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SENHOR.
ALTO, e Soberana
Throno de V. MAGESTADE,
que
tantas vezes com Real benevolência
cuvio as vozes do P. Antônio Vieyra,
admitte ainda agora com a mefma dignaçao ejlas fuás. SaÔ etlas -peflhu*2
mas
T^.tt*MxU-p»rD»b^6 ?f *

mas fim , mas vivas: fao de hum
Orador morto, mas immortal EJta
fortuna lhe faltava, de que chegaffe a ter nefia obra fua a V. MAGESTADE
por feu Augufio Protéólor. NaÕ chegou elle a pôr nef
tas preciofas joyas a ultima lima, e
boril-, mas fao tao dignas, de que
as vejaÔ os olhos da Pátria, quanto
cufiou aos meus o lêr huns manufcri*
tros:joriginaestap antigos, gaftadas, e quafi fumiias as letras pela
longa idade. SaÕ efiimàdas às obras
de infignes Artífices, ainda que naô
efiejaõ acabadas: /zwmfaciebatApelles. em hum quadro, dava o ultimo
preço á pintura. Pois que diremos de
fíumaébra, em que\çomeqàra atrapalhar Vieyra, quando.pelas primeiras linhas Te começao a vêr elevaK
dos penfamentos, efublime ideal SaÕ
efles difcurfos, hur\s meramente efpi""' '- l
"''*
tuaes,

rituaes, e fagrados; outros obfequiofos, em que feu Auihor, affim como
exprimío a fua gratidão, affim refe*
rio nas Honras dafepultura corh dolorida eloqüência as virtudes deféps,
e nojfos Príncipes, fempre faüdofps f
e nas memórias de Portugal immortaes. E para que naÕ apparecejfem
aquifó os Retratos de Príncipes taâ
raros, acompanha-os o de hum Heróico, e Illuflre Conde, quenao faU.
tando ás obrigações da Corte da terra, foube merecer também fer Grande na do Ceo. Efias Vozes emfim do
^Grande Vieyra, ainda que fó ejcritas, me infundirão efpiritos, e me
animarão, a que fubiffe aos pés de V.
MAGESTADE,
a cujo Real Coração efpera quefejao gratas a profunda reverencia, com que as ofereço.
André de Barros.
§5
LI-

LICENÇAS.
DA RELIGIÃO.

E

U Joaõ de Seixas da Companhia de JESUS, Prepofito Provincial da Província
de Portugal, por cõnfiiíTaõ, que para iflb tenho de N. M. R. P. Geral
Franciíço Retz Prepoíito Geral,
dou licença, para que fe poffa
imprimir o livro, Vozes Saüdofas
do P. Antônio Vieyra, que quer dar
á luz o P. André de Barros da mefma Companhia, o qual foy revift o , e approvado por Religiofos
doutos delia. Em teílemunho de
verdade dey ella fubfcripta com
meú final, fellada com oíello'de
meuofficio. Dada em Lisboa aos
14. de Julho de 1747.
JoaÕ de Seixas.
§4
DO

TO

DO s

OFFicro:

CENSURA DO M. R. P. M.
Fr.JOSEPH
Pereira de Santa Anna , Religiofo da Ordem
de Noffa Senhora do Carmo , Jttbilado na Sagrada Theologia , e na mefma Faculdade Doutor pela Univerfidade de Coimbra , Confuttpr
do Santo Officio , Ex-Provincial, e Chronifa
Geral da fua Ordem tiejles Reynos, e feus
Dominios.
MO

MO

EM. E REVER.

V

SENHOR.

.

I o livro intitulado : Vozes Saudofas, do
Grande Padre Antônio Vieyra, efplendor
(como fabemos) da Sagrada Religião da Com?
panhia de JESUS, e defta Lufttana Monarquia
gloria immortal. Apparecem agora eílas Vozes,
naõ proferidas naturalmente com a refpiraçaô
neceííaria, porque o feu Author já eftá fepultad o ; mas efcritas com a naturalidade, com que
fempre fallou nas matérias efte infigne Varaô,
a quem o orbe literário refpeita como a Oráculo
vivente nas memórias, e os pios o applaudem
como a benemérito de haver triunfado da morte , fendo credor da gloria, que os juftos merecem na pátria, dos que vivem. Contêm-fe as
taes Vozes em vários Sermões , e Tratados, até
aqui nunca impreíTos; mas por zek), e diligencia
do M. R. P. M. André de Barros copiados dos
próprios originaes, que para o Mundo eraó inúteis, em quanto o thefouro delles efteve eícondido; e agora lhe feraó proveitozos, depois
que elle naó menos benemérito Filho da mefma
Reli-

/

Religião , e do mefmo Reyno {com' o trabalho,
que íb conhecem, os que fe applicaó a femelhantcs exames) os faz públicos no prefente volume,
digniílimo do mefmo apreço, que de todas as
obras deite infigne Efcritor fouberaõ fempre fazer os Sábios. Cada huma deftas Vozes he hum
novo rayo, que reproduz aquelle fublime talento , que tantas vezes , e por engenhos taó excellentes foy applaudido com as propriedades
emuladoras das do Sol. No meu conceito a mais
idêntica , e recomendável he a facilidade , com
que a fua heróica fama fobreíáe vencedora dos
orgulhozos Críticos, que quanto mais poríiados , tanto mais parecidos ás névoas, que fó fe
podem oppôr, mas nunca prevalecer contra as
luzes do brilhante Planeta. Por mais , que o pertendaó efcurecer , nunca fe livraó, de que, desfeita a matéria, de que fe formava o impedimento , lhe reprovem a tenuidade das fuás máquinas.
Deítas ha de fempre triunfar o Author, que foube proferir , ou eícrever eftas Vozes com tal difcriçaõ , tanta honeftidade , e pureza, que nellas
naô fe encontra couza alguma contra a nolfa Santa F é , e bons coftumes, fazendo-fe por eíTa razão efte livro merecedor de fer impreíTo. Real
Convento de NoíTa Senhora do Carmo de Lisboa
18. de Mayo de 1747.
Doutor Fr. Jofeph Pereira de Santa Anna>

V

líla a informação , póde-fe imprimir o livro intitulado : Vozes Saudofas, do Grande P. Antônio Vieyra; e depois de impreíTo, tornará para fe conferir, e dar licença que corra ,
fem a qual naô correrá. Lisboa 19. de Mayo de
1747. J Fr.R. de Alenc, Sylva, Abreu. Alm.
DO

DO ORDINÁRIO.
CENSURA DO M. R. DOUTOR
D.JOAÒ
Evangelijla , Conego Regular de Santo Agoftbiho , Mejlre Jubilado na Sagrada Theologia, Consultor do Santo Officio , e Parocho
da Igreja de Nojfa Senhora do Soccorro dejla
Corte.
MO

EXC.

M

MO

E

REVER.

SENHOR

Anda-me V. Excellencia vêr as Vozes Saudofas , que em vários Sermões, e Tratados , ainda naô impreíTos, do Grande P. Antônio Vieyra pertende publicar o M. R. P. M.
André de Barros, ambos Filhos beneméritos, e
gloria immortal da Sagrada Companhia de JESUS.
E fem duvida, que fe o mefmo Grande Vieyra
me naó enfinára , mal poderia eu obedecer a efte
preceito de V. Excellencia; porque fendo as Vozes objecto dos ouvidos , como fe havia de eftender a eftas a limitada esfera dos meus olhos ?
Mas poriflb mefmo quizéra eu ter a liberdade
de chamar a eílas Vozes Divinas : porque fó Vozes Divinas fe podem vér, como elle prova com
evidencia na fua Voz Rhetorica.
Seja pois fó por participação eíta Divindade , que ainda affim he a que baila para eu naó
tanto me defculpar , como me defvanecer de fe
me fizerem incomprehenfíveis humas taes Vozes.
E neíta Coníideraçaô, poílo que eu as pudélle
vêr, naó poíTo com tudo informar dellas aV.
Excellencia; porque a fua liçaó me arrebatou de
maneira, que cego com tantas luzes, tudo que
li,

l i , fe me figurou fombra : naõ porque haja alguma rteítelivro; mas porque aíTombrado com
elle o meu diícurfp, ..fe impoífibilitou para o
exame, que V. Excellencia me manda fazer dé
hum thefouro taó eftimavel como efte, que
defentranhou da fua mina o incanfavel trabalho do M. R. P. M. André de Barros , cuja perfpicácia, mais que aquilina, he fó , a que podia
examinar humas Vozes , como as doSinay, todas luzes, ou todas fogo; e poriflo inacceffiveis
á minha comprehenfaõ. Porém achando-as elle
taó puras, que nolas quer comunicar , naõ he
jufto, que V. Excellencia lhe negue a licença para as imprimir nos noíTos corações. Efte o meu
parecer. Lisboa em 4. de Julho de 1747.
•
D. Joaõ Evangelijla C. R.
lfta a informação , póde-íe imprimir o !i-;
vró, de qué trata a petição; e depois de
impreíTo, torne conferido para fe dar licença
para, correr. Lisboa 5*. de Julho de 1747.' •

V

D. y. A. de Lacedemofiia. '

DO

DO

PAÇO.

CENSURA DO MR. PM.
Fr.HENRIQUE
de Santo Antônio,Religiof o da Ordem deS. Paulo primeiro Eremita , Lente jfubilado tia Sagrada Theologia, Qualtficador do Santo Offi*
cio, Confultor daBulla da Cruzada, Geral
abjoluto, e Chronijla da mefma Ordem nos
Rey nos de Portugal, e Algarves.

SENHOR.

O

Bedecendo ao Real preceito de V. Mageftade, li com igual attençaõ, e admiração
o fegundo Tomo das Vozes Saudofas em vários
Sermões, e Tratados , ainda naõ imprejfos, do
Grande Padre Antônio Vieyra da Companhia de
JESUS. ConfeíToingenuamente, Senhor, que
fó efte admirável, e inimitável Heróe, verdadeiro Salamaó, e Apoftolo dos noílbs tempos, poderia fatisfazer plenamente á obrigação de cenfurar as fuás obras, e dar-lhes aquelle jufto va*
l o r , e digno louvor, que merecem , e naõ acabaõ ainda hoje de explicar as mais eloqüentes
pennas de todo o orbe literário , as quaes tanto
exaltaõ a profundidade dos eícritos, e grandeza das virtudes defte a todas as luzes clariflimo
Varaô , julgando, que fó na dilatada esfera do
feu entendimento (onde exiftíraõ as mais preciofas , e copiofas imagens de tantos fegredos>
Divinos, e a literal intelligencia de todas as letras Sagradas, e profanas ) podia ter lugar o
conhecimento quidditativo daquella maravilhoza

;zja exaltação, a que De"os o elevou íobre i oat%
reza dos mortaes. Mas porque éfta cenüirá' era
^taõ oppófta á fua rara humildade , e ao nDtorio
defprezo , que fempre fez de fi, e das mais altas dignidades , e honras da terra, a refervoa
"para os que , como eu , nem podem , nem fa:bem medir com a curta vara do próprio difcurío
a defmedida grandeza deite Gigante; que depois
de dar tantos, e taó íeguros paílos no dilatado
caminho do Ceo , ainda deíle (qual ootroinnOcentiflimo Abel) eftã dando repetidas , e faudofas vozes neftes feus efcritos cheyos de doutrinas
•Celeítiaes , e de aíTombros , para os que fem
paixão os. lerem., Nelles naõ fe divifa hmna-fó
letra oppófta ás Leys , e regalias deíle R e y n o ;
porque lendo o: teu Author , o que melhor que
todos as adiantou, e defendeo com os feus Dif a m e s , claro fica , que em nada as.podia oítender com elks fuás doutiílimas produções: e como deltas refultaó tanto crédito a Portugal, tanto^efplendor á Sagrada Companhia d e J E S U S , e
taô* conhecidos intereíTes èípirituaés a todo o
Mundo Chriftaõ., juítiífima me parece a licença
de V. Mageflade para fe darem ao prelo ; e também o mandar ao P. André deBarros continue o
louvável trabalho de eítampar^tpd&$-os outros
preciofos fcàgrnentos do Grande Vieyra ; porque
ainda que informes, baila íerem feus para fe avaliarem por thefouros da roavor eftimaçaó. Eíle
o meu parecer, V-. Mageftadei Oídenará , o^ que
for fervido. v Lisboa,Convento do SANTÍSSIMO
Sacramento da.Ofideni;d£,<S. Paula primeiro Eremita 12. de julho de 1747.
Fr. Henrique de Santo Antônio.
Que

Ue fe poíTa imprimir, vifUs as licenças do
Santo Officio , e Ordinário *, e depois de
impreíTo, tornará a efta Mefa para fe conferir , e taxar , e dar licença para correr, e fent
efta naô correrá. Lisboa 23. de Fevereiro de

Q
J

747-

VazdeCarv.

Carvalho. Cajlro»]

DO SANTO OFFICIO.

V

Ifto eftar conforme com o original, Pode correr. Lisboa 11. de Junho de 1748.
Abreu. Amaral. Almeida, Trigozúm

DO ORDINÁRIO.

P

Ode correr. Lisboa 15* de Junho de 174&
D. J. A. de Lactâemonia.

DO

p

PAÇO,

Ode correr, e táxaó em <o reis em papeL Lisboa 17 de Junho de 1748.

VazideCarií. Almeida, Ca firo, Mourao.

FRCK

PRÓLOGO,
NOTICIA PREVIA

AO LEITOR.

P

Afiado defta á vida immortal o Grande
P.Antonio Vieyra, e deixado o Mundo
fufpenfo na expeftaçao, em que eftava ,
de vêr a grande obra de Regno Chrijli
in terris confummato, repetida fadiga daquelle
portentozo engenho, íe poz preceito do M. R.
P. Geral no Collegio da Bahia , para que quem
tivéfle compofiçaó alguma doP. Afltonio Vieyra,
a reflituifle logo, e tudo fe recolheíTe com os
mais papeis, que no feu cubículo fe achaíTem,
em huma arca. Era o intento examinar aquelles
precioíbs manufcritos, e vêr o que nelles havia,
quepudéíTe dar-fe á luz publica. Efteve em várias maõs efte thefouro, íèm vermos o deíejado
fim: eifque chegou aos Superiores daquella Província preceito Soberano, para que foflem remettidos a Lisboa os papeis do P. Antônio Vieyra.
Obedeceo-fe promptamenfe: veyo a dita
arca, cofre mais preciofo , e eftimavei, do que
aquelles, em que toda a América fe tem defentrannado em ouro. Chegada a Portugal efta carregação dejoyas, foy por Real ordem entregue ao
Eminentillimo Senhor Cardial da Cunha , cujo
coração fempre elevado na eftimaçaõ dos Angulares talentos do P. Antônio Vieyra, fez vêr, e
rever

rever aqueíIas reli quías do Sol. Atli fe deteve a
arca, como a Arga.dosHeroes.com o Vélo\-de
ouro J até que o Eminentiflimo a fez arribar a
Gafa ProfeíTa da Companhia de J E S U S , onde
poderia haver, quem entre tantas peíTas informes, defcobriffe ainda preciofos fragmentos,
que comunicar á Pátria. *
O. zelo particular , de quem ifto efereve ,
fe dedicou voluntariamente a efta empreza a alternados efpaços. AUi vio nove volumes de^
apontamentos vários, è nelles tantos, é taô diverfos penfamentos; tantas , e taó graves mate-r
rias; tantos, e t a ó engenhosos conceitos; 1 huns
tocados , outros alguma couza expendidòs; algum porem ultimamente perfeito, e acabado:,
vio mais outros miúdos papeis; hunsjáimpref-?
fos , outros informes, e todos taõ dignos de
admiração, que na variedade dos affumptos,;
liuns graves, outros jocofos, e todos fempre;
taõ elevados , que fazem romper em admirações:
diante de Deos, por crear hum entendimento taõ j
portentozamente fecundo.
De toda efta junta de eftrellas.., ô q u e p u - ,
dêmos divifar he, o que agora offerecemos; mas :
attrahindo-nos tudo o coração , nos levou também os olhos; porque em papeis taô antigos,/
eftavaõ em muitas partes as letras efeurecidas , .
fugindo-nos dos olhos por defcoloridas, gaitadas, emitidas: outras taó embaraçadas nas abre- .
viaturas, emendas, rifcas, e reforma, quedeilas fazia o eftupendo Author , que cançada a vifta , era precifo adivinhar; o defejo porém de
alcançarmos aqui o Grande Vieyra, que nos fugia , venceo toda a contrariedade. Receba pois ,
á Pátria, e o Mundo eítas ultimas , epofthumas
Vozes

Vozes do immortal Vieyra , e o que de cada huma achámos, aqui fielmente o vamos a dizer
já , dando a cada huma feu titulo.

VOZ GRATULATORJA.

H

Ia o P. Antônio Vieyra fechando os trinta
e três annos de idade, quando foy ouvida
efta Voz no Collegio da Bahia. Entre os feus originaes, que vimos, efte Sermão de dia de Reys
eftava totalmente em limpo, e aífim o offerecemos aqui: nelle fe verá naó fó o zelo do feu grande efpirito no bem das almas , fenaõ também o
quanto fufpirava pelo crédito, e honra de Portugal. Pag. i

VOZ RHETOR1CA.

E

Sta Voz jucundiífima, e diícréta, em que
fe moftra o Menino Deos feito Rhétorico
Orador noPrefepio, he Sermaõ feito para fer
pregado doméfticamente por hum Religiofo de
poucos annos, na experiência, que delle fe queria fazer do talento, que tinha para ominifterio
do púlpito. Como era tal o fugeito, que havia
de proferir efta Voz , accõmodou-fe o Grande
Vieyra ao gênio, eftado, e idade do novo Orador. Eftava em papeis foltos, e no primeiro
borrador. P.48

VOZ FILOSÓFICA.

E

Sta Voz (que também foy ouvida doméfticamente ) difle a femelhante Orador ao antecedente , para o mefmo fim, e em iguaes cir$§
cumftaa-

cumftancias. Efta (como a antecedente; acha*
mos entre os mencionados manufcritos no feu
primeiro original, d eque a pudemos com certeza tranfcrever. P. 70

VOZ ENTERNECIDA.

E

Sta Voz , diarticulada no idioma Caftelha110, naõ fabemos, onde o noftb, illuftre
Orador a proferio. Achámola por elle perfeitamente eícrita; e fem o trabalho, que tivemos
em outros papeis, a damos. Achámola também
meya traduzida de feu próprio punho em Portuguez; mas como naó levou até ofima tradução ,
tivemos por facrilegio acabála , e a juntar palavras noíTas com as fuás. Qual feja o aíTombro
defta Voz, fó o poderá dizer, quem a fouber
admirar. P. 91

VOZ COMPADECIDA.

E

Sta Voz, que foy ouvida no Maranhão, he
huma das Práticas Eípirituaes , que nas noites das feftas feiras da Quarefma fez com extraordinária cõmoçaó daquelle povo o apoftolico efpirito do P. Antônio Vieyra. Naó tivemos
pouco trabalho em a ler pelas razões acima. Todas as outras eftaõ muito mais informes , interruptas , e omittido nellas o muito , que deixava para o dizer no púlpito. De tudo fe eftá
vendo a preíTa, com que efcrevia, attendendo
na compofiçaõ principalmente á hiftoria , e ás
fortiflimas confiderações , e moraes reflexões ,
que delia tirava , para penetrar os corações dos
ouvintes; que fegundo a energia , e intimativa
toda

toda fogo , com que tauava , affim eraõ no auditório os íufpiros , e o pranto. P. 109

VOZ

ASCÉTICA.

E

Sta Voz nos deixa, como outras mais, o
fentimento de a naõ alcançarmos toda. Das
moralidades , reflexões , e fentidos , que vay
engenhoza, e doutrinalmente extrahindo do profundo das palavras do texto , nos caufa hum anciofo defejo do reftante, que podíamos lograr.
Goze porém o publico defta preciofa parte, já
,que naõ pôde do todo ; que nós culparemos fempre as maõs , que fe metêraó nefte thefouro de
efcritos taõ eftimaveis , que por diverfos modos
nos deixarão juftos motivos á dor. P. 143

VOZ PRIMEIRA

E

OBSEQUIOSA.

Sta grande Voz com as feguintes juftamente
levaõ o nome de Obfequiofas, que ho as
ultimas honras, que a faúdade dos vivos ifaz,
aos que nos levou a morte. Fez-nos admiração,
o que nefte manufcrito achámos. Duas vezes repizou o rariflimo Author o Sermão deftas Exéquias : na primeira compofiçaô fao tantas as interlinhas, as emendas, e os reclamos ás margens,
que fó quem a ordenou , ou ordio , poderia úeÇembaraçar-fe de tal labyrintho. Naõ contente
pois aquelle vafío entendimento com a primeira
produção , como rio , que rompe, e naõ cabe
no alveo , por onde corre , pegou na penna , e
em folhas foltas efcreveo outro Sermão, compondo-o de novo, evalendo-fe do antigo; mas
com penna taõ veloz, que eíte , naõ já rio , mas
§§2
mar.

mar , neceíllcava de hum u e u o nauauor para ic
vadear: ajuftámos emfim, como nos foy poflivel, efte faúdozo difcurfo , todo fogo, e todo
luz; huma , e outra couza forte, e viva demonftraçaó do amor á Pátria , e a noflbs Soberanos,
e naturaes Príncipes. P. 164
VOZ SEGUNDA

OBSEQUIOSA.

Efta Voz, ouvida em S.Luiz do Maranhão ,
fe reconhece, qual foy a affectuofa veneração do P.Antônio Vieyra ao Principe D.Theodoíio , devido tributo á honra, com que aquelle
incomparavel Principe o eftima va. Naõ achámos
nos manuícritos mais que eftesfaüdozos fragmentos , que julgámos naõ deviaó ficar em efquecimento , pois contêm illuftres exemplos de virtudes raras daquella grande alma. Nefte pouco tem
os Príncipes muito que imitar, para fe fazerem
mayores; e os que o naõ faõ muito que admirar,para fe fazerem grandes. Foy tanta a affluencia de couzas, que para elogiar efte Principe teve o fecundo entendimento do noflb incomparavel Orador, que efcrevendo no anno de 1654.
ao P. André Fernandes , nomeado Bifpo do Japão , diz o feguinte.
Préguey as Exéquias de Sua Alteza , fazendo lhe nefla Cafa hum OfRcio anniverCario,
que o EJlado , e Republica lhe naõ tinhaõ feito.
No Para fe fizerao Exéquias publicas; mas nem
a mim, nem a nenhum da Companhia convidarão para o Sermão. O meu mejahio taõ grande,
que faço conta de fazer delle fete , ou oito : então os mandarey a Suas Magefiades, para que
ejcolhaõ, o que menos lhes defcontentar.
Como

N

Como os manufcrltos deíle Grande homerrf
correrão tantas maós , quando chegarão ás noffas, veyo delles , o que fó como por efmóla nos
quizéraó deixar. Vay efta Voz a p. 2^3
VOZ TERCEIRA

OBSÉQUIOS^-

D

Amos efta fúnebre Oraçaô com o mefmo
fentimento que as outras, nem acabadas,
nem com a ultima lima de feu Author polidas.
Vivia entaó o P. Antônio Vieyra totalmente entregue ás fuás MiíTóes com o animo taó divertido de livros, e eftudos , e com tantos defgoftos,
que lhe caufavaó os inimigos da converfaõ > e liberdade dos índios , que faz aíTombro poder pegar em penna , e compor difcurfos; mas aquelle
fublime entendimento, e coração fempre fuperior a tudo, era mayor que todos os empregos.
A dor, que lhe caufou a noticia de ter paffado defta vida o feu Soberano Monarcha, foy
á medida do grande lugar, que teve naquelle
Real Coração : poriflb leráõ aqui os leitores exprefla a mágoa nos termos, com que falia ; nos
fentimentos , com que fe explica; e emfim todo
o eftilo defta compofiçaõ he huma preciofa cadêa , já de reverente amor, já de faüdoza dor.
Naõ tem mais que a primeira Parte efte difcurfo,
e ainda eflà em partes defectuoza: he toda digna
de feu Author, e grandemente eftimavel pelas
noticias, que dá do feu Soberano objeção. P.279
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OBSÉQUIOS A.

Oy ouvida efta Voz na Villa de Santarém
nas Exéquias do Conde de Unhaõ D.Fernaõ
Télles

Télles de Menezes , e he digna de ler ouvida no
theatro do Mundo para pregaó eterno das virtudes do Conde. Foy efte illuttrillimo Fidalgo Padrinho no Bautiímo do P. Antônio Vieyra. Pagáraõ-fe ambos as honras com rara correfpondencia : o Conde deo-as ao Afilhado ao entrar na
vida; e o Afilhado ao Padrinho ao fahir delia :
hum recebeo-as ao tomar o feliz eftado da Graça ; e o outro ao tomar o eterno da Gloria. Affim enlaçou a Divina Providencia eftes dous Heróes , tomando logo poíTe os Grandes Illuftrillimos de Portugal de honrar ao Grande Vieyra
defde o Bautifmo.
Com grande trabalho pudemos extrahir
do feu primeiro original efta digniífima Oração : o miúdo dos caracteres, o apagado das letras , e o delido do papel, fe em alguma efcritura neceífitou de paciência , foy nefta. O que
fe vir interrupto , ou quebrado, fervirá aqui
naõ fó de demonftraçaõ , do que naó fe podia divifar, fenaõ também de exprefliva interjeiçaõ
da noíTa d o r , fentindo perder de qualquer obra
do P. Antônio Vieyra huma fó letra. P. 30o
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Oy efta Voz fó eícrita. He huma doutiífima
repofta , e judiciofo parecer fobre a devaçaõ da Via Sacra , que naquelle tempo fe começava a introduzir. Sobre efta matéria foyconfultado por peflba de grande diftinçaó na C o r t e :
mas defta fíngulariíTima obra damos , o que unicamente achámos , que he huma minima parte,
do que promette. Pelo que affim como aqui admirará o leitor, no que vê efcrito, a fecundi-

dadc,

dade, e erudição Sagrada de entendimento íaõ
fublime, affim fe encherá de mágoa em naõ lograrmos completo efte Tratado, que fe verá a
p. 306
Goze pois a Pátria deftas ultimas luzes ,
que tirámos, como da fepultura; e entenderá
o Mundo , que luzes faõ , ainda as que parecem
cinzas , do illuftre, e fapientiífimo Vieyra. Ouça
eftas fupremas Vozes o elevado Coro dos Sábios,
e nellas fem duvida achará ainda a alma daquelle Varaõ immortal, a quem Deos fez Meftre dos
Oradores Sagrados , Exemplar vivo de Apoftolicos Miíhonarios , e Pay da eloqüência , e mageftozo idioma Portuguez , Honra da Pátria, e
e em tudoHeróe confummado.
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SERMÃO

DIADEREYS,
PREGADO

COLLEGIODA BAHIA
Na fefta , que fez o Marquez de Montalvaõ
em Acçaõ de graças pelas vic~borias , e felices fucceflòs dos primeiros feis mezes do
feu governo, anno de 1641.
Procidentes adora-vmmtetsm, &apertis thefauris fuis y ohtulerunt ei munera Aurum, Thus,
ç$t> Myrrham. Matth. 1.
R E S dons fe
offerecem hoje
( Excellentiílimo Senhor. )
Três dons fe offerecem

hoje , e três tributos
fe págaõ nefta Igreja.
O primeiro tributo págaõ os Reys Orientaes
a Chrifto nacido, profA
tradas
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tradas as Coroas , e Os
thefouros á Mageftade
humilde de (eu Prefepio. Offerecem O u r o ,
Incenfo , e Myrrha ,
três clons , como diz
G'es;. S. Gregorio , com três
hmM myfterios.
O Ouro a
ic. in
Chrifto, como a Rey; o
Incenfo, como a Deos;
a Myrrha, como a mortal. Oh que offertas
taõ de Reys , e taõ para Rey! Para hum R e y
fe confervar feguro entre os princípios gloriofos da Mageftade,
quando confiderar, que
he Deos nos poderes ,
lembre-fe, que he mortal na condição. Se entre os fumos do Incenfo fe gloreardefvanecido o O j r o da Coroa ,
oh como fe comporá
humilhado entre as
amarguras da Myrrha !
Affim difpenfou Deos,
que andaffem unidos no
mefmo cétro, para humilhar as grandezas humanas , dous extremos
taó contrários ; attri-

bütos de Deidade , e
accidentes de mortal.
Muy funefto vay efte
exordio para dia taõ de
fefla ; mas nem a matéria , quefefegue, ajuda muito a melhorar de
alegria.
O fegundo tributo
offerece efte Collegio
á gloriofa , c fempre
faudoía memória delRey de Portugal D.Sqbaftiaõ feu Fundador,
que com Catholica piedade , e Real magnificência nos dotou, affim
efte da Bahia, como
outros fete Collegios
tio Brafil, e noutras
províncias. Em reconhecida lembrança defta mercê , alem dos Sacrifícios , e outros fuffragios cfpirituaes, fegundo o louvável coftume de noíTa Companhia , offerece hoje efte Real Collegio hum
Cirio com as armas
de Portugal ao Senhor
Marquez Vice-Rey cm
nome de S. Mageftade

Filippe

Sermão de dia de Reys.
Filippe IV, que com o
fangue, e com a Coroa
herdou juntamente daquellepiedofiífimoRey
o ,affecí:o , e particular
deyaçaõ á noffa Companhia. Herdou diffe ,
e conforme Theologia
Epift. de S.Paulo, quem diz
adH*- herança fuppoem verh
^l79' dadeira morte, que como fim de huma vida
taõ fufpirada , naõ he
muito , que naó feja
bem crida. Mas por
mais , que o natural
amor queira alentar as
efperanças , ou as defeíperações , o mefmo
gênero da ofíérta parece , quenosdefengana,
e reprende os defejos ;
porque hum Cirio apagado, que offerecemos,
mais he ceremonia de
defunto , que reconhecimento de vivo. Viva
pois o fanto, e piedofo
R e y , (que já he paffado o anno de 40) viva,
e reine eternamente
com Deos , e fuftentenos deíde o Ceo com
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fuás orações o Reyno,
que com feu demaíiado
valor nos perdeo na
terra.
O terceiro dom, ou
tributo, que hoje fe
offerece nefta Igreja ,
nos ha de gaitar todo
o difcurfo do Sermão;
para vermos,qual he, e
quaó devido, pecamos
a Graça,
AVE

MAR

IA.
.

_ T
§• •*-•
O Eguramente poffo
O arfirmar , que nenhum dia de Reys teve Chrifto Redemptor
noffo mais agradável,
que o de hoje : Glorio- C:íTio_
fo magis placent pra- dòr.\%
conia , quàm tributa ; Variar.
diffe avizadamenteCaf- ^'
fiodoro: Que aos amigos da honra, e gloria
mais lhe agradao os
louvores, queostributos. E como Deos Senhor noffo he taõ diviA 2 namen-
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namente ambiciofo de
glorias , que chegando
a fe dar a íi mefmo , fó
de fua gloria fe moftrou
fempre avaro: Gloriam
n:eam alteri non dabo.
Naó ha duvida , que
muito mais agradáveis
feraõ a Chrifto as offert a s , que lhe trazemos
a feus altares , que as
que leváraõ os Reys a
feu Prefepio : os Reys
offerecêraõ tributos
nós ofterecemos louvores. Dedicou a folemnidade defte dia o piedofo zelo do Senhor
MarquezVice-Rey,que
Deos guarde, aos louvoi e s , e graças taõ devidas, que pelos felices fucceffos dcftes primeiros feis mezes de
feu governo nos eftá
merecendo o Ceo já
mais brando, já mais
benigno a noffos trabalhos. E affim como os
thefouros Orientaes ,
que os Reys offerecêraõ á Divina , e humana Mageftade de Chrif-

to fov huma agradecida reftituiçaõ ( diz San- Aug,in
toAgoftinho) dos bens, serm.
que de fua liberal mao_. liUjUS
diei.
tinhaft recebido; alhm
vem hoje S. Excellencia reftituir aos altares
do mefmo Senhor as
obrigações , com que
fe vê penhorado de fua
Divina mifericordia, e
offerece em tributo de
agradecimento , o que
recebeo, e recebemos
todos na mercê de tantas vidtorias.
Já hoje naó tem que
invejar a noffa América ás outras três partes
do Mundo, que taõ conhecidas ventajens lhes
fizeraõ nas foberanas
glorias defte dia. Diz a
Glofa nefte lugar: Três Glof.
viri, qut offerunt, ft- apud
gnificant gentes ex tri- Catli.
D.Thbusparttbus mundi ve- Inc.
nientes : Que os três
Reys,que hoje offerecêraõ tributos em Belém
ao Menino Deos, fignificaõ as Nações Gentilicas, que das três partes

Sermão dedia de Reys.
tes do Mundo haviaõ
de vir adorar, e reconhecer a Chrifto. Hum
Reyíignifica a África,
outro a Afia, outro a
Europa. Pois a América , porque naõ foy
também offerecer? Faltavaó-lhe balfamos em
fuás arvores, âmbares
em fuás prayas, ouro
finiífimo em fuás minas , e fobre tudo liberalidade em feus moradores ? Pois porque
naô mandou também
tributos ao Prefepio de
Chrifto ? Alguém diria , que por fua natural ingratidão; mas eu
digo , que por honra,
e por authoridade. Como cada huma das outras partes do Mundo
mandou hum Rey por
Embáxador, e a América naõ tinha Rey, que
mandar; que nem F é ,
nem Ley, nem Rey havia neftas partes, naõ
quiz hir com as mais
companheiras a Belém,
por naõ apparecer lá

?

com menos authoridade. Porém hoje , que
a noffa América fe vé
taõ fubida de ponto , e
de pofto, vem adorar
o Rey nacido com as
demais, taõ agradecida , como confiada >
porque entre as purpuras Reaes, que as outras partes do Mundo
arraftaó ao Prefepio de
Chrifto, deita ella também hum Baftaõ com
vezes de cétro, e de
Coroa. Oh que grande authoridade de noffa Fé ! Oh que grande
gloria de Deos, e de
fua Igreja ! Aífim como as bandeiras Catholicas nunca eftaõ mais
levantadas, que quando fe abatem humildes
á prefença de Chrifto
Sacramentado, e fe deixaõ pizar gloriofamente dos pés do Sacerdote, que o leva nas maós;
aílim os Baftóes, e iníignias Militares nunca
fe vêm com mais honra , e authoridade, que
A3
quan-
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quando lançadas aos
pés de Chrifto, Supremo Senhor dos exercitos, proteftaõ os Generaes, e Capitães vi*
cloriofos, que a Deos,
e naó a elles, fe devem
as vi&orias ; a Deos ,
e naõ a elles , as graças ; a Deos, e naõ a
elles, as glorias.
E na verdade , Senhores , ainda que todos os fucceflbs prófperos da guerra fe devem attribuir a Deos ,
como a primeira caufa,
na occafiaó , e occafiões prefentes particularmente faõ devidas á
Divina Bondade as graças, que lhe vimos dar;
porque de tal maneira
vencemos fempre, que
aífim como fó Deos parece, que maneou as armas, aílim fó a Deos fe
devem as glorias. Efte
aílümpto, e a primeira
prova delle, me deo o
Senhor Marquez,quando fe fervio de me encõmendar efte Sermão;

porque dizendo, como
era bem , que délfemos
graças a Deos por eftas victorias, que nos
dera , accrecentou S.
Excellencia eftas palavras : Q/tando chegou
o noffo Jòccorro ao Efpirito Santo , jd o inimigo era retirado, para moflrar Deos, que
naõ tem necefftdade de
nós, e que a viâlorta
foy toda fua. Affim
h e , Senhor Excellentiflimo , aílim he; mas
nem poriíTo fe perdeo
a diligencia do foccorr o , nem o merecimento , e gloria de o haver
mandado. Poucas horas antes da Paixão encomendou Chrifto aos
Apoftolos, que eftiveffem apercebidos de armas , e que quem nao
tiveííe cfpada, vendeffe a túnica para a comprar : Qut non habet, Luc.ii.
vendat tunicam juam, 36.
& ematgladium. Chegou a occafiaó do Hort o , invettíraõ a Chrifto

Sermão de dia de Reys.
to os quinhentos foldados do efquadraõ de
Judas : diffe o Senhor :
Ego fum: Eu fou ; e
com eftas duas palavras
cahíraó todos. Aproveitou-fe S. Pedro da
occafiaó, mete maõ á
efpada, avança-fe ao
inimigo, começa a cortar orelhas, diz-lhe o
Joann. Senhor : Tá , Pedro ,
18. i i . Mitte gladium tuum in
vaginam: Embaínhay
a efpada. Pois como
aílim , \ replica Santo
ferire
Aml>r. Ambrofio: Qui
1. IO.
prohibet , cur emere
Cõm.
gladium jubet ? Se
in LuChrifto havia de mancaiu.
dar embaínhar as efpadas , para que mandou
aos Àpoftolos , que fizeffem taõ extraordi->
naria diligencia por cilas ? E fe com duas palavras podia, e havia
de lançar por terra aos
inimigos, para que tart^
ta prevenção de armas?
ÇliryA razaõ foy , diz S.
íoit.hic
Chryfoftomo, para que
apud
Cathen entendamos, que fazer

7

Deos, o que pôde, naõ
tira o merecimento aos
homens de fazer, o que
devem. He verdade
que Chrifto levou a
gloria de vencer, e
derrubar aos inimigos;
mas os Àpoftolos ficarão com a honra de
prevenir as armas para á defenfa. Antes eífamefma diligencia dos
Àpoftolos fubio muito
de ponto a gloria de
Chrifto; porque nunca
dô mais gloriofas as
viclorias Divinas, que
quando fobejaõ os foccorros humanos. Notay.

§. II.

Q

Uando Chrifto diffe aos Àpoftolos,
que bufcaffem armas , refpondêraõ elles : Domine , ecce duo LÜC.ZÍI
Senhor, 3«gladii híc
aqui temos duas efpadas. Duas efpadas! Diz
Chrifto: Pois effas baftaó: Satis efl. Que differa nefte paííò hum
A4
gran-
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grande Soldado, ou Capitão deftcs da valentia
em difcurfo ? Que era
evidente timeridade ,
querer-fe defender com
duas efpadas contra
hum efquadraó de quinhentos homens armados ; e que ainda que
eftavaó á fombra de
Chrifto, que Deos fempre fe põem da parte
dos mais mofqueteiros.
Algum dia moftrarey,
como efta propofiçaõ
he herética. Entretanto bafte-nos faber, que
fendo as efpadas duas,
huma fó fe defembaínhou , a outra ficou na
bainha , e os inimigos
,ann< por terra : Abierunt
8.6. retrorfum. Pois , Senhor , fe o poder dos
Àpoftolos era taõ pouco , porque o naõ deixaftes empenhar todo ?
Se eraó fó duas efpadas , porque as naó
deixaftes defembainhar
ambas ? Porque toma
Deos em ponto de honra, ou em ponto de glo-

ria , que fobeje ametade do poder humano ,
quando os homens cuidaó, que nem todo bafta. E vós cuidais, que
naó baftaô duas efpadas , onde eu eftou ?
Pois nem elfas duas
quero , que pelejem
ambas: huma ha de ficar na bainha , e os inimigos proftrados: Gladius, qui nequaquam
vagina exemptus
efl,
oflendit eos nec totum ,
quod potuere pro ejus
facere defenftone permijffos; diffe oVeneravel Beda : e h e , o que
fuccedeo no noííb cafo.
Pedirão os do Efpirito
Santo, que os foccorreffemos com armas , e
munições: partio hum
grande foccorro no
mefmo dia , e com tudo duvidavaõ os prudentes , que fe poderia
defender aquella praça
a taó defígual poder, e
na opinião de muitos ,
já eftava ^tomada. A h ,
fim, diz D e o s , pois

dê-fe

f^*'*
i .
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dê fe a batalha noEfpi- dei Rey ? Era melhor
rito Santo, antes de entrar naquella fingular
chegar o foccorro da batalha veftido de huBahia ; e de duas efpa- ma famarra
paftoríl
das , que podiaõ aífif- contra hum Gigante artir á defenfa, peleje fó mado, e coberto de fera de dentro, e fique a ro?A razaõ natural defde fora embaínhada,pa- ta refoluçaõ foy , a que
ra que os mefmos def- deo o meímo David :
mayos da prudência hu- Non habeo uÇtim : Que
mana confèffem,que fe naó tinha ufodaquellas
deve a gloria ao braço armas,e aífim que fe naõ
Divino.
achava bem com ellas.
He verdade,que naõ Porém debaixo defta rachegar o noflb foccor- zaõ natural havia outra
ro teve razaõ natural; Divina, e myfteriofa ,
mas debaixo déflá ha- dizS.Chryfoftomo: Ut DCÍI.
via outra fuperior, e virtus Dei aperte mon- homii.
& non ar- ^ ' ^
Divina, que foy mof- firaretur,
trar D e o s , que era a mis, qua fiebant mtPavicloria fua. Vêde-o ra,adfcriberentur.
em David. Quando El- ra que a portentofa viRey Saul deo as fuás storia fe referiffe coarmas a David , para nhecidamente á virtuque fofle pelejar com o de de Deos , e naõ ás
Gigante, bem fabeis, armas de Saul. Se Daque naõ as quiz levar vid levara ao defafío as
ao defafío o alentado armas de Saul, pudé1 Re
S- paftor : Depofuit ea. ra-fe attribuir a viclo*7- 39- p o j s p 0 r q U e r a z a õ , ili- ria ás armas , e naõ á
bamos agora, porque virtude , e mercê de
naõ quiz fahir á guer- Deos ; pois para que a
viétoria fe attribüa a
ra David com as armas
Deos,

io
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Deos , cuja he , e naó
ás armas do R e y , fiquem as armas de fora ,
naõ fe achem na bata
lha: Depofuit ea. O
mefmo digo nefte cafo.
Verdade he , que naõ
chegar o foccorro das
noffas armas, e munições, foy por vir o avi
zo tarde; mas debaixo
déffa razaó natural, e
humana havia outra fuperior , e Divina , paraque a vi&oria fe naõ
attribuíffe ao foccorro
das armas delRev , fenaó á virtude , e mercê de Deos : Ut virtus
Dei aperte movjlraretur , & non ar nus ,
qu.e fiebant mira, adfcriberentur.
E naõ foy fó efla razaõ , a que canonizou
efta victoria por vicio
r i a , e mercê de Deos,
fenaó outras muitas , c
muy conhecidas. Primeiramente terem os
noffos taõ antecedente
avizo , de que vinha o
inimigo, e por via dos

mefmos Hollandezes ;
que foy, fenaó mercê
de Deos particulariífi
ma? Naô ha couza mais
ordinária no Teftamento Novo , que comparar-fe a morte ao ladrão. Em S.Lucas: Si Luc«".
l9
fciret Paterfamilias,
'
qua hora fur
veniret.
No Apocalypfe : Ve- Apoc
niam ad te, tamquam 3.}.
fur ; e cm outros muitos lugares. A razaõ da
femclhança dá o mefmo Chrifto no Evangelho ; porque aílim como a primeira treta do
ladrão ,he dar de fubito , e affaltar de rcpente , quando os homens
eftaõ mais defcuidados;
affim a morte nos aíláltêa, e nos rouba a vida,
fem fabermos o dia,
nem a hora : Quia ne- Mmh:
jcitts diem , neque ho- 1s- 'J*
ram. O mefmo penfamento temos no noffo
texto. Repara S.Pedro
Chryfologo em chamar
Herodcs aos Magos , e
fe informar delíes cm
fegre-
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Matth fegredo : Tunc Heroi. 7. des , ciam vocatis Magis. Porque naõ perguntou , o que queria
ás claras ? Porque fe
naõ informou dos Magos ao defcoberto? Advertidamente o Chryc h r f íologo : Occultè vocat
scrm. Magos , quiafur amat
158- noclem: latro inocculto tendit infidias. Sabeis , porque trata o
negocio em fegredo, e
naõ quer que fe lhe faibaõ os deíignios ? Porque era ladraõ Herodes , e como tal queria
dar em Belém de fubito, e roubar-lhe a Chrifto a vida de repente.
Pois fe ifto fazem os ladrões , fe efta he a primeira ley da rapina, rebeldes Hollandezes, como defdiífeftes tanto de
quem fois nefta acçaõ
taó voffa?Quereis roubar , quereis faquear,
quereis tomar aquella
praça, e mandais o avizoadiante? Patachos á
Barra, lanchasáterra,

ir

que nos avize , que hides ? Porque naõ âéCtes de fubito ? Porque
nos naõ tomaftes de repente? Naõ ha que refponder aqui, fenaõ com
as maõs levantadas ,
dando graças a Deos r
e dizer com Chryfofto- ch-yf.
mo : Alia efl conditio ^ r r (ie
belli, alia efl virtus
Dei: Naõ fe regulaõ as
mercês de Deos pelas
Jeys, ou condições da
guerra. Erráraõ os Hollandezes as ordens da
milícia ; mas acertarão
a ordem de Deos : naó
fouberaô difpor a guerra , porque Deos difpunha a vicloria : fizeraõ huma bizonharia
taõ grande , porque
Deos nos queria dar
hum foccorro taõ gloriofo.

$. ni.
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Oy grande mercê
de Deos efta? Pois
ainda naõ eftá ponderado o fino delia. Naõ
efteve o favor de Deos
em
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cm nos mandar oavizo.
Sabeis , em que efteve?
Em nós nos darmos por
nvizados. Ouvi-me,que
he doutrina muy importante efta. Õs fados do Braíil, naó fey,
fe por clima da terra,
fe por caftigo do C e o ,
fao como os fados de
Trova , e de Sodoma :
ainda mal; porque tanto lavra o fogo em toda a parte. Antes da
deftruiçaõ deTroya tinha El Rey Príamo huma filha, chamada Caffandra , a qual com efpirito gentilicamente
profético naõ fazia, fenaõ avizar ao Rev , e
ao Reyno , que fe preveniíTem, porque havia de fer abrazada
Troya. Zombcivaõ deites avizos os Troyanos
porpermiíTaó de Deos,
como notou hum Gentio: Ora Dei juffnnon
S i d . unquam credita Teui.
cris : até que vieraõ os
Gregos , tomarão por
engano a Cidade, e nu-

ma noite fe abrazou, e
confumio aquellafamofa Cabeça de toda a
Afia. Da mel ma maneira Sodoma. Depois
que os Anjos notificarão a L o t h a fentença,
que Deos tinha fulminado contra aquella infame Cidade, avizou o
fanto Varaõ aos viíinhos delia , que fugiífem , ou fe armallem
de penitencia, porque
havia de fer deftruída ,
e abrazada: Et vifus
efl eis quafi ludens lo- Gen.rj
\
qui. Lançarão a couza a zombaria aquelles
alindados: continuarão
a curar, e pentear as gadelhas : emfim choveo
fogo do Ceo, e ficáraõ
todos fepultados em
fuás cinzas. Eifaqui
nem mais , nem menos
o fado, ou defenfado
do noífo Braíil: fempre avizados, mas nunca prevenidos. Lançay
os olhos por todas as
praças, que temos perdido defde o anno de
624.

Sermão de dia de Reys.
624. até oprefentè, e
nenhuma achareis , a
que naó precedeflem
avizos, e muitos avizos. Antes de fe tomar
a Bahia duas barcas de
pefcar com cartas delKey , que pela novidade da embarcação fizeraõ o cafo mais myfteriofo, e o avizo mais
notório: hum mez antes a mefma Capitania
da armada Hollandeza
fobre o Morro, que nos
mandou avizar pelos
prizioneiros deAngóla:
e nós com a praça aberta,fem fortificaçaõ,fem
trincheira, como fe nos
preparáramos para entregarmos a Cidade, e
naó para a defender;
e affim foy. Pernambuco da mefma maneira.
Tantas cartas delRey
antecedentes ; tantas
noticias de Hollanda,
que haviaó de v i r , e
nomeadamente, que haviaó de entrar por tal
parte. Depois de partida a armada avizos de
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Portugal,avizos de Cabo Verde, que já vinhaõ, que já chegavaõ;
e nos a cortar canas , a
moer engenhos, c como fe fora nova de alguma grande frota, que
vinha a carregar de.
açúcares ; e affim o
mefmo foy defembarcar , que ferem fenhores da terra.
Defta maneira fe
perdeo Pernambuco,
defta maneira fe perdeo a Bahia, e todas
as outras praças menores por efte caminho as
perdemos: nunca accõmettidos de fubito
nunca tomados de repente. Perdeo-fe o Braíil , como fe ha de perder , e acabar o Mundo. Falia S. Pedro do
dia do J u i z o , e diz affim na fegunda Epiftola : Adveniet dies Do- i. Perr.mini utfur:
E virá o 3. 10.
dia do Senhor fubita ,
e repentinamente. Súbita , e repentinamente ? Como pôde iíío
fer ?

H
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fer? R:paray no que
dizek , Principe dos
Àpoftolos. Naó diz
Chrilto no feu Evangelho : Erunt ftgna in
SAe, & Lima, & Stellis: Qiie precederão ao
dia doJuizo tantos finaes temerofos, tantos
avizos manifeftos? Pois
como he poífivel, que
fobre tantos avizos liaja de vir de repente?
Sabeiscomo? DizSanto Agoílinho; porque
ainda que ha de haver
muitos avizos , haverá
muito poucos, que lhe
dêm crédito. Verão os
homens enfanguentadosoSol, e a Lua; verão turbar-fe os elementos , tremer a terra , bramir o mar, cahir as Ellrellas , e todas as creaturas defordenadas ameaçar a derradeira ruína : e no
meyo deftes temores
haverá corações taõ
defenfadados, que affirmaráõ , que naõ fao
aquelles íinaes do dia

d o j u i z o : e computando idades com idades,
e profecias com profecias , perfuadiráõ crédulamente ao M u n d o ,
que ainda fe naó acaba.
Defta maneira viviráõ
muitos naquelles ultimos dias muy contentes, e defcuidados , fenaó quando foará a
trombeta do Juizo , e
feraô levados os miferaveis de repente ao
tribunal de Chrifto, de
repente fobre tantos
avizos. Tal aconteceo
fempre no Braíil. Nenhuma nova houve
nunca taõ certa, que
naó tivéffemos huma
cfperança, para que
appellar ; nenhum avizo houve nunca taõ calificado, que naõ tivéffemos hum difeurfo,
com que o desfazer.
Que eftá acabada a
companhia de Hollanda : que França naõ os
pódehoje aítíftir : que
Dinamarca tem guerras
apregoadas: que baixa
com

Sermão de dia de Reys.
com grande exercito o
Imperador: que os tem
muy apertados o Cardiaj Infante : que fe
defbaratou a armada ,
que mandarão a índias:
que naõ ha hum Hollandez em Amfterdaõ ,
que queira vir ao Braíil : finalmente, que eftaó perdidos , que eftaõ acabados, que eftao confumidos.
E
quando nos naõ precatámos , ouvimos foar
as trombetas Hollandezas por effes oiteiros ;
achaõ-nos defcuidados,
e defapercebidos , to
maõ-nos as noífas terras , e deixaõ-nos os
noftbs difcurfos. He ifto affim , Senhores ?
Ainda mal. Sendo pois
efte o natural defcuido
nofíò , fendo efte o clima, ou os peccados do
Brafil, que fe emendaffem tanto fuás influencias nefta occafiaó , e fe
perfuadiffem aquelles
moradores a crer os
avizos , e prevenir a

i?

defenfa ! Efte he fem
duvida o fino da mercê
de Deos ; elte he o milagre, porque devemos
dar graças, como couza rara , como couza
fuperior á mefma natureza.
Mas com a defenfa
fe prevenir, e com trabalharem os homens ,
oquepudcraõ, na prevençaõ, era taõ fraco
o numero dos noííbs ,
e taõ efcaffo , e limitado o poder , que ainda
lhe ficou a Deos muito,
que fupprir , e muito ,
em que fundar , e fcgurar fuás glorias. Sabida
he a hiftoria de Gedeaõ, que de tantos
mil homens , que podia pôr em campo contra o poderozo exercito dos Madianitas , fó
com trezentos quiz
Deos , que entraÍTe na
batalha : In trecentis J,uJ'c.
viris Uberaba vos. A 7- 7qualquer mediana experiencia fará muita
duvida ifto dos trezentos
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tos homens. Naõ he a
primeira máxima do
governo Militar naõ
dividir as forças , nem
repartir o exercito ?
Pois fe Gedeau podia
pelejar com tanto mavor poder, para que
quiz , c ordenou Deos,
que pelejaffe com forças taõ defiguaes ás do
inimigo ? O mefmo
texto dá a razaõ. Porque o ordenou Deos
affim : e diz , que foraõ ciúmes de fua gloria , e refguardos de
judiei noílá ingratidão: Ne
»•
glorietur contra me lfrael, &1 dtcat, méis viri bus liberatus
fum.
Se os Ifraelitas pelejarão com o numero de
foldados, que levavaõ,
attribuíriaõ a victoria
ao numero de feu exercito , dariaõ as graças
ás fuás maõs , e as glorias a feu valor. Pois
que faz Deos , manda
que naó vaó á batalha
mais que trezentos homens (que foy pontual-

mente o numero de
Portuguezes , que nefta occafiaó feacháraõ:
//; trecentis viris) para que fendo o numero
dos vencedores taó inferior ao do inimigo,
naó fe pudéffe levantar
a vaidade , e ingratidão humana com a gloria fó devida á Omnipotencia Divina : Ne
glorietur lfrael, & dicat, méis viribus liberatus fum. E n a verdade, Senhores, febem
fe confidera o fraco numero, e defígual poder
de gente , com que alcançámos efta infigne
victoria , que dos trezentos Portuguezes ,
que havia, repartidos
por tantas partes , fó
os trinta eraõ foldados
pagos, e effes com pouco exercício; que ingratidão haverá taõ rebelde , que fe atreva a
dizer: Méis viribus liberatus fum ? Que ingratidão haverá taõ ingrata, que dê a vicloria
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ria ás forças humanas, queria juftificar os mée a roube ao braço Di- ritos de fua gloria , antes de fe cerrarem as
vino?
quatro
horas continuas
§. IV.
daquella defigual bataSe Deos fegurou lha , eftavaõ taó trocabem fua gloria das as maõs , que já os
contra noffa ingratidão alfanges Holíandezes.
no numero dos folda- pelejavaó da noíTa pardos , naô a tem menos te; e as clavinas, que
fegura por certo na fra- elles carregarão contra
queza , e defiguaIdade nós, nós as defcarregádas armas. Porque en- vamos nelles venturótrando os noíTos na ba- zamente. Orapelejay,
talha com taõ poucas pelejay poucos, mas
armas de fogo , como valerofos Portuguezes,
fabemos; e muitos com pelejay , e vencey anias efpadas , e capas , mózamente, que ainda
com que paíTeavaõ na Deos he por nós. Naó
praça , que entendi- peçais foccorro de armento, ou que expe- mas á Bahia , naó periência humana havia çais ao Rio de Janeiro,
de prefumir, que pode- que hum, e outro ha
riaõ fahir vencedores de chegar tarde: pedi
de tanto numero de o foccorro ao Ceo, peHolíandezes, foldados di as armas a Deos ,
velhos , coftumados a que he fua Divina Provencer, e taõ bem pro- videncia taõ cuidadózavidos de armas ? Mas mente prevenida para
como o inviíivel braço comvofco,quenosmefde Deos governava a mos almazens do Reciguerra , e nos impoífi- fe vos eftá fazendo proveis da nofla fraqueza Yifaõ de armas; e nos

E

B

mel-
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me finos navios Hollandezes volas manda juntamente com elles, para que cheguem a tempoámilagrofa defenfa.
Quem différa aos Hollandezes , quando eftavaõ alimpando os aifanges , e preparando
as clavinas para efta
facção , quem lhes differa , que preveniaõ os
inftrumentos de fua ruina ; e que com aquellas
clavinas haviaó de fer
mórtos, com aquelles
alfanges degollados í
Mas eflás fao as glorias
de Deos , effas as traças de fua Sabedoria, effas as valentias de fua
Omnipotencia,que dos
mefmos inimigos fe ferv e , e de fuás mefmas
armas fe ajuda,para dar
is vittorias contra eiles, a quem he fervido,
Parece-me que vejo
aqui retratado o fuccefto dos filhos de Ifrael,
quando vencerão aquelle grande exercito dos
Syros, que capitaneava

Gorgias , General delRey Antioco. Diz a
Efcritura , que eraõ os
Ifraelitas poucos, e ef(cs defarmados : Qui J ; ^ *
tegumenta , & gladios c\
non habebant. Mas accõmettendo com grande refoiuçaõ aos efquadrões inimigos , de
tal maneira os ajudou
Deos , que lhes fizeraô
voltar as cóftas defcompóftamente , e a todos
os da retaguarda paffáraõ á efpada: Noviffi- ib\d.r,
mi autem omnes cecide- ***
runt ingladio. Cecideclerunt gladio ! Como
aílim? Naó diz a Efcritura immediatamente
antes, que eftavaõ os
Ifraelitas defarmados,
e que naõ tinhaõ efpadas : Gladios non hábebani* Pois como pudéraõ matar, e paífar á
efpada toda a rétaguarda dos inimigos : Novijftmi omnes ceciderunt gladio} A razaõ
literal he muito fácil.
Porque como Deos ajudava
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dava tanto aos Hebrêos, ainda que começarão a guerra defarmados , acabáraõ-na
muito bem providos
de armas, tomando-as
aos primeiros, que cahiaõ, e convertendo-as
contra os últimos, que
fe retiravao: e defta
maneira pudéraô paflar
á efpada as derradeiras
tropas dos defordenados efquadróes dosSyros , matando, e degollando com fuás próprias armas, os que taõ
confufamente fugiaõ ;
que para guardar, e
confervar as vidas, davaõ os mefmos inftrumentos, com que lhas
tiraffem.
E porque naõ faltaffe ao cafo, nem efta circumftancia , os que governavaõ aquella guerra, eraõ dous filhos do
GrandeMatathias; hum
chamado Simaó, outro
chamado Judas , aos
quaes de entre todos
feus irmaós efcolhêra o
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Santo velho para o governo do povo , e lho
deixara em teftamento:
Ecce Simon frater ve- * Mach
fler feio, qubd vir con- J6*5'&
filii efl, ipfum audite :
& Judas Machabeus
for tis viribus àjuveittute fuaftt vobis Princeps militi<e. Pois affim como os filhos de
Ifrael debaixo do valor,
e prudência de hum Simaó , e de hum Judas
com as próprias armas
de feus inimigos os matarão , e vencerão animózamente ; aílim os
noflbs Portuguezes neíta occafiaó, debaixo do
patrecinio dos Gloriofos Àpoftolos S.Simaó,
e Judas , em cujo dia
fuceedeo a batalha, a
pelejarão taó alentada,
e a vencerão taó gloriofamente , que entrando nella mal armados , fahíraõ ricos
de muy luzidas armas ,
provadas, e enfanguentadas primeiro no herético fangue de feus
B 2 donos.
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donos. Efta fim, que
he façanha Divina ; efta fim , que he victoria
de Deos.
Perguntaõ os Doutores no noffo Evangelho, porque razaõ man-.
dou Deos aos Reys
Magos huma Eftrella:
Vidimus Stellam ejus ?
Aífim como mandou
hum Anjo aos PaftoTes, naõ pudera também mandar hum Anjo
aos Reys ? Pois porque
naõ mandou, fenaó huma Eftrella ? Judiciofamente S.Pedro ChryfoChryf. l o g o :
UtperChrifium
Scrin. jpja matéria errorisJic
157
jieret falutis
occafio.
Hoflem próprio mucrone turbare
fingulare
efl infigne
virtutis.
Trouxe Chrifto os Magos a feus pés por meyo de huma Eftrella,
para que a mefma , que
fora matéria de feus erros , fe trocaffe em inftrumento de fua converfaó; que he victoria
muy digna da virtude

de Deos vencer ao inimigo com fuás próprias
armas : Hoflem próprio
mucrone turbare fingulare eft infigne virtutts. As armas , com
que os Magos pelejavaõ contra Deos ,
eraõ as Eftrellas, adorando-as, e fazendo-as
adorar á cega Gentilidade; pois para que a
victoria foffe muy própria da Omnipotencia
Divina, venhaõ os Magos aos pés de Chrifto
por meyo de huma Eftrella ; e as mefmas armas luzentes, com que
impugnavaõ, e offendiaõ a D e o s , íirvaõ de
os fugeitar , e render ,
e de os proftrar por terra a feu império: Et
pr ocidentes
adoraverunt eum.

%. v .

E

Sta foy a victoria
do Efpirito Santo
(que fempre fora do
Efpirito Santo em qualquer
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quer outro lugar, que
fuccedêra ) huma das
mais notáveis , que
haõ tido no Brafil as
armas Catholicas , e
de grande importância
por fuás confequencias.
Mas tempo he j á , que
nos façamos noutra
volta , que do Sul paffemos ao Norte, e ponderemos o fucceffo do
R i o R e a l , que realmente foy feliciífimo,
e naó menos de Deos ,
que o paffado. O que
aquife ponderou muito,
foy retirar-fe o inimigo,
quandojá o noffo exercito naõ infiftía na empreza: o mefmo ponderoeu. Quando Chrilio Redcmptor noffo
entrou na batalha de
fua Paixão , a mais importante , que nunca
houve , nem haverá no
Mundo , ao tempo que
feus inimigos o accómettêraõ no Florto ,
virou-íe o Senhor para
. nn elles , e para os Difci,8.8,' pulos, dizendo: Si ergo
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me qu&ritis, finite hos
abire. Retiráraõ-fe os
Àpoftolos com efte
mandado, ou permiffaõ de Chrifto, e déraõ fundamento aos
Doutores a duvidarem,
porque naõ quiz o Sen h o r , que feus Difcipulos o acompanhaffem nefta jornada. Naó
parece, que era muito
crédito da doutrina de
Chrifto , que foffem
juntamente com o Meftre Divino os DifcipuJos , que o feguiaõ ; e
já que havia hum Judas, que o negara vilmente , houvéffe hum
J o a õ , ou hum Pedro,
que o confeílaffe com
o fangue? Pois porque
naõ quiz Chrifto, que o
acompanhaffe nenhum;
porque mandou, que fe
foffem todos? A razaõ,
dizem os Expoíitores , T . .
que foy ; porque como saim.'
queria fó para fi a vi- &alii
ctoria , naõ quiz ter j ^ o c
companheiros na batalhg. AíTim o dizem ToB 3
ledo,
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ledo, Salmeiraó , e todos cômummente; mas
muito tempo antes o
tinha dito pelo Profeta
Ifaías com grande gloria fua o mefmo ChriKü-Ofto: Torcular calcavi
*'
folns0° degentibus non
efl vir mecum. O intento defta era preza da
Paixão , filiando em
frafe do mefmo Redcmptor, era defalojar
o inimigo do gênero
humano , que fe tinha
apoderado do Mundo :
Toann. Princeps hujus mundi
% 51
~' ' ejicietur foras; e como a victoria era de
tanta importância, e
Chrifto queria fó para fi a gloria delia;
poriffo mandou , que
os Difcipulos fe aparta ffem : Sinite hos abire ; porque naó era
bem , que admittiílé
companheiros á peleja,
quem queria fer fó na
victoria. Tal imagino
a Deos nefta occafiaó,
que em todas he muy
parecido a fi mefmo.

Como queria fó para fí
a gloria defte feliciífimo fucceffo, naó quiz
ter companheiro na batalha. Vir-fe antes o
noílb exercito, foy fervir a prudência humana aos intentos da Providencia Divina , para
que largando o inimigo
o pofto , quando já a
violência cias noffas armas o naõ obrigava r
fó a Deos fe devefle a
victoria, fó a elle fe
déftem as graças, e pudéffe outra vez fua mifericordia fahir nefta
occafiaó com o meímo
timbre: Torcular calcavi folus , & de gentibus non efl vir mecum.
Mas fe bem confiderarmos os motivos ,
porque o inimigo defalojou , mais alguma
couza deve a gloria
Divina aos primores da
noffa refoluçaõ. Tendo fitiada Joab huma Cidade dos Amonit a s , muy parecida no
fitio
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fitio á Força do Rio
Real, por eftar por huma, e por outra parte
cercada, e defendida
de hum rio , que porifLyran. f o , conforme Lyrano,
Ifaíu e outros, fe chamava
bíc. Urbs aquarum; quando já a violência do
cerco a tinha reduzido
a fe entregar, mandou
Joab efte recado a El, Re9; Rey David : Capienda
1 i.v. 17 efl Urbs aquarum; nunc
& i8
' igitur obfide civitatem,
& cape eam, ne cum à
me vaflatafuerit
urbs,
nomini meo adfcribatur
viâíoria : Eftá quaí]
rendida a Cidade do
R i o ; pelo que venha
V. Mageftade , e acabe-a de render, para
que a V. Mageftade , e
naõ a mim , fe attribüa
a victoria. Grandemente encarecem os Santos
efta acçaõ de J o a b ; e
na verdade, fe foy limpa de lifonja , e de intereffe, muito tem de
fineza : e tal confidero
eu a refoluçaó do noffo
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exercito. E fenaó pergunto : Porque fe retirou o inimigo do Rio
Real ? Porque largou
o pofto ? Naõ foy pela
valente, e bem afortunada victoria, que tivemos nos campos, onde
lhedegollámos trezentos foldados velhos, os
melhores campanhiftas,
quetinhaõ?Naõ foy por
verem totalmente fruftrados os intentos, com
que vieraô, de fenhorear os gados , e de os
comboyar a Pernambuco ? Naõ foy por entenderem o grande poder , e mayor refoluçaó , com que os hiamosbufcar, rompendo
por tantas dirnculdades ? Naó foy pelos
contínuos affaltos, com
que os tínhamos fechados dentro na fua Força,mais como em fepultura de mortos, que como em cárcere de vivos?
E fobre tudo ifto naó
havia baftantes noticias, ou quando menos

B4

evi-
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evidentes difcurfos,que
o inimigo naõ podia
luftcntaropoíto, e que
o havia de defamparar forçofamente? Pois
porque deixámos a afííftencia da guerra? Porque naó efperámos peIo fim da victoria? Deixadas as razões, que
houve humanas , foraó
primores, foraó cortezias , como as de Joab.
Fizémos cumprimento
a Deos daquella victoria, que tínhamos quaíi ganhada , para que a
fua Divina Mageftade ,
e naó a nós , fe déffe a
gloria : Ne cum a me
vaflata fuerit urbs,
tiomini meo adfcribatür
violaria. E foy Deos
taõ benigno Senhor,
que naõ fe dedignou
de a aceitar: nós apertámos o inimigo , nós
difpuzémos a victoria,
como Joab; Deos veyo
a colher as glorias , e
tomar para fi a honra,
como David.
Mas como as cou-

zas, que fe daõ a Deos,
fempre nos ficaó em cafa muito melhoradas,
affim ficámos nefta occafiaõ com o mais feliz,
e venturozo fucceffo,
que pudera prefumir a
efperança , nem ainda
inventar o defejo. Pergunto, Senhores , que
he, o que pertendiamos
nefta jornada ? Defalojar o inimigo daquella Força, franquear
anoffa campanha, impedir o retiro dos gados, matar muitos Hollandezes, e deftruílos ?
Pois tudo iffo fe confe»
guio , e tudo fem perdermos dous homens,
que he a mayor, e mais
illuftre victoria , que fe
podia alcançar. Portal
a canonizou o Grande
Doutor da Igreja Santo Ambrofio neítas fentenciofas palavras://<^r Am(,
efl vera , &> incruenta Scr.i
viâloria , ubi fie ad- íxo.
^otu
verfarius vincitur, ut
de vincenlibus nemo l<edatur. Sabeis,qual he a
verda-
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verdadeira, e inteira
victoria?Diz Santo Ambrofio. He aquella, em
que de tal maneira fe
vence o inimigo, que
ficaó todos falvos os
vencedores. Com muita razaõ chama o Santo
Padre verdadeira, e inteira victoria aquella ,
em que os vencedores
ficaó todos laivos; porque o exercito, que perdeo alguns foldados na
batalha, ainda que vencefle o inimigo, naõ fe
pode chamar verdadeira, e inteiramente vencedor ; porque em tantas partes ficou vencido , quantos foraó os
foldados mortos , que
deixou no campo. Taes
coftumaõ fer ordinariamente as guerras humanas ; porque naõ ha
pelejar fem morrer ,
nem vencer, fem derramar fangue: mas a Providencia Divina , que
governava noffas armas , nefta occafiaó
foube concordar a feli-

2$

cidade do fucceíTo com
a confervaçaõ das vidas ; e a honra da victoria com a deíiftencia
da batalha ; que, como
bem diíTe o outro a El ?
Rey Filjppe I I I : Nò
es hazana menos feiia^
lada, vencer batalias;
fin facar Ia efpada. He
verdade, que noftas armas em muitos affaltos,
e occafióes antecedentes luziraô muy bem
feu valor; mas a ultima, e total retirada do
inimigo , que foy a coroa daquelle feliz fucceíTo, de graça no Ia deo
Deos, fem fe difparar
hum arcabuz, nem fe
defembaínhar huma efpada , por pura mercê,
e ííngular gloria fua.
Para ííngular gloria de
Deos digo ; porque a
victoria , de que Deos
mais fe gloria em femelhantes cafos arrifcados, he fabcr confeguir o intento, com evitar o perigo. No noffo
Evangelho o temos.
De-
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Depois que os Ma- efcrupulos de fua po<
Clirygos adorarão a Chrifto, tcncia: Si magnum qui- foil.
tornarão para luas ter- dam ejfet hic puer ,
ras avizados por hum & potentia aliquid obadoratoribus
Anjo ; mas diz o tex- neret ,
fuis
quid
opus ejfet
to , que tornarão por
outro caminho, do que fuga,
occultufque di
vieraõ: Per aliam viam fceffus*. Com tudo man
reverfi funt in regio- dou Deos dizer aosMa71 em fttam. Repara S. gos, que voltaftèm por
Joaõ Chryfoftomo no outro caminho, e naó
modo defta jornada , e tornaffem a Herodes :
argüe, que naó parecia Ne redirent ad Heroconveniente á reputa- dem; porque fe preza
ção , e authoridade de muito Deos de ganhar
Chrifto. Se os Magos , fem rifco, de vencer
quando ainda eraõGen- fem batalha, de triuntios, vieraõ rompendo far fem fangue. Hirem
as terras de Judéa , e os Magos a Jerufalêm
entrarão em Jerufalêm era empreza humanaintrépidamente, como mente muy arrifcada ;
agora,que faõ Soldados porque ou haviaõ de
do verdadeiro D e o s , defcobrir, que acháraó
divertem a jornada por a Chrifto , ou naó: fe
outro caminho ? Ifto o defcobriaõ , morria
de naõ hir a Herodes , Chrifto á maô de Heiílo de naõ ver o rofto rodes ; fe o naõ deícoao inimigo, parece, que briaó, morriaõ os mcfencontrava a opinião mos Magos. Pois que
do novo Rey, que ado- remédio ? O remédio
rarão ; porque os igno- foy,mandálos Deos avirantes de fua Divinda- zar por hum Anjo, que
de podiaõ entrar em voltaílém para fua terra,

SermaÕ de dia"de Reys.
ra mas que tomaíTem
por outro caminho : e
defta maneira fe confeguio o intento, e fe
evitou o perigo. Sábia
victoria , façanha digna da Divindade, diz
Chryfoftomo: Divinitatis virtute dignam:
Que naõ confifte fó a
gentileza das victorias
de Deos em vir ás maõs
com o inimigo, fenaó
em confeguir o intent o , que fe pertende,
tanto com mais gloria ,
quanto com menos rifc o : Efl autem Divtnitatis virtute
dignum,
non modo aperte conterere tmmtcos,
verumetiam cum omni illos
facilitate decipere.
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ças. Mas a Divina Bondade quiz,que foíTe ainda da fua parte mais
merecida, e da noíla
mais alegre efta Acçaõ
de graças; pois lançado fora o inimigo , e
defimpedida a campanha , nos vemos com
os noffos valerofos Capitães , e foldados todos vivos , todos falvos , todos guardados
para mayores em prezas. Quando os foldados de Moyfés voltarão vencedores dos
Madianitas, vieraõ offerecer os defpojos a
Deos, e a principal razaõ , que déraõ do feu
agradecimento, foy efta: Recenfuimus nume- J\um.
rumpugnatorum,
quos
babuimus
Çub mar.u & 5 0 .
no fira, & ne umts quiSte foy o ventu- dem defuit: cb bane
rozo fucceffo do ca ufam offerimus, &c.
Rio R e a l , que quan- Fizemos rezenha da Indo o confeguiramos fantaria, com que encom perda de muitos trámos na batalha , e
foldados, razaõ tinha- todos achámos falvos
mos de dar muitas gra- depois da victoria; pelo

§. v i .

E
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Jo que vimos offerecer
a Deos eftes agradecidos defpojos. Ifto fizeraó os victoriofos Capitães , e foldados de
Moyíes ; e o mefmo
devem fazer os Capitães , e foldados do
noffo feliciífimo General , e toda efta nobre
Cidade,em occafiaó taõ
femelhante, offerecendo a Deos entre o Ouro, e Incenfo dos Reys
Oricntaes,o agradável,
e religiofo tributo defta Acçaó de graças.
Sejamos agradecidos, Chriftaõs, fejamos
agradecidos a D e o s ,
naõ fejamos ingratos.
Confideremos oeftado,
em que eftamos , e o
em que havíamos de efta r , fe Deos nos naõ
fizera eftas mercês. Se
o inimigo fe confervára no Rio Real, fe occupára a Capitania do
Efpirito Santo, fe profeguira os intentos do
Camamú, quaes haviamos de eftar ? Qj-ie ha-

via de fer de nós? Cercados pelo Norte, e pelo Sul; os gados , e os
mantimentos impedidos ; a campanha infeftada com affaltos, e
defpovoada com receyos ? Naõ havia, fenaó
cruzar as maõs, e entregar ao inimigo. Pois
que comparação tem
efte miferavel eftado
com o feliciífimo , que
gozamos ? Comparemos bem os fins do anno de 40. taõ pouco
parecidos com feus laftimozos princípios, que
efta parece huma das
monftruoíidades das fataes efperanças defte
anno. Em Janeiro a armada derrotada, tantos mil homens, tantos
gaftos, tantos apparatos de guerra perdidos.
Em Abril a armada
Hollandeza na Bahia
com grandes intentos,
mas com mayores temores noffos; naó nos
efqueçamos , que bem
nos vimos os roiifí/
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Em Mayo faqueado, e
deftruído oReconcavo;
tantas cafas , tantas fazendas , tantos engenhos abrazados. Em
Junho o Rio Real occupado pelo inimigo;
os campos , e os gados
quaíi fenhoreados , e
as efperanças de os re
cuperar naó quaíi, fenaó de todo perdidas,
Porém de vinte de Junho por diante, affim
como o Sol naquelle
dia deo volta fobre o
Trópico de Cancro ,
affim virou também a
folha noíTa fortuna, e
começarão dentro do
circulo do mefmo anno a refponder felicidades a infortúnios.
Em Agofto vencido o
inimigo nos campos
com aquella taô bem
afortunada victoria ,
onde com morte de
hum fó Toldado noíTo ,
de mais de trezentos
Holíandezes apenas efcapáraÓ fete. Em Setembro recuperado o
«fcr-
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Rio R e a l , e defalojado o inimigo á força
de noffas armas, e do
defengano de feus deíignios.
Em Outubro
( que cada mez parece ,
que tomou á fua conta
hum bom fucceffo, e
efte muitos.) Em Outubro os intentos do Hollandez no Camamú re
primídos; os temores
do Gentio nos Ilhéos
focegados ; e fobre tudo a gloriofa victoria
do EfpiritoSanto, mais
alcançada com o poder
de fua graça , que com
as forças da natureza.
Em Novembro o incêndio das canas , e affolaçaõ dos engenhos de
Pernambuco ; tcrrivcl
guerra , e a que mais
defefpera ao inimigo.
Em Dezembro Embáxadores do mefmo nefte porto a pedir trégoas , a offerecer partidos, a reconhecer a
fuperioridade de noffas
armas, de que pouco
antes tanto zombavaó.
P0ÍS
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Pois donde imaginais ,
que nos veyo efta felicidade? Quem trocou
as maós á fortuna ?
Quem fez efta taó
grande mudança ? Nós
hontem tremendo dos
Holíandezes , elles hoje a tremer de nós: nós
hontem a recear, que
nos fizéffem guerra, eiles hoje a pedir-nos pázes : os noffos engenhos hontem queimados , e os feus em p é ;
os feus hoje em pó , e
em cinza , e os noffos
reedificados, e moendo todos. Donde tanta felicidade? Donde
tão notável mudança ?
S

B

*yjJ*

Em vejo , que me
podeis dizer , que
refponde o fruto ao
trabalho ; e que tem
grande parte neftes
bons fucceffos os cuigados, einduftrias, as
diligencias , e exccuções humanas. Tantos

foccorros ao Rio Real,
de gente, de munições,
debaftimentospormar,
e por terra: foccorros
ao Morro , e fuás VilIas; foccorros á Capitanía do Efpirito Santo.
Para divertir o inimigo
tropas , e mais tropas
á campanha: Portuguezes por mar ; Negros ,
e índios por terra. Para intentos do Reconcavo, e para outros
grandes ufos do ferviço delRey , e alivio
dos moradores , tantas
embarcações de remo
mayores , e menores ,
barcos, fragatas, ga\és. Para mayores deíignios os navios de alto
bordo aparelhados. Para fitio as fortificações
renovadas , e emendadas , novos foffos , nóvos baluartes. Prevenções para artilharia,
prevenções para baftimentos, prevenções para futura armada. E como em todo o tempo, e
lugar óbraó as maõs,no
mar,
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mar , e na terra, nas
noffas terras s e nas do
inimigo , no prefente ,
e para o futuro, naõ
he muito , que colhamos ás maõs cheas os
frutos de taó diligentes
cuidados , e que fe logre felizmente em noffas execuções o acerto,
com que fe ordenaõ , e
a induftria, com que fe
óbraõ. Bem o vejo affim , como o vêm todos ; e confefíb, que o
que fe tem trabalhado
em feis mezes , parece
obra de muitos annos :
mas jufto h e , que eu
me conforme, e todos
nos conformemos com
o defintereíTado animo,
e zelo verdadeiramente Chriftaõ de S. Excellencia ; e que apartando os olhos de todo o
concurfo , e cooperação humana, fó a Deos
reconheçamos por único, e total Author deftas felicidades : e entre
os ricos thefouros dos
Reys Orientaes lhe of-

3.1

fereçamos a pobreza de
noffos affectos em humilde Acçaõ de graças,
em reconhecida confiííaõ de Tuas Divinas
miTericordias.
Bem pudéramos ,
feguindo a juftiça de
Chrifto, dar o de Deos
a Deos , e o de Cefar a
Cefar; mas o de Deos,
e o de Cefar, tudo quer
o mefmo Cefar, que fe
dê a Deos , que fem
Deos naó haCefares,
nemAlexandres. QiiandoDavid venceo ao Gigante Golias, a efpada,
com que lhe cortou a
cabeça , dedicou-a ao
templo; e a funda, com
que difparou a pedra,
pendurou-a em fua cafa. A razaõ defta repartição foy ; porque como o braço de Deos , e
o braço de David concorrerão para vencer,
e derrubar o Gigante,
jufto era, que entre
Deos , e David fe repartiffem os defpojos,
e troféos da victoria; e
que
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que a David ficaffe a
funda, e a Deos fe dedicaffe a eTpada. Efta
jufta repartição pudera
também fazer o noffo
vicboriofo David na
occafiaó prefente: offerecer a efpada a Deos
nefta Igreja ; e a funda
pendurála gloriofamenfce em feu palácio : dedicar a Deos na efpada
as execuções de perto ;
e attnbuir-fe a fi na
funda as aíliftencias de
longe : mas funda , e
efpada , aíliftencias , e
execuções , tudo dá ,
tudo offerece a Deos
cm perfeito holocaufto
de agradecimento, penhorando com taó libcral, e piedoTo defintereffe os favores da
Divina Bondade; para
que a eft.es felices princípios refpondaó fins
felicifilmos ; e por eftas primeiras victorias
cheguemos á ultima
taõ defejada.
A razaõ , por que
venceo. iDavid tantas

vezes, e com taó portentoza felicidade os
exércitos dos Filiftêos ,
diz hum grave Author,
que foy , porque agradeceo a Deos a primeira
victoria , que delles alcançou, quando, degollado o Gigante,dedicou
ao templo a efpada
Digtius , ut viclrici- uídaç!
bus palmis frequenter ti n Neg...,;**.;.,.•...„ í4-7-wnornaretur, qmprimam
fua viciaria laudem in not.is.
De um Authorem refe- cCcã.
- hccr4.''
rebat : Digno verda- tom. :,
deiramente David, que
Deos Ihs enchefte- as
maõs de victoriofas
palmas , pois foy taó
agradecido, e pontual,
que ofrereceo a Deos a
primeira victoria, e lhe
dedicou as primicias de
fuás façanhas. Pois fe
hum agradecimento taô
de meyas , como o de
David, mereceo o prêmio de tantas , e taó
milagrofas
victorias
contra os mefmos inimigos ; razaõ temos
para feguramente confiar,

Sermão de dia de Reys.
fiar que na liberalidade defte taó inteiro
agradecimento negocêe S. Excellencia com
a Divina Mageftade as
íèguintes , e mayores
victorias contra osHollandezes , e a defejada
re.ftauraçaô de Pernambuco, e do Brafil, por
que tanto fufpitamos. ,

§. VIII.
Na verdade, Senhores , ( day-me
attençaó por charidade , que vola efpeTO
merecer.) E na verdade , que fe dos fucceffbs prefentes qulzermos fazer conjectura
para os futuros, que
nunca eu vi mais fundadas as efperanças da
defejada reftauraçaõ do
Braíil. Em dia de Santos Mathemáticos , e
Aftrólogos , parece ,
que naõ fatisfazemos á
obrigação, fe naõ levantarmos alguma figura. Seja affim : e já

.j 5

que naõ explicámos o
Evangelho no princiexplicálo-hemos
pio
agora todo a efte intento. O Evangelho nos
fervirá de Ceo, as acçóes delle de Eftrellas ,
e em taó verdadeiras
ob ferva ções , e taó fegura Judiciária , fem
duvida podemos efperar, o que nos prometterem , por mais que
pareça duvidoza a contingência dos tempos.
Cüm natus effet Matth»
J.Y.I,
JESUSinBethlehem
Juda , in diebus Harodis Regis , &c. Advertío hum grande juizo Mathemático o dia
20. de Junho, em que
o Senhor Marquez Vice-Rey entrou no Braíil com tantas circumftancias de felicidade
na jornada, e ainda na
tardança ; eachou,que
eftava o Sol no Trópico de Cancro no ponto, em que torna a voltar para nós, e começaõ
nefta região a crefcer
C
os
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os dias. Fe:iz pois JUÍZO,
que da mefma maneira
com a entrada de S. Excellencia fe acabavaõ
as minguantes da noffa
fortuna , e começavaó
os augmentos delia. E
como juntamente grande Theólogo , achou
prova na Hiftoria Sagrada a efte penfamento. Porque obfervou
Santo Agoftinho , que
nacco Chrifto em Dezembro, quando começaõ a crefcer os dias;
e S. Joaõ Baptifta em
Junho, quando começao a minguar: e huma, e outra couza, diz
o Santo Padre, que foy
pronoftico, do que havia de acontecer; porque a fama, egloria do
Baptifta havia de diminuir-fe , e a de Chrifto
augmentar-fe, em cumprimentOjdoqueomefmoS. Joaõ tinha profetizado : lllum oportet
crefcere , me autem minui. As palavras de
Santo Agoftinho faõ

eílas : Humilietur ho- D Aug
mo, ut exaltetur Deus, ^ ^
fecundum illud, quod joann.
de Domino jfoannes dixit: lllum oportet crefcere, me autem minui.
Ut humiliaretur homo,
boc die natus efl Joannes, quo incipiunt decrefcere dies ; ut exaltetur Deus, eo die ?tatus efl Chriflus, quo
incipiunt crefcere.
Affim fe obfervou o
dia mathemáticamente;
mas eu como menqk
pontual, fe bem mais
cingido com o Evangelho , obfervo os dias
In diebus Herodis Re- Matth,'
gis. Nos dias , em que 2. c.
o Braíil eftava mais acabado , e defefperado
de remédio, a armada
perdida , a Bahia abrazada, o inimigo pujant e , e victoriofo, que
íignifica ifto ? Sem duvida fignifica , o que
gravemente difle S.Pedro de Ravena. Pon- cf>Tr I c. i
dera , porque veyo ,£"'
Chrifto ao Mundo in Epipj».
diebus
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diebus Herodis Regis ,
nos dias, em que dpbaixo do império de
Herodes eftava o RpynoHebrêomais tyrannizado, que nunca; e
aílim o efpiritual, como o temporal delle
mais perdido: e dá o
Santo Padre efta razaõ,
que fervirá de rcpofta
a huma, e outra pergunta. As palavras fao
maravilhozas: Expulfurus tyrannum, vindicaturus patriam, inflauraturus orbem, //bertatem redditurus
adventat. Sabeis, porque vem neftes dias, e
rçeftes tempos taõ calamitozos hum , e outro
Reftaurador ? Poriffo
meTmo, porque o ha
de fer. Porque ha de
lançar fora o inimigo :
Expul furus tyrannum;
porque ha de vingar as
injurias da Pátria: Vindicaturuspatriam;porque ha de reftaurar efte
Novo Mundo : Infilauraturus orbem ; por-

$j

que ha de reftituir a liberdade, aos que ha
tanto tempo a tem perd ido : Libertatem redditurus adventat.
Nefte tempo veyo
Chrifto ao Mundo, e
nefte o vieraõ bufcaros •
Magos, perguntando
em Judéa, ou acclamando, como dizem os Santos, o nome do Rey nacido. Turbatus efl Ha- Matrfi.
rodes, & omnis Jero- *-3folyma cum illo: Turbou-fe Herodes , e toda Jerufalêm com elle;
que como o povo he
efpelhodo Rey,naô he
muito, que mudando o
Rey as cores, as perdeitem também os vafTallos , e que a perturbações Reaes refpondeffem defmayos populares. Mas porque fe
perturba Herodes? Sai*
bamos. Turba-fe , e
perturba-fe, diz S.Joaó
Chryfoftomo; porque
como era Rey eítrangeiro , degéraçaõ Idumêo, injullo, etyranC2
nico
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nico poffuidor do cétro
de Judéa, tanto que ouvio fallar na vinda do
novo Rey^ perTuadioTe , que o Reyno havia
de tornar a feu legitimo Senhor, e elle havia defer defpoffuído,
Chry- e lançado fora: Turbafoft. fu- tur,
cum ejfet genere
p MatIdumaus,
ne regno iteth apud
ad JuC a t D . rum revoluto
daos, tpfe expelleretur.
AhHerodesHollandezí
Ah JeroTolyma Pernambucana ! Como te vejo
turbada, e perturbada!
Que cores Taõ effas taó
inconftantes, que fe te
vaõ , e Tc te vem ao
rofto? Já colérica ameaçando guerra, já medroza offerecendo pazes : já refiftindo na
campanha, já defefperando da deTenTa : já
accõmettendo as noffas
praças, já promettendo-as, antes de Terem
tuas ; já no Norte
no Sul ; já pelo mar
m^ ,
já por terra; intentando tudo, e naõ acaban-

do nada; começando,'
e naó proTeguindo.Que
perturbações Cctò eftas ?
Sem'duvida:' Turbçtur
Harodes, ne regno iterum adffuafaos revolta
to , ipfe
expelleretur.
Turba-Te Herodes; porque vê , que he chegado o Meífias , que ha
de reftiturr a ITrael :
turba-Te a garça livre;
porque reconhece com
mftinto natural o falcao que a ha de levar
nas unhas. Turbaõ-Te as
agoas da PiTcina , porque he chegado o Anjo,
que ha de Tarar ao paralytico.
E Tenaõ, pergunto
eu: Qual foy o motivo
defta perturbação de
Herodeá ? O motivo
principal, como bem
nota o meTmo S. Joaõ
ChryToftomo , Toy o
vêr Herodes , que taó
poucos homens, e nem
todos elles brancos
(que hum dos Magos
era negro, e negros ,
os que o acompanhavaó*
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v a ô , cònTórme a pro* nem elefantes, que lhes
*<"• 71. fecia de David: Coram levem as bagagens , e
v
' *' ///o procident <LAEthyo- andarem livre, e mpf. 67- p^-f. t/Etbyopia
pra- trépidamente em Tuas
v
**• veniet tnanus ejusDeo.) campanhas, t a l a n d o ,
Vêr pois, que taó pou- e abrazando tudo a pecos homens, brancos, zar de Teus preíidios, e
e negros , vinhaõ tan- acclamando o invictotas léguas de caminho , nome do Monarcha das
marchando
confiada- HeTpanhas , e de Teu
mente por Tuas terras,e novo General. Oh coacclamando o nome de mo temêraõ os rebelhum novo Rey Tem te- des de medir a efpada ,
mor de Teus exércitos , e de vir ás maós de perifto fazia turbar, e per- to com o valeroío San- judicv
turbar a Hérodés: Tur- fao , que por meyo de *$•
bai us efl Herodes". ifto taõ Traço , Te induftriofazia temer , e tremer zo poder, lhe abraza
a toda Jerufalêm : Et Tuas ricas Teáras. Bem
omnis y-erofolyma cum diz aqui aquella delicaillo. Pois fe efta refolu- da empreza, com que
çaó dos Magos pertur- íahio o outro : Mais
ba a Herodes, quanto brayida he que Marte;
mayores motivos , on mas de filho apaybem
naõ menos que iguaes , fe podem preflar ospentem o Hollandcz rebel- famentos. Pintou hum
de de fe perturbar, ven- Sol em Tua esfera, o
do as noílas tropas de qual eftendendo,e uninquatro Portuguezes, e do os rayos pela interquatro negros marcha- pofiçaõ de hum vidro
rem tantas léguas de artificial , feria fogo
difficultofiífimos cami- num coração oppoíto,
nhos , fem camellos, e o brazava em chamC
mas.
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mas. Animava fe eíla
figura com huma letra
breve, que dizia: Qtiid
propinquior ? Quem
tanto queima de longe,
quanto abrazará de perto ? A mefma confideraçaõ podem fazer os
Holíandezes ás experiencias da noffa, com
que o noffo mayor Pianeta , Tem Tahir da íua
esfera , por meyo de
taó Traças interpoíições , lhe abraza toda
a campanha :
Quid
propinquior ? Se tanto
queima , Te tanto abraza , Te tanto vence,
quando Tó inflúe de
longe, que Terá, quando com competente poder Te chegar a inveftir
de mais perto ? Se
Chrifto no PreTepio,
e entre palhas faz tremer a Herodes , e a JeruTalêm , diz ChryfochryC. logo : Quidfaceret, fi
Sen»- fultus divitiis,&mul1
" tititíine? Que Teria, Te
viéffe com p o d e r , e
acompanhado de nu-

merozo exercito? Se
com palhas fe faz tanta guerra ao inimigo,
que quatro palhas fao ,
as que queimao as ricas leáras , e doces minas do Brafil naquclla
campanha, que fera,
quando as palhas fe
troquem em lanças , e
a guerra Te Taça , naõ a
lume de palhas , Tenaõ
a Togo de canhões?
£

IX-

T7^ Stes
venturózos
l \ pronofticos Taõ, os
que perturbaõ ao Hollandez, Temelhantes ás
perturbações,e receyos
de Herodes, o qual, para Taber , o que rezavaó as ETcrituras em
caTo de tanta importancia , mandou chamar os ETcribas, e Principes dos Sacerdotes:
que cada hum Tabe , o
que eftudou. T e m p o ,
e lugar Tey eu , em que
talvez para duvidas Eccleíiafticas Te mandarão
conTul-
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) confultar Capitães; e
para negócios Milita. res fe pedio confelho
aos Bifpos ; porifTo o
Mundo vay comovay.
ReTolveo o Cabido dos
Sacerdotes, e Efcribas,
que fegundo ProTecia
expreíla de Michéas ,
havia Chrifto denacer
cm Belém. E Herodes,
que já lhe traçava a
morte,antes de lhe averiguar o rtacimento, fechou-fe em fecreto com
os Magos, para colher
as noticias neceíTarias
a Teu defignio. O que
nefte caTo me admira
por agora he , que naó
houvélfe hum daquelles Eícribas , ou Sacerdotes Republico, que
notaffe ao Rey de ter
trato Tecreto com homens eftrangeiros. O
Rey com eftrangeiros
Matth. em fecreto : Ciam voz 7
'
catis Magisl Perigofo
trato, arrifcada confiança parece ! Com
tudo nada difto eftranháraô, nem murmu-
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ráraó aquelles Letrados ; fem duvida, porque o eraó. Eraó homens, que entendiaó as
Efcrituras, como bem
moftráraó no entendimento , que déraõ ao
texto de Michéas ; fiquem lê os livros , eos
entende, fabe quaõ lícitos , e quaõ ufados
Taó na guerra , e quaõ
proveitozos á Republica Temelhantes tratos.
No meTmo cafo noflò
o temos. Por efte trato
alcançou o Rey muitas
noticias neceíTarias ao
intento daconfervaçaõ
de Teu Rey no : Diligenter didicit ab eis
tempus St ella , &c. E
por efte trato , como
aqui nota hum Author,
chegou a intentar, que
os Magos Toílem eTpias
contra o meTmo Principe, queacclamavao:
Ite, interrogaie diligen- íbid. v.
ter de puero, & cum 8inveneritis, renunciaie
mihi: Hide , perguntay, Tabey , inTormayC4
vos,
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vos , e como tiveres
noticias, tornay, c avizarme-hcis. He verdade , que os Magos naõ
o fizeraõ aílim; mas
nem todos tem tanta
fe, nem tsnta fidelidade e finalmente entenda cada hum, no que
lhe toca.
, >
Com efte dcfpacho
do Rey íahiraõ da Cidade de Jerufalêm os
Magos; e tanto que eftiverao fora , appareceo-lhe logo a Eftrella ,
que fe lhes tinha efcondido : Et ecce St ella ,
quam viderant in Oriente, antecedebat eos.
Notay comigo por charidade : que em quanto
os Reys andarão pela
campanha , tiverao Eftrella; tanto que fe meterão na Cidade, logo
defapparecco : e cm
quanto eftiveraõ
na
C o r t e , nunca mais a
viraó. Cuidarem os
R e y s , que haô de ter
eftrella , que haõ de
confervar em felicida*

de Teus Reynos , eftartdo nas Cortes , c nao
Tahindo nunca dcllas !
Naõ o •entenderão affim os felicifíímosReys
de Portugal; naõ o elitendeo affim o famoíiflimo Imperador Carlos
V; nem o entende afifim o invictiífimoMonarcha F i l i p p e l V ' o
Grande. Em muita fufpenfaõ tem pofto aHefpanha o levantamento
de Catalunha ; mas a >
mo S.Mageftade (Deos
o guarde) fahe á campanha , a eftrella efcondida apparecerá , e
grandes cfperanças podemos ter de muy feliz
fucceffo. Do Braíil fev
eu dizer ao menos, que
a caufa de fe efconder
a eftrella aos Portugue*
zes: Stella?n , quam
viderant in Oriente :
Aquella eftrella , que
com tanta gloria de
Deos , e de Portugal
viraõ no Oriente noffos antepaíTados; a cauTa de Tc nos cTconder
mui-
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multas vezes eftaTeftreilla no Brafify he;porque
"nós metemos nas Cidades, como fizer^è 'os
Magos em Jefufaiêm.
Era dictame muy antigo , e muy ordinário,
que EIRey mandava
defender efta;, ou aqüella praça , e in ter pretas
vaõ-íe eftas ordens taõ
eftreitamente, como fe
a Bahia naõ fora mais ,
€jue^das portas de S.
Bento^até ásdo Catmo,
©aqükdentt© nos eftávamos.' A verdadeira
.guerra defennVa he , a
queUsfijende aòicompetàdori'dentròvrm • Tiras
.terras ;> >e>nBncai as Cidades eftaó mais feguras ao perto, queimando o inimigo Te divide,
e Te entretêm ao longe.
Sabeis^ Senhores^ por
que temos já occafiões
de Graças, tendo tantas até agora de lagrimas? Sabeis,donde nos
vem eftas principiadas
felicidades ? H e , porque naó efperamos a
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tiftreUa dentro dejeruTalem, lènaõ porque a
himos buTcar á campanha'. Porque marcharão
terços, e exercito ao
R i o R e a l ; porque Te
mandou Infantaria ao
Morro , e ás outras
Villas ; porque partiraõ repetidamente tro
p a s , e mais tropas á
campanha de Pernairrbuco ; poriffo tornou
a apparecer, e Te nos
moftra já a eftrella, que
ha tantos dias tinha
deTapparecido : Et ecce St ella , quam viderant in Oriente, antecedebat eos.
Vendo outra vez a
Eftrella, diz o texto
Sagrado , que a Teílejáraó com grande encarecimento os Magos:
Gavtfi funtgáudio ma- Ibicf. v:
gno valdè: Alegrarão 10.
Te com gofto grande
muito. Naó vos gabo
a çollocaçaó das palavras; mas elle meTmo
deTconcerto foy ordenado com Divina Rhetórica:
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que quem Te
tórica
foube alegrar concerta
damente, naõ lhe faltava o coração de veras. Feftejáraõ os Magos a Eftrella extraordinariamente , e com
eftas alegres demonftraçóes nos canonizarão as feftas publicas,
e touros Reaes , com
que hoje em univerfal
applaufo fe folemnizaõ
eítes felices fucceffos
que ainda que naõ chegámos á defejada Belém, ainda que naõ reftaurámos Pernambuco,
baftante occafiaó he de
alegria, e feita, vêr recuperada a eftrella, em
cujo feguimento havemos de chegar.
Seguindo a fua,chegáraó finalmente os Reys
ao Prefepio, e adorarão
ao Menino Deos em
muito mais levantado
th tono , que o que deixou noj Ceo ; porque
eftava nos braços da
Virgem: offerecêraó a
Teus pés os preTentes ,

.que tra^iaó: Etvbtulerunt et munera. Pois
que novidade he efta?
( R e p a r a Santo Agoftinho) Nunquid non Re- Auguíf.
ges ante in Judéa erant Ser-é7'
nati ? Quare ifle adorandus, & ab alienigenis adorandus , noti
terrente exercitu ? Por
ventura, naó nacôraó, e
vivêraó em Judéa 011tros Reys nos tempos
paffados ? Pois porque
os naõ vieraõ adorar,
e reconhecer com preTentes os eftrangeiros,
Tenaó a efte novo Rey,
naõ tendo elle poderozo exercito, como os
demais, a cujo terror,
e affornbro fe humilhafTem: Ab alienigenis ,non
terrente exercitu ? A
razaõ verdadeira he
taõ clara , que naõ tem
neceífidade de Expoíitor , e Toy , diz Santo
Agoftinho; porque nenhiim dos outros Reys,
Tenaó efte,era oMeífias,
eTó elle havia de encher
as efperanças de Ifrael,
cnel-
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e nellas as de todo o poriffo o vimos a ado?
Mundo. Em profecia rar. ViraÓ , e experideftas futuras glorias mentarão os rebeldes
vieraõ adorar a Chrifto em todas as occafiões
com tributos, e pre^- próximas , que Tempre
fentes os Embáxadores leváraõ a peor de nofda Gentilidade : ( que Tas armas , ou no Noraílim chama David aos te , ou no Sul, ou no
pf. 67. Magos) Venientlega ti mar, ou na terra , ou
E p r . e* ^egypto. Aethyopia nos feus paizes, ou w>s
Eccicf. praveniet manus ejus noflbs ; e o reconhecia
Deo. E que outras con- mento defta eftrella os
fequencias pofTo eu fa- traz humildes a tribuzer , fenaó eftas '• mef- tar adorações, e offemas , quando vejo no recer concertos; paremeyo daquella Bahia, o cendo-lhés, a que a nós
que em nenhum outro eftrella Teliz, a elles
tempo vimos, náo Hoí- Cometa temerozo , e
Jandeza com Embáxa- Tanguinolento, que fodores , com prefentes: bre tanto fangue derraEt obtulerunt ei mune- mado , lhes ameaça a
íca phi ra ? Sem duvida , que derradeira ruína.
íofoph. e ft es prefentes fignifiiiThunc Ca ^ o s futuros, que el§. x.
i«cuni les temem , e nos efpeNa verdade , Te
ramos. Conjécturaô os
minha obTervaçaô
fins pelos princípios;
e porque experimen- me naô engana,ainda os
tão , o que he , temem afpéctos do noíío Evano que ha de fer: Vidi- gelho trinaõ , e quamus Stellam ejus, &* draÕ em Tavor defta
venimus adorare eum: conjectura. Naõ Tey,
Vimos a fua Eftrella, e Te advertís, que diz o
texto:

E
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M**. texto: Etapertistbe*•«• jauns fuis, obtulerunt
eimtmeraAurumyTbus,
ü» Myrrham ; e naô
skno- diz mais. Diz, que lhe
^ A- offerecêraó thefouros,
bulh,c
mas naõ diz , que os
aceitou o Senhor. EfMaid. tepara mim íhe ornais
6 aiü. v e r dadetro pronoflico,
•e o* mais firme fundamento defte juizo. Sen h o r , de quem Te diz,
que lhe offerecêraó, e
nnó le d i z , que acei.
t o u , elle reftaurará o
Mundo. E fenaó pergunto: Porque fe per4#de o Mundo todo , e
porque fe pcrdeo o Braíil ? Ouví-o ao Profeta
Jfaias , que em cabeça
de Jerufalêm, parece,
que eftá fallando comnofeo no capitulo pi iifai.i. meiro : Terra veflra
7
deserta , crcitates veflr£ fuccenfa tgni, regionem veflram coram
vobts aliem devoram,
Menos ha de oito mezes , que tudo ifto vimos com nollbs olho*,

OIhay,Portuguezes.^
Braíil, diz Deos, para
volTas terras delertas,
e deTpovoadas: ferra
veflra deferia.
Olhzy
para vollas Cidades
abrazadas , e confumidas a Togo: Ctvitates
veflra Juccenfa ignt.
Olha^ para voilos campos , e ricas lavouras ,
que as andaõ desírutando os eftrangeiros, e
logrando, a voflo pç-.
zar, os gFÓflbs in terei*
fes delias : Regtonem
veflram coram vohis
alieni devorant ; e o
peor h e , que ainda a
efpada de minha vingança naõ eftá fatisfeita , ainda o caftigo ha
de hir por diante: Et
defolabitur.ficutinvafiitate hofliíi. Pois,jSen
nhor , o Brafil naó he
huma parte , e naó a
menor de Portugal ,
Rey no taõ Catbolico ,
taõ pio , taõ reügiofo?
Naõ fe vos offerecem a
efte fim tantas orações,
tantas jejuns , tantas
peni-
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•penitencias , tantos Sacrificios ? Pois eftas
obras de culto Divino,
e de piedade Chriflã,
como vos naô abrandaô? Vede, o que refIbid.
ponde o Senhor: IncenJJ.&14 fum abominatio efl mihi, neomeniam, &"fabbatum, <&• feflivitates
alias non feram, kalendas veftras, &folemnitates veflras odivit anima mea,
faclafuntm'thi mole fia, labor avi fuflinenr: Abomino voffas orações, naõ quero voffos Sacrifícios,
aborrecem-me
voílas
feftas, e Tolemnidades;
o culto Divino , com
que me adorais, naõ o
poffovêr, enTaftia-me.
v. iy. Et cüm multiplicaveritis orationem,non exaudiam : E por mais que
bradeis ao C e o , naõ
vos hey de ouvir. (Vay
a cauTa de todos eftes
males ) Manus enim
veflra fanguine plena
funt: Porque as voffas
maõs eftaô cheas de

4i

fangue. Cheas do Tang u e d o p o v o , cheas de
fangue do órfaõ, cheas
de fangue do pobre, e
miferavel, que eftá cada dia mendigando com
o Tuór de feu rofto. Eifaqui porque Te perdeo
o Braíil, eiTaqui porque
Te perde o Mundo , e
porque os caftigos do
Ceo vaõ por diante.
Pois tem efte mal algum remédio ? Sim :
muito fácil. Lavamini, c.i.v:
mundi flote, Ò* venite, 16. <fc
&* arguite me, dicit 18.
Dominus : Lavay as
maõs , haja limpeza
de maõs , diz Deos ; e
fe eu naô levantar maô
do caftigo , fe eu vos
naõ ajudar , e favorecer em tudo, fe eu vos
naõ dér victorias contra voffos inimigos :
Venite , & arguite me,
dictt Dominus: Vinde,
argui-me , dizey , que
Tou injufto , que eu vos
dou licença. E bem o
vemos. Sabeis, porque
nos dá Deos as victorias
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rias ás maõs lavadas ?
Affim o foraó todas,
as que ncftes dias tivemos ; porque matando
fempre tantos centos
de Holíandezes , da
noffa parte entre todos apenas Te contaõ
quatro , ou cinco mortos. Sabeis, porque he
ifto? Eu volodirey em
huma palavra. Dá-nos
Deos as victorias ás
maós lavadas ; porque
Te lavarão as maós ;
porque ha limpeza de
maõs: porque Te naó
tingem as maós no fangue do p o v o ; poriffo
as vemos enfanguentadas gloriofamente no
fangue dos inimigos;
poriftò tudo luz; poriTTo tudo creTce ; poriffo
tudo vay por diante :
e como por falta difto
fe perdeo o Brafil, affim por ifto Te ha de
recuperar; que he , o
que fó refta no Evangelho: Reverfi funt i?i
regionem fuam.
Tornarão os Magos

para as fuás terras - , e
da mefma maneira tornaremos nós finalmente para as noffas; porque fe Toy oráculo da
tornada, voltar por outro caminho : Per Martii.
aliam viam reverfi IiU-.
funt in regionem fuanr,
bem difterente caminho leva a reftauraçaó
do Brafil do caminho ,
ou deTcaminho , por
onde Te perdeo. Naõ
ha muitos mezes, que
mofírey, fe me naó
engano , que por Talta
de juftiça nos falta hoje a primeira, e mayor
parte defte Eftado: Re- EccM.
gnum de gente in gen- "ft-ia
tem transfertur
propter injuflitias : e como pela mifericordia
do Ceo temos tanta
juftiça na t e r r a , caftigando-íe os criminó/('S , premiando-fe os
beneméritos ,
reprimindo-fe as violências
dos Grandes, acodindo-fe aos gemidos dos
pequenos; naó ha duvida,
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vida , que Te pelas portas da injuftiça Tahimos, eTomos lançados
da noíTa regiaõ , pelas
portas da juftiça tornaremos, e Teremos reftituídos a ella : Per
aliam viam reverfi
funt in regionem fuam.
Mas como nas caufas publicas, e cõmuas,
naõ baftaõ as influencias da Cabeça, fe difcorda a cooperação dos
membros , lembremonos todos , Chriftaõs ,
do que a todos diz neTte paffo Santo EuTebio
inEx- EmiíTeno: Revertamur
pofit. fe, nos pçy aijam viam
Euang. tn regiofiem 7ioflram;
quia per illam, qua
exivimus, redire non
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poffumus.
Tornemos
por outro caminho á
noíía região, ao noffo
defejado Pernambuco ;
porque naõ podemos
tornar por aquelle, por
onde Tahimos. Se Tahimos pelo caminho das
foberbas , dos homicidios , dos ódios , dos
adultérios , e dos outros peccados, tornemos , para que Deos
nos deixe tornar , peIo caminho da virtude,
pelo caminho da penitencia, pelo caminho
do arrependimento ,
pelo caminho da grapenhor da Gloria :
ça
Quam mtht, &" vobts,
&c.
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RHETORICA.

SERMAÕ
NACIMENTO

MENINO DEOS,
PREGADO
Domcfticamcnte no Collegio da Bahia
da Companhia de JESUS.
Tranfeamus ufque ad Bethlehem , ej? videamus hoc
Vcrhmn , quod facíum efl. Luc. 1.15.
QUEM fe efeufa de Tallar
em publico ,
porque naõ pôde, ainda que faiba, aceita

Deos a efeufa: e a
quem , como eu, Te
efeufa, porque naô póde , nem fabe , talvez
a naô aceitaó, os que

eftaõ
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eftaô em lugar deDeos.
Mas nem a Deos, nem
aos que eftaô em feu lugar, fe podem perguntar os porquês: obedecêlos fim muda, e cegamente. A quem Deos
aceitou a efcufa,porque
naõ podia, pofto que Tabia , Toy Moyfés. Sabia ; porque, como diz
S.Paulo, era eruditiífimo em todas as Tciencias do Egypto, e como elle mefmo confeffou , eloqüente nellas :
£xod.4. Eloquens ab heri, &
£0
tiudius tertius : mas
naó podia ; porque depois que vio, e ouvio
a Deos na Qarça, ficou com a lingua impedida , e quaíi mudo:
Ex quo loquutus es ad
fer v um tuum, tardioris,
& impeditioris lingua
fum. O meyo pois,
ou expediente , que
Deos tomou nefte cafo, foy dar ao meTmo
MoyTés hum Tubftituto , quefallaffe por elle. E que fubftituto foy
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efte ? Moylés queria ,
e propoz, que foffe o
Meífias : Mttte , quem ^-%
miffurus es. Mas por- l*' *
que a cõmiflaó da liberdade de hum povo
era muito defigual em-,
preza , para quem eftava deftinado para Libertador , e Salvador
de todo o Mundo ,
fubftituhio o defeito
de Moyfés a lingua, e
eloqüência de Araõ feu
irmaõ : Aaron frater v . T$
tuus , feio , quia elo- & it*
quens fit, ipfe loquetur pro te adpopulumy
& erit os tuum.
O' bemdita feja
fempre a Bondade, e
Providencia doAltiífim o , taõ liberal hoje
para comigo ! O que
Deos deo a Moyfés , c
o que negou a Moyfé*,
tudo me concedeo a
mim. Eu era, o que
havia de pregar hoje,
e naõ fabia , nem podia ; mas fubftituirá a
minha ignorância, ea
minha incapacidade :

D

Quem?
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Quem ? O Meífias , e Et videamus hoc Vero Irmaó. O Meífias , bum , quodfaclum efl.
diffe o Anjo aos Pafto- Naô fou eu , o que hey
res , que naceo hoje : de pregar o NacimenLuc. Qui a natus efl vobis to de Chrifto: o mefil.
hodie Salvator ; e o mo Chrifto nacido h e ,
Irmaó também diz o o que ha de pregar o
Evangelifta S. Lucas, leu Nacimento.
íbid.v. que naceo hoje: ImO provérbio antigo
'•& 7- pletifunt dies , ut pa- diz: Poeta nafcitur ,
reret , & peperit fi- Oratorfit. Mas o Oraliam fuum primogeni- dor , que hoje fe fez:
tum. Chrifto aílim co- Qtwd faclum efl, tammo he Filho único, e bém hoje naceo Oraunigenito de feu pay, dor : Ego autem coft- Pf.t.t
aílim he único , e uni- flitutus fum Rex ab eo
genito de fua Mãy: e pradicans
praceptum
com tudo , diz o Evan- ejus. Dominus- dixit
gelifta , que naceo pri- admei Filius meus es
mogênito; porque co- tu _ ego hodie gentii te.
mo hoje naceo homem, O verbo do noffo texto:
hoje naceo Irmaó de Videamus hoc verbum,
AáRo- todos os homens: Ut chamafe Logon; com
man. 8. ff ipfe primogenitus in que parece, que perteni?
multis fratribus. Efte ce mais á Lógica , que
he pois o Soberano á Rhetórica, e OratóSubftituto, (que tan- ria ; mas como a Oratas vezes fe tem digna- tória Efl ars ornatr dido fubftituir o lugar cendi,depo\s que o Verdos obedientes) efte bo fe veftío, e ornou
he o Soberano Prega- da Humanidade: Ver- J»an. i.
dor, que hoje have- bum caro faclum efl, '4mos de ouvir, e vêr: mais pertence á Oratória
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ria tudo, o que ha de
dizer, e pregar. Se o
Pregador houvera de
fer outro , aqui era o
lugar de pedir a graça;
mas como elle h e , o
que a dá a todos , fó
tomarey a vénia á fempre Virgem May, em
cujos braços o adorarão os Paftores , faúdando-a com a coftumada

AVE MARIA.

S- I
Tranfeamus ufque ad
Bethlehem , & videamus hoc Verbum,
quod faclum efl.
Endo Belém DoS
mus panis , naó he
alheyo o lugar, fenaó
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Tua, naõ Terá ouvido
nella , e delia com menor attençaõ, e applauTo aquelle Soberano, e
taõ adiantado Orador,
que no mefmo dia , em
que nace, prega feu
próprio Nacimento:
As partes , que conftitúem o perfeito Orador, íaõ três: Enfinar,
Deleitar , Mover ; e
aífim como, antes de
Deos Te Tazer Homem ,
Te dividiaô todas três
por attribuíçaõ nas três
Peffoas da Trindade;
o Filho enfinando , o
ETpirito Santo deleitando , e o Padre movendo : affim , depois
que o Verbo fe veftío
da natureza humana ,
fè unirão todas três na
Humanidade de Chrifto , como agora veremos pela mefma ordem.

muito próprio de huma pregação no Refeitório : e fendo efta ca§. l i .
deira aquella , em que
no meTmo tempo, em
Rimeiramente enque Te dá a reTeiçaõ ao
fina, e enfína com
corpo, Te dá á alma a Teu Nacimento o DiviD 2
no

P
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no Orador do PreTepio: mas como eníina,
póde eníinar, fe
ou pode
naõ falia ? Aífim o diffe o Anjo aos Paftores :
Invenietis Infantem :
Achareis hum Menino,
que naó falia. Pois fe
naõ fallava , nem fallou huma fó palavra
no Prefepio, como enfina efte Orador mudo,
ou como podia enfinar?
Os mefmos Paftores o
entenderão, e declararao m naó ruftica , fenaó altamente : Trunfe amus (dizem) ufque
a d Bethlehem , & videamus hoc Verbum:
Paffemos até Belém a
vêr efta palavra. Naó
dizem a ouvir, TenaÔ
a ver; porque as palavras defte Divino Orador (e poriííb Divino)
naõ Taõ hoje palavras,
que fe ouvem ; faõ palavras, que Te vêm.
Qjinndo Deos no
monte Sinay deo a Ley
a Moyfés , a qual toda
pronunciou por Tua

própria boca, eftava
o immenfo povo de Ifrael eftendido em roda
pelas raízes do monte;
ediz o texto Sagrado ,
que todo o povo via
as vozes de Deos: Cun- Exod:
clus autem populus videbat vocês. As vozes
ouvem-fe, naõ fevêm;
fao objecto dos ouvidos, e naõ dos olhos :
e aílim como os ouvidos naó podem ouvir
as cores, aífim os olhos
naô pódem vêr as vozes : como diz logo o
texto, que o povo via
as vozes de Deos? Por^
que eraó de Deos , reTponde Philo Hebrêo.
Entre a voz humana, e
a Divina (diz elle) ha
efta differença: que a
voz humana percebe-Te
com o ouvido, a voz
Divina com a vifta ;
Humana vox auditu,
Divina vifupercipitur,
E porque a Filo To fia
defta repofta parece
difficultoía de entender , o meTmo Philo

pede
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Phii.
H*tr.

pf. 7 i.
*

Cenef.
i. 3.

pede a razaõ, e a dá :
Qttare ? Qttia quacumque Deus dicit ,
non verba funt,
fed
opera , quorum judicium non tantüm efl
penes atires, quàmpewes óculos. Excellentemente d i t o , e evidente. A razaõ de as vozes de Deos Te perceberem com os olhos , e
naõ com os ouvidos,
h e ; porque as vozes
de Deos naó Taõ palavras, Taó obras; e o
juizo das obras naó pertence ao ouvido, Tenaó
á vifta : as palavras ouvem-Te , as obras vêmTe.
O dizer de Deos he
fazer : Ipfe dixit,
&
faclafunt;
logo a potência defte objecto he
a vifta : efte modo de
dizer naõ pertence aos
ouvidos , fenaó aos
olhos : Dixit Deus :
Fiat lux , & fada efl
lux : Diffe Deos: Faça-fe a luz, e fez-fe a
luz. E que fe feguio

?3

dahi ? Et vidit Deus,
quod effet bonum: E «
vio Deos, que era boa;
onde o dizer he fazer,
o ouvir hevêr. As palavras , que faó palavras, ouvem-fc; as que
fao obras , vêm fe : e
taes foraó hoje as do
Divino Orador do Prefepio. Aífim o entenderão os mefmosPaftores,
allumiados do Anjo: Et
videamus hoc Verbum,
quod faclum efl : E vejamos efta palavra, que
foy feita. Naõ dizem ,
efta palavra dita, fenaó , efta palavra fei*
ta: e poriffo confequentemente naó dilíéraõ ou ç amos, fenaó vejamos : Videamus; porque as palavras ditas
ouvem-fe, as palavras
feitas vêm-fe. S. Jeronyrno, Santo Ambrofio, e outros muitos
Padres, entendem por
efte Verbum do noffo
thema o mefmo Verbo
E t e r n o , o qual propriiffimamente
antes
D 3
dagora
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dügora naó era feito, to Deos : In ea fe Deus s.Aug.
, agora fim :
Verbum,
quod faclum efl. Em
quanto Filho do Padre,
era Verbo gerado, mas
n a o fe i t o: Genitum non
faclum. Em quanto Filho da May , he Verbo
gerado, e feito: Verbum caro faclum efl-,
e tanto que foy Verbo,
e palavra feita , logo
, ,
pertenceoá vifta: Ver1.1+ bum caro faclum efl ,
&* vidimus
gloriam
ejus. Mas ifto, que efcreveo o Evangelifta
tantos annos depois,
conhecerão , e praticarão os Paftores nefte
mefmo dia : Et videamus hoc Verbum, quod
faclum efl.
De todo efte difcurfo fe fegue, que o fer
Infante, e mudo o noffo Divino Orador de
Belém, naõ lhe he impedimento para poder
enfinar. Enfina, e falia
agora , em quanto Homem , como exercitava, e fallava, em quan-

exercet, in ea deleclatur, in ea triumphat,
dum nos fine ftrepitu
verborum intus alloqnitur; dizSanto Agoftinho, fallandodaRhetórica de Deos: e aífim
como Deos , antes de
fer Homem , enfinava fem eftrépito de palavras , porque fallava
interiormente aos corações; aífim, tanto que
naceo Menino, enfina
também fem eftrépito
de palavras , porque
falia exteriormente aos
olhos : Et videamus
hoc Verbum. Demófthenes, o fummo Orador da Grécia, perguntado , qual era a
primeira parte do perfeito O r a d o r , refpondeo: Aclio. E perguntado, qual era a fegund a , tornou a refponder : Aclio. E perguntado , qual era a terceira , refpondeo do mefmo modo: Aclio. Naô
declarou as perfeições
do
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do Orador pelas palavras, que fe ouvem, fenaõ pelas acções, que
fe vêm. O mefmo refponderey eu, a quem
me perguntar, que eníina onoftb Orador Inf a n t e , e como enfina ?
Naó enfina com vozes,
mas enfina com acções :
naõ enfina o que d i z ,
mas prega o que faz:
naõ diz palavras, mas
falla obras.
Efte meTmo Orador
Infante , que agora enfina fem abrir a boca ,
virá tempo, em que a
abrirá para eníinar :
h.
Aperiens
os fuum doMatt
y. i. cebat eos; mas o mefmo , que entaõ fallando ha de eníinar com a
palavra, he o que agora mudo brada com as
obras : Clamat exempio, quod pofleà dcclurus ejl verbo. Que he,
o que ha de eníinar efte
Menino , que agora he
de hum dia , ou de huma noite, quando depois for de trinta an-

y?

nos ? Ha de dizer com
palavras: Beati pauperes: Bemaventurados
os pobres; e i f t o h e , o
que já eftá enfinando
com o defabrigado do
portal, com o Prefep i o , com as palhas, e
com a Talta de tudo o
neceffario : Non erat
ei locus in diverforio.
Ha de dizer com as
palavras : Beati mites : Bemaventurados
os manTos; e ifto he ,
o que já eftá enfinando,
o que dantes era Leaõ,
feito agora Cordeirin h o , e com as maós
atadas, fem fe queixar
da ingratidão , e crueldade , com que o recebêraõ os feus noMundo , que também he
feu : In própria venit, joan.ij
érfui eum non recepe- v- "runt. In mundo erat J& v. IO.
mundus per ipfum faclus efl , & mundus
eum non cognovit.Ha de
dizer com as palavras:
Beati.qui lugent. Bemaventurados , os que
D4
cho-
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chorão ; e i f t o h e , o
que j i efiá enfinando
o m as lagrimas , e gemidos de recem-nacido , própria condição
da natureza , e naõ impróprias damiferia, e
eftreiteza do prefente
lnfans
Inhym. efta do : Vagit
1'ange inter
areia
conditas
iingua.
prafepia ; fem outro
foccorro contra o rigor de huma noite taõ
fria, como a de vinte
e cinco de Dezembro ,
mais que a quenturadas
mefmas lagrimas, eftilladas da fornalha do
coração, como devotamente cantou SanazaSanaz. r i o : Et lacrymas uda
de Par- fundens in nocle tepen*u irg' tes.
Oh que exclamações!
O h q u e invéctivas! Oh
que brados eftaõ dando contra o Mundo os
filencios defte Orador
mudo ! Mas aífim como as fuás vozes depois naõ haõ de fer admittidas de muitos furdos com ouvidos, aífim

agora as fuás acções faó
mal viftas , e peor imitadas de muitos cegos
com olhos. Ditózos os
olhos dos noffos Paftores , que de t u d o , o
queviraõ no Prefepio ,
fouberaõ tirar proveito para fi , e gloria para Deos: Glorificantes, j_uc. u
&• laudantes D eum in 20omnibus, qua audierant, & viderant. E
diz o Evangelho naô fó
que viraõ , fenaó que
ouvirão: Qua audierant,&> viderant: lendo que no Prefepio naô
ouvirão palavra alguma ; porque as palavras , que faó feitas , e
naõ ditas, então fe ouvem , quando fe vêm :
Et videamus hoc Verbum, quod faclum efl.

§. III.

D

Efta maneira fatisfez o noffo Orador Infante á primeira
obrigação de eníinar :
mas daqui mefmo fe fegue,
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gue , ou parece , que
naõ pôde fatisfazer á
fegunda. A fegunda
obrigação do perfeito
Orador, como dizia ,
he deleitar. Mas como
p ô d e , ou podia deleitar no modo , em que
o acháraó , e viraô os
Luc i. Paftores ?
Invenietis
Infantem
pannis
invon
lutum , & pofitum in
Prafepio. O Pregador
naõ ha de fer m u d o ,
nem atado. Se viílémos
hum Pregador, que naô
fallava palavra , e eftivéffe envolto , e como
amortalhado na Tobrepelliz, e pofto, ou metido no púlpito, como Tepultado nelle;
efte Pregador naô podia deleitar o auditório , enTaftiálo, esfriálo , e deTagradálo fim.
Pois efte he o eftado ,
em que os Paflores
acháraó ao noffo Orador do Prefepio : Infamem ; m u d o , e Tem
dizer, ou fallar palavra: Pannis involutum;
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atado, e envolto , fem
Te deTenvolver: Pofitum in Prafepio; e poTt o , e metido na mangedoura fem acçaõ ,
nem movimento: e com
tudo, diz o Anjo com
certeza de Evangelifta,
que haviaó de goftar ,
e goftar muito delle :
Evangelizo vobis gau- ibíd. T.
dium magnum; e que I0eftas mefmas, que paredão impropriedades
do officio , e dezares
da Peffoa , eraó os finaes certos de acharem,
o que lhes promettia :
Et hoc vobis fignumjnvenietis Infantem pa7tnis involutum, & pofitum in Prafepio.
E porque razaõ tudo ifto , parecendo tudo contrario á mefma
razaõ ? Porque tudo ifto , como perTeitiíhmo
Orador , era o que pedia o decoro, a energia , e a reprefentaçaõ
viva , do que enfinava.
Naõ Tallava: Infantem',
porque eftava enfinando
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do filencio, humildade,
refignaçaô. Eftava envolto , ecomoamortalhado: Pannis involutum ; porque entrara
no Mundo a reprehend e r , e eftranhar deienvolturas; e eftava enfinando modeftia , compoftura , mortificaçaõ.
E eftava como Tepultado no lugar, poftoque
vil, onde o tinhaó poft o : Pofitum in Prafepio ; porque fobre tudo eftava enfinando a
perfeição da obedicncia. Obediência aoPay,
que o mandara vir ao
Mundo; obediência ao
Imperador, que o mandára hir a Belém ; c
obediência á May, que
naquelle pobre, e abjecto lugar o puzéra, fem
lhe dar a razaõ porque,
pofto que a tivéffe, como notou o Evangelifta: Qj/ia non erat eis
locus in diverforio. E
fe aífim porto naõ tinha movimento, nem
acçaó, eífc era a pro-

pria , e a mais natural
acçao, do que repreTentava ; porque o verdadeiro obediente naõ
ha de ter movimento ,
nem acçaó própria.Vejaó agora , Te pregava
o;nofl'o Orador mudo,
de modo, quehouvéfte
de deleitar ?
O mayorMeftre da
Rhetórica ligada (qual
era efta) diz , que para
deleitar enfinando , Te
ha de mifturar o útil
com o doce: Qui mif- ?Í0Arat"
cuit utilè dulci, leclorem deleclando , pariter que movendo; c ifto
he o que Tazia em taó
pequeno corpo o noffo
grande Orador com a
boca cerrada: Infantem. Pois com a boca
cerrada podia deleitar ?
Sim ; porque aífim cerrada, era doce, e eftillava mel. He taõ doce
a eloqüência do noflo
Orador mudo, que naõ
ha afpcreza taõ afpera,
que naõ abrande, nem
amargura taõ amarga ,
que
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Canc.4 q Ue n a ô adóce: Sicut
i//í/tf cocctnea iabta
tua,
&eloquiumtuum
dulce. Compáraõ-fe os
beicinhos da boca de
Deos Menino naõ a
duas fitas encarnadas ,
fenaó a huma: Sicut
vitta; porque eftaô cerrados , e mudos: mas
aífim cerrados, e mudos , o feu fallar he doce : Et eloquium tuum
dulce; porque tudo, o
que d i z , e pertende
perfuadir , como he
paffado por elle, he
doce. Aífim como naõ
ha couza taõ defabrid a , que naõ fique doce, fe fe parlar pelo mel;
aífim faõ todos os rigores , todas as afperezas , e todas as amarguras , fe faõ paliadas
por Chrifto , e mais
naquelle dia, em que
Mellifluifaclifunt
Cce li. Haja embora Santo,
que chame ás penalidades do Prefepio martyrios para Chrifto, ou
leys de martyrios para
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nos : e nos ouçamos ao
mais douto de todos os
Santos, quaõ doces faõ
eííás leys , e effes martyrios , por ferem paffados , e adoçados por
Chrifto.
Falia com efte Senhor nos feus Solilóquios Santo Agoftinho,
e diz taó douta , como
devotamente defta maneira : Tu , Domine , ^".r."1"
es dulcedo inafiimabilis, per quem omnia
amara dulcorantur: tua
enim dulcedo Stephano
lapides torrentis dulcoravit: tua dulcedo craticulam Beato Laure7itio dulcem fecit:
pro
tua dulce dine ibant
Apofloli gaudentes à
confpeclu Concilii; quo7iiam digni habiti funt
pro nomine tuo contumeliampati. E fe aquellas
palhinhas tiveraõ doçura para adoçar as pedras de Eftevaó; e a
dureza daquella mangedoura para adoçar as
grélhas de Lourenço ;
e o
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e o filencio d aquelles
animaes para adoçar as
injurias, e afrontas dos
homens : as palavras
mudas, com que todas eftas couzas fallaó ,
e o noffo Infante Orador cm todas, como
naõ feraõ deleitáveis,
e doces a todos, os que
aífim tiráraõ dellas ,
naó horrores para fi,
fenaó louvores para
os que , vendo-as , as
luc. i. ouvirão : Et reverfi
funt Paflores laudantes , &glorificantes in
tis , qua viderant,
&
audierant.
Elles naõ
ouvíraõ nada no Prefepio ; porque nenhuma
couza fe lhes diffe: mas
como o Orador mudo
fallava aos olhos , o
vêr fov ouvir ; e o ciue
viraó , ouvirão : Qjia
audierant , &• viderant.
ÍO.

novas , e haó de fer
admiráveis; efeforem
também
engraçadas,
entaó deleitará mais.
Taes faõ , as que diz
muda mente o noffo
Orador do Prefepio.
Saó novas : Ufquequo 3erem'
delitiis dijlolveris filia JI" ll i
vaga ? Quia
creavit
Dominus novüm fuper
ferram : fcemina circumdabit virum. Deixay, filhas de Siaõ, de
vos deleitar nas velhices da Ley antiga; e
para que vejais huma
couza taó nova , qual
nunca Deos fez, nem
o Mundo vio, naõ he
neceflário vagar por
outras terras ; porque
dentro da vofta , e no
lugarinho de Belém a
vereis. Vereis hum Menino nacido de hum
dia, já Homem perTeit o ; e que efte Homem,
Tendo taõ grande , como D e o s , coube denAra deleitarem as tro em huma Virgem.
couzas , que diz o Pôde haver couzas mais
Orador , haó de Ter novas? Naõ pôde: Novum

p

s-

IV.
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t)um creavit Dominus
fuper terram: fcemina
circumdabit virum. SaÕ
também admiráveis as
couzas, que alli Te vêm;,
porque, como pondera, e admira S.Bernardo , alli Te vê a Fonte
com Tede, o Paõ com
fome, a Alegria chorando, a Sabedoria muda , a Fortaleza fraca,
a Omnipotencia atada,
a Riqueza pobre , a
Immenfidade pequena,
a Immortalidade finalmente morta, e paflivel ; mas ahi meTmo
com Tegunda, emayor
admiração , fe torna a
vêr a fome fartando, a
fede refrigerando , a
trifteza alegrando, o
mudo enfinando, o fraco fortalecendo, o atado libertando, o pobre
enriquecendo , o pequeno engrandecendo,
o mortal finalmente
dando vida, e o|paífivel gloria.
Taõ novas, e taõ
admiráveis faõ as cou-
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zas, que prega fem fallar o Orador do Prefepio : e faó também taõ
engraçadas , que a primeira vez, que foraó
ouvidas , todos naõ fó
fe alegrarão , mas naó
fe pudéraô ter com rifo:
Quando foy annunciado o nacimento delfaac,
rio-fe Sara, rio-fe Abrahaõ, e o mefmo Ifaac fe
chamou Rifo. E qual
foy o motivo ? Porque
naquelle nacimento foy
fignificado o de Chrifto. Santo Efrem : Non s.Efr.1
propter Ifaac rifit Sara ; fed propter natum
ex MAR IA Virgine.
Et ficut Joannes exultavit in utero , ita Juo
rifu Sara gaudium fignificavit: Rio-fe Sara
naõ pelo nacimento de
Ifaac, que havia de nacer delia ; mas pelo
Nacimento de Chrifto,
que havia de nacer da
fempre Virgem MARIA : e aífim como o
Baptifta em fua prefença fe naõ pode ter, que
naô
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naôfaltaffe; aífim Sara
Te naô pode ter, que fe
naõ riffe. Rio-fe Sara,
rio fe Abrahaó , rio-fe
Ifaac; e tiveraô muita
r a z a õ , naó fó para fe
alegrar , mas para fe
rir, do que fe vio nefte
joan.8. dia: Abraham exultaJÓ
'
vit, ut vi ler et diem
me um , vidit, & gavifus efl. O Demônio ,
o Mundo, e o p e c c a d o
tinhaô enganado o homem : e como Deos
para enganar os enganadores Te veftío, e disTarçou da natureza do
mefmo homem , foy
taõ galante o disfarce ,
e taõ engraçada a invençaô, que Sara, Abrahaõ , e Ifaac, homens,
mulheres, e meninos
naó fe puderaó ter com
rifo.
Aífim fabe deleitar
o noffo Orador : e ainda que em todas as couzas, que prega, eeníina no feu Prefepio, haó
mifter paciência, aífim
as fabe fuavizar, e fa-

zer doces, aos que as
vêm, e ouvem: Videamus hoc Verbum. Efte
mefmojlfaac, deque fal.lavamos, cafou-o Deos
comRebeca: e porque
razaó , e myfterio com
Rebeca ? forque R e beca quer dizer Paciencia, como Ifaac quer
dizer Rifo : e como no
nacimento de Ifaac era
íignificado o Nacimento de Chrifto, também
Te íignificava nelle, que
quando Chrifto forte
nacido , havia Deos de
fazer hum cafamento
taõ n o v o , c taõ admiravel, como cafar o R i fo com a Paciência; e
aífim o fez no Prefepio.
Tudo, o que fe vê no
Prefepio, faó couzas afperas , defabridas , e
duras, e que haó mifter muita paciência para fe levar ; mas effas
mefmas viftas em hum
Deos feito Homem ,
faó taó doces , e deleitáveis , taó fáceis defe
abraçar com alegria ,
que
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que mais parecem dignas de rifo. Digna de
rifo a Pobreza , digna
de rifo a] Obediência ,
digna de rifo a Mortificaçaó, dignas de rifo
as lagrimas, e tudo ,
quanto hoje vêm os
Paftores no Prefepio;
ue poriífo de Ifaac, e
^ebeca naceo Ifrael,
2ue quer dizer Videns
)eum : Videamus hoc
Verbum, quod faclum

S

efl.

J

S- v.

A* agora, fe naõ fica
provado, ao menos
fica fácil de crer, quaó
alta, eeíficazmente fatisfaria o Menino, e
Divino Orador, á terceira , e ultima obrigação do ofício , que he
perfuadir , e mover.
Como efte he o fim ,
que o trouxe, ou havia de trazer ao Mundo , já muitos feculos
antes o tinha Deos
annunciado ao mefmo
Mundo por boca do

V

Profeta Aggeo com
tanta pompa de palavras , como de prodigiofos eíiéitos : Com- A?s *•
movebo Ccelum, & ter- 7l "
ram , &> maré, & aridam , & movebo omnes
gentes , & veniet defideratus cunclis gentibus : Virá o defejado
das gentes , que he o
noffo Menino nacido,
e Terá tal a moçaó, que
cauTará com Tua vinda ,
que Te moverá o C e o ,
fe moverá a terra, fe
moverá o mar , e as
Nações, que em qualquer parte a habitaõ,
e o navegaó , ou políticas , ou barbaras , todas fe moveráô. Aífim
foy, ou começou a fer
nefte dia. Moveo-fe o
Ceo, mandando os exércitos dos Anjos á terra , e defpachando por
Embáxadora huma Eftrella nova ao Oriente;
e apparecendo arrayado com três Soes, hum
delles coroado de efpig a s , em final, de que
com
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com taõ multiplicadas
luminárias fefteja o Nacimento do Principe
nacido em Belém. Moveo-fe a terra , brotando em fontes de óleo
em teftemunho, de que
era nacido o U n g i d o ;
derrubando idolos, nomeadamente o de Júpiter Capitolino, em proteftaçaó, de que fó elle
era verdadeiro D e o s ;
e cerrando as portas de
J a n o , e fazendo ceflár
as armas em pregão
univerfal, de que vinha pacifico. Movêraó-fe todas as gentes
de todas as Nações, de
todos os eftados, de todas as crenças : os Judêos , os Gentios ; os
grandes , e os pequenos ; os fabios, e os
ignorantes, fignificados todos nos Paftores,
e nos Magos , em cujas
tres Coroas fe fignificáraõ também as três part e s , de que naquelle
tempo confiava oMundo.

E fe perguntarmos,
ou inquirirmos a caula
de taõ univerfal moção , confta , que naó
foy outra , fenaó a que
tiveraó os Paftores de
Belém: Et videamus
hoc Verbum , quod faclum eft.JLdo he , vcrem o Verbo feito.
Naó digo feito H o mem ; mas feito, como
argutiífimamente
ponderou S. Bernardo:
Ante non fe movebant Bem>
homines , dum Ver- ^ ^
bum erat tantum apud
D eum.
Antigamente
em quanto o Verbo fomente era : In princi- J°a«-^
pio erat Verbum, naô V. I .
fe moviaó os homens:
At ubi Verbum, quod
erat, faclum efl; mas
tanto que o Verbo, que
fomente e r a , foy feito : Tunc venerunt feflinantes, tunc concurrerunt, entaó fe movêraó , entaó vieraõ ,
e concorrerão. Tanta
foy aefficácia , que teve no Verbo Divino o
fazer-
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fazer-fe : naõ o fer palavra dita , pofto que
dita por Deos ; mas o
fer palavra feita: Verbum , quod faclum efl.
Referindo S. Lucas no
principio dos Actos
dos Àpoftolos, como tinha eferito o feu Evangelho, diz numa couza
muito notavel,e he; que
nelle eferevêra tudo, o
que Chrifto começou a
fazer , e eníinar: Primum.quidem fermonem
fèú ae omnibus T qua
°c*fiti yESUS facere:,
^dacerè., -Se lermos
efte mefmo Evangelho,
de que falia S. Lucas.,
acharemos j que efereveo nelle toda a vida ,
doutrina*; e acções de
Chrifto, deíde o inftante de fua Encarnaçaô até á hora, em que
fubio ao Ceo , e mandou de lá o Efpirko
Santo. Pois fe efereveo
tudo , o que fez , e enfinou o Senhor; porque
naõ diz, que elereveo
tudo, o que fez, e en-
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finou , fenaó tudo, o
que começou a fazer ,
eeníinar? Porventura
deixou Chrifto a fua
obra imperfeita , e fomente começada? Naó,
fenaó acabada, perfeitiífima , e confumma-'
da , como elle mefmo
declarou, ou proteftou, dizendo : Con- joa™..
ftimmatum efl. Pois fe **• i°as obras de Chrifto, em
quanto fez, e enfinou,
foraó perfeitas , e confummadas, como lhe
chama o Evangelifta
principiadas fomente:
e naó diz, o que fez,
fenaõ o que começou
a.fazer; nem o que en--finou , fenaõ o que começou a eníinar: Qiia
capit facere , & decere ? Excellentemente
Anfelmo Lauduncnfe:
Quia omnia , qua fe- Anítf.
cit, &docuit, incaptio
quadam fuit , eadem
pofleà Apoflolis facientibus , [& docentibus ,
& eorum fequacibus.
O que Chrifto fez , e
E
enfi-
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enfinou , ou eníinou fazendo , teve tanta força, e efficácia para mover, que já nas fuás
obras eftavaõ começadas , as que depois fe
haviaó de feguir. O
exemplo das fuás era
já o principio das noffas : Incaptio quadam
fuit. E foraó taõ certos , e infalliveis os effeitos defta moçaó, como fe as nortás imitações naõ foffem obras
diftintas, e movidas,
fenaó as do mefmo
Chrifto continuadas :
elle foy o exemplar, e
nós os imitadores; elle
as enfinou, e nós as

aprendemos ; nós as
continuámos , mas elle
as começou:' Capit facere , & docere.
E fe efta efficácia
lhe vinha da parte de
Chrifto, por ferem palavras naó ditas , mas
feitas : Verbum , quod
faclum efl; ainda fe
accrecentava , e era
mayor da parte dos homens , por naõ fereni
ouvidas , mas viftas :
Et videamus. A razaõ
notável defta mayor efficácia naô fó os Fiípfofos a conhecerão, fenaõ também os Poetas
( fe pôde haver Poeta,
que naõ feja Filófofo)

Segnius irritant ânimos demijfa per atires, iiorat.1
Qttàm qua funt oculis fubjecla fidelibus. inArce.
Diz Horacio.
O que entra pelos ou- foy a moçaó, do que vivido^, como tem me- raõ os Paftores noPrenos evidencia , move fepio , e t a l , a do que
com menos força ; mas viraõ os R e y s , e naô
o que entra pelos olhos, por outra razaõ, fenaõ
recebe a efficácia da porque víraõ. Os Reys
mefma vifta , e move vieraó allumiados pela
fortiífimamente.
Tal Eftrella ; os Paftores
allu-

SermaÕdo Natal.
allumiados pelo Anjo:
mas nem a luz das Eftreflas, nem a luz dos
Anjos igualarão a luz
da vifta para mover. Argumentemos de Deos
para Deos; de Deos na
terra para Deos noCeo;
e de Deos vifto para
Deos naõ vifto. O mefmo Deos, que cremos
na terra, naõ he, o que
fe vê no Ceo? Sim :
pois porque no Ceo todos o amaõ, e ninguém
o offende; e na terra
naõ ha, quem o naõ
offenda , ainda dos qüe
mais o amaõ ? Porque
na terra he Deos ouvido , no Ceo he Deos
vifto: na terra heDeos
conhecido pela F é , e
pelos ouvidos fomente;
no Ceo he conhecido
pela vifta, e com os
olhos: poriffo o noffo
Divino Orador, querendo perorar movendo , naõ quiz Tallar aos
ouvidos, Tenaó á vifta:
Et videamus hoc Verbum.
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E que eTcuTa tem ,
ou pode ter a cegueira,
dos que á vifta do Prefepio , e de tantos preTepios , taõ pouco imitaõ, o que vêm ? Naõ
imagino tal na Religião ; mas no Mund»
ainda mal, que he taó
certo, Filius hominis Auguií
íup. il(exclama Santo Agofti- lud:
nho ) non habet ubi ca- erat Nó
ertf
put reclinet, & tu am- locus in
pla palacia, & ingen- diverfo*
ti».
tes porticus metiris ;
O Filho de Deos naó
tem, onde reclinar a
cabeça , e cabe em huma gruta de brutos ; e
tú edificas palácios magníficos , e medes os
pórticos com a tua vaidade, quando Tora mayor proporção medílos
comtigo. Conditor An- Petrj
gelorwn ( exelama S. Dam,"
Pedro Damiaõ) in Prafepio vagiens reclinatur 7wn oflro , fed vilibus panniculis involutiçs : erubefcat igitur
terrena fuperbia.ér arrogantia redempti hoE2
mints:

68

Voz Rhetórica^

minis: O Creador dos
Anjos reclinado noPrefepio eftá coberto de
pannos vis; e o homem
de terra, e efcravo, que
elle remío, fem pejo,
nem vergonha , véfte
ouro, e pnrpuras. Quid
tnagis rndignum (exclama finalmente S. Bernardo) quam ut videns
Deum Cceli parvulwn
faclum, ultra apponat
bomo magnificare fe fuper terram ? Que couza mais indigna, que
vendo ao Deos do Ceo
feito taõ pequenino , o
homem queira fer grande ? E que couza mais
intolerável, que quando a Mageftade fe encolhe, o bichinho le
inche ? Intolerabile efl,
ut ubi fe exinanivit
maitflas , vermiculus
intwnefcat.

Prefepio , que aífim d
pagará com o naó vêr
no CeO r nô$, a quem
elle por fua Bondade
abrio os olhos, que fíH
remos? Tranfeamus t/fquead Bethleheni: Paffemos até Belém., e naô
paliemos dalli. Paflèmos com os Paftores,
mas naõ de paílagem
com elles. Elles foraó,
e tornarão : Et reverfi
funt Pa flor es: o mefmo fizeraó os Reys ,
pofto que por differente caminho: Per aliam Mattk
viam reverfi funt in *• u>
regionem fuam. Só a
Eftrella, como própria
de J E S U S : Stetlam
ejus , devem imitar,
os que profeíTaó o mefmo Nome: e que fez a
Eftrella ? Ufque dum íbid.^
veniens fiar et, ubi erat *•
puer. Foy a Belém chegou ao Prefepio, e alli
parou, nem paíToti dal§. VI.
li. Vio o Verbo: Quod
~\/f As faça ifto cm"
em" faclum efl, e ninguém
bóra oMundo cé" fabe r • que foy feito
vendo
a Deos no delia porque alli fe
g°
desfez.
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desfez." «Quem fe naõ
tfesifoz a ytftâ do Verbo
feito, riaò faz, o que
deve. Os olhos desfeitos em lagrimas , as
refpiraçóes
desfeitas
em fufpiros , o coração desfeito em amor.
Comparemos o Tranfeamus ufque ad Bethlehem dos Paftores
com o Ufque dum vetiiensflaret da Eftrella.
O t e r m o , e o Ufque
foy o mefmo: mas o
Tranfeamus , e o Staret muito differente.
Os Paftores paffáraó, e
naó paffáraó ; a Eftrella parou, e naó fe apartou dalli: Ufque dum
Jlaret, ubi erat puer.
S.Pedro vendo a Chrifto entre dous Profetas,
veftido de refplandoMatth. res , diflé: Bonutn efl
J
7-^-4- nos bic ejfe; e a Eftrella
vendo a Chrifto entre
dous animaes , veftido
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de pannos pobres, fez
o mefmo, e mais fábiamente; que Pedro , comoGuia,e Meftra de Sábios. Naquella Transfiguração moftrou Chrifto a gloria de feu
Corpo , nefta moftrou,
a gloria de fua Divindade ; que poriffo os
Anjos cantarão: Glo- I u c
ria in altijfimis Deo. i4.
Mas fe os Anjos cantaõ a gloria no lugar
altiífimo , e o nortb
Orador a prega no lugar viliífimo , efta he a
mefma gloria , para a
qual com feu exemplo
nos enfina , com feu
exemplo nos deleita ,
e com feu exemplo
nos move. E porque
os Bemaventurados na
Gloria Omnia vident
in Verbo : Tranfeamus ufque Bethlehem,
& videamus hoc Verbum.
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SERMÃO
SANTO ESTEVÃO
NA PRIMEIRA OITAVA DO NATAL,

PREGADO
Doméfticamente no Collegio da Companhia
de JESUS da Bahia.
Tranfeamus ufque ad Bethlehem, & videamus hoc
Verbum, quod faBum efl. Luc.i. 15.
Hierufakm , Hierufakm, qua oceidis Prophetas,
ejr lapidas eos, qui ad te mijji funt.
Matth.2.3. 37.
B E L E M ! O'
Jeru falem ! O'
Belém, Cidade pequena ; ó dia
faufto , e alegre para

os Paftores ! O' Jerufalêm, Cidade grande ;
ó dia cruel, e funéfto
para os Profetas. Ifto
t e , o que cantaó, e
chóraô
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chóraõ os textos , que
propuz. E pofto que
hum annuncía o Nacimento do fegundo
AdaÓ, e o outro a morte do primeiro Martyr,
muito bem fe átaõ com
tudo eftes dous dias; o
de hontem, e o de hoje. Hontem (diz S.Fulgencio) celebrámos o
Nacimento temporal
do Rey eterno, hoje
os triunfos do martyrio
de hum feu Soldado :
hontem o Rey da Gloria fe dignou vifitar o
Mundo , fahindo do
puriífimo clauftro de
huma Virgem; hoje o
feu Soldado , deixando o tabernáculo do
corpo, fe paffou aos
Ceos triunfante: hontem Chrifto , encuberta a Mageftade do fer
Divino, tomando o habito militar, entrou em
as campanhas do Mundo a pelejar como Soldado ; hoje Eftevaõ,
depondo a chlamide
corruptível do corpo,

fubio aos Celeftiaes palácios para perpétuamente reinar como
Rey. Hontem defceo
Deos coberto com a
veftidura de nortá humanidade , hoje o homem, e tal homem,
fubio coroado com os
lauréis de feu fangue.
Ifto he,o que diz S.Fulgencio , combinando
elegantemente acorrefpondencia deftes dous
dias. E eu que direy ?
Combinando também
hum dia com outro
dia , e huma celebridade com outra: quizéra
dizer, que o dia de
hontem foy pronofti*
co do dia de hoje; e
que o Nacimento, e
Prefepio de Chrifto
pronofticou hontem em
Belém o martyrio, que
Eftevaó padeceo , e
com que triunfou hoje
em Jerufalêm.
Lembra-me que em
tal dia, como o de
hontem o anno paffad o , fobre as palavras

E4
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do Anjo aos Paftores :
Luc. i. fjoc vobis fignum , invenietis Infantem pannis involutum, ç-f pofitum in Prafepio, provey, que naquelle final fe comprehendiaõ
todos os finaes , naó fó
ingenere, fenaó também in fpecie; nem fó
em comum, fenaõ também em particular. Diffe o anno paftádo, que
fora final formal, em
quanto incógnito ; e final inftrumental, em
quanto conhecido: diffe entaó , que fora final natural, em quanto
próprio da benignidade Divina; e final ex
inflituto , em quanto
traçado por fua fabedoria, e decretado por
fua vontade. Agora digo , feguindo, e adiantando o mefmo penfamento , que outra vez,
e por outro modo foy
final, porque foy finai
pronoftico.
Entre o Nacimento
de Chrifto, e o marty-

ojofica.
rio de Santo Eftevaõ ,
pailáraó trinta e quatro annos; e os Filófofos dividindo os finaes*,
em quanto abraçaó todas as differenças dos
tempos, por diftantes,
quefejaõ, dizem, que
ou faõ demonftrativos ,
ou rememorativos, ou
pronofticos : os demonftrativos moftraõ o
prefente; os rememorativos trazem á memória o paffado; os pronofticos annunciaó, ou
prenunciaô o futuro:
e tal digo e u , que foy
o final de Chrifto Infante em refpeito d o
martyrio de Santo Eftevaõ. Ifto fuppofto:
fera o argumento, ou
aífumpto do meu difcurfo efte : Qiie o diay
e myflerio de hontem
pronoflicou o dia, ecelebridade de hoje; porque a Nacimento de
Chrifto foy final do
martyrio de EflevaÔ r
e o Prefepio do Salvador pronoftico da coroa
do
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do Proto-Martyr. Bem
conheço , quaõ grande
difiicufdade he o achar,
e conciliar uniaõ entre
couzas taó diverfas , e
taõ diftantes; mas toda a minha confiança
ponho na graça daquella Senhora, em eujo Sacrario virginal fe
uníraõ as mais diverfas,
e diftantes de todas,
qual era Deos , e Homem.
AVE MARIA.
_^
~~~
§. X.

O

annos o noffo feculo.
Os Cometas , diz TibulIo,pronofticaó guerras: Belli mala figna
Cojneta. Os Cometas ,
diz Arato, pronofticaõ
tempeftades: Scepe dat
horrendas
tefnpeftas
fieca Cometas. Os Cometas , diz Lucano ,
pronofticaõ mudanças
de Reynos: Crinemque
timendifyderis, & terris mutantem regnaCometen. Os Cometas ,
diz Pontano , fignificaõ deftruíçaõ dos póvos, e mortes dos Reys:
Magnorum, & clades
S íinaes pronofti- populorum, & funera

cos, fegundo a ley Regum. E quando as
geral, com que a Pro- guerras , as tempeftavidençia Divina gover- des , as mudanças dos
na o Üniverfo , guar- Reynos, as deftruíções
daô entre fi tal ordem dos povos , as mortes
no t e m p o , e no lugar, dos Reys, e os outros
que primeiro appare- effeitos deites pronofticem os íinaes no C e o , cos feexperimentaó na
e depois fe verificaó os terra, já da mefma terpronofticos na terra, ra fe tinhaó vifto no
Exemplo fejaó os Co- Ceo os funéftos finaes
metas, de que taó fér- delles; poriffo diffegetil -éoy neftes últimos ralmente Claudiano r
Et
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Et nunquam tcrris fpeclatum impune Cometen.Deixados porém os
Poetas, cuja fé he duvidcza, e incerta, temos
em prova defta verdade
o Oráculo infalliveldo
mefmo Chrifto: Erunt
figna in Sole, & Luna,
&• St eilis : A p p a r e ceráó , diz o Senhor, no
fim do Mundo vários íinaes no Sol, na Lua, e
nas Eftrellas. E quando eftes finaes fe virem
no Ceo , que fuccederá
na terra ? Et m terra
prejfura gentitim. Na
terra fe veráó as oppreffóes , e calamidades , que os mefmos finaes pronofticaõ. De
forte , que a ley geral,
com que Deos governa
o Univcrfo , he , que
primeiro le vejaõ os finaes no Ceo , e que depois fe verifiquem os
pronofticos na terra.
Hoje porém , ou hoje,
e hontem , o final viofe na terra, e o pronoftico verificou-fe no

Ceo. Que viraó hon*
tem os Paftores na terra ? O final, que lhes
deo o A n j o , que foy
Chrifto Infante, reclinado no Prefepio: Hoc Luc. z*
Ix
vobisfignumjnvenietis
Infantem pannis involutum , & pofitum in
Prafepio.
E que vio
hoje Eftevaó no Ceo ?
Ecce video Ccelos aper- Aã. ^
tos, & Filium hominis *sfiantem à dextris virtutis Dei : Vejo (diz) os
Ceos abcrtos,e ao Filho
do homem em pé á maô
direita de Deos. Notável differença por cert o ! Naõ canta a Igreja , e naõ nos enfina a
Fé , que Chrifto eftá
affentado á dextra do
Padre: Qui fedet ad
dextram Patris ? Pois
Te Chrifto eftá no Ceo
affentado , como o vio
Eftevaó em pé ? Excellentemente S. Cypriano : St aba t quafi foli- Qpt.
citus , ut coronaret
Martyrem: Eftava como folicito , porque
via
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via padecer martyrio ,
e queria coroar o Martyr. Fazendo no PreTepio ,~~The deo o exempio , e pofto em pé no
C e o , lne preparava o
prémio; porque,como
dizíamos no principio,
o Nacimento de Cnrifto pronofticou o mar^
tyno de Eftevaó ; e o
PreTepio do Salvador
foy pronoftico da coroa
do Proto-Martyr.
Mas porque entre
o final geralmente, e
muito mais entre o final
pronoftico, e a couza,
oueffeitopronofticado,
deve de haver proporçaõ, conveniência , e
femelhança , quefemeIhança, que convenieneia , ou que proporção
tem, ou pôde ter o Nacimento, e Prefepio de
Chrifto com o martyrio de Eftevaó; principalmente fendo o Nacimento o principio natural da vida , e o martyrio o fim violento
delia ? O Cardial S.Pe-

droDamiaõ o diffe taõ
altamente, como em sY>e:r
poucas palavras: Re-Dam
clinatus Dei Filius in
'
Prafepio legem martyriiprafigebat: Nacendo (diz) o Filho de
Deos em hum PreTepio,
naquellas columnas Temirrotas do portal de
Belém fixou as leys do
martyrio. O final, e o
pronoftico, a femeJhança, e proporção do
Nacimento de Chrifto
com o martyrio , naõ
efteve no nacer, fenaõ
no modo, no lugar, no
tempo, e nas outras
circumftancias,com que
naceo em hum Prefepio: Reclinatas inPrafepio. A dureza da mangedoura, aafpereza das
palhas , a companhia
irracional dos brutos ,
odefabrigo do portal,
a efeuridade da noite ,
o frio, e rigor do Inverno, a apertura das
faxas , com que eftava
atado de pés , e maõs :
Et Dei mamts, pedefque
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que flricla cingit fafeia. Sobre tudo o apartamento da Mãy, pofto
que em pequena diftancia, naõ chegado a feu
peito,e em feus braços,
fenaõ feparado delles ,
como exporto : Pofitum in Prafepio; e tudo ifto padecido com
hum filencio fofrido , e
hum fofrimento calado , fem fe queixar dos
que o naõ receberão em
fuás cafas, nem fallar
palavra , que iffo quer
dizer Infantem.
Efta
foy a femelhança do final, efta a proporção
do pronoftico, e efte
o pronoftico do martyrio.
Verdadeiramente he
muito digno de grande
reparo,que os três dias,
e as três feftas , de que
fe acompanha efta foberana folemnidade do
Nacimento do Salvad o r , todas três fejaõ
de Martyres. Martyr
Santo Eftevaó, Martyr
S.Joaõ, Martyres os

Santos Innocentes; e
-naó fó Martyres de
qualquer modo , fenaó
Alartyres com tal differença , que neftes três
fe comprehendem tf>
das as efpecies de martyrios. Aífim o notou
com exquifita fubtileza
o doutiílimo, e devotiífimo Bernardo : Ha- s **erbemus in BeatoStepba-™*
no martyrii fimul, &
opus , &• voluntatem :
babemus folam voluntatemin Beato Joamie,
folum in Beatis Innocentibus opus.
Biberunt omnes hi calicem
falutaris, aut corpore
fimul, & fpiritu , aut
folo fpiritu, aut corpore folo: Temos neílas
três feftas (diz o Sant o ) as três efpecies,
que ha, ou pôde haver
de martyrio: martyrio
de morte fem vontade ,
martyrio de vontade
fem morte, e martyrio
de morte , ejuntamente de vontade. Nos Innocentes martyrio de
morte
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morte fem vontade ;
porque morrerão antes
do ufo da razaõ : em S.
Joaõ martyrio de vontade fem morte; porque naô morreo violentamente : em Santo Eftevaó martyrio de morte , e juntamente de
vontade; porque fobre
a vontade, eardentiffimo defejo, com que
fe abrazava feu coração
de morrer por Chrifto,
verdadeiramente padeceo crueliífima morte a
maõs dos cruentiífimos
tyrannos , mais dura,
que as mefmas pedras ,
de que contra elle fe
armáraõ. Todos finalmente bebêraõ o cáliz
do Senhor, que he o
martyrio. Aut corpore
folo : Ou fó no corpo,
como os Innocentes.
Aut folo fpiritu: Ou
fó no efpirito, como
S. Joaó. Aut corpore
fimul, & fpiritu: Ou
no corpo, e no efpirito juntamente, como
Eftevaó. Mas porque

razaõ he efte, e naõ outro o apparato , de que
fe orna a folemnidade
do Nacimento de Chrit o ; e o naõ acompanhaõ nella outros Santos , e Cortezaõs do
Ceo de eminentiífimás
dignidades , fenaó os
Martyres fomente, e
os Martyres naõ fó de
huma, fenaó de todas
as efpecies de martyrio ? Sem duvida, porque eftes foraó os effeitos pronofticados pelo
final do Prefepio de
Chrifto; e eftes foraó
os frutos do feu Nacimento , inundação de
todo o gênero de martyrios, diz o mefmo
S.Bernardo: Utilipro- S.B«inde difpenfatione tri- nai4plex iflafolernnitasNatale Domini comitatur,
ut non modo inter continuas folemnitates devotio continua perfeveret, fed & fruclus
Dominica
nativitatis
txundet.

§.II.

78

Voz J ojojica.
condição do final pro§. II.
nofticante, com o qual

E

fe deve proporcionar o
pronofticado. Qual foy
a primeira, e principal
condição, ou propriedade do final? O Anjo,
que o íinalou , o diffe:
Hoc vobis fignum , invente tis Infantem. Infantem naõ Tó quer dizer menino , mas menino, que naõ falia : e
aífim eftava o Menino
D e o s , padecendo no
Prefepio todos os rigores , que ponderámos,
do t e m p o , e do lugar,
das fem-razões dos homens , tendo elle em
quanto Homem perfeitiífimo ufo de r a z a õ ;
mas mudo, e fem fallar palavra : Infantem.
Para obfervar a perfeita ley da Paciência no
martyrio, naó bafta fó
padecer , nem muito
padecer, mas he neceffario padecer , e calar :
he neceffario padecer
infante, para chegar a
fer Martyr. Efta he a
quaíi-

Para que vejamos
em particular ,
quaó cumpridamente
fe verificou no valerofo Proto-Martyr o pronoftico defta inundação, a qual nelle foy
taó forte , que chegou
a levar comfigo as pedras ; neceflário h e ,
que advirtamos primeiro , qual foy a condição da Ley , com que
o Senhor recem-nacido
publicou a do martyrio
no feu Prefepio: /;/
Prafepio reclinatus legem martyrii prafigebat. Por ventura bailará padecer conftantemente a violência, e rigor dos tormentos fem
refirtencia, nem movimento próprio em contrario , como o mefmo
Senhor o naó teve nos
rigores do feuPrefepio?
Abfolutamente d i g o ,
que naõ baftará, fe juntamente naõ concorre
a primeira, e principal
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qualidade íingular,por- tholica canoniza a paque a mefma Igreja Ca- ciência dos Martyres.
Traduntur gladiis more bidentium ,
Non murmur refonat, non querimonia,
Sed cor de impávido mens benè cor/feia
Confervat patientiam.
Padecem os Marty- fe conferva na fua perres os tormentos, diz feição, fe o filencio
a Igreja , e naó fe ou- coiíftante lhe naõ tave da fua boca huma fó pa , e emmudece a bopalavra de queixa, nem ca ; porque fó padecenalta, nem baixa, nem do , e calando ha verdeclarada, nem efeura, dadeira paciência.
e entre dentes , que ifDepois que o Defo quer dizer Non mur- mônio em hum dia, ou
mur refonat. E por- em huma hora , defpoque ? Porque conhe- jou a Job de tudo, o
cem, como bem enten- que com tanta abundidos : Mens bene con- dância pofTuía , lavoufeia, que fó por efte ras , gados, eferavos ,
modo, padecendo, e cafas , filhos , fem que
calando , fe conferva a nenhuma deftas perpaciência : Confervat das , ou todas juntas,
patientiam. Admirável baftaffem a lhe derrufentença por certo ! bar a conftancia , e enAífim como o licor fraquecer a paciência ;
preciofo , fe a boca da vencido nefta primeira
redoma naó eftá tapa- batalha , pedio, e alda, exhála , e evapora cançou licença de Deos
*© cheiro, e perde a vir- o mefmo Demônio, patude ; aífim a pacien- ra paffar dos accidentes
cia de nenhum modo á fubftancia, e combater

So
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ter novamente ao vencedor antagonifta de
mais perto, e naó de
fora , mas na própria
peílba. Com ifto fe vio
em outro momento o
mefmo Job naõ coberto de chagas , mas feito todo huma chaga viva , que de pés a cabeça o cobria , excepta ,
como elle d i z , a boca:
Et der elida funt tantummodo lábia circa
dentes vieos. Nefta cxceiçaó reparo, e pergunto ao Demônio :
Vem cá efpirito foberb o , e infernal, fe taõ
inimigo és de Job, taó
forte, e taõ ardilozo
fe injuriado de te ver
vencido o accõméttes
raivozo a fegunda vez;
e fe és taõ cruel, que
parte por parte o ferifte, e atormentas todo , porque perdoas á
boca , e lha deixas livre ? Deos na licença ,
que te d e o , íó exceptuou a vida ; pois fe eiÍC naõ faz efta excei-

çaó, porque a fazes tü*
em tudo o mais cruel,
e fó com a boca piedofo ? Naõ foy piedade ,
naõ ( d i z S . Chryíbftom o ) fenaó ardiffubtilirtimo do Demônio,
que aífim lhe quiz armar o laço para o
derrubar da virtude,;
em que foy mais eminente. Job na primeira
victoria alcançou ofa-.
mofo titulo naó íó de
Exemplo, mas de Exemplar da Paciência ;»
pois para que caya, e
fique vencido nella ,
deixemos-lhe livre o
inrtrumento da falia ,
e da queixa ; porque
defafogando a dor pe
Ia boca, naõ fe poderá dizer da fua: Non
murmur refonat, non
querimoma ; e com o
naõ padecer mudo , e
calado, ainda que padeça muito , perderá a
perfeição , e luftrc da
perfeita paciência, que
coníifte em padecer, e
calar: e como nefte filcncio
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lencio fofrido, ou nefte fofrimento m u d o ,
coníifte a principal obfervancia da ley do martyrio ; poriffo o Prototypo dos Martyres no
feu Prefepio , e o Proto-Martyr no feu tormento, ambos padecerão fem fallar , e cada
hum delles como infante : Invenietis infantem.
Fallando Santo Eftev a ó , era taó poderoza
a efficácia de fuás palavras , que ninguém poAa. 6. dia refiftir a ellas: Et
i#
*
non poterant refifiere
fapientia,
qua loquebatur:
e com t u d o ,
quando irn petuozamente o arrebatarão para
o apedrejar, nenhuma
palavra lhes diffe, nem
de queixa , nem de repugnancia , deixandoTe levar da fúria da muitidaó mudamente , e
fem o menor movimento de reíiftencia. Pois
fe ninguém lhe podia
refiftir, quando fallava,
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porque naó falloutambem agora, para elle
refiftir naó a outros,
fenaó aos mefmos , que
tantas vezes tinha vencido ? Porque dantes
obrava como Meftre , e
agora como Martyr : t
como era a mayor gloria do Teu Magifterio,
que ninguém pudéffe
refirtir á Tua Tapiencia;
affim era a mayor gloria do feu martyrio ,
que a ninguém refiftifTe a Tua paciência. A Tapiencia invencivel fallando , e a paciência
calando também invencível. E aqui fe deve
notar muito o m o d o ,
ou cautela , com que a
meTma multidão dos tyrannos Te atreverão a
pôr as maõs no Martyr,
elhe atirarão as pedras,
Diz o texto Sagrado,
que primeiro tapáraõ
os ouvidos , e aífim arremetêraó impetuozamente a elle: Continu- Aft.
erunt aurcs fuás , $" je.
impetum fecerunt unaF
nimiier

7.
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nimiter in eum. Qual
foy pois o motivo defta
taõ extraordinária cautela , com que tapáraõ
primeiro os ouvidos ?
Qj.ie importara , que
ouviffem a Eftevaõ , ou
naõ o ouviffem , Te eftavaõ determinados a
lhe tirar a vida ? Importava muito. Dos aípides , diz David , que
tápaõ os ouvidos, para
que o Tabio encantador
com as Tuasvozes os naô
encante ; e de bravos,
e venenozos os naô dof
P ?7- meftíque, e amanTe: Si5 &6
' cnt afpidis fur da , &
obturantis aures fuás,
quanon exaudiet vocem
incantantium, & venefiei incantantis fapienter. Eraó aí pides venenozos , e Téros aquelles
inimigos mortaes de
Eftevaó , e de Chrifto,
a quem pregava; e como tinhaó experimentado tantas vezes, que
em TaIIando Eftevaõ ,
como Sábio encantador, com a virtude de

fuás palavras os encarttava ? e rendia de maneira > que naó havia,
quem lhe refiftiffe ;
poriffo agora, temendo-Te
que filiando
obraflè nelles os mefmos effeitos , cerrarão
primeiro os ouvidos para o naó poderem ouvir , e Turdos como aípides empregarão nelle
o Teu veneno. Enganáraó-fe porém taó cé*
gos, como furdos; porque taó neceíTarias eraô
as fuás vozes á fua Tabedoria, como o Teu íilencio á fua paciência :
as vozes neceíTarias á
Tabedoria para naó Ter
refiftida, e vencer; e o
filencio neceffario á paciência para naõ refift i r , e Ter Terida.

S. III

T

Orno a dizer, para naô refiftir ,
nem fer ferida : claufula, ou confequencia ,
que parece pouco coherente,
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herente , como fe a re- tir de tal maneira á fuíiftencia, que he a que ria de feus [inimigos ,
repara o corpo dos gol- que ou os fizéffe cahir
p e s , foftè a que o ex- mortos diante de ü, ou
puzérte ás Teridas; mas quando menos lhe ataTna paciência he aífim: Te as maós de m o d o ,
quando a paciência re- que lhe naõ pudéííém
íifte , naõ Taõ tanto os atirar as pedras. Cocontrarios, os que re- mo Pregador zelozo
cebem as feridas, quan- pudera fazer, que do
to a mefma paciência , Ceo cahiflem rayos de
a qual reíirtindo-lhe a f o g o , que os abrazaTclles , Te fere a fi meí- Tem, como Elias aos ToIma. De Eftevaõ, diz dados de Achab. CoaHiftoria de S. Lucas, mo varaõ Apoftolico
que naô Tó obrava mi- pudera Tazer , que calagrcs de qualquer mo- Inflem mortos a feus
do , Tenaó grandes , pés , como S. Pedro a
prodigioTos, e eftupen- Ananias, e Saphira : e
A&..6. dos: Stephanus autem comodiTcipulodeChri**
plenas gr at ia,&• forti- fto pudera Tazer, que
tudine, faciebat prodi- nem nas maós tivéffem
gia , & figna magna in Torça , com que atirar
populo: e Tegundo ef- as pedras ; nem nos
tes poderes extraordi- olhos vifta , com que
narios, que Deos tinha vêr , a quem haviaó de
delegado nelle, fem oT- apedrejar: Tulerunt j oan .s;
fenfa do efpirito, que lapides, ut jacerent in s?proTeffava , bem pude- eum; J ESUS autem
r a , como Pregador ze- abfconait fe. Pois fe
lozo, comovaraóApof- tudo irto pudera Tazer
tolico , e como difci- Ertevaõ , como fazia
pulo de Chrifto, refiT- outros grandes prodiF 2
gios;
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gios; porque o naó fez
em Tua defenTa, refiftindo a feus inimigos?
Porque fe aífim refirtilTe, Teriría a fua paciencia , a qual elle tinha
obrigaçaó de conferv a r , naó fó muda na
boca , fenaõ illcfa nas
maõs, como a do Infante de Belém , que
no Prefepio , fendo
omnipotente, as tinha
stadas : Et Deimanus,
pedefque ftricla cingit
fafeia. Tudo he penfamento altiífimo de
Tertuliano, o qual diffe, que quando Pedro ,
refiftindo aos foldados,
que vinhaõ prender a
Chrifto , ferio a Malco , recebeo Chrifto
aquella mefma ferida
Tcmii. na fua paciência: Patientia Chrifli in Malcho vulnerata efl. Bem
mereciaõ os tvrannos ,
ou algozes deEftevaõ,
que elle, como Pedro,
quando menos lhes cortaífe as orelhas , pois
QlksContinuerunt au-

res fuás , & impetum
fecerunt unanimiter in
eum. Mas aílim como
o Senhor mandou embainhar a efpada do
Principe dos Apoftolos , artim o Principe
dos Martyres embaínhou a do feu poder ;
e antes quiz naô receber ferida na fua paciência , que curála em
Malco. E para concluir com o mayor elogío da paciência do>
Proto-Martyr , mais
prodigiofa, que todos
os outros Teus prodig i o s , e em matéria, e
occafiaó, que muito nos
pôde fervir de exemplo
para imitar; diz o mefmo texto de S. Lucas,
que todas as Sinagogas,
ouefcólas, quenaquelle tempo fe achavaõ em
Jerufalêm 'de todas as
três partes do Mimd o , os Alexandrinos
da Afia, os Libertinos
da África , os Cyrinenfes , e outros da Europ a , todos difputavaó
contra

Sermão de Santo Eftevaó.
Aíh 6. contra Eftevaõ: Surrexerunt autem quidam
de Synagoga , qua appellatur Libertinorum,
&" Cyrinenfium , &
Alexandrinorum , &
eorum, qui erant à Licilia, ér Afia difputantes eum Stephano. Só
Eftevaõ era , o que defendia, e todos os outros o pertendiaõ impugnar; mas como naó
pudéffem refiftir á Tua
y iI0 . fabedoria : Non poterant refiflere fapientia, & fpiritui, qui
loquebatur , que fizeraõ ? Primeiramente fizeraó, o que muitos fazem, que quando naõ
podem foltar os argumentos , fóltaó a lingua em injurias, chamando-lhe blasfemo; e
fobre irtb paffáraó das
linguas ás maós , e ás
pedras, com que muitiplicando os tiros , o
deixarão Tepultado debaixo dellas. Tiráraólhe a vida, mas naó lhe
vencerão a paciência;

9

8?

porque o invencível
Proto-Martyr , tendo
fó voz , e altas vozes ,
com que orava a Deos
por elles, nenhuma fe
lhe ou vio, nem de queixa contra feus atormentadores, nem de refiftencia, ou repugnância
contra os tormentos.
Efte foy o gloriofo fim
da difputa, em que a
pedra naõ era do defendente , mas eraó as pe.dras dos argumentantes; e efte foy o triunfo da paciência de Eftevaõ , em que naõ digo,
que deo quináo á de
Job, mas que mereceo
hum paralogifmo de
mayor louvor, que a
fua.
Já vimos , como o
Demonio,para fazer cahir a Job, e lhe eTcurecer a gloria da paciencia , lhe armou o laço
na boca , deixando-lhe
livre a lingua : e qual
foy o fuceertb defta fua
aftucia ? A Hiftoria de
Job divide-fe toda em
F3
duas
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duas partes A primei- fervor do difputar, bara , em que por meyo talha , em que fe naó
dos inimigos o defpo- empenha a fazenda, ou
jou de todos os bens: a Taúde, Tenaô o entena fegunda , em que por dimento , he o mais rimeyo dos amigos alter- gorozo exame da pacou com elle huma lar- ciência. Confervou-fe
ga difputa. Na perda a paciência de Job em
dos bens efteve taõ for- tantas perdas , e perte , e eonftante a fua deo-Te em huma difpupaciência, que diz del- ta : Ideo infipienter loNota-fe V. 1 ,
Jobi. . Ia o texto Sagrado: In quutus fum.
omnibus his non pecca- muito a paciência: Lovit Job labiis fuis , quutus fum , para que
iiec flultum quidloquu- . fe veja a victoria da patus efl contra De um. ciencta de Eftevaó, e a
Porém na difputa com razaõ da meTma victoos amigos refpondeo o ria. Job diTputava conmefmo Job de maneira, tra três homens, Efteque Deos o reprehen- vaó contra três eTeólas
job38. d e o , dizendo: Quis inteiras; Job com amia
efl ifle involvens fen- gos , e Eftevaõ com os
tenttas fermonibus im- mais duros, e cruéis
peritis? E o mefmo Job inimigos. MasjobrefconTeffou d e í i , que ti- pondia contra os argunha Tallado ignorante- mentos, e contra as inmente : Ideo infipien- jurias ; e Eftevaõ pelo
ter loquuttis fum. Pois contrario, Tendo injufe Job naõ perdeo a Ta- riado com injurias de
bedoria , e a paciência blasfemo, e impugnana perda dos bens, por- do com fyllogifmos de
que a perdeo nadiTpu- pedra, nem huma íó
ta? Porque o calor , e palavra fe lhe ouvio
contrai
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contra ellas : e como
hum padeceo fallando,
e outro calando; poriffo J o b , que ainda naõ
tinha o exemplo do Infante de Belém , perdeo a paciência no que
fallou : Infipienter loquutusfum;
e Eftevaõ
pelo contrario, confervou , e calificou a fua
pacicncia no filencio,
porque imitou o do
mefmo Infante no feu
Prefepio :
Invenietis
Infantem pofitum in
Prafepio.

§. IV.

I

Sto he,o que eu pertendi dizer do glorioío Proto-Martyr, a
quem peço perdaõ do
pouco, e mal, que diffe: Mas á vifta" do exemplo do feu martyrio,
e muito mais á vifta do
feu Exemplar no Prefepio , que me porto eu
dizer a mim, e. aos que
me ouvem ? A Igreja
nó dia de hoje com pa-
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lavras tomadas de Santo Agoftinho, a mayor
prerogativa , que confidéra em Eftevaó , he
fer o primeiro, que com
a morte própria pagou
a Chrifto a morte, que
elle fe dignou padecer
por nós: Mortem enim, SA«g,
quam Salvator
nofter
dignatus efl pro nobis pati, bane ille primus reddidit Salvatori.
Morreo Eftevaó
por Chrifto ; porque
Chrifto morrendo por
todos nós , também
morreo por e\k. Eu
porém creyo, que a divida, que o Proto-Martyr pagou a Chrifto,
naõ foy efta, fenaõ outra mais antiga. Naõ fó
pagou a Chrifto com a
morte a morte , fenaõ
tambem o nacimento ;
porçjue para Deos nos
obrigar a morrer por
elle,naõ foy neceffario,
que elle morrefle por
nós ; mas baftou , que
naceffepor nós, e para
nós.-Aífim odiílcnouF4
tra
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tra occafiaó o mefmo
Santo Agoftinho com
mais alto penfamento :
An
Opportebat enim utpriSer. i
deSan- mitm immortalis pro
ãh. mortalibus
fufciperet
car nem , ut hic morta/// pro pmtiortali flufciperet mortem : Depois que o Immortal
encarnou, e naceo por
amor do mortal, logo
ficou obrigado o mortal a morrer pelo Immortal. Aífim que no
Nacimento de Chrifto
hc} que contrahio Efteva õ a obrigação de
morrer por Chrifto : e
porque Chrifto nacendo Te pareceo com ETtevaó , poriffo ficou
obrigado Eftevaó a Te
parecer com Chrifto
morrendo, diz o mefSerm. nio Santo Doutor : Si*y
cut Cbriftus nafcendo
Stephano , ita Chriflo Stephanus moriendo conjunclus efl.
Eíla he a noílá obrigaçaó no dia de hont e m , e de hoje, naó

fó de dar a vida por
Chrifto, porque morreo por nós, fenaó tambem porque naceo por
nós: e naõ nos defobriga defta correfpondencia chamar-nos Chrifto
á fua Fé em t e m p o , e
em terra , onde naó ha
tyrannos; porque a todos nos chamou á Relig i a ô , a qual fe naó he
martyrio taó rigorozo,
e taô duro , como o d e
Eftevaó , como bem
diffe S. Bernardo, he
martyrio mais dilatado. O que importa he,
que nós pontualmente
obTervemos as leys defte martyrio, que 0 S 0 berano Legislador em
entrando nefte Mundo
publicou logo no Teu
Prefepio: In Prafepio
reclinatus,
hgemmartyrii prafigehat. Sejamos martyres , como
elle no feu Prefepio Toy
Martyr, padecendo em
filencio , c Tem queixa
todas aquellas mortificações, que á no rta fraque za
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queza fe offerecem dentro das occaifióes doméfticas, em que ao
prefente vivemos. Se
o apofento for incommodo, e mais fugeito
ás inclemencias do temp o , como fe queixará
num Religiofo de mal
agazalhado, fe do Creador do Mundo fe diz :
Nonerat eilocus indiverforio? Se a cama for
menos branda, a quem
lhe naô parecerá muito
mimoza , á vifta da dureza daquella mangedoura, e da afpereza
luc.
1. daquelías palhas : Re7
'
clinavit eum in Prafepio ? Se o veftido for
da eftofa mais groffeir a , quem o naô terá
por gala , Tendo efta a
do Principe da Gloria :
Et pannis eum involvit) Se o companheiro naõ Tor o de mais
agradável condição ,
quem Te naõ concordará com elle, Tendo
os de Deos humanado
dous brutos irracio-
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naes ? Se a pobreza lhe
atar asmaõs, e a obediência , e a claufura
os pés, quem Te atreverá a bolir p é , nem
maõ, vendo atado de
pés, e maõs ao Omni<potente ? Ivo que mais
Te pôde Tentir, quem
Te reTentirá , ou dará
por aggravado de o
apartarem defi, ainda
que Teja para muito
longe , os que diftribúem os lugares, Te a
meTma May do Filho
de Deos, e Teu, o apartou de Teu peito, e de
Teus braços, e o poz
inTante em hum PreTepio: Infantem pofitum
in Prafepio} Defta maneira acháraó os Paftores no Prefepio ao Divino Exemplar da Paciência muda: e ditoz o , e bemaventurado
aquelle Religiofo, que
aífim Tor achado na hora da morte , e em todos os dias , horas,
ou inftantes da vida :
Pofitum;
pofío em
qual-
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qualquer lugar, onde
o puzer a obediência :
e Infantem > Tem fuilar, nem replicar, nem
pedir , ou deTejar mudança do meTmo lugar; porque com efta
refignaçaó, e indifie*

rença imitará a ChrifV
t o , como o ProtoMartyr o imitou na
terra , e o verá , como
elle o vio no Ceo: AS
quod nos perducat Dominus JESUS. Amen*
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Coef,it contrifiari, &mafius efse.
Matth. i6. 37.
U1EN en aque^
Ha noche ultima, y terrible,
de Ia qual eTcriviò S
Matheo eftas palabras,
guiado delos echos laTtimozos, que Tonavan
en ei valle de GethTe»

mam , y reTpondian ert
ei vifino monte Olivete , entraffe animozo
por Jos horrores de Ias
Tombras a deTcobrir Ia
cauTa de aquellas vozes;
oh que trágico efpectáculo Te le oTreceria a
los-
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los ojos, a los oídos,
ai diTcurTo, y*íi tuvieíTe
piedad, a toda ei alma?
A Ia entrada dei Huerto
Jialiaría ocho hombres
dormiendo , íin atender a Io que paffava:
más adentro retirados
otros três, tambien entregues ai Tucno; que
todo en los hombres es
defcuido, de Io que
Dios pienfa, y padece.
Eftavan eftos três mas
cerca , y aqui divifaría
claramente , Io que diz a n as v o z e s
Matth. ' *
*• Pater,
26.3P- fipojfibile efl, tranfeat
a me calix ifle. Padre
(dizia.) Dequienferá
Hijo ? En cáliz habla !
Si acafo le querrá dar
veneno Tu Padre por
algun delicto grande ?
LIcgaría alfin, Ti le baftarte ei animo , y veria
cjhido en tierra un bel
liífimo Joven con los
braços tendidos, con
los ojos llevantados ai
Cielo, temblando, anelando, agonizando, banado todo, e virtiendo

Sangre, ia cabeça, el>
roftro , Ias manos, los ,
pies, los vertidos , y
hafta Ia tierra bailada.
Yquales os parece , Sefiores , Terian los affectos defte Hombre en
Ia eftraneza de un tal
ca To ? Yò creyo , que
aunque fueffe un Samaritano médio bárbaro
de aquellas montafías,
movido a compaífion,
Te le romperia Ias ropas para atarle Ias herídas. Pero hallando,
que Ia Sangre era fu*
dor, cauTado de Tola
Ia aflicion , y congoxa,
íin golpe , fin herida ,
Tin llaga , aqui Teria
mayor Tu admiracion,
eldolor, ei affombro,
ei paTmo. Efto haría
Ia piedad Tola , aun
deTacompahada de Ia
Fé , y íin conocer ,
quien era ei que padecia , y por quien padecia. Pero Te Tupiera,
que aquel Hombre tan
laftimado era juntamente Dios, y Dios ei Padre,
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dre, a quien fuplicava,
íin fer oído; y que Ia
caufa de aquel fudor,
y de aquella Sangre era
ei mifmo, que Ia eftava mirando , y luyas
Ias culpas, por Ias quales padecia elinnocente , yò nò fé ponderar ,
ni comprehender, qual
devría fer entonces mayor dolor , mayor pena , fila dei Senor, que
padecia t a n t o , ò dei
h o m b r e , que le veia
padecer por fu cauTa.
Y fi efto e s , Io que ddviòhazer, y l o qüe hizo un Samaritano fin
F é ; los Sacerdotes, y
Levitas fieles , y obligados a mayor piedad ,
feria bien, que Te pafTaflen de largo , fin
compaífion , fin dolor,
•íin atencion, ni a los
gemidos ni a Ia Sang r e , ni
la PerTona,
ni a Ia cauía, ni a fi
mifmos ? Oh penfamientos , y cuidados
de Chrifto! Ohpenfa
mientos, y cuidados de

9?

los hombres ! Eftos
penfamientos , y eftos
cuidados, tan atentos
unos, y tan defaterididos otros , Terá Io que
yò pretendo ponderar
en efte diTcurTo, entrando un poço en ei
Anima de Chrifto , para que nos-otros entremos tamhien en Ias
nueftras.
Ccepit contriflari,
maflus efte.

&

§. 1.

E

N efta Paííion , ò
propaífion de trifteza repetida , en efta
trifteza fobre trifteza :
Triflari, & maflus effe , comprehendiò S
Matheo todos los tormentos , y penas , que
puede ( ò nò puede)
padecer un coraçon afligido. S. Marcos dixo: IvTarc."
Ccepit pavere, & ta- J 4 33.
dere; ei Syriaco : Cce-Ibid. y.
pit commoveri, & ve- 54hementer

94

Voz Enternecida.

hementer angi; y ei
miTmo Chrifto : Triflis efl Anima mea ufque ad mortem; dolores mortales, temores,
tédios, deTabrimientos,
afliciones , penas , angu ftias, congoxas , an*i«o
u^a>ao , tales
la.M ,
íias , agonias
que baítáran a quitar Ia
vida; y tales, quebaftáran a facar arroyos
de Sangre de hs venas
a un Hombre, que juntamente era Dios ; todo efto quiere dizir :
Ccepit contriflari , &*
maftus effe.
Pero porque ei Evangelifta dize : Ccepit,
jufto Cera, que fepamos
primero , quando em
peçaron eftas trifteza^,
v afanes en ei Coraçon
de Chrifto. El fentir
comun , ò vulgar es ,
que em peçaron en aquella hora , en que elSenor entro a orar en ei
H u e r t o , y quanto alas
fenales exteriores, y
manifieftas a los Difcipulos, aíli fuò. Pero fi

atentamente Te coníidèr a , y mas reconditamente penetrarmos ei
interior dei Alma de
Chrifto, figuiendo hazía atrás efte hilo de Tu
dolor, de fus cuidados,
y de fus penfamientos
triftes , y congoxozos,
hallaremos, que fueron
continuados, y perpétuos en toda fu vida;
y que empeçaron defde
ei primer inftante de fu
Concepcion. S. Pablo
en ei cap. 10. adHebr.
allegando, y comentando ei Pfalmo 39. Ideo MU*.
ingrediens mundum , br.io.j
dixit:
Hoftiam&oblationem noluifti, corptts
autem aptafti mihi: En
ei mifmo punto, en que
JaHumanidad de Chriftofuè unida ai Verbo,
y entro en efte Mundo:
Ingrediens mundum: affi comoluego, y ai mifmo inftante conociò, y
acceptòelprecepto de
monr por los hombres
con todas Ias circunftancias de fu Paífion, y
Cruz;
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Cruz; aífi defde entonces empeço a tener , y
traher fiempre viva en
Ia memória Ia mifma
Cruz,y Ia mifma Muerte,mucho más cerca aun
de Io que en efta hora Ia
tenia ; porque Ia tenia,
y trahia dentro de íi
mifmo. In capite libri
fcriptum efl de me, ut
facerem
voluntatem
tuam: Deus meus volvi, & legem tuam in
médio cordis mei. Tudo,
quanto eftá efcrito por
los Profetas , y reprefentado en figura por
los Patriarcas,que havia
de padecer Chrifto,viò,
y conociò perfectiífimamente en aquel inftant e , y defde ei mifmo
inftante clavo ei precepto ; y Ia Cruz en ei
médio de fu Coraçon :
In médio cordis mei. Nò
aparte, fino//; médio;
porque nò puzo á parte
ni eí precepto, ni Ia
voluntad, ni ei cuidado , como dexandolo
para futiempo, quan—

— , ,

—

do fi huvieffe de execu
tar; fino, que defde entonces Io tuvo fiempre
fixo, y clavado en Io
más interior,
e intimo
. j
dei Coraçon: In médio
cordis mei; caminando
defde aquel punto fiempre a Ia Cruz, y a Ia
Muerte : Tunc dixi
Ecce vento. Tunc ?
Quando ? Quando entro en ei Mundo : Ingrediens mundum, tunc
dixi: Ecce venio. La
palabra Hebrêa Ecce
vento ( como Io noto
Lurino) abraça todos
lostiempos: Veni, venio, veniam ; porque
fuè un venir, y caminar
fiempre continuado ,
defde ei principio de
Ia vida hafta ei fin delia. Ciertamente que
aífi Io eftava viendo
Ifaías, quando dixo :
Parvulus natusefl no- ifa!.<?>
bis, & filius datus efl 6.'
nobis , c^ faclus efl
principatus ejus fuper
bumerum ejus. Flijo
pequeno en ei nacimiento;
_
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miento; hijo , y mu. con Ias rodillas en tiercho mas pequeíiito en r a , y ei Cuerpo inclila Concepcion ; pero nado, ydoblegado foyá defde entonces con bre Ias mifmas rodillas:
ía Cruz fobre los tier- y aífi eftava ei reciennos hombros; porque encarnado Chrifto en
defde aquel punto Ia ei inftante de fu Conceempeçò a llevar acuef- pcion ; porque efte evS
tas , y a venir adonde ei fítio , como enfeíia
llegará manana: Tunc Ariftoteles, con que
Ias creaturillas eftan en
dixi: Ecce venio.
ei
vientre de Ias maJuntemos efte Ecce
con aquellodel Pfalmo: dres : por effo en aquel
Quoniam ego in flagel- mifmo punto , en que
laparatus fum, &> do- entro en ei Mundo: In»
lor meus in confpeclu grediens mundum, divieo femper. En ei miT- xo : Corpus autem apmo p u n t o , en que ei tafti mihi; porque Tu
Verbo N i n o , y Hom- Cuerpo aífi inclinado,
bre perfecto tuvo hom- e pegado ei roftro con
bros para Ia Cruz , y Ias rodillas, era ei fitio
efpaldas para los aço- apto, proporcionado, y
tes, lucgo en Ias mif- mas decente, y reverenmas entrarías de fu Ma- te , con que bueltas, y
dre , poftrado delante poftradas a fu Padre Ias
dei Padre fe ofreciò a efpaldas , fe Ias facrifiellos: Ego in fingella cava, y ofrecia a todos
paratusfum.
El modo, los açotes, y golpes de
Ja forma, Ia poftura, y fu Paífion : Qiioniam
ei fitio dei Cuerpo, con ego in flagella paratus
que Chrifto oy oro en fum. El texto original
ei Huerto , fuò: Pro- tiene : Corpus autem
cidit in faciem fuam; perforafli mihi; porque
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que aunque en ei Huèr- terrupta , y un pento Taliò, y rebento Ia íamiento fiempre fixo,
Sangre por todo ei y prefente de fu dolor ,
Cuerpo, dexò los agu- y fu Muerte : Et dolor
jeros , por onde Taliò meus in cottfpeâfu meo
effa miTma Sangre, yá femper.
eftavan hechos , y ho§. 1 1 .
radados deTde ei inftante de Tu ConceUèefte penfamienpcion: Corpus autem
to, y efta aprehenperforafli mihi; defde íion continua , y doloentonces eftava yá agu- rofa, una durifTÍma, y
jerado ei Cuerpo, y agudiífima Corona de
luego entonces faliera efpinas, que nò folo fe
ia Sangre , fi Ia Provi- clavava, y hería Ias fiedencia nò tapara los nes a Chrifto, pero Io
agujeros , y ei deTeo penetrava, y trefpaffade derramar más San- va continuamente hafta
gre nò Ia detuviera. ei más hondo dei CoPero aunque Te compri- raçon. S.Bernardo, S.
miò Ia Sangre, nò Te Gregorio , y otras Alembargo ei dolor: Et mas grandes, a qui?n
dolor meus in confpe- Chrifto admitia a los
clu meo femper. Porque Tecretos delaTuya, Io
defde aquel primer mo- entendieron , y dixemento de Ia vida hafta ron aífi : y tales Almas
ei ultimo de Ia mifma eran aquellas, a Ias quavida tuvo , y truxo ies Salomon llamava,
íiempre Chrifto delan- quando dixo : Egredi- canf.
te de los ojos, eftoes, mini filia Sion, & vi- 3"«
una continua, y viviíli- dete Regem Salomonem
ma apreheníion , y una indiademate, quo coroconfideracion jamás in- navit eum Materfua in

Fi
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die defponfationis
illius. La Madre, que
coronò a Chrifto de efpinas, fuè Ia Sinagoga:
ei dia de los defpoíbrios de Chrifto tuò ei
dia de ia Encarnacion ,
en que ei Verbo Te defpo(o con ia naturaleza
humana. Pues fi Ia Corona Te pufo a Chrifto
cn ei dia de fuPaífion ,
como dize Salomon ,
que fuè en ei dia de fus
Defpoforios : In die
defponfationis
fua ?
Porque Ia Corona exterior fuè treinta e três
anos defpues ; Ia interior en aquel mifmo
dia. En aquel mifmo
dia de Ia Encarnacion
f e l e p u z o , y clavo en
Ia Cabeça de Chrifto Ia
Corona de efpinas interiores , que fueron Ias
triftezas , y congoxas ,
que en efta hora manifeftò a fus Difcipulos ;
y efta Corona jamás Ia
quitò un punto de Ia
Cabeça, hafta que expiro en Ia C r u z : Tri-

ftis efl Anima me a uf- *£"£'
que ad mortem. La Corona exterior de Tucra
entrava , y penetrava
adentro: Ia interior de
adentro entrava , y penetrava más adentro;
y por effo nò Te veia ,
ni Te maniTeftò , íinò>
en efta hora.
S. Dionifío Areopagita llamò profundamente ai Utero Virginal de M A R I A : Thronus Cherubicus,
&*
Cruciformis: UnThrono, como ei de los Cherubines, fabricado en
forma de Cruz. Aílt
como los Santos explican a los Profetas, es
neceffario aora un Profeta para declarar aí
Santo. Aquellos Cherubines , que viò Ifaías
delante dei Throno de
Dios , hazian dos cofas : Volabant, & vela- ifaías
bant; y formavan jun- 6- *»
tamente una C r u z , y
un velo: con Ias alas dei
médio, con que bolaban , formavan una
Cruz;.
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C r u z ; y Ias otras quatro, que cruzavan, formavan,fò texian un velo : y tal fuè ei Throno, en que Dios baxando dei Cielo fuè recibido en ei Sagrario úel
vientre Virginal de fu
Madre. A l l i , y defde
alli tuvo fiempre delante de los ojos Ia
C r u z ; pero velado , y
encubierto a nueftros
ojos, ei roftro fiempre
atento , y los ojos
fiempre
defvelados ,
con que fe eftava mirando , hafta que en
efta hora corriò Ia cortina ,-ij quito ei velo,
para que los três de fu
feno fupieffen , Io que
partava én Tu Alma:
Affumpto Petro,
Jacobo , &* Joanne , ccepit contrijlari, & maflus effe. E ftos m i fm os
três , que havia retirado aí monteTabor, retiro configo ai valle de
Gethfemani, para que
aífi como allá havian fido teftigos de Tus glo-

rias , aqui Io Tueffen de
Tus penas : y aífi como
allá les manifeflò ias
glorias , de que havia
privado a fu Cuerpo ;
aífi aqui conocieflén Ias
penas , que trahia encubiertas , y efcondidas en ei Alma. Pero
acordemonos, pues que
hablámos e n e l T a b o r ,
de Io que entonces hablò ei Senor. Si en algun dia Chrifto deviò
difpenfar con los penfamientos triftes de fu
Paífion, era en ei dia,
en que transfigurado
dava mueftras de fu
gloria ; pero hafta en
aquel dia , y en aqueT'
acto: Dicebant de ex-^c.,i
ceffu, quem completu- i^>
rus erat in Hierufakm ; para que entendeffemos , quan indifpenfablemente eran eftos los penfamientos de
todos los dias de fu vida ; pues aun en tal
dia , y en tal ocafion
efto era , Io que de Ia
abundância dei CoraG2
çon
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çon le rebozava en los
lábios.

§. III

O

H cuidados , y
penfamientos de
Chrifto! Oh cuidados,
penfamientos de los
ombres! LosdeChriito triftes , y triftirtim o s : Contriftari,
&>
maflus ejfe; pero los
nueftros mucho mas
triftes , porque nò Ton
triftes , y porque no
fon triftes con aquella
trifteza, que devieron.
Pienfa Chrifto , cuida Chrifto, defvéla-Te
Chrifto, aflige-Te, con£oxa-Te, y entrifteceb
fe mortalmente por fu
Muerte, y por mi falud;
y yòni me entriftefco,
ni me congoxo , ni me
afligo , ni me defvélo,
ni alomenos pienTo en
mi falud, nien TuMuert e , ni en Ia mia. Nò
penTar en Tu Muerte,
padecida por mi , y
con tantas circunftancias de atrocidad, y

Í

amor, es ingratitud indigniihma ; pero no
penfar alomenos en mi
falud , y e n mi muerte,
fi nò merece nombre
ageno de Ia Fé , ciertamente es ageno de toda
razon , de todo juicio,
y aun de todo aquel imperTectiífimo amor,que
antes de F é , y íin ella
acompana Ia naturalez a , aun de Ias creaturas irracionales, y quaíi quaíi de Ias infeníibles. Chrifto porque
prevê, que de alli a
treinta y trcs anos ha
de morir, entriftecc-fc
naturalmente , afligeTe , y congoxa-Te ; y
y ò , que Tabiendo de
cierto, que hê de mor i r , nò fé , fe fera efte
ano , en efte mez, y en
efte dia , nò me entriTtreTco , ni pienTo en
ello í Quando Dios
fulmino Ia fentencia de
muerte contra Adan , y
fus defcendientes, dixo:
Donec revertaris
in
terram, de qua fumpttts

Gen. Jí
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ptus es; nò Tenafârtdo
termino, ni tiempo de
ano, ni dia, ni hora,
para que aquel Donec
fufpenfo, y indeterminado , como noto Ruperto, tuviefle fiempre
ai hombre folicito , en
cuidado, y en vela : y
que mis cuidados, y mis
deívélos todos fe empleen en Ia vida , y par a l a vida ! Chrifto,
que tiene ei íCieloTeguroy-como^Settor., y
Joann. Daefio: Sciens, quia
13 3
' à Deo exivit, &• ad
Deum vadit; nò tiniendo;; que dudár yò^cuidar 4e fu fàiud (,' cuida
toda Ia vida en Ia mia 1
Y y ò , que tantos anos
hê vivido olvidado
delia , fi quiera una hora cada dia nò cuidarè
en mi falud : fabiendo
cierto, que hê merecido ei Infierno, y que
quanto menos cuido en
ello , tanto tengo ei
Cielo más dudofo ! Si
me caufan tédio, y horror eftos penfamientos,
..
"

porque fon triftes, y temerozos , mucho más
t rifle , y mucho más
temeroza cofa es nò
penfar en elto. Oh fe
Chrifto derramara fobre mi, ò una gota de
aquella Sangre, que fifda, y corre hafta Ia tierrr, ò una eftila de aquelia trifteza, que aífi le
haze fudar !
Pero confidere mos,
Io que más admirable
haze efta trifteza : Cçepit contriftari, & maftus ejfe. Para Chrifto
fe entriftecer : Contriftari, tenia tan -urgent e s , y tan poderozas
caufas , quantas erant
los tormentos , los dolores, y Ias afrentas de
íii Muerte, y Ias ingratitudes , con que los
hombres nò folo nò fe
havian de querer aprovechar delia, pero ni
aun peníarla. Con todo , para nò entrifte*
cer-fe, ni aun eftar trift e , tenia aun mayores
caufas., y no folõ Ias
G3
repu-
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repugnancias dei afe»
c t o , íinò aun de Ia mifma naturaleza , y fobre
ella. Efta mifma Alma,
que dize: Triftis efl
Anima mea , fuè bienaventurada defde ei inftante mifmo de Ia Encarnacion; ycomobienaventurada nò folo lie*
na de aquellos guftos ,
y alegrias inefables %
que refultandelavifta,
y pofleífion dei Sumo
Bien, pero aun incapaz
naturalmente de toda
trifteza , de toda penalidad , de todo dolor.
Y con todo en ei punto , en que tuvo Cnrifto delante de los ojos
fu Muerte , y nueftra
falud, pudiendo fufpender Iibremente efte
penfamiento, y efte
cuidado , nò Io quizo
fufpender : y pudiendo , antes deviendo nar
turalmente, junto con
el mifmo penfamiento,
y cuidado, nò recibir
dolor, ni eoncebir trift e z a , y gozar-Te inte-

""5

ramente los|guftos, ys
delicias de Bienaventurado ; juzgò empero ,.
que fuMuerte, y nueftra falud eran unas caufas tan graves, y tan
relevantes , que para
penfar , y cuidar en
eilas j como convenia,
nò baftava folo. penfarias , y cuida rias muv
cho , y fiempre, fine*
penfarlas con triftezas,
y cuidadas con tento»
res, con aflicioncs, con
intimo dolor,. yeongóxa : e para eflò ufar de
toda fu omnipotencia,
y hazerelmás eífupeji»
do milagro, que jamás
fe há vifto, partiendo,
y como dividiendo Ia
mifma Alma indivifible
de médio a médio; de
fuerte , que Ia parte
fuperior en ef mifmo
tiempo eftuvieffe glorioTa, y lâ inferior atormentada, y trifte: Contriftari, & maflus effe.
Super montes ftaBunt aqua , dize Daviá: Las agoaseftarart
para-

Pfalm.
IOJ. 6.
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paradas,*y fufpenfas fobre los montes. Las
agoas naturalmente decenden de los montes a
los valles: y eftar paradas , y fufpenfas en
los montes contra ei
pezo natural, nô puede fer fin milagro; mayor aun que aquel^ en
que fe fufpendieron las
agoas dei jordan, quant c e s mayor ei declive
de un monte a un valle:
y efte. fuè ei milagro,
que fe vió en ei Alma de
Ghrifto , y en aquebrio
de deleites, nô dei Paraí fo terreftre, fino dei
W- 4í- Celeftial: Fluminis im$
" petus latificat civitatem Dei, Los montes
eran Ia parte fuperior
dei,Alma de Chrifto,
ei Entendimiento, y Ia
Voluntad : los valles
eran las potências inferiores : y Ia mifma Voluntad , y ei mifmo Entendimiento; porque nô
folo padecieron aquelia trifteza las potertcias dei Cuerpo, íinô

tambien Ias dei Alma:
Triflis es Anima mea;
y todas aquellas corrientes de gloria , que
naturalmente havian de
redundar, y alagar Ia
parte inferior dei AU
ma , milagrofamentc
quedaron
fufpenfas,
pezando para Ia parte
inferior , mas nô paffando. Tan grande fuè
ei milagro, como cl peZ O . <^/Eternum
^
. . . , „ - ,gloria
„. , ~ r- ad
pondus , dizeS.Pablo: ,"'**
y todo efte pezo, eterno , y immenfo fe fufpendió, nô eternamente , mas por todo ei
tíempo de Ia vida de
Chrifto hafta fu Muerte : Triflis es Anima
mea ufque ad mor'tem :
fequejlrata deleclatio
neimmortalitatis aterna, tadio no fira mortalitatis afficitur. Sequeftrada (dize Ambroíio docta , y propriamente) porque ei
fequeftro nô priva para
fiempre de los bienes
fequeftrados, mas fufG4
pende
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pende ei ufo dellos. Y
aífi eftava ei Alma de
Chrifto, padeciendoel
fequeftro de lu gloria ,
embargada por los cuidados de fu Muerte , y
de nueftra falud; y fucediendo en lugar de
los guftos las afliciones,
en lugar de las alegrias
las triftezas, en lugar
de las glorias Ias penas.
De Caleb, padre de
Axa, dize ei texto Sajofuè grado : Dedit ei irriv-l9- guum fuperius , &- irrtguum inferius : Que
le dió Tu padre ei riego Tuperior , y ei inferior. Aífi ai Alma de
Chrifto Tu Eterno Padre. Diôle ei riego de
las delicias, y glorias
dei Cielo, tanto para
que las gozartè abundantiífimamente Ia parte fuperior de fu Alma
Beatiífima , como Ia
parte inferior delia :
pero èl con un perpeluo milagro, regada
immenfamente , y toda empapada en glo-

\

rias Ia parte fuperior;
hizo un reparo milagrofo, y mas fuerte,
que toda Ia naturaleza,
para que las corrientes
dei irriguo fuperior nà
paffaffen a regar Ia parte inferior de fu Alma ,
quedando efta feca, efterilizada , y triftiífima , para que folo nacieíTen en ella las efpinas agudas, las canas afrentozas , y Ia
Cruz terrible, que en
un perpetuo pareTceve
Ia eftuvieflen por toda
Ia vida pungiendo, y
atormentando. Aqui fe
viò renovada, òverda*
deramente interpretada, aquella priinera, y
famoía divifion (mucho mas admirable,que
la dei mar Bermiego)
de Ia qual fe dize en ei
primero capitulo dei
Geneíis: Dixit Deus : Gen. V.
Fiat firmament um in 6.
médio aquarum, & dividat aquasab aquis:
Haga-fe un firmamento tan fuerte, que totalmente
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talmente divida unas
agoas de otras agoas,
yfufpenda,y detenga
las de acima , para que
nòfejunten con las de
Gen.i. abaxo: Fecitque Deus
7. & 8.
firmamentum , & divifit aquas, qua erant
Jub firmamento ab bis,
qua erant fuper firmamentum , vocavitque
firmamentum Coelum.
Aífi tambien Chrifto
con una fola circuhftancia differente: que aquel
firmamento fuè hecho
por Dios ai fegundo dia
de Ia Creacion delMundo. Pero eftotro fuè
hecho por Chrifto, nò
ai fegundo dia , ni a Ia
fegunda hora, fino ai
primer inftante de fu
Concepcion : Divifit
aquas ab aquis : Dividiò unas agoas de otras:
y quales de quales? Qua
erant fub firmamento
ab bis , qua erant fuper firmamentum. Dividiò las agoas, que eftavan de Ia parte fupe
Bior , que "eran aquel

torriente de glorias, de
guftos, de deleites , de
que dize ei Profeta :
Torrente
voluptatis pf- ^:
tua potabis eos; de
aquellas agóas triftes,
obfcuras, y temerozas,
de las quales , por boca dei mifmo Profeta,
dixoel mifmo Chrifto:
Salvum me fac Deus, Pf- 6s:
quoniam
intraverunt 1.
aqua ufque ad animam
meam; podiendo nósotros dizir dei firmamento, con que fe dividian en ei Alma deChrifto unas, y otras agoas:
Et vocavit firmamentum Ceeium. Porque
era aquel reparo, aque^.
lia eftrada , ò muralla
de diamante, un Cielo
de dos facies prodigiofamente contrarias. De
Ia parte fuperior un
Cielo fereno , refplandeciente , y gloriofo :
de Ia parte inferior un
Cielo obfcuro, temerozo , funefto , trifte ,
airado, eârgado de nubes,. efpertas fombrasrj
y te-
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y tenieblas horrendas,
tronando horriblemente , y lloviendo rayos.
Aífi eftava ei Alma de
Chrifto en aquella perpetua noche, en que
jamás le amaneciò un
dia claro; y viendo-fe
miraculofamente
en
ella gloriofa , y dolorofa juntamente , Io
que fe vê (ò nò vê ) en
la Luna en ei punto de
fu ultimo defecto. En
aquel punto dei ultimo
defecto de Ia Luna tiene èl dos como facies
tan diverfas, y contrarias , que por Ia parte ,
que mira ai Cielo, toda eftá alumbrada íin Ia
menor linea de fombra;
y por Ia parte de Ia tierra, toda eftá tenebroza,
y obfcura, fin Ia menor
aparencia , ò raftro de
luz. Tal Ia Alma de
Chrifto ; en Ia parte
fuperior toda gloriofa , en Ia inferior toda
trifte.
Pues fi Ia muerte
própria, nò folo cer-

cana, fino lexos, fala
porque es muerte cierta , aunque futura: y
fi ia falud nò própria ,
fino agena, folo porque es falud de una Alma immortal, yeterna,
es merecedora de tal
atencion , y cuidado ,
que caule triftezas, congoxas, y agonias de toda Ia vida, y haga ludar fangre: y que un
Hombre Dios, y una
Alma Bienavcntürada ,
incapaz naturalmente
de padecer , haga milagros para poder penar, y temer, yentriftecer-fe hafta Ia muerte ; que devemos (otra
vez) hazer, los que fabemos con Ia mifma
certeza , que havemos
de morir; y que de morir bien , ó n ò , depende Ia falud eterna , nô
agena, fino própria ?
Y que feria , fi como
ei cuidado de Chrifto
hizo milagros para entriftecer-fe, nueftro defcuido , y defatencion
haga
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haga milagros para nô
entriftecerfe,y paradK
vertir,y olvidarfe deffescuidados? Habla Dios
con Babylonia, cercada
por los Medos, y Perias, por dos potentiflimos Rey es, Darío , y
Gyro,y admirado dizia:
ifaiae Babylon, dilecla mea,
"•4- pofita eft mihi in miraculum: Babylonia, a
quien yõ amo tanto, es
un milagro para mi con
ferDios. Y que nulagroera eftedeBabylonia ? Sigue ei Profeta :
v-y. Comedentes, &btbentes furgite Príncipes,
arrtpite clypeos, En eí
mifmo tiempo de un
cerco tan apretado, y
tan fuerte, y en Ia mifma noche , en que Babylonia fuè cativa , y
deftroída, eftava ei Rey
Balthafar, y fus Principes haziendo banquetes, alegrando-íe, quando tanto tenian , porqueentriftecer-fe; holgando-íè, quando tanto tenian, porque te-

mer; y todos entregues
ai olvido, y ai defcuido , quando tanto tenian,enque.peníar. Oh
Babylonias dei Mundo!
Oh Bakhafares ! Oh
Príncipes! Eftamos cercados, y íitiados de dos
tyranos tan poderozos,
Ia Muerte, y ei Demonio : uno, que nos combate por Ia murall a tarr
flaca de Ia vida; y otro
por Ia de falud tan pocofegura: y nós-otros,
Comedentes, & bibentes, fin cuidado, íin
atencion, fm memória,
quanto más trifteza*.
Nô por efto nos livramos de triftezas, de
congoxas , de afliciones. Triftes fi , afligidos fi, congoxados fi ;
mas porque congoxados, porque afligidos,
porque triftes ? Òh miferia ! La mayor miferia dei Mundo es confiderar , porque fe entriftecen los hombres,
y porque nô fe entriftecen: Doluit Jonas.à*'
contrifta-

tô6
Verba
funt íacri textusjiion
formaJia.

Jon. 4.
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éontriflatus efl fuper
hederam, quiaexaruit.
Ved de Io que fe entriítecia Tonas, y de Io
que no fe entriftecia.
Entriftecia-fe , porque
íè le fecô Ia hiedra ; y
nô fe entriftecia , porque fe havia defoverter Nínive, y perecer
tantas almas. La falud
de tantas almas nò le
entriftcce , y un poço
de más , ó menos comodidad le caufa tanta
trifteza, que dizia: Bene ego irafcor ufque ad
mortem.
Oh Senores ! Alomenos nô fean nueftras
triftezas tan mal empleadas. Se es fuerça

haver triftezas , fearf
dignas de un Chriftiano : Quare triflis in- Pr. 4*»
cedo , dum affligit me V. Z .
inimicus, dizia David.
El inimigo, que le afligia , era ei Rey Saul,
que quitava a David ia
Corona , y con infinitas máchinas de aftucia,
y poder tratava de quitarle Ia vida: y con to-,
do pareciale a aquel
generofo coraçon, que
eran indignas eftas triftezas, de quien tenia
Fé para conocer, y pecados para llorar, y
otra vida , y otro Reyn o , que más importatava : Quare triflis in*
cedo}
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PRATICA
ESPIRITUAL
DA

CRÜCIFIXAO

SENHOR,
FEITA

N o Collegio da Companhia de JESUS
em S. Luiz do 'Maranhão.
FãUus obediens ufque ad mortem 3 mortem
autem Crucis. AdPhüip.i. 8.
EMOS ^emfim ,
Chriftaós , ao
padecenteJESUS
no monte Calvário ;
que efte foy o lugar,

que aquelle Senhor eP
eolheo para theatro daquella tragédia , para
campo daquella batalha, para templo daquelie
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, qnelie facrificio. Para
: theatro daquella tragcdia , em que o Aman ,
o que tinha a mayor
graça delRey Afluéro,
'havia de Ter pregado
na Cruz , que eftava
aparelhada para Mardochêo. Para campo
daquella batalha , em
que David com hum
báculo , e com cinco
pedras havia de derrubar o Gigante , e cortar-lhe a cabeça com
Tua própria efpada.
Para templo daquelle
facrificio, em que o innocente Ifaac, depois
de levar a lenha ás cófitas , havia de Ter pofto
Tobre ella para Ter Tacrificado por Teu prop r i o P a y ; naó por culpas , que as naó tinha,
mas por obediência :
Faâlus obediens ufque
ad mortem. Era o monte Calvário até efte dia
ornais infame lugar,
que havia no Mundo;
mas depois que fe levantou nelle aquella

C r u z , e aquelle Crucificado, foy o mais gloriofo, e o mais fanto.
Os mais celebrados
que ha no
montes
he
o monte
Mundo ,
Olympo , o monte Sinay , o monte Thabor,
e o monte Olivéte. D o
monte Olympo criaó
fabuloTamente os antigos, que era a columna,
que Tuftentava o C e o :
e tal he verdadeiramente o monte Calvário;
porque Te elle naó Tora,
naó houvera Ceo para
nós. N o monte Sinay
deo Deos aos homens
os dez preceitos da
L e y ; mas no monte
Calvário Te pagáraó os
peccados , que Te tinhaó cómettido contra
a mefma Ley , e fe comettêraó depois, e fe
cõmetteráõ até o fim
do Mundo. Do monte
Olivéte fubio Chrifto
ao Ceo; mas no monte
Calvário levantou a cfcada, por onde nós
também TubtfTemos,que

hc
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he a C r u z , em que hoje Toy pregado. No
monte Thabor moftrou
Chrifto a poucos a Tua
gloria ; mas no monte
Calvário Te pagou o
preço delia , que foy o
feu Sangue, para que
a gozáffemos todos,
O h quanta confiança
dá efta transformação
do monte Calvário ao
meu coração , de que
porta vir a ter a meTma
mudança! O monte
Calvário era o mais infame, e horrendo lugar , que tinha o Mundo ; mas fe bem repa
rarmos , Chriftaõs, os
noffos corações ainda
faó lugares "mais inTa
mes, e mais horrendos:
De corde exeunt cogitationes mala, homicidia , adulteria,
fornicationes, furta,
falfa
teftimonia, blasfêmia ,
diz Chrifto : Do coraçao fahem os homicidios, os adultérios, os
furtos, os fálfos teftemunhos, as blasfêmias,

e todos os peccados
De forte, que verdadeiramente Taó peóres, e mais infames ,
e horrendos os noffos
corações, que o monte Calvário; porque no
monte Calvário caftfgaó-fe os delinqüentes,
nos noffos corações fórmaó-fe os delidtos : no
monte Calvário caftigaõ-fe os matadores,
nos noffos corações fórmaó-fe os homicídios :
De corde exeunt bomicidia; no monte Calvário caftigaó-fe os ladrões, nos noflbs coraçôes fórmaó-fe os furtos : De corde exeunt
furta; no monte Calvário caftigaó-fe os adúlteros , nos noffos corações fórmaó-fe os adultérios: De corde exeunt
adulteria ; no monte
Calvário caftigaó-Te os
perjuros , e blasfemos,
nos noffos corações fórmaõ-fe as blasfêmias, e
os falfos teftemunhos :
De corde exeunt falfa

teftimo-
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tejlimonia , blasfêmia,
Eiíaqui como os noilòs
corações faõ lugares
mais infames, e mais
horrendos, que o monte Calvário. Mas aífim
como Chrifto Crucificado transformou o
Calvário de monte infame , e abominável
em monte veneravel,
e fanto ; aífim os noffos corações de lugares
de abominaçaõ , e torpeza fe transformaráó
em lugares de pureza,
e fantidade , fe nós puzérmos hoje,e fixarmos
bem nelles hum Chrií
toCrucificado. Oh que
próprio Calvário para
hum Crucifixo hum coração contrito, e arrependido ! Porque cuidais,que fe poz Chrifto
em huma Cruz , fenaó
para levar a fi noffos
corações?
Siexaltatus
fuero à terra, omnia
traham ad me ipjum :
Quando for crucificado , diz o Senhor, tudo hey de levar apoz

mim. E qual he o tudo
de Deos nefte Mundo ,
fenaõ o coração do homem ? Fili, prabemi- I W
hi cor tuum: F i l h o , *i-.*fc
dá-me o teu coração;
naõ qfrero outra couza.
E haverá > >tada , quem
em tal dia, e em tal hor a , e em confideraçaõ
de tal Myfterio refifta
a Deos , e lhe negue o
coração ? Trifte de t i ,
defgraciado coração,
le a tal dureza, c a
tal obftinaçaó chegafte.
Mas vay ouvindo,o que
parta no Calvário, que
ainda que fejas taô duro, como as pedras
delle, tú te abrandarás.

5- I

P

Ofta a Cruz naquelle lugar do
m o n t e , onde havia de
fer levantada, em quanto huns abriaó a cova,
e outros preveniaó os
inftrumentos , mandarão ao Senhor, que fe
defpiffe; c erta foy a
tercei-
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terceira-vez,' em que
o Senhor foy hoje defpido de fuás veftiduras,
naó para as tornar a
veftir, como das outras vezes, mas para
nunca mais Te veftir. Se
no Pretorio cuftou tanto* como vimos, aquella Humanidade Sagrada
efte deTamparo de Tua
modéftia , já vedes que
feria na publicidade do
monte Calvário, em tal
Cidade^em tal occafiaó,
eni, tàlfaora ? <' Mas todas eftas circumftancias
ordenou 2 e diTpoz o
meTmo Senhor , que
concorreílem juntas !,
para que forte mais publica a fua infâmia, e
a fua afronta, e para
que forte mayor a confuTaó das noffas Toberbas. Para nacer eTcolheo o lugar pequeno,
huma cova retirada , e
o filencio da meya noite r para morrer eTcolheo huma Cidade, como a de Jerufalêm, onde concorriaó as Na-

çóes de todo o Mundo,
para que todo o Mundo
foubéífe Tuas afrontas :
eTcolheo hum monte
alto , e deTcoberto ,
onde de todas as partes, ao perto, e ao longe pudéffem Ter viftaíí
eTcolheo o tempo , e
occafiaó da Pafchoa ,
em que Te ajuntavaó
em JeruTalêm as fami
lias de todo o Reyno ,
para que em todo Te divulgaffem: eTcolheo a
hora do meyo dia, eirt
que foffem mais claras,
mais notórias, e mais
patentes a todos. E
que depois de hum exemplo, como efte, ainda fícalle foberba no
Mundo ! E que depois
de hum exemplo, como
efte, ainda dure no
Mundo nome de honra ! E que depois de
hum exemplo,como efte , naõ fejaõ as injurias , e afrontas eftimádas,e pertendidas! Deienganemo-nos,"Fieis ,
que naõ temosFé; defH
engane-
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enganemo nos , Chriftaós , que naõ fomos
Chriftaõs.
Defpido, e com os
olhos no chaô o afrontadiífi mo JESUS, mandão lhe , que fe deite
na Cruz. Levantou o
Senhor os olhos ao
Ceo , poz os joelhos
em terra cruzou as
maõs fobre o peito ,
offerecendo-fe ao facrificio ; e fazendo logo
com grande fugeiçaô ,
e humildade, o que lhe
mandavaó , deitou-fe
fobre a Cruz* eftendeo
os braços fobre os braços , e os pés para a
parte dos pés , e a Cabeça fobre os efpinhos.
Efta foy a cama, em
que receberão para
morrer aquelle Corpo
taó canTado, taó enagado, e taó laftimado;
que quando naó fora de
Deos, baftava fer do
homem mais vil, para
que o tratartèm com
mais humanidade os
homens: mas Te naõ

ha piedade na terraV
no Ceo a haverá, Eterno Padre, já Ifaac eftá
deitado fobre a lenha,
já a efpada eftá defembainhada, agora he o
tempo de vir, e bradar
o Anjo , e de ter maô
no golpe: já eftá conhecida a obediência
de voffo Filho; já moftrou, que eftima mais
a vorta vontade, que a
Tua vida. Se he necefla*
rio Sangue para a Re~
dempçaó , já eftá derramado muito mais, âo
que bafta; tenha-íe maô
no golpe, Senhor, Tufpenda-íe. Mas ay , que
já os algozes tem nas
maós os cravos ! Já vejo levantar os martelos. Ay, Chriftaós, que
perdoou Deos a Ifaac,
e naõ Te quer agora
parecer com ligo, nem
perdoar a Teu Filho ?
Execute-Te o golpe ,
diz a Divina Juftiça ;
préguem-fe os pés, préguem-fe as maõs , conTumme-fe o Tacrificio.
Hum
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Hum dos mefmos Cravos , com que foy crucificado Chrifto, vi eu,
e beijey : he da groffura quaíi de hum dedo,
e de comprimento pouco mayor. Com eftes
Cravos começarão a
pregar primeiro a maõ
efquerda , depois a direita, ultimamente os
pés, eftirando aquelle
Sagrado Corpo com
tanta força , e des humanidade , que fe lhe
Pfaim. contavaô osóffos: Foai. i *• derunt manus me as, &
pedes meos, dinumeraverunt omnia offa mea.
E como neftas partes
extremas do corpo humano fe ajuntaõ, e remataõ os mufculos, e
os nervos de todo elle ,
naó fe pôde facilmente
dizer, quaõ exceífivas
foraó as dores, que o
Senhor padeceo com
taô cruéis, e taõ repetidos golpes. Diz a Sagrada Efcritura , que
quando fe fabricou o
templo de Saiamaõ,naõ

fe ou vio em todo elle
golpe de martelo. Ah
Templo Divino, figurado naquelle mefmo
templo , que agora,
quando vos desfazem ,
fe ouvem tantas, e taõ
cruéis marteladas ! Faziaô éco pelos valles
daquelle monte ; mas
muito mayor éco faziaó
no Coração da laftimada Mãy: no Corpo do
Filho davaó as marteladas divididas , porque
humas feriaõ os pés,
outras a maó direita,
outras a efquerda ; porém na Senhora todas
batiaó, e defcarregavaó juntas no mefmo
lugar , porque todas
feriaô o Coração. Com
todos os inftrumentos
do Calvário era martyrizado o Coração da Senhora : e todos feriaô
o Coração da Mãy, ainda; os que naó feriaô o
Corpo do Filho; poriffo Simeaó chamou a todos efpada : Et tuam LUC %.
ipfius animam pertrafj- 3*H2
fibit
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fibitgladius.
Se repararmos nos inftrumentos da Paixaô de Chrifto, acharemos, que nenhum delles foy efpada : pois fe na Paixão
naó houve efpada , como diz Simeaó á Scnhora , que a efpada
da Paixaô de feu Filho
lhe traspaflaría a Alma?
Et iuam ipfius animam
pertranfibit
gladtus.
H e , porque todos os
inftrumentos, que concorrerão na Paixaô do
Filho, foraó efpada para o Coração da Mãy.
Para o Corpo do Filho
a Cruz era C r u z , os
Cravos eraó Cravos ,
os Martelos eraó Martelos; mas para o Coração da May a Cruz
era efpada , os Cravos
eraó efpada , os Martelos eraó efpada, porque todos penetravaõ
fuás entranhas , e lhe
atraveftàvaó o Coração.

§. II
Sfim
crucificavaó juntamente
a M ã y , os que crucificavaó o Filho : e que
jufta couza fora, Chriftaõs, que nos crucifica*
raó também a nós , e
que todos nos crucifi-?
cáramos aqui hoje com
o noffo
crucificado
JESUS ! Olhay, o que
diz S. Paulo : Qui funt AdGai^
Chriflt , carnem fuam Í M "
cructfixerunt eum vitiis, & concupifcentiis:
Os que faó de Chrifto,
crucificarão a fua carne
com todos feus vicios ,
e com todos feus appetites. Chriftaõs, pergunte-fe agora cada
num a fi mefmo, examine fua confeiencia,
e veja, fe tem a fua
carne crucificada com
todos feus vicios , e
com todos feus appetit e s , ou naó ? Os que
acharem, que tem a
fua.carne aílim crucificada, confólem-fe muito.

A
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AdGal.
a. 1?.

to , e dêm muitas graças a Deos; porque he
certo , que íaõ de
JESUS Chrifto: Qtii
funt Cbrifti; mas os
que acharem , que naó
tem a fua carne aífim
crucificada, que ainda
mal, porque feraó muitos , deíconfólem-fe ,
entrifteçaó-fe, temaó,
tremaô , e tenhaõ-fe
por infelices , e defgraciados; porque naõ
faô de JESUS Chrifto.
Oh que defgraça taô
grande minha, e voffa !
Que vós vos chameis
Chriftaós , e que naó
fejais de Chrifto ! Que
eu me chame da Companhia de JESUS , e
que naó feja deJESUS!
Mas confiança, Chriftaós da minha alma ,
que eftamos em bom
dia : agora eftaô crucificando a Chrifto, crucifiquemo-nos com elle na mefma Cruz. Vede , o que dizia de fi o
mefmo S.Paulo: Chrifto confixus fum Cru-

ct: Eu eftou crucificado com Chrifto na fua
Cruz.
Crucifiquemon o s , Chriftaós , com
Chrifto na fua Cruz , e
naó nos pareça, que Terá eftreita para tantos;
que onde coube Deôs,
todos caberemos. Os
cravos , com que nos
havemos decrucificar,
Taó aquelles, que pedia David a Deos: Cott- Pf us?
fige timore tuo carnes I20 ^
meas: Senhor, pregay
a minha carne com o
voffo temor. Oh que
três cravos taó Tórtes
os do temor de Deos f
Temor de o ter offendido , temor de o eftar
offendendo, temor de
o poder offcnder. O
temor de o ter offendido traz comfigo o
arrependimento de todos os peccados pafiados : o temor de o eTtar offendendo traz
comfigo a emenda de
todos os peccados preTentes : o temor de o
poder offender traz

H 3
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comfigo o propofitofirme para todos os peccados futuros. O primeiro cravo do temor
de Deos préga-o hum
algoz , que Te chama
Penfamento da Morte:
o fegundo cravo do temor de Deos préga-o
outro algoz, que Te
chama Penfamento do
Juizo: o terceiro cravo
do temor de Deos prega o outro algoz, que
fe chama PenTamento
do Inferno. Deite-Te o
Chriftaó na Cruz de
Chrifto ; entregue-Te
nas maõs deftes três
penTamentos; deixe-os
dar huma martelada, e
outra martelada na
confideraçaô , e logo
verá , como acha a Tua
carne crucificada com
todos Teus vicios , e
appetites , de m o d o ,
que naõ tenhaõ pés para dar parto, nem maõs
para Tazer acçaó , que
fe jaô em desferviço de
E)eos. Mas ay? Mas
ay ! E tomara, que efte

ay chegara ás quajtro
partes do Mundo. Em
vez de nós nos crucificarmos com Chrifto,
como diffe S. Paulo ,
nós fomos , os que crucificamos outra vez a
Chrifto , como diz o
mefmoApoftolo: Rur- AdHefum crucifigentes Fi- br.6. 6.
liam Dei. Todas as vezes , que peccamos ,
tornamos , quanto he
da non*a parte, a crucificar ao Filho de Deos;
porque ao Filho de
Deos
crucificáraõ-no
os peccados de todas
as idades : os preTentes , os paffados , e
os futuros; e eftes futuros fa6 os nofíbs.
Pois como nos atrevemos a crucificar ao
mefmo JESUS? Para
que conheçais , quaó
horrenda maldade he
efta, e quaõ indigna de
todo perdaô, ouvi ao
meTmo Senhor.
Quando taó cruelmente eftavaõ crucificando ao Bom JESUS ,
levaur
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levantou o Senhor a
voz ao Eterno Pay, e
difle aílim: (Se ha algum taó máo Chriftaó
nefte auditório, que
ainda naõ tenha perdoado de todo o coração a feus inimigos ,
por mayores aggravos,
e afrontas, que tenha
recebido delles, ouça
cilas palavras do Filho
de Deos no meyo das
Lud3.
mayores fuás) Pater,
3
+ dimitte illis, non enim
fciunt, quid faciunt:
Pay, perdoay a eftes ,
que me crucificaõ, por|ue naó fabem, o que
Íazem. Ah miTeravel
de mim, e de todos ,
os que taó mal nos
aproveitamos da F é , e
do conhecimento, que
Deos nos tem dado !
As meTmas palavras de
Chrifto, que deTculpaó
aos que o crucificavaó ,
nos culpaõ, e nos condemhaõ a nós. Os que
crucificarão a Chrifto
no monte Calvário, mcrecém perdão , e tem

deTculpa , porque naõ
Tabiaõ, o gue Taziaó ,
nemconheciaó, a quem
crucificavaó; mas quando crucificamos a Chrifto com noffos peccados, naó temos deTculpa nenhuma, e Tomos
totalmente indignos de
perdaõ ; porque cremos, que Chrifto he
Deos, e cremos, que
morreo por nós, e cremos , que nos ha de vir
a julgar, e com tudo
crucificamolo. Se o
mefmo Chrifto Advogado noffo , e que tanto nos ama, naó achar
razao , com que nos
deTender, vede que Terá de nós. Valha-nosTua mifericordia infinita , que Tó por Ter infinita nos pôde valer.

$. in.

P

Regado emfim na
Cruz o noíío amorozo , e pacicntiífimo
JESUS, tomáraó os algozes a Cruz em peH4
zo,
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zo, e ficou arvorado no
monte Calvário o ETtandarte de norta Redempçaõcom overdadeiro Crucifixo. Oh
que d o r , oh que tormento, oh que affliccaó , oh que anciã foy
a daquella Humanidade
Sagrada nefte rigorofiftimo acto! Cahio a
Cruz de golpe na cova,
que era funda, eftremeceo , e fixou'fufpenfo o corpo com todo o
pezo, e com efte abalo
de todos os membros,
e de todas as vêas, as
quatro fontes de Sang u e , que eftavaó abertas, começarão a correr
com mayor impeto , e
a regar a terra. Da
fonte do Paraífo terreal, diz a Sagrada Efcritura , que fe dividia
cm quatro partes , para regar a fuperficie de
toda a terra. Que quatro fontes faó eílas, fenaô as daquelle Corpo,
Sagrado Paraífo do feguudo Ad.iõ JESUS,

Correm eftas quatro fontes no monte
Calvário, e nelle fe divídem em quatro rios
por todas as quatro
partes do Mundo , e
naó ha terra , a quem
naõ alcancem: todos,
os que aqui eftamos ,
temos parte naquelle
Divino Sangue; ( e q u e
fora de nós , fe a naõ
tivéramos) o fim, para que correm eftas font e s , e eftes rios he ,
para que noffas almas
leprozas fe lavem, e
fiquem limpas da lepra
de noffos peccados :
Quidilexit nos, &• la- A?oii.
vit nos à peccatis no* 1 ' í "
ftris in Sanguine fuo.
Se Naamaõ Syro, com
fe lavar nas agoas do
Jordaó, ficou limpo da
fua lepra , quanto mais
ficaráó limpas as noffas
almas da lepra de noffos peccados , lavando-nos neftes Sagrados
rios ? Ora pois , almas Chrirtãs , cheguemos, cheguemos áquellas
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las fontes. Os que fe
fentem mais amados,
cheguem á fonte da
maô direita : os que fe
fentem mais desfavorecidos, cheguem á fonte da maó efquerda: os
que Te Tentem mais indignos , humilhados
cheguem-Te ás duas fontes dos Sagrados pés,
que correm pelo mefmo'"canal em mayor
cópia. Lavay, ChriTtaos, <e cada hum lave
aquelle vicio, que mais
afea a Tua alma: lavemfe nefta fonte de humildade as foberbas; lavem-fe nefta fonte de
pureza as deshoneftidades; lavem-fe nefta fonte de liberalidade as cobicas, e avarezas; lavem-fe nefta fonte de
charidade os ódios , as
invejas, as vinganças;
lavem-fe nefta fonte de
toda a Santidade todos
osnortòs peccados, e
maldades do Mundo :
Pí. j 0 Amplias lava me ab
*•*• iniquitatemea. Lavay,

Senhor, a minha alma
huma, e outra vez, com
hum , e outro Sangue
déffas fontes. Com o
Sangue défla maô, direita, á qual no dia do
Juizo haveis de ter os
voffos predeftinados';
com o Sangue da maô
eTquèrda, que eftá mais
perto deíTe amorozo
Coração; com o Sangue deffes Santiífimos
pés, que Toraó o refa»
gio da Magdaléna , e
o de todos os peccado*
res.
Ah Chriftaós, que
quanto mais corre o
Sangue, tanto mais enfraquece , e fe afflige
aquelle atormentadiírimo Corpo ! Oh que af*
fligido, que anciado,
que anguftiado vos vejo meu JESUS ! Se o
Senhor fe queria firmar
fobre o Cravo dos pés,
laftimavaõ fe mais os
pés; fe ife queria TuTpender Tobre os Cravos
das maõs, rafgavaõ-fe
mais as maõs; fe fe
queria
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queria arrimar á Cruz,
cravavaô-fc mais os Efpinhos: Taltavaó-lheas
forças para o trabalho;
faltava-lhe o Sangue
para o alento; faltavalhe o ár para a reTpiraçaó; e até a terra, que
naóTalta aos bichinhos
della, faltava ao Creador do Ceo, e da terra,
Póde-Teconfiderarmais
extrema miferia, e defamparo ? Que morra o
Filho de Deos, e que
o matem os homens; e
que nem Tete pés de
terra , Tobre que morrer, lheconcedaó! Oh
extremo de ingratidão,
fó igual ao extremo de
tal amor !
Levantado o Senhor
na Cruz , levantarão
também as outras duas,
em que eftavaó crucificados os dous ladrões;
e ficou hum á maô direita , outro á eTquerda
de Chrifto , para que
os que o viíTem naquel
Ia companhia, o julgaTfem por complice dos

mefmos delictos; e affim era : paffavaó os
caminhantes, que vinhaó para JeruTalêm ,
viaó aquellas Cruzes levantadas no Calvário,
perguntavaó,quem eraó
os crucificados , e porquecauTa? E reTpondiaô-lhes, que eraó três
ladrões , que fahíraó a
juftiçar. Osqueeftavaõ
olhandodeTde os muros
da maldita Cidade , os
que eftavaó no Calvario; e os caminhantes,
que paffavaó, todos,
dizem osEvangeliftas,
que blasfemavaó ao
Senhor: fó o Sol acodiopelo crédito de feu
Creador nefta occafiaó.
Tanto que o Senhor foy
levantado na Cruz, no
meTmo ponto Te eTcureceo o Sol, e ficou o
Mundo todo em trevas
Tenebra fada fíint in Luc. ij
univerfam terra]». Ad 44.
mirou-fe S. D/onyfio
Areopagita, e admirou-Te o Mundo todo
defte taõ notável ecli-

pfe;
)
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pTe: mas o que foy
mais para admirar h e ,
que efte eclipTe taõ mi?
lagroTo, eftas trevas taõ
notáveis, e prodigiofas naõ allumiáraõ os
entendimentos , e naõ
déraõ luz aos olhos daouelle povo cego, ;e obftinado. Qiiando Chrifto fazia mitagres,quando dava vifta aos cegos,
faüde aos enfermos, e
vida aos mortos, diziaô , que naõ críaõ
nelle, porque naó fazia milagres do C e o :
Marc. Quarentes ab illo fi" "* gnum de Ccelo. Pois fe
agora vedes hum taõ
extraordinário milagre
do C e o , e em tal occafiaó , porque naõ credes , porque naõ vos
converteis ? Ifto he, o
que me faz admirar,
ifto h e , o que me faz
tremer, e o que deve
atemorizar, e encolher
muito a todos. Sabeis,
Chriftaós, porque naõ
fe converterão , nem
com efte ultimo mila-

gre ? He porque lhe
faltou o auxilio, c graça efficaz de Deos , a
qual elles defmereciaó
pelos peccados pafiados , e morrerão nelles , como o mefmo
Chrifto lhes tinha profetizado : In peccato Jortnn.'
.2.1.
veftro moriemini. Cui- c& 714.
damos , que temos a
converíaõ certa todas
as vezes , que quizér-^
mos? E enganamo-nos.
Para hum homem fe
converter he neceffario
concorra Deos com a
Tua graça, e o homem
com o Teu alvidrío; e
porque Deos quer muitas vezes, e nós naó
também
queremos
quando nós queremos,
Deos naó quer. Chriítaõs , tratemos de nos
aproveitar na vida, naõ
guardemos a norta converíaõ para a m o r t e ,
que he muito arrifcada.
Dizey-me, podia haver
dia mais privilegiado,
e hora melhor para
morrer , que efta ào
monte
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monte Calvário ? Naó;
naó a havia , nem a haverá já mais: e como
morrêraódous homens,
que eftavaó ao lado de
Chrifto, nadando no
dilúvio de Teu Sangue?
Hum , que foy o Bom
ladraõ , diffe : Domine , memento mei; e
falvou-Te: o outro morreo blasfemando de
Chrifto, e condemnoufe. Pois Te de dous homens , que morrem em
companhia de Chrifto;
fe de dous homens, que
morrem cobertos do
Sangue de Chrifto ,
quando lhe fahia das
vêas; fe de dous homens, que morrem com
o exemplo de Chrifto
nos olhos
e com as
vozes de Chrifto nos
ouvidos; Te de dous homens, que morrem com
o milagre do Sol, e todos, os que depois Tuccedêraó á vifta; fe de
dous homens, que morrem com a Virgem
M A R I A Advogada de

peccadores junto a í i ;
Te de dous homens, que
morrem no dia da mayor miTericordia, e em
que Deos efteve com os
braços abertos, comas
vêas abertas,com o Coração a b e r t o , hum Tó
fe Talva, e o outro Tc
condemna, que Terá de
vós , que naó Tabeis ,
em que d i a , nem em
que hora morrereis ,
nem fe tereis comvofco na mefma cafa a
companhia , que vos
ajude a merecer a con»
demnaçaó ? Peccamos
huma v e z , e peccamos
mil vezes , e continuamos nos noffos pecca*
dos, confiados, em que
Deos he de mifericordia , e todas as vezes ,
que quizérmos,nos converteremos a elle: e
he engano, e tentação
Tortiífima do Diabo , e
a que tem no Inferno
todos os Chriftaós, que
lá eftaó ardendo. Meus
irmãos da minha alma ,
lançar maó da infpira-

çaó,
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çaô , quando: Deos a
dá ; e fe Deos a dá nefta hora , aproveitemonos delia, que naõ íabemos, fe fera a ultima.

§. IV.

P

Romettidó o Paraífo ao ladrão ,
que fe arrependeo, tratou o Senhor de fe defpedir, e de fazer feu
teftamento. Bens defte
Mundo , de que teftar,
naó os tinha , porque
nunca os tivera ; e os
pobres veftidos, com
que fe cobria; que he
fó o que poíTuía, naô
os deixou , nem os po*
de deixar; porque pertenciaõ aos algozes, como veftidos de hum homem juftiçado, ejá os
tinhaó repartido, ejo*
gado diante de Teus
rólhos : o que fó tinha,
e lhe reftava nefta vida,
e defta vida , era huma
Mãy, mais morta que
viva , e hum amigo,
que de todos fó lhe fo-

ra fiel. Olhou pois para a M a y , e para o Difcipulo Amado , e diífe á Mãy : Mulher, eifahi o teu filho ; e ao Difcipulo : Eifahi a tua
Mãy. Que breves palavras , mas que agudas, e.laftimozas! Agudas, e Jáftimo2a$>para
o Coração da Mãy ;
agudas , e laftimozas
para o Coração do Filho. No Apocalypfe
diz o mefmo S.Joaó,
que agora eftava. ao pé
da Cruz, que vio fahir
da boca de Chrifto huma efpada, que era aguda de ambas as partes : A oc:
Utrdque parte acutus: P
naõ tinha cabos efta
efpada, fenaõ ponta
para huma parte, e para a outra. Que efpada
foy efta , que fahia da
boca de Chrifto, fenaõ
eftas palavras ultimas,
que diffe o Senhor a fua
Mãy? Efpada com ponta para fora , e efpada
com ponta para dentro : com ponta para
fora,
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fora, com que feria, e
magoava o Coração da
Mãy, a quem fe dizia o;
e com ponta para dent r o , com que feria , e
magoava o Coração do
Filho, que as dizia :
Mulher, eifahi o vorto
filho; porque o Filho,
que tinheis , já o naõ
tendes. Mulher, vedes
ahi o vortb filho, que
vos acompanhe , e vos
fuftente ; porque o Filho, que atégora vos
acompanhava , e em
Naíáreth vos fuftentava com trabalho de fuás
maós , já as naõ tem ,
porque as tem pregadas , e cedo naô terá
vida. Mulher, eifahi
o vortb filho; porque
naõ ha bem , que dure
nefla vida : atégora
éreisMãy do Filho de
Deos; daqui por diante fereis Mãy do filho
do Zebedeo.
ConfideVay, almas
devotas , qual feria a
dor daquella taô amoroza, e affligidaMãy,

ouvindo eftas palavras:
quanto lhe partiria o
Coração vêr, que em
lugar do feu JESUS lhe
davaõ outro filho !
Quanto lhe magoaria
a Alma , que já o feu
Filho lhe naó dava O
nome de Mãy , fenaó
o de Mulher. Grande
admiração , e duvida
tem caufado aos Santos
efta palavra, a qual Te
accrecenta mais, fe advertirmos, que também
a feu Pay tratou o Senhor com os mefmos
termos. Vio-fe o Senhor na Cruz em tal
extremo de afflicçaô>,
e defamparo, naõ fo
exterior no Corpo, fenaõ ainda interior na
Alma , que exclamou a
Teu Eterno Pay, dizendo : Deus meus, Deus Matth.
meus, ut quid dereliqui- *M*«
fti me ? Deos meu ,
Deos meu , porque me
defamparaftes? De maneira,que pelos mefmos
termos tratou Chrifto
na Cruz a feu Eterno

Pay,
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Pay,e a fua Mãy Santifíima: ao EternoPay chamou-lhe Deos,e naó lhe
chamou Pay ; á Mãy
Santiílima chamou-lhe
Mulher, e naô lhe;çhâ-*
mouMãy. Pois porque
razaó nefta hora, em
que as palavras coftümaó Ter as mais enternecidas , ie as de mayor
amor, a feu Pay naó
deo o nome de Pay, e
a Tua Mãy naó deo o
nome de Mãy ? A ra2&ô foy \:, diz Santo He-?
fonTo, refpondendo á
primeira deftas queftôes. Porque leftava o
Filho Ide? Deos/;,taò
afrontado ,• e taõ úes».
honrado naquella Crjuz
entre dous ladrões, que
por rtaó afrontar, nem
deshonrar, como bom
Filho, ,á feus Pays, nem
ao Pay quiz chamar
Pay, nem á Mãy quiz
chamar Mãy. Duas vezes na Cruz chamou
Chrifto ao Pay Pay , e
duas vezes lhe chamou
Deos; mas notay, que

quandoíhe chamou feu,
chamou-lhe Deos ; e
quando lhe chamou
Pay , naó lhe chamou
feu. O filho Pródigo >
vendo-fe na que lie ignominiofo eftado, tev£
por couza indigna chamar-fe filho de feus
Pays :: Non fum dignus Luc- **
voçari filius tuus; af- 19'
fim Chrifto,nefte cafo ,
çomp Te difféffe : Naó
vos chamo Pay, Deos
meu; naó vos chamo
Mãy , May minha ;
porque nefte afrontozo eftado, em que me
vejo, naó fou digno
de me chamar Filho de
taes Pays: meu Pay por
natureza he impeccavel, minha Mãy por
graça he fem peccado;
e eu , que tenho ás minhas cóftas os peccados de todo o Mundo ,
eftou juftiçado em huma Cruz, como peccador , e malfeitor, como me hey de atrever a chamar Pay a
tal Pay , nem chamar
May
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Mãy a tal Mãy ?
' Naô chamou Çhrifto Mãy a fua xMãy; mas
tratou-a naquella hora
muito como Filho,muito lembrado, e agradecido, naõ Tó por TatisTazer á obrigação de Filho, e dar exemplo aos
filhos, como ainda na
hora da morte fe haó
de lembrar do remédio,
e amparo de Teus pays,
principalmente fe faó
pobres ; mas para dar
exemplo a todos os
Fieis da devaçaó, e
piedade, que devem
ter com efta Senhora,
e para acabar Com efte
bem as obras de toda a
fua, vida. Aífim o diz
Santo Ambrofio : Denique hoc dixit ; &
emifit fpiritu?», confummans omne myjlerium bono fine pietatis.
Guardou o Senhor para a ultima clauTuIa da
vida a piedade, e recomendaçaó de Tua Mãy,
para acabar a vida com
erte bom fim : Con-

Jummans omne myftérium bono fine pietatis.
Chriftaós da minha alma, quereis bom termo para a voílá vida ?
Quereis acabar a voffa
vida com bom fim ? Sede muito devotos dá
Virgem MARIA , eu*
josMyfterios eftes dias
celebramos. Tomemos
todos nefta hora a Vitgem MARIA por noTfa Mãy, e por todo
noflb bem, como atttímdu ô'É.vangelifta: Et
exillahoraátccepileam
difcipulthinfuam:^ O" joann.
pays ,-*omay efta Se- I*-2"
nhôra pór vofla May-:
Eoce Mater tua. < Ó '
mãys, tomay efta Senhora por voffa Mãy :
Ecce Mater tua. O' filhos, tomay efta Sen hora por voffa, Mãyi
Ecce Mater tua. E aavertí,queos três primeiros meninos, que aqui
começarão a entoar o
Terço do RoTario , já
a todos três tomou a
Senhora por verdadeiros
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jos filhos feus : hum o
tomou por filha Noffa
Senhora do Carmo ;
outro o tomou por filho Noffa Senhora da
Luz; outro o tomou
por filho Noffa Senhora das Mercês... ,

§• v.

E

Joann.
19.18.

Ncommendada a
Mãy Santiífiraa ,
iiaõ faltava por íè cumprir em Chrifto mais
que a ultima ProTecia.
Como todo o Sangue
do Corpo Te tinha eTvaído pelos açoutes
pela Coroa, e pelas
Chagas dos Cravos ,
era extrema a fede,
que o Senhor padecia ,
e que eftava eftalando;
mas naó por alivio deiIa , que bem Tabia, que
lho naó havia de dar a
im piedade de Teus inimigos , mas por dar
cumprimento á Profecia , diffe o Senhor:
Sitio:
Tenho fede.
Acodíraô logo cora hu-

ma Efponja molhada
emfél, r evinagre, applicáraó-na.á boca do
Senhor, a qual tanto
que goftoú ,. diffe :
Confummatum efl: Já
tudo eftá acabado, e
coníiimmado. Faltava
Tó o fél, e vinagre para complemento dos
tormentos da Paixão
do Senhor; porque to*
dos os outros membros^
todas as outras potências, e fentidos tinhaô
padecido feu tormento
particular, fó oTentido
do Gofto naó. A Cabeca eftava atormentada com a Coroa; as
maós, e pés com os
Cravos ; os hombros
com a Cruz; as cóftas
com os açoutes ; os cabellos arrancados ; a
pélle eftava esfolada;
as vêas rafgadas ; os
nervos eftirados ; os
óflos defconjuntados;
o Sangue derramado;
a vida tinha padecido
os tormentos na honra
com as afrontas; a faI
zend»

Ibideni
v. 10.
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zenda nos veftidos ,
que era tudo, o que
poffuía ; a Memória
padecia na lembrança
dos peccados paíTados;
o Entendimento na
confideraçaó das tyrannias prefentes; a Von
tade na dor das ingratidóes futuras: os olhos
tinhaõ padecido na vifta dadefconfoladaMãy;
os ouvidos nas invejas,
e blasfêmias; o Olfáto
no cheiro dos horrores , e corrupção do
Calvário; o Ta et o nas
penas de todo o Corpo : fó faltava tormento particular para o
Gofto, que foy o fél,
e vinagre; e nefte fe
confummáraõ todos os
tormentos : Confummatum efl.
Tendo o Senhor afíim conTummado todas
as acçóes, e obrigações
de Redemptor, recolheo-fe o Senhor comíigo , e com Deos no fiJencio do feu efpirito,
cfperando, que acabaf-

fe de chegar a morte,
e dando efte exemplo
para nos eníinar a morrer. Chriftaós, quereis
morrer Chriftãmente ,
acabay antes de morrer : primeiro diffe o
Senhor: Confummatum
efl: Já fe acabou tudo;
e entaó efperou pela
morte. O Imperador
Carlos V. dava hum
governo a hum feji
grande Capitão, e elle
efeufou-fe, dizendo ,
que queria meter tempo entre a vida, e a
morte, e queria acabar
ávida antesdemorrer.
E o Imperador pareceo-lhe taõ bem efte
conTelho, que o tomou
para fi. Chriftaós,o que
havemos de fazer na
enfermidade, e na mor*
t e , façamolo na Taüde,
e na vida: examinemos
muito de propofito noffa conTciencia ; ftçamos huma confiílaõ
muito bem feita , como quem fe confeffa
para dar conta a Deos;
compo-
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componhamos noíTas hum Chrifto Crucificacouzas; digamos: Con- do^que vos acuda em
fummatumefl, eentaõ todas voffas neceífidaeTperemos pela morte, des , ainda temporaes?
como Chrifto fqz. Paf- Sim. He poífivei, Sefado algum eTpaço neT- nhor, que ainda que
te profundo íilencio , ajudey aos que Vos crulevantou o Senhor a cificáraõ, me fazeis par*
voz, e os olhos ao Ceo, ticipante do preço def*•*• *7 dizendo (: Pater, in. fe Sangue ? Sim, He
** ' manustuas çqmmendo poífivei, Senhor, que
Spirètummeum: Padre, ainda que vos tenho ofem voffas maõs encom- fendido tanto em mimendo o meu Efpirito; nha vida, me recebee inclinando * Cabeça :, reis neffes braços, que
Paray, que naó he gol- tendes abertos ? Sim.
pe efte para Te levar de He poífivei, Senhor ,
numa vez.
que ainda que eu Teja
Perguntaõ os San- taõ infiel, e taõ ingratos, porque inclinou o t o , abrireis effeCora-í
Senhor a Cabeça ? E çaõ para me meter nelreípondem alguns con- le ? Sim. O' bemdito
templativos , que foy feja tal Coração, bempara o Senhor nos dar dito fejaó taes braços,
num fim univerfal para bemdito feja tal Santodas noffas petições, gue, bemdita feja tal
Pedís a Chrifto Cruci- miíericordia. O que fe
ficado vos perdoe vof- feguio depois de o Sefos peccados? Sim. Pe- nhor inclinar a Cabeça,
dis a hum Chrifto Cru- naõ me atrevo eu,Chricificado , que vos livre ftaõs , ao pronunciar ,
das tentações do De- nem me atrevo ao diinonio ? Sim. Pedís a zer ; mas dirvos-hey,
12
quem
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quem volò diga. Quan-r
do hum Senhor eftá era
partamento , os que eftaó nas falas de fora, eftaõ duvidozos, e fufpenfos; mas tanto que
ouvem levantar o pranto, refolvem-íe queefpirou. Eu naó vos digo outro tanto ChriTtaos ; mas digo-vos ,
eme tanto que o Senhor
inclinou a Cabeça , o
véo do templo Te raTgou , as pedras Te quebrarão , as Tepulturas
fe abrirão, a terra tremeo, os montes febatêraô huns com os outros, o mar, e todos os
elementos com eftrondo horrendo parece,
que queriaõ acabar o
Mundo, e acabar-fe a

natureza meíma defervi
timento. Pois fe os dementos, ( Chrirtaós) fe
as pedras duras , que
nao tem fentimento,
moftraó dor, e Tertti*
mertto na morte de Teu
Creador , Tendo que
naó morreo por elles',
nós, por quem morreo^
e por quem padeceo
tanto, como naó Te
desTaraó noffos corações de dor , e contriao ? Se choramos peos pays , fe choramos
pelos amigos, que Amigo mais fiel? Se chóraô as eípoTas pelos eTpofos , que Efpoío,
como aquelle Eípofo
de noffas almas? Mas

í

já que as minhas vo?
zes
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ASCÉTICA-

COMMENTOHOMHÍA,
SOBRE

EVANGELHO
DA

S E G U N D A
FEIRA
da primeira femana

DE Q U A R E S M A .
Cum venerit Filius hominis, &c.
Matth. z 5. 31.
U'M
venerit
Filius hominis.
Quando Chriftovem a julgar o homem , chama-Te Filho

do homem ; porque ha
de fer taó reébo o Juiz,
que até ao próprio pay
ha de condemnar, Te
affim o pedir a jufliça.
I 3
Graii-

154 Homília fobre o Evangelho
Grande louvor do Juiz,
que Tendo Filho do homem , lhe entregaô o
juizo do homem. Tanto que Adaó peccou ,
logo Deos , fegundo
Teus Decretos , ficou
Filho de Adaó ; e Filho de Adaó veyo julgar a Adaó, e o lançou , porque o merecia, do ParaíTo. LêaTe o livro da géraçaó
de Chrifto , eachar-Tehaõ nelle muitos Pays,
e Avós Teus , que o Senhor ha de julgar, e
mandar ao InTerno no
dia do Juizo ; e o que
mais h e , até a S. J O SEPH , e á Virgem
M A R I A ha de julgar
taô reéta , e defínteref
Tadamente, que a nenhum ha de dar hum
átomo de gloria mais,
do que merecer.
lilius hominis. Vem
a julgar o Filho, e porque naó o Padre, ou o
ETpirito Santo ? Porque ao Padre attribúefe o poder, ao Filho o

entender, ao ETpirito
Santo o querer: e no
Juizo naó he bem, que
tenha lugar o poder,
nem a vontade , TenaÔ
fó o entendimento. Antes Te ha de advertir,
que ainda que a Omnipotencia, Entendimento, e Vontade, que Taõ
as três potências, cjue
fó ha em D e o s , Tejaó
nelle juntamente , o
Poder Tuppoem vontatade , a Vontade Tuppoem entendimento ,
e o Entendimento naô
Tuppoem nem vontade,
nem poder; porque ha
de obrar o entendimento, quando julga ,
taô livre de todos os
reTpeitos, como fe naõ
tivéra poder , nem tivera vontade. A vontade abranda , o poder
violenta , e o entendimento entre o poder ,
e a vontade ha de julgar taõ abToluto , que
nem haja poder, que
o obrigue, nem vonrad e , que o dobre; que
fe

da prim. II.ferra deQiiarefma. 135

LUC.ÍJ

14-

Te naó dobre ao poder,
nem Te obrigue á vontade. Máo foy o Juizo
de Pilatos; e porque?
Porque fe levou do poder : Nefcis, quia poteftatem habeo dimitte-,
re te , & pot efta tem
habeo crucifigere te ?
Também fe inclinou á
vontade: Tradidit eunt
voluntati eorum. E fe
tanta injuftiça nace de
hum entendimento ,
que fe fugeitou á vontade alhêa , que fera ,
do que fe deixar reger ,
e cegar da própria ?>
Em quanto o entendimento de Pilatos efteve livre deites dous refpeitos, vede que rectamente julgou: Nullam
caufam invenio in homi-

ne ifto.
Filius hominis. Juiz
livre de refpeitos naó
o pôde haver ; pois até
Chrifto o naô he. Tinha o refpeito do Tangue; porque era parente
de muitos , dos que havia de julgar : tinha o

refpeito do amor; porque amava a muitos
terniífimamente: tinha
o refpeito do interefTe; porque lograva em
todos, os que falvaffe ,
e perdia em todos , os
que condemnaífe , n
preço de Teu Sangue :
tinha a razaõ dos a.q>
gravos; porque recebera grandes injurias,
e offcnfas dos mefmos,
que havia de julgar: e
com tudo fiou Deos de
Chrifto efte Juizo; porque effa he a mayor gloria de hum Julgador ,
ter muitos refpeitos ,
e fazer juftiça Tem reTpeito. Mas que homem
ha , em quem fe ache ,
ou poffa achar ifto, Tenaó naquelle, que he
juntamente Deos ? Filius hominis.
Filius hominis. Parece que naó fera tremendo efte Juizo; porque teraó os homens
por Juiz , a quem entre todos os homens
podiaó deíejar : por14
que

15 6 Homília fobre o Evangelho
que fe entre todos os
homens fe déffe a efcolher, he certo que a nenhum havíamos de efcolher , fenaó a Chrifto , por mais benigno ,
por mais manfo , por
mais piedofo, por mais
mifericordiofo,que todos. Pois como pôde
fer rigorofo efte Juizo?
Poriffo mefmo: porque
fe naõ pôde confiderar
mayor rigor , nem mayor confufaô para com
os homens, que conhecerem , que foraó taes
fuás culpas, que naô
achou , por onde os livrar do Inferno, nem
aquelle mefmo amor,
que por elles deo a vida. Se me condemna,
quem morreo por mim,
e quem rogou por mim
no mefmo t e m p o , em
que eu lhe tirava a vida , grande argumento
he de ferem minhas culpas naõ fó dignas de
toda a juftiça , mas indignas de toda a mifericordia. Naó condem-

nará os homens nojdia
do Juizo a Divina Juftiça ; a Divina Mifericordia he , a que os ha
de condemnar : bem fe
vê , no que diz abaixo:
Maledicli , qttia non
dediflis mihi manducare. Naõ lhe referío os
peccados, por onde os
podia condemnar a Divina Juftiça, mas as fal*
tas de charidade, por
onde os pudera abfolver a Divina Mifericordia; porque a Divina
Mifericordia he, a que
ultimamente ha de condemnar aos precifos :
Judieium fine mifericordia ei, qui non fecit mifericordiam : e
fer hum homem condemnado ás maós da
mifericordia he o mayor rigor de todos.
Filius hominis. Que
os Juizes haó de fer
humanos; poriffo naô
vem Chrifto a julgar
em quanto D e o s , fenaó em auanto Homem. A numanidade

he
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he o realce,tda juftiça :
entre o jufto, e o jufticeiro ha efta differença,
ambos caftigaó, mas o
jufto caftiga , e pezaíhe; o jufticeiro caftiga , e folga. O jufto
caftiga por juftiça, o
jufticeiro por inclinação : o jufto com mais
vontade abfolve, que
condemna; o jufticeiro com mais vontade
condemna, que abfolve. A juftiça eftá entre
a piedade , e a crueldade: o jufto propende
para a parte de piedofo; o jufticeiro para a
de cruel.

§. li.
In maieftate fua.

C

Hrifto Senhor N.
naõ quiz Mageftade nefta vida, e he a
única Mageftade da outra. Quando o quizeraô fazer Rey , Fugit
in montem ipfe folus:
fó, porque entaó naô

teve nenhum companheiro ; e fó, porque
em todo o tempo tev e , e ha de ter poucos imitadores. Tem
Mageftade no outro
Mundo , e difle, que ò
feu Reyno naó era defte Mundo ; porque fer
Rey nefte Mundo , e
mais no outro, he felicidade, que a poucos
Reys acontece. Digaóno os Reys de Ifirael,
que fendo vinte e três /
em efpaço de duzentos /
e cincoenta annos, todos fe perderão. O Reyno dejuda foy mais venturozo ; mas fendo mayor o numero dos feus
Reys, naõ chega a cinco , os que confta fe
falváraõ. Ifto he dos
Reynos , que fabemos
pelas Efcrituras : nos
outros Reynos Catholicos alguns Reys ha,
de que fe contaô várias revelações; queira
Deos , que fejaõ certas ; a do dia do Juizo
o fera , lá o veremos.
De
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De todos os Revs de
todas as outras Nações
até o tempo de Chrift o , que foraó quatro
mil annos , fó hum fademos , que fefalvou,
que foy Job ; mas delle
ainda fe duvida, fe verdadeiramente foy Rey,
ao menos naó o diz a
Efcritura.
Tremenda
çouza , que de tantos
homens, que reinarão
em tantos annos, fó
de hum feja certa a
falvaçaõ , e deffe ainT
da incerta a Coroa.
Maieftate fua. Só
a Mageftade de Chrifto
he fua, todas as outras
faõ empreitadas: a Mageftade de Chrifto ha
de Chrifto; a Mageftade dos outros Reys he
do tempo , he da fortuna , he da morte:
aqui páraõ todas, e
poriffo naõ faõ luas.
Só a de Chrifto he fua ,
porque he eterna: Regi
fceculorum immortali.
In maieftate fua. A
Mageftade fó he de

Chrirto , os outros
Reys imméritamente.
fe arrogáraó efte ti tuI o , porque fão indignos delle. Nefta mo
dértia perfeveráraó os
Reys de Portugal, em
quanto nelle duráraó as
virtudes antigas , em
que foy fundado: de*
pois de refufcitada a
Coroa, crefceo o titulo
á Mageftade , mas naô
accrecentou a grandeza. Fr. Bartholomeu
dos Martyres fallou
por AJíeza a Fijippc
II. em Barcelona ; e
aos que fe admirarão
defta differcnça
refpondeo , que a Mageftade era titulo fó de
Deos , que para homens Alteza baftava.
Chrifto ajuntou a Mageftade com o titulo de
homem : Filius homir
nis in maieftate fua ;
mas fó homem , que
era Deos juntamente,
podia Ter Mageftade :
ao menos os Romanos,
que igualarão a Toberba
com
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com o Império, tivéraó fuperftiçaó para
Te chamarem filhos de
DeoTes , e naó chegou
a fua ambição a tomar
o nome de Mageftade :
até o titulo de Rey por
ôdiofo morreo nelles
ao Teteno. Tarquiníò
o Soberbo foy o ultimo
R e y , mas naô o ultimo , ném ! o primeiro
ria Mageftade. Huns fe
chamavaô^PáVs'da pátria , &c. Vide Tiraqueíum , & Alexqndrüm; &c. •
Filius hominis in
maieftate fua. No dia
da mayor Mageftade
toma Chrifto o - titulo
da menor grandeza :
naô diz: Virá o Filho
de Deos , fenaó o Filho do homem. Bem
cabem no mefmo throno ( o que o outro naó
quiz conceder ao amor)
Mageftade , e humildade: naó eftá a couza
nos títulos,, fenaó no
fer. Quem he Filho de
Deos pouco importa,

que fe chame Filho do
homem*, fó quem tem
por natureza o mais ,
tem confiança para fe
chamar o menos.
Filius hominis in
maieftate fua. Chamafê Filho do homem, e
naó filho de Deos ,
quando fe artenta no
throno de fua Mageftade ; porque eftima
mais Chrifto a grandeza merecida , do que a
grandeza herdada. O
que tinha por Deos
era natural; o que tinha por' Homem era
voluntário, e merecid o : ifto, ainda que menos , o eftimava Chrifto mais: Egredtminifilia Sion, é*. videíe Regem veftrum in diademate , quo corona vit
eum Mater fua. Chrifto tinha duas Coroas;
huma da Divindude ,
em quanto Deos , a
qual lhe deo feu Pay ;
outra da Humanidade,
em quanto Homem , a
qual lhe deo fua Mãy ;
equan-
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e quando fe vio cqroado com efta
entaó
mandou chamar, quem
o viffe , quem o celebrarte, quem o applaudiffe ; porque efta fegunda Coroa era merecida , e a primeira era
herdada. No Evangelho de S. Mattheus fó
David fe chama R e y ,
Salamaó , e os outros
naõ; porque a Coroa
de Salamaó, e dos mais
foy herdada de feus
pays , a de David foy
merecida por Teu braço ; Salamaó recebeo a
Coroa de David, mas
David naó recebeo a
Coroa de Jeffé.

§. III.
Et omnes Angeli
eum eo.

A

Njos ao valle de
JoTaphat no dia
do Juizo, fegue-fe, que
ha de ficar o Ceo naquelle dia defpovoado,
e Deos Tem aífiftencia,

nem cortejo de Anjos;
até aquelles de Teis azas,
que nunca céftaÕ de dizer : Saneius, Saneius,
Saneius , naquclle dia
haó de ceifar , e vir ao
valle ao acompanhamento de Chrifto. Até
no Ceo naõ ha baftantes criados a Tazer Corte a Pay, e Filho. Mas
porque Te nao repartem, Tendo tantos? Por
temor de parcialidades?
Ainda que noutro tempo as houve também
no Ceo , já hoje naõ as
pôde haver , e entaó
muito menos; pois porque vaõ todos, e naó Te
repartem ? Porque podia haver duvida , fe
era mayor favor o hir,
ou o ficar; e donde ha
femelhantes duvidas, o
melhor arbítrio he , ou
todos,ou nenhum. Sempre o partir lugares, e
mais donde ha duas Cabecas grandes,teve grãdes inconvenientes,
Mayor doutrina cuid o , que nos dá niflo a
Corte,
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Corte , e Palácio do
Ceo. Tem chegado a
vaidade do Mundo a
tanto, que o dono da
cafa ha de ter hum
quarto, e huns criados;
à Tenhora outro , e outros ; e os filhos da
mefma maneira. Ao
menos, já que nos efquecem os exemplos
de noffos antepaffados,
naó nos envergonhemos de tomar o de
Deos? E Taibaõ os pays
hum dia de ficar fós em
ca Ta, quando importa,
que Táyaó os filhos com
apparato a publico. Affim o fará Deos Padre
naquelle dia , ficará fó,
e defacompanhado no
C e o , e o Filho aífiftido , e cortejado de
todos os Anjos : Et
omnes Angeli eum eo.
E t e m ifto grandes conveniências , e naõ fera
a menor fahirem menos
de cafa , as que fe chamaô fenhoras delia, tit u l o , que em muitas
he de annél.

Omnes Angeli. VÍT
taó todos os Anjos
também , porque haó
de fer julgados todos.
Nefta circumftancia fe
differençará muito efte
Juizo dos JUÍZOS da terra. Cá nos Juízos da
terra, por univerTaes
que Tejaó, e de mayor
alçada , fempre ficaó
de fora as Poteftades,
as Dominações , e os
Principados ; mas no
Juizo de Deos nenhum
deíles ha de ficar , todos haó de fer julgados,
todos os Coros, ejerarquias haó de fer julgadas : Et omnes Angeli
eum eo.
Emais vezes vaõ a
Juizo as Virtudes , que
as Poteftades; e fe vem
alguma vez as Poteftades , e as Virtudes, as
Poteftades fempre eftaô feguras de fer condemnadas , pode fer
que as Virtudes naó.
Omite y Angeli. Oçtra razaó , porque haó
de vir todos os Anjos :
he
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he para adorarem na- adorar hum Homem
quelle dia todos a Chri* Deos, e ha te de coníto publicamente, co- demnar hum peccador.
mo diz S. Paulo, fal- Mas porque caufa jullando da fegunda vinda garáó os homens aos
de Chrifto ao Mundo : Anjos , e naó os Anjos
Cumiterumintroduxit
aos homens ? Porque
primogenitum in orbem Anjos faó puros efpiriterrarum , dixit: Et tos , e os efpiritos naó
adorent eum omnes An- tem baftante experiengeli ejus. Que confu- cia para julgar de córíaó fera entaó a de Lu- pos. Os homens faó
cifér, que por negar efta corporaes, e efpirituaes
adoração , quando foy juntamente, porirtb pócreado,perdeo a gloria? dem julgar dos corpos,
Naó te fora melhor c mais dos efpiritos.
adorar entaó , e ficar Dos homens , e Anjos
para fempre no Ceo, fem experiência, naó
que andar ha tantos mil pôde haver perfeito
annos no Inferno, e ha- juizo : effa he outra
ver de adorar agora ? razaó de Deos, dar toUt in nomine y E SU da a poteftade judiciaomne gemifleclaturCce- ria ao Filho: Pater
leftium, terreftrium , omne jndicium dedit
& infernorum.
Filio , quia Filius hoAtigeli eum eo. Vi- minis efl ; porque ainráó os Anjos com Chri- da que em Deos ha tofto ; mas naó a julgar da a feiencia, em Chricom elle, masaferjul- fto ha também a expegados. S.Paulo: Nejci- rimental. Quedifièren/ / / , quod etiam Ange- te juizo fará hum Anjo
gelos judicabimusl Ah dos homens, doquefaLucifér! Naõ quizefte zem os homens de fi
mcf-
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mefmos? Que juizo faraó da enfermidade ,
que naó padecerão ;
das dores , que naó
fentiraó ; dos caminhos, emquenaócanfáraó; da claufura, que
os naõ fechou; edetodas as outras couzas,
de que a fua natureza
os fez ifentos ? Bem fe
vio na confolaçaó, que
déraõ aos Àpoftolos :
HkyESUS,
qui ajfumptus efl à vobis,
fie veniet. Linda confolaçaõ para huma aufencia , efperar pelo
dia dojíuizo: mas como Já no Ceo mil annos faõ como hum dia,
ainda que Chrifto tardafle em vir dous, ou
três mil annos, parecia-lhes a elles, que era
pouco efperar: mediaó
as noffas faúdades pelos Teus relógios. Vede, que confolaçaó nos
daria, a que deo a ChriftoaquelloutroAnjono
Horto, tal, que lhe Tez
fuárSangue: aífim no-

ta hum Evangelifta, que
foy o fuór.,depois que o
Anjo veyo. Como ha
de confolar de dores,
quem nunca foube, que
couza eraó dores ? Eifaqui o juizo, que de
noffas couzas pódeiri
fazer os Anjos. Naó
aífim Chrifto, em quanto Homem : Habemus
Pontificem
tentatum
per omnia, qui poffit
compati.
C IV.
Tunc fedebit fuper fgdem maieftatisfua.
^^
r I ^ Une. Entaó fe afX fentará Chrifto a
julgar, e fe affentaráó
também com elle os
Àpoftolos : Sedebitis
& vos judicantes,&c.
Mayor capacidade Terá
neceffaria para julgar
entaó , porque haó de
julgar os Àpoftolos a
todo o Mundo ; mas
eu acho, que heneceTfario muito mayor valor
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lor para julgar agora;
porque agora naó Te ha
de acabar o Mundo.
Julgar o Mundo, quando o Mundo Te ha de
acabar, naó ha mifter
grande valor a juftiça,
porque Te acabaõ todas
as razões de dependência; mas julgar o Mundo , quando ha de continuar o Mundo, e eu
hey de depender á manhã daquelle, que Tentenceey hoje, ifto he
neceffario muito valor:
diga-o o Si burtc dimittis, non es amicus CaJaris. Muitos Cefares
fe haó de achar no dia
do Juizo, mas de quem
Te naó ha de depender
o dia íeguinte : mais
difficultozo he logo jul
gar agora , que Tunc.
Et congregabuntur
ante eum omnes gentes.
Todos os Anjos eum
eo, & omnes gentes ante eum. Como Te olharáó os Anjos , e os homens; comoveráõ alli
os Anjos aos homens,

que guardavaõ; e co*
mo conheceráó entaó
os homens os Anjos da
fua guarda, que hoje
naó conhecem. Que
conTuTaõ íerá nefta vifta a lembrança das infpirações taõ mal admittidas , e peór guardadas! Os meTmos Anjos Terviráó de accuTadores.
Omnes gentes. Todas as Nações. Entre
todas as Nações me parece , que Terá mais
gravemente julgada a
NaçaôPortugueza; por
ter mais auxílios, que
muitas outras , para Te
poder Talvar, e menos
tentações para cahir ,
e Te perder. Que comparaçaõ tem as batalhas
da herefia de Alemanha, Inglaterra, e França com a pacifica Fé,
tm que os Portuguezes
racemos , vivemos , c
morremos ? Menos hereges haverá da noffa
Naçaõ , que de nenhuma ; queira Deos, que
haja
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haja menos condemnados : mas a Fé Tem
obras he cadáver, e Tó
quem teve Fé viva , ha
de reTuTcitar á immortalidade.
Omnes gentes. Quando a Naçaó Portuguesa puzér os olhos em
outras Nações , que
confuTaõ poderá tirar
de muitas? Quando vir
psjapoes, os Chinas,
os Cáfres , os Ethíop e s , os Brafis Talvos
pela pregação dos PODtBguezes , que dirá ?
He poífivei, que eu
fuy, a que enfíney a
falvar a eftes , e naõ
preftey , nem foube
Matth.
falvar-mea
mim! Alios
2,1,1
• falvos fecit,
feipfum
nonpoteft falvum facere. Eu hum Reyno taõ
pequeno falvey tantos,
e naô me falvey a mim
todo : levey a F é , e a
falvaçaô ao Mundo NoMatth
vo; mas Qtiidprodefi
u,í6
- bomini, fi mundum univerfum lucretur, anima vero fua, &c.

Et congregabuntur
ante eum. Entaó fe veráõ juntos, e congregados alli, os que cá
também vivêraó juntos.
He poífivei, que efte
na meTma congregação
Te Talvou, e eu me perdi com as meTmas leys,
com os meTmos inftitutos, com a meTma doutrina , com os mefmos
motivos, e inftrumentos, e por ventura com
menos trabalho , elles
falvos, e eu perdido!
Fomos como Efaü, e
Jacob, criados ambos
nasmefmas entranhas,
fuftentados com o mefmo alimento, criados
com a meTma educação,
e no cabo taõ differentes na fortuna, &c.

s. v.
Et feparabit eos
adin vicem.
Uaõ terrível íerá
efta Teparaçaõ! Os
pays dos filhos, os
amigos dos amigos,&c.
K
Quan-

Q

i\6
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Quanto cuftou a David
apartar- le de Jonathas?
Quanto cuftou a Noemi apartar-fe de duas
amigas ? Foy tanto ,
que quando fe quiz partir, naõ pode. Quanto
cuílou a Faltiel apartar-fedeMichol?Quanto temeo Eva apartarfedeAdaô? Diz Santo
Ambroíio, que poriffo
lhe deo da mefma fruta , para que elle tambem peccaffe; para que
ou morreffem ambos,
ou foffem ambos deTterrados , tendo por
menos mal a morte,
ou o defterro em fua
companhia, que o Paraífo em fua aufencia.
Aífim Toy aquelloutra
mãy , de quem diz Seneca, que defterrandolhe o filho de Roma,
ellaoquiz hir acompanhar ; porque Maluit
exiliumpati, quam deJiderium. Quanto fentiojacob a .aufencia de
Benjamin, edeJoTeph,
&c. Mas todos eftes

apartamentos tinhaó a
confolaçaó na efperança, porque todos efperavaõ de fe tornarem a
vêr; e quando naõ foffe nefta vida, he certo,
que o feria na outra :
mas no dia do Juizo
apartarfe-haó todos, o
pay do filho, e o filho
do pay, que iíTo he
Adinvicem; e ifto para
nunca mais em toda a
eternidade,
Separabit eos adinvicem. Huma das mayores dificuldades, que
tem os ConTertbres nefte Mundo, he Tazerem
apartar , aos que demafíada , e cegamente
Te amaõ. Eftes , que
agora Te naõ podem
apartar por hum inftante, entaó Te apartaráó por toda a eternidade: ecerto, que bem
moftra Teu amor, quaõ
cego he; pois fó para
naó virem a padecer efte apartamento entaó,
fe devêraó apartar , e
conter agora. Sc tanto
vos
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vós cufta apartar-vos
agora , de quem amais,
apartai-vos poriffo mefm o , para que depois
vos naõ aparteis, antes
vivais feliz, e bemaventuradamente juntos por
toda a eternidade: íó
por efte interefle deviaõ viver bem, os que
fe querem bem , para
grangéarern , e fegurarem para fempreofmayor temor, que tem hoj e , e he o poderem-Te
apartar alguma hora. •
Separabit eos adinvicem* Os bons para
huma parte, e os mios
para a outra. Oh que
acertada diftinçaó efta!
A fortuna nefte Mundo
fez infinitas feparaçóes,
ediftinçóes entre os ho
.mens: de Reys, Imperadores, de Duques, de
Marquezes, de Condes;
de Nobres, de Plebêosí,'
de efcravos ; e fendo
taô miúda efta diftinçaô, naó he acertada,
Os homens fó os diftingue a virtude, enaó

ha mais, que dous generos de gente nefte
Mundo, bons, e máos.
Só o que eftá dentro de
nós , nos pôde diftinguir intrinfeca , e verdadeiramente , e efte
he o vicio, ou a virtud e ; tudo o mais faô
couzas , que ficaó de
fora; podem mudar as
apparencias , mas naó
diftinguir as peffoas.
Separabit eos. Muitas couzas nefte Mundo
diftinguem aos homens:
diftingüe-os a vaidade
entre nobres, e plebêos; diftingue-os a cobica entre ricos, e pobres; diftingue-os a politica entre Príncipes,
e vaffallos; diftingue-os
a tyrannia entre livres,
e fervos ; diftingue-os
a Religião entre Ecclefiafticos, e'Seculares;
diftingue-os a Tciencia
entre doutos, e idiotas;
mas fó a Juftiça de Deos
no dia do Juizo acertará aos diftinguir bem,
porque os dividirá em
K:
bonsj
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bons, e máos. Nenhuma couza tanto defejaõ
os homens, como diflinguir-fe , e extremar-fe
dos outros: o melhor,
e mais fácil modo para
hum homem fe diftinguir he o fazer-fe bom.
Diftinguir-fe pela nobreza do fangue , aos
que a naõ tivéraó de
nacimento , cufta-lhe
tanto, que chegaõ muitas vezes a negar os
pays ; os que fe querem
diftinguir pela labedoria , vede , quanto lhe
cufta deeftudo; osque
pela riqueza, quanto de
perigos, e trabalhos;
fó o diílinguir-fe pela
bondade he fácil, proveitozo, e breve : breve; porque fe pode acquirir em hum inftante:
facil; porque bafta hum
a£to de Contrição: proveitozo; porque fóeíta diftinçaõ ferve nefta
vida , e mais na outra :
as outras diftinçócs ,
quando muito, diftinguirvos-haõ nefta vida;

a da virtude, e bondade he, a que fó com
tanta gloria vos ha de
diftinguir dos máos no
dia do Juizo: Et feparabit eos adinvicem :
maios de médio Juftorum.
Separabit. Efta feparaçaõ , que Deos entaó ha de fazer, porque
a naó faz hoje? Naó
fora couza muito para
vêrnoMundo,quehouvera Cidade fó de bons,
e Cidade fó de máos ;
aífim como SantoAgoftinho pintou Jerufalêm Cidade de bons, e
Babylonia Cidade de
máos ? Naõ feria grande couza, que vivêraó
os homens agora feparados ; e que houvera
Babylonias , e Jerufalens, ainda que asjerufalens foliem poucas, e
de poucos moradores,
e as Babylonias muitas, e innumeravelmente freqüentadas ? Nefte
penfamento déraõ os
Fundadores das Religiões,

da prim. II feiradeQuarefma. 149
giões, que quizéraõ fazer povoações, e comunidades todas de
homens bons; mas nem
elles o pudéraõ confeguir ; porque fe no
Apoftolado houve hum
Judas, nenhuma comunidade he taõ fanta ,
nem taõ perfeita, em
que naõ haja algum inimigo da fantidade , e
perfeição. As caufas de
Deos o ordenar aífim ,
que vivaõ os bons mifturados com os máos,
podem fer muitas. Primeira, para que fe confervarte o Mundo; porque os bons, que vivem
entre os máos, faó os
que furtentaó as Cidades : Qui portant orbem , ò"c Segunda ,
porque de outra maneira naó fe poderia coníervar, nem governar
o Mundo; porque fe os
máos foffem conhecidos por máos , quem
fe havia de fiar delles ?
Mas permitte Deos ,
que a maldade, e a ma-

licia ande encoberta ,
para que debaixo defta
diífimulaçaó feconferve o trato humano. Vide S. Aug. Tup. Píalim
Ubi p lui'es adducit caufas.

§. v i .
Congregabunt ur.
Dmiravel couza
he, que em hum
momento fe hajaó de
ajuntar todas as Nações : Omnes gentes ,
e que hajaó de eftar
juntas entre fi. Aqui fe
veraõ juntas aquellas
Nações, que eraõ inimiciífimas. Os Romanos , e os Carthaginezes ; os Hefpanhóes
com os Mouros ; os
Francezes com os Inglezes , &c. Quantas
negociações , quantas
embáxadas , quantas
mediações de Principes , quantas capitulações íaõ neceflarias hoje para unir duas Nações entre fi ? E naquelle dia fe veráõ junK3
tas

A
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tas todas, as que houve , e ha de haver no
Mundo com perpétuo
efquecimento de todos
os ódios, e intereffcs
paffados. Pois o que
entaó hi de Tazer a neceífidade , porque o
naó Taría hoje a razão ?
Se a Ley de Deos d i z ,
que Habitabit
lúpus
eum agno; ifto h e , as
Naçóes por Téras, e
barbaras que Tejaó 3
humas com as outras.
Porque ha de poder
mais comnofco a voz
de hum Anjo depois de
mortos , que a voz de
D e o s , em quanto vivos ? Mas agora engana-nos a vida, e depois
ternos-ha a todos defenganados a morte :
porirtb Congregabuntur
omnes
gentes.
Quanto agora fe naó
podem unir, nem concordar duas , porque
efla differença vay de
gentes vivas a gentes
refufeitadas, taó differente feremos de nós

meTmos antes , ou depois da morte.
Congregabuntur omnes gentes. Cá nefte
Mundo naó Te ajuntaõ
todas as gentes humas
com outras. AjuntaóTe os grandes com os
grandes , os pequenos
com os pequenos , os
medianos com os me*
dianos ; mas naquellé
dia todos Te ajuntaráó
Tem Tuperioridade, ou
diftinçaó alguma; por*
que fera o dia de ma
yor temor, que houve
no Mundo : e naó ha
couza, que aífim faça
unir aos homens entre
fi, e ajuntar os grandes com os pequenos ,
como o perigo, e o temor. Na Arca de Noé
eftava o leaó com o
cordeiro , o lobo com
a ovelha , e naó fe faziaó mal; todos cabiaõ
em hum taó pequeno
lugar, como o de huma Arca , c todos , como dizem os Doutores,
fe fuftentavaó do mefmo
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mo alimento, porque
era tempo de dilúvio;
e em taõ grande temor,
e neceífidade naõ fó efquecem as paixões, mas
ainda as mefmas naturezas parece , que fe
mudaó : já o leaó alli
naõ era leaó, nem o
tigre tigre, nem o elefante elefante; affim
também fe ajuntaráó
naquelle dia os Néros ,
os Dioclecianos, &c.
mas nem os Néros feraó mais Néros , nem
os Dioclecianos Dioclecianos, &c. Congregabuntur omnes.
Ante eum. Se ha de
fer dia de caftigo, como permittirá Chrifto,
que appareçaó diante
de feu rofto , os que
haó de fer condemnados ? A Abfalaó, depois da morte de Amon,
naó permittio David,
que chega ffe a vêr feu
rofto : Faciem meam
non videat. Pois como
permittirá Chrifto, que
naquelle dia o vejaó,

os que fe haó de condemnar ? Sem duvida
para mayor rigor; porque naó ha mayor pena
para o coração humano , que vêr o bem para o naó tornar a vêr
mais: aquillo de S.Paulo : Dolentes maxiniè Adus
in verbo, quod dixerat, Ap#l1,
quoniam amplias faciem ejus non effent vifuri. A mayor gloria
dos Bemaventurados
confifte na vifta de
Deos ; e a mayor pena
dos condemnados confiftirá nefta vifta de
Chrifto; porque fó por
ella poderáó conjécturar, qual feria a vifta de
Deos , de que por fua
culpa fe privavaõ: de
maneira que as palavras
de Chrifto : Ite maledicli, os condeninaráô
a pena fenfus , mas a
vifta de Chrifto a pena
damni, ao menos ao
fenfivel defta pena; porque os condemnados
naô podem conhecer a
Deos, como he em f^ e
K4
fem
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fem efte conhecimento
naõ podem apprehenderperfeitamenteomal
de carecerem de fua vi fta : logo fó pela que tivéraó de Chrifto no dia
do Juizo, a poderáó melhor conjédturar , fazendo dentro de fi efta infeliciífima confequencia :
Setaoftrmofo he o rofto de Deos ,
em quanto Homem, que
vimos, que fer mo fur a
fer d a do rofto de Deos,
em quanto Deos,que naõ
bavemos de ver eternamente ? Donde fe infére,que a pena de damno
dos condemnados terá
mais rigorofas apprehenfões depois do dia
do Juizo, do que tem
agora, e terá até aquelle dia ; porque ainda
que a pena damni ,
em quanto confifte na
carência da vifta de
Deos , que he mera
privação , fera fempre
igual, antes a mefma ;
com tudo o conhecimento déffa carência,

em que confifte a pena
feníivel, creícerá tanto mais, quanto crefcer
o conhecimento do bem
perdido , e das caufas
delle: aífim c o m o , fe
S. Pedro fe perdera, como Judas fe p e r d e o ,
mais havia de fentir naturalmente a perda da
gloria , do que Judas;
porque S. Pedro vio a
Chrifto transfigurado,
e Judas naõ. Nem obfta'
feguir-fe daqui, que depois do dia do Juizo teraõ mayor inferno os
condemnados, que antes , porque verdadeiramente aílim ha de
fer; porque hoje penaô fó na alma , entaó
penaráó na alma , e
no corpo; que muito
l o g o , que por outras
circumítancias lhe haja
de crefcer a pena?
Ante eum. A prefcnça de Chrifto. O verem-fe diante delle, os
que o offendêraó , fera
mayor pena para os
condemnados , que o
mefmo
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mefmo Inferno. A razão he; porque os homens já conhecerão a
deformidade, efealdade do peccado, e como a culpa he muito
mayor mal que a pena,
naõ fera tanta pena para elles padecerem as
do Inferno , como ferem viftas fuás culpas.
A Magdalena tanto que
começou a conhecer a
fealdade de fuás culpas , naõ fe atreveo a
apparecer diante de
Chrifto; e aífim, diz o
Evangelifta : Et flans
retro; que fera logo
naquelle dia eftar Ante
eum : Diante do mefmo
Chrifto? Eifto naô íó
em prefença de hum
Farifeo , mas na de todos os homens do Mundo.

S. VII.
Sicut p a flor fegregat
oves ab hadis.
Ompáraó fe os
bons a ovelhas,
e os máos a cabritos.

C

Parece, que havia de
fer a carneiros, porque os homens todos
faó da mefma efpecie ;
mas poriffo mefmo naó
he aílim. No Mundo
ha duas efpecies de homens debaixo do mefmo gênero humano :
eftas efpecies faõ bons,
e máos; os bons faõ
homens racionaes , os
máos faõ animaes irracionaes : ifto he fer
bom, obrar conforme
a razaõ; e o fer máo
naõ he outra couza, fenaõ obrar contra ella.
A efpecie dosjbons faõ
os filhos de Adaó innocente , que era homem feito á imagem de
Deos : Creavit Deus ncí
Ex Gebominem ad imaginem, :
é^ fimilit.udinem fuam.
Que os máos fao filhos
de Adaó peccador fora
do Paraífo, que era homem Teito á Temelhança de bruto: Comparatus efl jumentis infi- \^'
pientibus, & fimilis
faclus efl illis. Poriffo
os
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os animaes obedecerão
a Adaó antes do peccado , e depois do peccado lhe deTobedecêraó ;
porque a obediência ,
que Deos lhe poz, foy,
que obedeceffem a hum
homem melhor que ei
les; e naó a hum homem animal, como elles. Grande figura difto Nabuchodonofor ,
&c. Eftes animaes irracionaes fe dividem em
muitas efpecies, como
faó muitas as dos peccados. Os foberbos em
leões, os iracundos em
tigres , &c.
Et ftatuet oves quidem à dextris fuis; hados autem à finiftris.
Agora , que fe acabou
o Mundo, fe havia elle de começar. Mundo,
em que para todos os
bons ha maó direita,
e para todos os máos
ha maó efquerda, oh
que bem ordenado, e
bem concertado Mundo ! Ao menos , porque fe naó concerta-

ria aífim huma Repu-,
blica?
Separabit eos. No
dia do Juizo já os máos
Te haó de conhecer todos por condemnados,
e os bons Te haó de
conhecer também por
Bemaventurados; pois
porque fe naô apartarão elles, e fe poraó
logo cada hum para o
feu lugar? Porque os
bons naó fe lhe da de
lugares, e os màos nunca fe fabem accómodar
com o lugar, que lhes
compete: ainda depois
de feis mil annos de Inferno , fe haó de hir
meter no lugar dos
bons , como fe fora
feu. Verdadeiramente,
que agora me confólo ,
e nos devemos confolar todos os Prégadores do pouco fruto, que
fazemos. Se feis mil
annos de Inferno vos
naó defenganaó , nem
baftaó, para que vos
conheçais, que muito,
que aproveitem pouco
noílas
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pendem, porque fe naõ
convertem ? Oh que
confideraçaõ efta para
andarmos fempre tremendo ! Porque para
hum homem fe converter, e amar a Deos, naõ
baftaõ nenhuns motivos , fe falta fua graça,
e efta naõ a da Deos ,
fenaó nefta vida: e nefta vida nem Tempre ,
Tenaó quando elle he
Tervido. Daqui entenderemos a razaó de huma queixa ao parecer
juftificada. Porque Te
naõ deixou Chrifto no
Sacramento deTcoberto
de maneira , que o vifTemos ; porque vendo-o , parece, que naõ
poderíamos deixar de
o amar ? Enganamonos. Taõ pouco o havíamos de o amar , e
tanto o havíamos de
offender, Te o viffemos, como agora fazemos. Naquelle dia
vêlo-haó todos claramente , e fó o haó de
cà
porque fe naô arrepen- amar vifto , os oque
ama-

noffas palavras com os
mãos?
Ante eum. Se os
condemnados haó de
vêr o rofto de Chrifto,
e aquella Fermofura, e
Mageftade, como he
poífivei, que entre todos naó haja de haver
hum fó, que fe arrependa , e ò ame ? Por
falta de liberdade naõ ;
porque , como dizem
muitos Theólogos , o
Inferno naó tira a liberdade. Os condemnados naquella hora
haó de ter os mayores
motivos, com que a
vontade fe excita , que
faó o bem conhecido
para o querer, e o mal
experimentado para o
fugir: pois fe naquella
hora haó de ter a experiência do mayor mal,
que faõ as penas do Inferno, eo conhecimento claro do mayor bem
a elles poífivei, que he
a vifta do rofto de Chrifto; porque o naõ amaõ,
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o amàraó Tem o verem;
poriílb Chrifto no Sacramento nos nega a
vifta , e nos dà (a graça;
porque importa mais
para o amarmos íua
graça, do que Tua vifta : antes a graça Tem
a vifta bafta , e a vifta
Tem a graça |naó importa nada.
Sicut paftor fegregat oves. Tunc dicet
Rex eis, qui à dextris
ejus erunt. Quando
diítingue, e aparta huns
dos outros , chama-fe
Paftor ; e quando os
apremêa ,
chama-fe
Rey. Primeiramente o
Rey ha de fer como o
paftor; poriffo Deos,
quando houve de fazer
Reys, eTcolheo-os de
paftores, Saul, David:
e o Tupremo Rey Chrifto tomou o officio de
Paftor , e de Partor
aceitou o titulo : Ego
Jum Paftor bônus, naó
querendo aceitar o de
Rey. O Rey, e os vafTallos Taó todos ho-

mens , e o paftor, e o
-ebanho naó. O paftor
he homem , o rebanho
faó animaes : e a diíferença, que faz o entendimento do paftor às
ovelhas , havia de fazer o Rey aos vaíTallos. O paftor pela ovelha arriTca-Te, vigia ,
padece : affim ha de
fer o Rey pelo Reyno,
&c. Mas nefte cafo
chama-fe Paftor, quando diftingue, e eftimafe Rey, quando_ apremêa porque o Principe ha deapremear, como Rey, e conhecer,
como Paftor. Os Reys
ordinariamente conhecem pouco, ainda aos
2ue muito os Tervem.
)iga-o Saul com David : Ex qua ftirpe efl
hic adolefcens} Depois
de o ter fervido tanto.
Pelo contrario o paftor
conhece as ovelhas, como quem as criou deTde íeu nacimento : Cognofco oves me as , fr
cognofeunt me mea ;

poriffo
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poriffo os Reys fazem
taó ruim eleição dos
lugares , porque naó
conhecem as peffoas,
e aífim põem à maó direita , os que haviaó
de pôr à eTquerda, &c.
E muitos Príncipes ha,
que trocando efta doutrina , em vez de conhecerem os vaffallos, como Paftores , e
apremearem-nos, como
Reys, conhecem, como Reys, e apremêaó,
como Paftores. Sey
pouco da vida paftor í l ; mas Te he verdade , o que nos dizem
as Eclogas dos Poetas,
que vem a Ter os prêmios dos paftores, Tenaó hum cajado, huma
frauta, hum vafo de
cortiça ? Quantos prêmios ha de Reys , que
faõ como eftes ? Que
he huma vengála fem
foldo , fenaô hum cajado ? Que he hum foro fem moradia, fenaô
huma frauta, que fôa
bem, mas tudo he ven-

to ? Que faõ as outras
mercês , fenaô humas
cortiças leves? &c. David foy paftor, e era
Rey; mas dava, como
Rey , e conhecia , como paftor, &c.
Separabit eos. Q
mefmo Senhor he, o
que os ha de diftinguir,
e apartar ; porque diftinguir os bons dos
máos fó o pôde fazer
Deos : a razaó he; porque a officina da bondade , e da malícia he o
coração humano , e os
corações fó Deos os
conhece. Poriffo Deos,
dizendo de todas as
creaturas: Qtiod effet
bonum , naô o dirte do
homem ; porque as outras creaturas tem o
Teu bem , ou o Teu mal,
no ique íe vê; o bem ,
e o mal do homem eftá,
no que fe naõ vê, que
he o coração : daqui
veyo dizer o Demônio
a noffos pays: Eritis
ficut Dii, fcientes bonum, tymalum", porque
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que a íciencia do diftinguir o máo do bom he
10 próprio da Deidade.
Chriíto , quando o outro lhe dirté : Magifter
Marth
i y . 16. boné, refpondeo: Quid
me vocas bonum ? Porque o julgar da bondade dos homens eftá Tora da jurifdiçaó do homem. Saó os homens
nefte Mundo como o
trigo , e a cizânia na
feára do Pay de familias, as quaes Te equivocaõ tanto nos olhos
dos homens , que Te eiles as houverem de arrançar, he perigo, que
arranquem o trigo em
lugar da cizânia ; ifto
he , os bons em lugar
dos máos, e vice verfa : Nè forte colligentes ziznnia,
eradicetis
fimul , &
triticum.
Porirtbllaias : Va, qui
dicitis bonum malum ,
& malum bonum. Taõ
cegos faõ os homens
em julgar do bem, e do
mal.
Separabit.
O dia

do Juizo íerá quafi hum
retrato, do que parta
nefte Mundo.
Nefte
Mundo iguála-nos o
nacimento , e diftingue-nos a fortuna: no
outro Mundo iguálanos a morte, edividenos o Juizo de Deos;
mas ha grande differença entre huma divifaõ , e outra : que os
predeftinados, e precitos da fortuna, ainda
nefta vida, naó gozaó
Tempre nem a Tua bemaventurança, nem a Tua
infelicidade ; os que
hoje faó ditozos, á ma*
nhã Taõ deTgraciados ;
os que hoje faõ defgraciados , á manhã faõ
ditozos. Na diviíaõ,
que faz Deos , naõ he
aífim : o ditozo foy ditozo para fempre no
C e o , e o mofino foy
mofino para toda a
eternidade no Inferno.
Do paraífo da fortuna
ha partágem para o leu
inferno, e do Teu inferno para o Teu paraífo ;
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f o ; mas do Paraífo de
Deos, por mais que affim o cuidaffe o Rico
Avarento , naõ ha paífagem para o Inferno ,
como nem do Inferno
para o Paraífo.

§. VIII.
Segregat ovesab

N

hadis.

O outro Mundo
naõ ha mais que
duas gerações , e dous
appellidos , Bons , e
Máos. Aquella r e d e ,
que fignificava a IgreMatth. ja , era : Sagena mijfa
IJ-47- in maré ex omni generepifcium congregami.
Ajüntou de todos os
gêneros ; mas quando
chegarão á praya , que
fignificava o dia do Juizo , todos eftes gêneros fe converterão em
fó dous gêneros; a faber , bons , e máos :
V. 48. Elegerunt bonos in vaJa , maios autem foras
miferunt.
Oves ab hadis. Já

que diz , que á efquerda [haó de eftar cabritos , porque naô diz ,
que á direita eftaraó
carneiros , fenaó ovelhas ? Porque põem á
maó efquerda os do gênero mafculino, e á direita os do feminino ?
Porque das mulheres
fe haó de lalvar mais,
que dos homens. Faz
duas parábolas Chrifto,
ambas de vodas ; em
huma introduz as Virgens , noutra introduz
convidados : das Virgens entrarão tantas,
como ficáraó de fora ;
dos convidados foraó
mais , os que ficàraõ de
fora, do que os que foraó admittidos: Multi MaCth
funt vocati, pau ei ve- n . i 4 .
rò elecli; porque eftes
eraó homens, aquellas,
mulheres : e Chrifto ,
que fabe , quaes faõ,
os que fe haõ de falvar,
&c. AS. Madre Therefa diz no feu livro , que
Chrifto lhe différa,que
fe comunicava mais às
mu lhe-

i6o Homília fobre o Evangelho .
mulheres, que aos homens, e juntamente as
razoes diffo : e accrecenta a Santa, porto
que naõ as declara, que
eraó de grande confolaçaõ para as mulheres.
E aífim Tevê nas Vidas
dos.Santos, que as Santas Taõ muito mais mimozas , e regaladas de
Deos: a razaõdirto pôde Ter de haver fido
mulher a mais Santa de
todas as puras creaturas. Mas fora efta ha
outras muito eíficazes
entre os Chriftaós; porque as mulheres ordinariamente morrem todas com os Sacramentos , o que naó acontece aos homens : nas
guerras , em que morrem tantos mil Tem
confiffaõ , nos nauTragios , nas brigas, nos
defafios, &c. Tem menos occafiaó ; porque
naó faó Juizes, nem
Advogados , nem Prefidentes, nem Minif
tros de Reys; nem faó

Bifpos , nem Sacerdotes: a fazenda ordinariamente naõ corre por
Tuas maõs; e finalmente
*~aeftaô
«n-«*livres
i;.,...«.das
J . oc~..
cafióes de offender a
Deos ; que merecem
dobrado inferno, as
que là forem : Hac
pro devoto fcemineo fexu. Mais vezes, que os
homens , fe podem falvar pela ignorância invencível; e porque tem
menos entendimento ,
tem menos malícia; e
porque faó mais fracas,
movem mais a Divina
Mifericordia.
Hados. Porque chama Chrifto hados aos
da maó efquerda ? Pudéra-lhe chamar lobos,
ou pôr-lhe o nome de
outro animal. Mas a
razaó he, porque efte
he fymbolo da fenfua
lidade; e opeccadoda
fenfualidade entre todos he, o que mais gente ha de levar ao Inferno. Bufquem-íe as raízes aos peccados , e
acharíe-

da prim. IIfeira de Quarefma. 161
acharfe-ha, que os mais
delles a tem nefte vicio. Lá a teve o peccado de Adaó , por naõ
defgoftar a Eva : Ne
delitias fuás contriftaret; lá o peccado de
Judas , cuja cobiça (diz
Origenes,ouTheophilato) era para ter dinheiro, com que fuftentar huma mulher ,
ou fua, ou alheya : o
peccado, que obrigou
a Deos a affolar o
Mundo com o diluvio, ;
efte foy; e efte tambem, o que fez chover fogo fobre as Cidades. Veja-fe, o que
diz Toledo na Summa
fobre o peccado de
Molicie , que he de parecer, que tem mais aimas no Inferno elle fó,
que todos os outros;
Aqui tropeçou David,
aqui Salamaó , aqui
Sanfaõ, &c.

K J]£
•*'
Petiite Benedicli, poffidete paratum
vobis regnum à confia
tutione mundi.
f \
\^J

Ue fazemos por
couzas, que faó
tanto menos, que
hum Reyno ? Julgue-o
cada hum poríi; e por
qualquer Reyno da terra , que he , o que tem
feito os homens? Quantas vidas, quantas fazendas, quantos exercitos , quantas armadas ? Os dos Cefares,
os dos Alexandres , tudo por conquiftar Reynos. Se olharmos para
toda Europa, hoje tautos tributos, tantas pobrezas, tantas caJamidades,- naõ por conquiftar Reynos inteir o s , mas porüccrecentar cada Principe huma
Cidade ao feu. E que
por huma Cidade dênv
os homens tantas vidas,
e para a conquiftarem

L
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para outrem em conquifta incerta! E que
para num homem conquirtar hum Reyno parafi, melhor que todos
os do Mundo , fora da
jurifdiçaõ da fortuna ,
e que ha de durar para
fempre , e que naõ eftá
armado contra n ó s , e
que naô o havemos de
entrar pelas bocas das
bombardas , mas que
nos ;eftá efperando aparelhado : Paratum vobis ; e que o portamos
conquiltar fó com a
vontade noffa , Tem
braços alheyos , Tem
exercito , fem fangue ,
fem defpeza, fem offenTa de Deos, nem dos
homens ; antes com
mayor applaufo, e gloria , que todos os vencedores do Mundo ,
fem mais trabalho, que
hilo a poffuir: Venite,
pojfidete;
e que naó
queiramos! O certo he,
que fomos loucos. Dizemos todos os dias :
Adveniat regnü tuum,

Deos diz-nos: Venite,
poffideteregnum, e naõ
queremos, &c.
Paratum vobis à
confiitutione
mttndi.
Quanto vav de fervir
âo Rey da terra, ou ao
Rey do Ceo. Os Reys
da terra muitos annos
depois de trabalharmos,naõ nós daõ o prêm i o ; o Rey do Ceo
feis mil annos antes de
fermos, já nolo tem
aparelhado: A confiitutione mundi. Cá he
neceffario trabalhar para o merecimento, trabalhar para o requerimento, trabalhar para
o deTpacho , e ainda
depois delle trabalhar
para o Tazer effectivo.
Com Deos naõ he aTíim : fó para o merecer
haverá algum trabalho,
e effe ainda com grandes ajudas de curto,
que Taõ os auxílios;
depois de merecido,
Tem requerimento, nem
defpacho, entramos á
porte. Os triftes requerentes
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rentes do Mundo,quantas vezes lhes dizem:
Ite. Do Rey para o Secretario, do Secretario
para o oíficial, do offícial aoMiniftro, ao Valido ; e a ninguém fe
diz: Venite. Iffo fó o
diz Deos ; e entre o
Venite, e o Pojfidete
naó ha mais que huma
bençaó Tua: Venite Benedicli; Tendo cá infinitas as maldições, as
que vos lançaô, e as
que lançais fobre vós.
Aconftittitione mun-

di. Tanto que Deos fez
o Mundo, logo Tez juntamente o prêmio,para
os que o Terviffem; porque o mayor Tundamento de hum Império he
o prêmio dos Terviços.
Efurivi enim ,. &
dedifli mihi. PareceTe a Juftiça de tDeos
com a injuítiça dos homens , que taó mifericordiofa he a fua Juftiça. A caufa, que dá aos
que abfolve, he : Qiiia
dediftis; e aos que

Naó fe achou mais nos manuícrkos do
Grande Vieyra.
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SERMAÕ
DAS E X É Q U I A S
DO SERENÍSSIMO INFANTE
de Portugal

D.DUARTE
DE

DOLOROSA
MEMÓRIA,
morto no Cailello de Milão.
Frater ejus mortuus efl, & ipfe remanfit folus.
Gen. 42. 38.
MFIM, Reyno te de Lisboa, Prelados,
Portugal , Religiões , Títulos ,
que também os Nobreza , Povo , que
noílbs Príncipes Taõ também para nós Te Rmortaes! Emfim, Cor- zéraó os luto*! E ninguém

Exéquias do Senhor D.Duarte. 16 5
guem Te eTpante de eu
falia r com efta fingularidade dos noffos Príncipes, do noffo Reyno,
e da noffa Corte; porque era hum engano elte, a que auafi nos tinha
perTuadido a m o r t e ,
mas emfim defenganounos. Se lançarmos os
olhos por todos os Reys
do Mundo no efpaço
deites nove annos , depois que vimos refufcitados os noflos , acharemos , que tendo dado taõ repetidos exemplos da mortalidade todos os outros Príncipes , fó os noffos pare•ciaõ immortaes. Vimos nefte tempo em
França a morte de Luiz
X I I I , em Inglaterra a
infeliciífima
delRey
C a r l o s , em Dinamarca a de Sigifmundo ,
em Polônia a de Ladisláo IV, e antes delle a
da Rainha Cecília Renata , e o primogênito
Sigifmundo ; em Alemanha a da Imperatriz

Maria de Auflria, e
dentro em três annos
a de outra Imperatriz
Maria; em Caftella a
da Rainha Dona Ifabel
de Borbon , a do InTante D. Fernando, e
a do Principe BalthaTar. E no meyo de tantas mortes R e a e s , de
que Te vio quaíi em
continuados lutos toda
Europa , fó a CaTa de
Portugal, Tendo a mais
dilatada em numero de
Príncipes, que todas as
outras, paffava iTenta
o curTo dos annos, Tem
pagar efte tributo, como Te tivera a vida de
j u r o , e gozara privilégios de immortalidade.
Mas , oh morte cruel,
quem Te fiará da diífimulada lifonja de teus
enganos ! Nove annos cfteve duvidando
a morte , e armando
juntamente o arco para defpedir a fetta com
mayor Torça, e a empregar com mayor golpe. TroTéo Taõ def. ^ 3

% ta

166

Voz primeira obfequiofa.

ta façanha as columnas,
os arcos, as luzes déffa
pyramide trirte , que
levantou a dor, o amor,
e a obrigação do noffo
Monarchj, que muitos
annos viva , á morte,
á aufencia , á memória
do Sereniífimo Infante
D. Duarte, Irmaó muito prezado Teu , e gloria deTunta noffa; Principe digno de mais larga vida , e de melhor
Tortuna , cujo nome Terá Tempre aos Portuguezes amável, á lembrança laftimoza , e
eterna Taúdade.
Para Tallar nefte laítimozo caTo Tobre o
Tundamento da Efcritura, que fe coftuma, lancey os olhos por toda
a Hiftoria Sagrada : e
fendo taó abundante de
exemplares grandes, ou
os bufquemos nas virtudes , ou nas defgraças ,
nenhum achey em toda
ella , que igualarte o
prefente: as idéas rfaó
tem exemplares. Pin-

tou a natureza no noíTo
InTante hum Principe
original,e nenhum houve antes delle, de que
pudéffe Ter cópia, nem
haverá depois delle outro, que o Teja Tua. Havendo pois de pregar
com efta gloriofa impropriedade , efcolhi
entre todos a Jofeph ,
de quem fe dilléraó as
palavras do thema ,
naõ pelo mais parecido , mas pelo menos
desfemelhante. Jofeph
o fabio, ogenerofo, o
adorado Principe , o
bom irmaó : Jofeph o
perfeguido, o vendido,
o defterrado, o encarcerado, o morto: Mortuus eft frater
ejus,
&* ipfe remanfit folus.
Às obrigações defta
Acçaó, feguindo os excmplos dos Padres da
Igreja,e ainda dos Oradores mais antigos, que
elles , faó três : fentir
a morte, louvar o defunto, confolar os vivos. Defta maneira ocçupamos
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Cupamos toda a alma
nefta ultima faúdade,
dos que amámos : os
affectos de fentimento
pertencem á vontade;
a narração dos louvoe os
res a memória
motivos da confolaçaó,
que fempre laô mais
diflicultozos de achar,
em quem de veras padece, correm por conta do entendimento.
Para fatisfazer a todas
eftas obrigações, viera
eu de boa vontade em
hum partido, que era
trocar as palavras em
lagrimas , e que em lugar de eu dizer, e vós
ouvires , choráramos
todos. Se as obrigações defte dia faõ fentir , louvar , e confolar , melhor fizéraõ tudo ifto as lagrimas, que
as vozes. As lagrimas
faõ o mais vivo do fentimento, porque faõ o
deftillado da dor: fao
o mais encarecido dos
louvores; porque laô
o preço da eftimaçaó :

faõ o mais effectivo da
confolaçaó; porque faõ
o alivio da natureza.
Ordenou a natureza ,
que as lagrimas , aífim
como faõ effeito , foffem juntamente alivio
da mefma dor , para
que fe pudéffe confervar o Mundo: fe aífim
naó fora, huma fó morte como efta nos levara
a todos. Defte confelho de chorar , e calar
ufáraõ aquelles amigos
de Job na íua calamidad e ; mas pois o coftu
me ha de prevalecer á
razão , e he forçozo o
dizer, onde fora mais
fácil o chorar, em feguimento deftas três
obrigações , confideraremos três vezes as palavras , que propuz ,
nasquaes naô me atrevo a prometter nem
ordem , nem diícurío ,
nem concerto; porque
em femelhantes occafióes a defordem do dilcurfo , o defconcerto
das palavras, odefaffe-
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yo das razões he a ar- didas vem com as cir>
monía da dor.
cumftancias da noffa
dor. Para eftes mefmos
dias , em que eftamos,
S- Iefperava a nortá imagiFrater ejus mort nus nação , que concluídos
efl, &> ipfe reman- os Tratados da paz gefit foltis.
ral na Dieta de Munfter, teríamos livre em
Brindo parto á Portugal o noffo deTenoffa d o r , de- jado Infante; mas Conmos principio ás noffas verfi funt dies nobis
lagrimas ; mas por on- votorum noftrorum in
de lhe daremos princi- lacrymas : os dias, que
pio ? Nefta mefma fuf- imaginávamos nos hapenfaó fe achou o Gran- viaó de amanhecer mais
de Padre Santo Ambro- alegres, effes meTmos
íio , pregando as Hon- nos anoitecerão os mais
ras do Imperador Va- triftes: Siquidem Valentiniano : e depois lentinianus ( digamos
de duvidar, por onde nós Eduardus
nofter)
começaria a chorar : fed non talis,
quaUs
advenit.
Anrbr. Qiiid primam defte a- fperabatur,
mus ? Começou aífim : Quantas vezes imagiCon verfi funt dies no- návamos defpovoar-fe
bis votorum noftrorum Lisboa , e corrermos
in lacrymas, fiquiclem todos a effas prayas de
Valeu tini ânus nofter , Belém a receber o noTfed non talis , qualis To Cativo, ou o nortò
fperabatur , advenit. libertado Iníantc com
Bem moftraó eftas pa- o mais alegre, e com
lavras ferem efcritas o mais TermoTo triunem Milaó, pois taó me- To, que já mais Te vio
em

A
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em Portugal ? E que
differente concurío he
efte , que eftaô vendo
os noffos olhos ! Ajuntamo-nos também hoje,
mas para chorar fua
m o r t e , para lamentar
fuás Exéquias. Certo,
Senhor , que naõ era
efte o recebimento ,
que aparelhava aV.AIteza o noffo deTejo , e
o noffo amor ; mas
trocarão-Te as noffas
efperanças jem lagrimas , os noffos alvoroços em triítezas , as
nortas imaginações de
feftas em lutos, os noffos Arcos triunfaes em
tumultos, e os panegyricos, que já começávamos a eftudar, em
epitáfios. Efperávamos
como Jacob a vinda do
noíTo fufpirado Jofeph,
e entrou nos pelas portas , naõ Jofeph , mas
a fua túnica defpedaçada, a nova cruel da fua
m o r t e , eícrita com o
fangue da fua innocencia. Oh que contrários

effeitos tiveraó nortas
enganadas efperanças !
Non qualis fperabatur,
advenit. A confideraçaó defta ultima palavra Advenit faz ainda
mais rigorofa a noffa
dor , que a que Santo
Ambroíio
ponderava
nos feus Milanezes :
elles quando efperavaõ
vivo a Valentiniano ,
entrou lhes pelas portas morto; nós efperávamos o noffo Infante
vivo, e nem morto o
temos.
Erta foy huma circumftancia, que muito
ponderou, e muito laftimou a Jacob na perda
do feu Jofeph : Fera Genef.
pejfima comedit eum:37-**beftia devoravit
yofeph. O' filho meu (dizia Jacob) que huma
fera cruel vos comeo ,
huma fera vos tragou !
Notay : naó diíle , que
a fera o matara , íenaõ
que a fera o comera : a
fera , que fomente mat a , tira a vida , e deixa
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xa o corpo ; a fera, que
come, e traga, tira a
vida , e nem o corpo
deixa. Foraó taó feras
para comnofco as féras , que nos matarão
o noffo Jofeph, que naô
fó lhe tiráraó a vida,
mas nem o corpo para
noffa confolaçaó nos
deixáraô. Naõ quizérão , que lhe levantáffemos a aliviada dor de
hum fepulchro, fenaó
a dobrada defconfolaçaó de hum Cenotáfio.
Muito digno de reparo
he , que foffem mais as
lagrimas da Magdalena
ás portas da fepultura
de Chrifto , que ao pé
da Cruz: deo a razaó
da differença Origenes
com eftas palavras :
Orígen. Prius dolebat defunclum , modo dolebat
fublatum ; & bic dolor
maior erat: Na Cruz
chorava a Chrifto defunto , no fepulchro
chorava a Chrifto roubado; e efta fegunda
dor era mayor, que a

primeira; porque a primeira era dor com algum alivio , a fegunda
era dor fem nenhuma
confolaçaó : na Cruz
perdera a Chrifto vivo,
mas confolava-fe, com
que o tinha morto; no
fepulchro naô lhe reftava , com que fe confolar, porque nem viv o , nem morto o tinha. Huma difterença,
que defconfolava muito a Magdalena na fepultura de Chrifto,he a
que eu confidero nefta:
nas outras fepulturas
dizem os epitáfios por
fora: Híc jacet: Aqui
j a z ; na fepultura de
Chrifto diziaó as vozes de dentro : Non efl
bic: Naó eftá aqui. Oh
que cruel epitáfio! Triftirtima palavra he.Aqui
jaz ; mas Non efl híc :
Naõ eftá aqui, ainda he
mais trifte : naó termos, a quem amávamos , nem ainda na fepultura; vermos a fepultura, c carecermos
do
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do fepultado, he o rigor mais Jaftimozo de
todos.
Aífim o confiderav a , e o fentia Jacob;
mas a caufa da noffa
dor ainda he mayor que
a fua. Jacob carecia de
Jofeph morto , mas lograra-o vivo por muitos annos ; nós pelo
contrario, ao noffo Infante nem o temos mort o , nem o lográmos vivo. Oh que gênero de
dor taó inconfolavel!
S. Bernardo na morte
de feu irmaó Gerardo ;
antes de S. Bernardo
SantoAmbrofiona morte de feu irmaó Sátyro;
antes de Santo Ambroíio Seneca na morte de
hum irmaó de Polibio;
todos eftes grandes entendimentos , buícando remédio á dor , dizem , que nos havemos
de confolar na falta do
bem, que perdemos,
com a memória do tempo , em que o logramos. Se efta he a con-

folaçaó, bem nos podemos dcfpedir de nos
confolar : o bem , que
no melhor tempo perdemos , em nenhum
tempo o lográmos.
Diz Boecio , que o
mais infeliz gênero de
infelicidade he o ter
fido feliz : lnfeliciffimum gentis efl infortu
nii fuijje felicem. Foy
taó avára comnofco a
noffa fortuna, que nem
nos concedeo a defgraça o ter fido felices.
Toda a ordem, que coftuma guardar nas meímas infelicidades, trocou a fortuna comnofco : nas felicidades ,
que íe malograó, ao
efperar íegue-fe o poffuir, e ao poffuir fegue-fe o perder : em
nós naó foy aífim, perdemos antes de poffuir;
e ajuntando hum extremo com outro extremo,
partamos da eíperança
á perda, e do defejo á
faúdade : honrem efperávamos, hoje choramos.

Bocc.
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mos. A ultima couza,
que fe perde nas calamidadcs, he a efperança , e ella foy a primeira , que nós perdemos,
porque naõ tivemos outra.
Mas Tobre todas as
circumftancias , a que
mais nos deve magoar
he , que da mefma perda , que choramos , Te
bem o confiderarmos ,
nós fomos a cauTa. Affim foy, Senhor, aífim
foy; que fe Portugal
fc naó vira coroado,
nunca taõ cedo vos cho
rara morto: porque nós
fomos ditozos, fortes
vós infeliz: efta he a
confideraçaõ, que mais
vivamente nos magoa.
Se bufcarmos aos trabalhos de Jofeph a ultima difpofiçaõ , que
tivéraõ , acharemos ,
que foy a profperidade
da cafa de feu pay. O
recado, que Jofeph levava, quando o prende:1 rão , e venderão os iri4- maõs era eft,c : Vide,

fi canela profpera funt:
Vede, fe vay tudo profpero. De forte , que o
deTejo , que Jacob teve
da proTperidade de fua
cafa, foy a occafiaó
Tem o perteqder , porque elle , e mais a caTa
perderão a JoTeph. N a
noffa proTperidade perdeo o Infante a Tua; da
noffa bonança Te levantou a Tua tormenta : elle morreo , porque nós
refufcitámos; quebrou
o Reyno venturozamente as prizóes do
noffo cativeiro , e fem
íàbermos, o que faziamos, as çadêas, que tirámos das noffas maõs ,
paffámolas ás vortas.
Alfim achou a fortuna ,
com que nos fazer ingrata a liberdade.

$. l i .
A' he tempo, que
fe fuTpcndaó hum
pouco as lagrimas ,
e que apartando-as da
confideraçaõ da noffa
perda,

j
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perda , as detenhamos
na admiração da meTma caufa dellas. Impoífivel affumpto fora
querer eu reduzir a efte
difcurfo as muitas virtudes verdadeiramente
Reaes , em que efte
grande Principe, aífim
na paz , como na guerra , foy admirável. Fique efta matéria inteir a , para quem eferever
ao Mundo os exemplos
da fua vida, que eu, feguindo as palavras, que
p r o p u z , naõ quero para admiração, e íuípenfao noíla, mais que
os da fua morte : Mortuus efl.
Efta morte de Sua
Alteza ou a podemos
confiderar da parte do
fugeito , ou da parte
da caufa , ou da parte
da Providencia.
Da
parte do fugeito, confiderando-a no Infante,
xnie a padeceo; da parte da caufa, confiderand o a no inimigo, que a
executou; da parte da

Providencia , confiderando-a em Deos, que
a permittio. Em todas
eftas confiderações fe
defcobrem admiravelmente as grandezas def*
te Principe , em tudo
admirável, e em tudo
grande.
Comecemos
pelo teftemunho dos
inimigos , que he fempre o menos fuípeitozo , e o mais caliricado.
Quereis faber, Portuguezes , (já que vos
naõ foy licito velo)
quereis faber , quaõ
grande Principe era o
vortb InTante? Vede os
empenhos, vede os extremos , que fez Caftella , para que vós o
naõ lográffeis. Notável política foy a de
Cartella no caTo da reftituíçaõ de S. Mageftade. Chegaõ as novas a
Madrid , Taz-Te con Telho íobre Portugal: e
que reTuItou ? Que logo logo Te defpachem
póftas a Alemanha,que

fe
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fe prenda D. Duarte
de Bragança a todo
euftar. As" dificuldades , que tinha a prizaõ de hum Principe
livre, em huma Corte
livre , o direito das
gentes , a fé da hofpitalidnde, os benefícios
paliados com nome de
ferviços , para ferem
ainda mais relevantes,
a innocencia do caio
provada com o tempo,
com a diftancia, e muito mais com a prefença
da Peffoa , o efcandalo
da faina aos mefmos intereffados injurioza ;
todos eftes refpeitos,
Divinos, e humanos,
Te atraveffavaó diante,
a todos Tc haviaõ de fechar os olhos, todos
fe haviaõ de vencer; e
todos fe arraftáraô , c
vencerão á força de diligencias , á força de
inftancias, á força de
negociações publicas,
e fecretas , e á força da
mayor de todas as forças , que em feculo taõ

corrupto he a do dinheiro. Vendido , é
prezo o Infante, em
nenhum lugar o davaó
por feguro as cautelas,
dos que o guardavaó.
Do quartel de Lupcn o
paffáraó a Ratisbonna,
deRatisbonna a Paffavv,
de Paífaw outra vez a
Ratisbonna; de Ratisbonna outra vez a PaTfavv, de Partáw a Gratz,
de Gratz
finalmente
a Milaõ.
Em todos
eftes
caminhos
hia
o Infante cercado de
grandes tropas de foldados , e no ultimo,
para mayor fegurança ,
atado a cadêas : taó efquecidos eftavaó , de
quem era; hontem lembrados , do que era.
No Tortiífimo Caftello
de Milaõ o metêraó na
ca Ta mais Tórte com
guardas dobradas, e
mudadas , com Tcntinélla fempre á vifta,
com rondas , e fobre
rondas, que as vigiafTcm , com interdicto
perpe-
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perpétuo de naó vêr ,
de naó ouvir, de naõ
fallar, de naô efcrevcr.
Agora quizéra eu
perguntar a Caftella,
que confelho foy o feu
em huma prizaô taó
cheya de tantos exceffos. Se Portugal eftá todo levantado (como entaõ fe dizia) fe naõ ha
Cidade, nem Villa, nem
lugar , nem cafa , que
naó reconheça ao noffo
R e y ; fe em todas as
Fortalezas do Reyno,
prefidiadas por CartelIa , naó ha huma fó
amêa por Tua parte,
que importa, que Portugal tenha mais hum
homem ? E ainda que
importára muito , muito mais importava ao
crédito da mefma Monarchia. Por hum homem ha de fazer tantos extremos? Por hum
homem ha de chegar a
tratos taó indecorofos
huma Monàrchia , como a de Hefpanha ?
Aqui vereis, quaõ gran-

de homem era o Infante D. Duarte; mas vamos primeiro a Jofeph,
que nos fervem muito
as fuás circumftancias
para o vermos. Huma
das couzas , que muito
fe admira em Jofeph ,
he o muito cafo, que
feus irmãos fizeraó delle , e dos feus fonhos.
Os irmaõs naó eraó onze , e todos homens ?
Jofeph naõ era hum ,
e o menor de todos ?
Pois que importa , que
Jofeph fonhaíTe , ou
naó fonhaíTe , para Te
fazerem tantos conleihos Tobre elle; para
huns dijerem que morra, outros que feja prezo, outros que feja vendido; e finalmente para concordarem todos,
em que naó torne mais
a cafa de feu pay ? Por
ventura temiaõ , que
viéffe a íerverdade, o
que Jofeph fonhára? O
que elles temiaõ, elles
o dirtéraó : Ecce fom- çenef.
niatur venit. Naó fe 37.1.9.
temiaõ
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temiaõ dos fonhos,mas
temiaõ-fe do fonhador.
O que Jofeph fonhára
foy, que no dia da féga
as pavêas dos feus irmaõs cahiaó aos pés da
fua ; e ainda que os irmaõs eraó onze , e Jofeph o irmaó menor,
viaõ nelle tal faber,
tal prudência, tal generofidade , tal valor,
emfim huns efpiritos
taõ grandes, e taó fuperiorcs á fortuna, em
que eftava, que para
tudo , o que fignificaffe o fonho, havia nelle
capacidade, e q u e o f a ria melhor acordado,
do que o fonhára dormindo. De maneira,
que o conhecimento, e
conceito grande, que
tinhaó de Jofeph, era
o que fazia a tantos rV
mer a hum fó : elle fonhava com os irmaõs ,
e os irmãos fonhaváóno a elle. E como naó
ha affecto mais cruel,
que o temor, efte temor aconfelhado Toy,

clquccido de todos os
rei peitos, o que o vend e o , que o prendeo ,
e o quiz matar, e pilblicar por morto: Mortuas efl.
Ah perfeguido Jofeph noffo! Que o muito, que conhecerão em
vós, e de vós voffos
émulos ( Tangue tambem vortb ) Toy, o que
a tanto preço , c deíprezo vos vcndeo, e
comprou a liberdade ,
c o que a taó apertadas,
e dilatadas prizóes vos
martyrizou, e tirou a
vida. Conhecia Caftelia , melhor que nós ,
quanto havia , que temer, no peito , na cabeca, e no braço do
Infante; e efte conhecimento, e efte temor
foraó as culpas , que fe
provarão contra fua innocencia , e as que o
condemnáraó. Naó me
atrevera eu ao affírmar
(pofto que fempre o
entendeffe affim) fe a
mefma Caftella o naõ
confeflá-
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confeflára, e publicara
ao Mundo em hum Manifefto , que novamente mandou imprimir,
e cedo andará nas maõs
de todos. ReTere-Te alli huma Coníiilta dos
Deputados , que fe déraõ á caufa de Sua Alteza : e concordando
todos, em que Te lhe
naõ devia dar liberdade, ainda em caTo, em
que eftivéffe innocente,
dizem eftas palavras:
El miedo es juflo , ei
reze Io prudente, ei remédio necejfario. Ha
tal encarecer de temor!
Affim o confeffaõ publicamente : e era tal
a Peffoa do InTante ,
que naõ tem por menos crédito o conTeffáIo. Mas vede, como
lhe mudava as cores o
medo. Parecia-lhe juftiça : El miedo es juflo;
parecia-lhe prudência:
El reze Io prudente; parecia-lhe neceífidade:
El remédio neceffario:
Jhuma côr era de jufti-

ça outra côr era de
prudência, outra côr
era de neceífidade; e
tudo era medo. Oh cega razaõ de Eftado humana , e muito cega,
quando te guia a ambiçaõ ; mas muito mais
cega, quando te precipita o temor ! De forte , que ter em prizões
o innocente era juftiça;
temer mais a hum homem, que a Deos, era
prudência ; comprar
huma liberdade por
hum thefouro era neceífidade : e todos eftes precipícios fazia
faltar o temor , que tinhaõ tantos homens a
hum homem.

$. ni.
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Izia David a Deos*
A timore inimici Pf. *??
eripe animam meam : i .
Senhor , livray a minha vida do temor de
meu inimigo. Eftas palavras podem ter dous
fentidos, e ambos os
M
cxplr*
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explica Hugo Cardial:
Ou pedirDavid a Deos,
que o livre do temor ,
que elle tinha a Teus inimigos ; ou pedir que o
livre do temor , que
Teus inimigos lhe tinhaõ a elle. Efte Tegundo Tentido he mais conTórme, ao que íòaó as
palavras; porque o temor , que eu tenho a
meu inimigo, he temor
meu ; e o temor, que
meu inimigo me tem a
mim , he temor Teu:
A timore inimici. Mas
como pode fer, que peça David a Deos , que
o livre do temor de feu
inimigo ? Que o livre
do feu poder , que o livre do feu valor, que
o livre das fuás traições, que o livre do feu
ódio, fim ; mas que o
livre do feu medo, que
o livre do Teu temor ?
Com muito mayor razao; porque nao ha
mais cruel inimigo,que
o inimigo com medo.
O inimigo fem medo

muitas vezes he piedoZ o; o inimigo com medo he inimigo Tem piedade; o inimigo Tem
medo TatisTaz-Te muitas vezes Tem chegar á
vida : o inimigo com
medo fó com a morte
fe dá por feguro: a razaõ , e a experiência
he; porque o inimigo
fem medo trata da fua
fatisfaçaõ, o inimigo
com medo trata da fua
fegurança, eódio. Affim lhe aconteceo ao
noflo Infante, que naõ
fo cegou o medo de feus
inimigos, até que o
paffou do cárcere á Tepultura: Mortuus efl.
Oh que cruel foy efte temor l MasqueglorioTo para Sua Alteza !
Muito glorioTo fez 3
David a victoria do Goliat, mas muito mais
glorioTo o medo de
Saul: muito gloriofas
foraó para Sanfaõ as
victorias dos Filiftêos ;
mas muito mais glorioTo o temor, que os meímos
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mos Filiftêos lhe tiveraô. Que David , fendo hum fó homem ,
peregrino, Tora da Tua
pátria, como entaó era,
déffe tanto cuidado a
Saul; e que Tendo hum
Rey taó grande , taó
poderozo, armaffe tantos Toldados, e fizéffe
taõ extraordinárias diligencias para o prender ! Grande argumento de quaõ grande Peffoa era David. Mais o
honrou Saul com a prizaó, que naõ chegou a
fazer , que com a inveja , que lhe tinha. E
que Sanfaó, Tendo também hum homem fó , e
defarmado, meteffe em
tanto temor, e perturbação a todo o Senado,
e Republica dos Filiftêos; e que os Filiftêos,
fendo, os que tanto
dominavaô
naquelle
tempo, multiplicaffem
guardas , cercaffem Cidades , armaffem exércitos, bufcaflem tantos
outros meyos, ainda in-

decentes, para o prender ! Grande prova de
quaõ grande Tugeito
era SanTaÓ : mais o
honrarão os Filiftêos
com o Teu temor, do
que o honrara o leaó ,
que elle deTqueixára ,
e naó temera. Muito
glorioTo fez a David,
e a SanTaó o temor de
Teus inimigos: e Te a
gloria Te ha de medir
pelo temor, mayores
circumítancias ainda de
temor fe achaô na prizaõ deSua Alteza, que
nas de Sanfaó, e David.
Saul fez tantas dili-^
gencias por prender a
David , mas fempre
por meyo das armas:
foldados a fua cafa ,
foldados a Ceila, foldados a Engadi, foldados a Ziph , foldados a toda a parte, onde fabia, que eftava ;
mas ainda que tanto o
procurou prender, nunca tratou de o comprar:
prezo fim , mas naõ
vendido, naó; qu naó
M 2
fe
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fe abatia a tanto o temor de Saul. Para prender o Infante naó fó le
armáraó Toldados, mas
armou-fe o intereffe ,
armou-Te a infidelidade, armou-Te a traição,
e naó houve trato Teyo,
e cruel, que le naó ar
maffe: tanto era o temor , que obrigava a
tanto. A prizaó, e entrega de Sanfaó he verdade , que Toy compra
com o preço, que Te
deo a Dálila; mas depois de os Filiftêos o
terem em Tuas maós,
contentáraõ-Te com lhe
tirar a vifta ; a lingua ,
e os ouvidos deixarãoJhos livres : e ainda
que nos cabellos tinha
toda a fortaleza , também lhe deixarão crefcer os cabellos. Ao Infante depois de prezo,
tiráraõ-lheo vêr, tiraraõ lhe o ouvir, tiraraõ-lhe o fallar; e fe
os cabellos fignificaõ
os penTamentos , até
os penTamentos lhe.

prenderão: porque tam*
bem os inítrumentos
de communicar , que
era o eTcrever , lhe
tiráraõ : tanto era o
temor , que obrigava
a tanto.
Ainda que Teja com
aggravo noffo, naó hey
de deixar de dizer, onde chegava efte temor.
NaquelleConcelho,que
já reTerí, em que Te re-,
Tolveo a prizaó de Sua
Alteza , houve voto ;
( e Grande voto) que Te
aceitaffe aos Catalães a
Tugeiçaó, que offereciaó , e que o exercito
de Catalunha, aífim inteiro, como eftava, fe
paffaffe a Portugal, antes que tivéffe tempo
de mais prevenções.
ReTpondeo-Te a cite
voto , que Portugal
naõ dava cuidado; que
eftava feguro. De maneira, que Portugal em
Portugal naõ dava cuidado , e o Infante em
Alemanha dava-lhe tanto cuidado. Por certo,
que
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que efta pouca eítima- as galés, a frota , a
çaõ de Portugal naõ embáxada de Roma , e
ley, em que a fundava a de Alemanha, as arCaftella. Se os exem- mas deFlandres, e as
plos do valor Portu- de Catalunha , tudo
guez eftivéraõ fó alem neftes nove annos eftedo Cabo da boa Efpe- ve a cargo dos poucos
rança, naó fora mui- Portuguezes , que em
to , que Caftella os naó Caftella fe acháraó.
viííe por diftantes; e Te Pois fe Portugal he
eítivéraó fó nos tem- hum Reyno tanto paos delRey D.Joaó o ra dar cuidado, como
, e do Conde D. Nu- o tinha Caftella por taõ
no Alvares, naó he feguro,e todo o feu cuimuito os efqueceffe por dado punha na prizaó
antigos ; mas bem ía- do Infante ? Para que
bia Caftella pelos mef- nos naó admire efte
mos Correyos, que lhe penfamento de Caftelleváraô a nova, que pa- la , e delle infiramos
ra lhe tirarem o nome melhor, quem o Inem huma hora, e o fante era, ouçamos ,
Reyno em oito dias, o que fez hum taõ
baftáraó fó quarenta grande Soldado, e taó
Portuguezes : quanto grande Político, como
mais, que pelas relí- David, emfemelhante
quias delles , que lá ti- cafo.
Acclamou-fe Abfanha , podia julgar ,
quaes eraó, os que cá laõ Rey de Ifrael em
hcavaó. Todos os póf- Hebron , e foy logo
tos grandes , que tem acclamado , e recebiCaftella , occupáraó do em todas as CidaPortuguezes neftes no- des do Reyno, fem five annos; a armada, car huma fó. Chegou

f
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a nova a David pelo
primeiro avizo , dizendo , que todo o
Reyno com todo o coraçaõ feguia a Abfalaó
J- R«s- por feu Rey: Venit nuní- h
' tius ad David dicens ,
totó corde uni verfus
Ifrael fequitur Abfalon. Chegou dahi a
poucas horas fegundo
avizo, e accrecentou,
que também Achitophel Teguia as partes
v
31 de Abfalaó: Nuntiatum efl autem David,
quod & Achitophel effet eum Abfalon. Tanto que David ouvio dizer , que Achitophel
feguia as partes de AbTalaõ , no mefmo ponto levantou as maós ao
Ceo, e Tez oração a
Deos , pedindo, que o
livraffe do confelho de
Achitophel: Dixitque
Davil, infatua, quafo , Domine, confilium
Achitophel.
Notável
orar, e naó orar de
David ! Qjiando lhe
dizem , que cüá levan-

tado em Rey Abfalaó-,
e que todo o Reyno,
unido em hum coração,
o fegue , naó ora David a Deos, nem pede,
que o livre do Rey,nem
do Reyno; e tanto que
lhe dizem, que tambemAchitophel tomou
a voz de Abfalaó , entaõ ora, entaõ pede a
Deos, que olivredelle , e do Teu conTelho !
Sim : porque era homem Achitophel de
tanta cabeça , de tanta
authoridade , de tanta
induftria , de tanto talento, que em ordem
á recuperação do Reyno contrapezava mais
aquelle homem fó, que
todo o Reyno junto.
O Reyno , ainda que
unido , Tem Achitophel parecia-lhe a David, que o poderiarcTtaurar; mas unido, e
Achitophel com elle ,
julgava o por inrertauravel. Efte he o conceito, que de Achitophel fazia David ; erte
o que
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o que do Infante D.
Duarte fazia Caftella ,
e Teus Concelhos. Se
nós chegáramos a vêr
aquelle grande Irmaó
fora daquelle Caftello ,
Caftella nos refpcitára
Cant. mais: Quis mihi det
te fratrem meum, ut
inveniam te foris, $jam me nemo defpiciet !
O refpeitar menos Caftella a Portugal, he
pelo grande conceito ,
que tem de fi; e refpeit a r , e temer tanto ao
Infante, he pelo grandeconceito, que tinha
delle. Naõ podemos
•negar, que na largueza das terras , e no numero da gente excede
Caftella muito a Portugal : media-fe pois
Caftella com Portugal
fem o Infante, e olhando para a fua grandeza,
dava a Portugal por feguro : tornava-fe a medir outra vez com Portugal junto com o Infante, e olhando para
o talento do Infante,

dava a Portugal por
perdido ; poriffo lhe
dava menos cuidado
Portugal, e o Infante
lhe dava tanto cuidado,
e tantos cuidados. Se
os émulos de Jofeph o
íonhavaõ, mais fonh«va Caftella ao Infante :
aquelle defvélo , com
que dormindo, e acordado o velavaó , que
era, fenaó fonhálo ?
Cuidavaó que nelle nos
tinhaó prezos também
a nós; cuidavaó que
com os muros de MiJaó eftavaó fitiando a
Portugal; cuidavaó que
Portugal fem o Infante,
era feu , e com o Infant e , noffo. Eu naõ fey,
que mayor elogio fe
pôde dizer do Infante,
que efte temor de Caftella. Naõ digo mais.
Se contarmos os Reynos fugeitos a Caftella,
acharemos, que faõ tantos , como ha Cidades
em Portugal; eeftando
taó defiguaes as balanças,entendeo Caílclb,
M4
que
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que para Te trocar a
defigualdade, baftava,
que Te puzéffe da parte
dePortugal a eípada do
Teu InTante. Naó Taz
fim a Eícritura de encarecer o pezo das armas
do Gigante Goliat, e
com tudo he certo, que
naó pezavaó tanto da
parte dos Filiftêos asarmas do Gigante,quanto
da parte de ITrael a Tunda de David. Os vaffallos de David avaliavaõ
a Tua peffoa em dez mil
homens: Tu unus pro
decem millibus compu
taris.
E em quantos
mil avaliava Caftella o
noffo Infante, pois fe
perfuadio, que com elle naó podia vencer
nos? Nenhum Principe
alcançou já mais taõ
grande victoria de taó
poderozo inimigo: naó
venceo o InTante a CaTtcllana campanha, venceo-a em Teu próprio
conceito; tirou-lhe por
defpojoSjOque nenhum
vencedor tirou já mais

ao vencido, a efperança de poder fer vencedora. Só huma couza
havia em Caftella mayor, que o Infante, que
era o feu temor,e poriffo effe fó o pode matar:
Mortuus efl.

§.IV.

M

As paffando da
cauTa ao fugeito, e confiderando efta
morte da parte do mefmo Senhor Infante, naó
he menos de ponderar,
e de admirar, que também concorrelfe para
ella Sua Alteza. Quan
do chegarão á Corte d e
Alemanha as primeiras
noticias da Reftauraçaó
de Portugal, teve tempo Sua Alteza para logo paffar-fe a terras de
outra juriTdiçaô, e n a ô
Te paífou logo. Eftando já para Te partir, teve recado do Imperador , em que o chamava , e Toy, podendo
naõ hir: nefta detença,

poíto
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poílo que breve, Te lhe
embargou a liberdade,
a que depois Te Teguio
declaradamente a prizaõ. Dava por razaõ
Sua Alteza depois do
fucceffo , que fe fiara
no feguro da palavra
Imperial, que tinha ,
de que em terras do Imperio naõ confentiría
fazerfe-lhe violência,
Mas dizem os Politicos , que nem Sua A\teza havia de crer tal
palavra, nem fe havia
fiar de tal feguro. Na
Hiftoria de Jofeph fe vê
retratada efta Política
em huma bem notável
allegoría delia. Eftando Jacob para morrer
no Egypto, chamou a
feu filho Jofeph , que
naquelle tempo era
Lugar-Tenente delRey
Faraó, e tomando-lhe
da maó a Infignia Real,
ou o cétro, que nella
trazia, pedio-lhe, que
lhe promettefle , e juraffe de fazer levar
feus óíTos á terra de

Promiíláõ á fepultura
de feus avós ; e depois
que aífim o prometteo,
e jurou Jofeph , encoTtadoJacob fobre o cét r o , que lhe tirara da
maô, adorou a Deos, e
deo-lhe graças. Efte hc
o fentido , em que explica Santo Agoftinho
aquelle texto diíficultozo dos Setenta: Adoravit Ifrael fuper cacumen virga ejus. Qtiid S.Aug;
efl (diz o Grande Doutor) adoravit fuper cacumen virga ejus , id
efl, yofeph ? An forte
yacobtuleratabeo virgam, quando ei jurabat idem filius, & dum
eam tenet pofl verba
jurantis, non dum illa
reddita, mox adoravit
Deum? De maneira,que
quando Jofeph houve
de prometter, e jurar,
tirou-lhe Jacob da maó
o cétro, e naõ lhodeo,
fenaõ depois de promettido, e jurado. Oh
que grande pintura da
falia Política dos Príncipes,
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cipes, que hoje mais
que nunca Te ufa no
Mundo ! Para que JoTeph prometta , ejure,
o que lhe pede Jacob
Teu pay, tira lhe primeiro da maó o cétro,
que trazia nella ; porque as promeffas, eainda os juramentos , que
Te Tazem com o cétro
na maõ, por mais que
Tejaõ jurados em grandes obrigações , nem
coftumaó levar verdad e , nem tem firmeza.
Que bem entendeo
cfts grande liçaôDavid.
N o dia, em que David
perdoou ávida a Saul,
aviftando-Te ambos, conheceo Saul o grande
beneficio, que delle tinha recebido; chamoulhe filho, chorou com
elle , difte lhe, que fabia de certo, que havia
de reinar , reconciliouTe, e capitulou com eile debaixo dejuramento , que naó extinguiria fua cafa: e acabados eftes concertos,

diz o texto, que Afcendit David ad tutiora
loca : Que Tugio David
de Saul, e que buTcou
lugares ainda mais Teguros para Te pôr em
Talvo. P o i s , D a v i d ,
quando Saul vos deve
a vida, e o conhece;
quando chega a chorar
hum Rey , quando vos
chama filho , quando
faz concertos jurados
comvoTco, entaó fugis
mais depreffa , entaõ
temeis , e vos reccáis
mais, e vos pondes outra vez em cobro? Sim;
porque em matérias de
Reys, e de Reynos naó
ha que fiar em lagrimas, nem em palavras,
nem em promeffas,nem
em feguros , nem em
juramentos. Hum fó
Teguro tem as palavras
dos Reys , em quem Te
teme , que he deTapparecer a toda a preífa ,
e pòr-fe em feguro, como fez David; e aífim
dizem os Políticos,que
o devera Tazer o Infante

lRe
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te de Portugal : mas Te com os objectos; os
naô o Tez, porque era que faõ filhos do difo InTante de Portugal curfo, parecem-fe com
D. Duarte. A verdade o fugeito : cada hum
do feu trato, a gênero- coftuma difcorrer, cofidade do feu animo , a mo coftuma obrar ; e
Realeza do feu coração, o que cuida, o que os
a honra dos feus penfa- outros haó de fazer, hê
mentos o entregarão a o que elle fizera : as
feus inimigos. Naõ fo- obras, e as imaginações
ra o Infante, quem era, dos homens naô tem
fe naó crera a palavra , mais differença, que feque lhe déraó, e fe pre- rem humas por dentro,
fumíra antes , ou lhe outras por fora ; as
entrara no penfamen- obras faó imaginações
to , o que aconteceo por fora , as imaginadepois. Os penfamen- ções faõ obras por dentos Taõ os primogeni- tro : e fe faõ menos as
tos da alma; fempre fe obras, que as imaginaparecem á origem,don- ções, naó he pela diffede nacêraó : aífim co- rença, fenaõ pela difmo ninguém h e , o que ficuldade. Se o Infante
cuida de fi, aífim he difcorrêra com o coracerto, que cada hum çaô, dos que lhe falhe, o que cuida dos ou- táraó á fé, elle antevítros. Ha huns penfa- ra, que lhe haviaõ de
mentos, que nacem , faltar; mas difcorrenpelo que entra pelos do com o feu coração ,
fentidos ; e ha outros, como podia tal prefuque nacem, do que fe mir, e muito menos
confidéra com o difcur- crer?
fo: os que faõ
filhos
Acuda pelo feuPridos fentidos, parecem» zioneiro o grande Arcebifpo
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cebiTpo de Milaõ: Quis
hocapprehendat inSanclis, qui altos de Juo
affeclu aftimantt
Et
cuia ipfisamicaefl verttas, mentiri neminem
putant ; fallere quid
fit, ignorant; libenter
credunt, quod ipfi funt;
nec pofjunt fufpeclum
habere, quod non funt.
Quem
reprehenderá
aos bons, (diz Santo
Ambrofio) porque avaliaõ aos outros por fi
meímos ? Como naõ
íabem, fenaó fallar verdade, cuidaó, que lhe
naõ haó de mentir; e
como nelles naó tem
lugar o engano, naõ
crêm, o que íaõ, enaõ
pódem fufpeitar, o que
naó faõ : Libenter credunt, quod ipfi funt;
nec pofjunt fufpeclum
babere , quod non funt.
Queriaõ os Políticos ,
que o Infante naõ crêffe , o que lhe diíléraõ ,
c que Tu (peita ffe, o que
lhe naõ diíTéraõ: o que
Sua Alteza crêo foy na-

tural; o que queriaõ;
que Tufpeitaffe, era impoífivei: o que crêo
foy natural ; porque
c r ê o , o que elle era ,
e o que elle fizera : Ltbenter credunt, quod
ipfi funt; o que queriaõ , que fuTpeitaffe ,
era impoífivel ; porque havia de TuTpeit a r , o que era impoífivel que elle foffe, e era
impoífivel que elle fizéfle: Necpojfunt
fufpcclum habere , quod
non funt. Como havia
de fufpeitar infídelidade hum animo taõ íincéro ? Como havia de
imaginar engano hum
coração taó verdadeiro ? Como havia de recear mudanças hum peito taó confiante ? Como havia de prefumir
vileza huma condição
taõ generofa ? Como
havia de imaginar intcreffes hum efpirito
taõ magnânimo? Como havia de cuidar , e
de entender, e de crer,
íenuo
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fenaõ Realezas , hum
animo, hum efpirito,
hum coração taõ Real?
Fora naõ fer o InTante,
quem era , fe tal crera,
fe tal prefumíra, Te tal
imaginara. Cada hum
imagina com os Teus
penTamentos, e Teriaô
penTamentos muito aIheyos do InTante, os
que taes imaginaffem.
È já que os Políticos ailegaõ com as Hiftorias
de Jofeph, e de David,
com os mefmos lhes
quero refponder , e
com dobrados exeirtplos em cada hum.
Mandou Jacob a Jofeph com hum recado
a Teus irmaõs. Foy, e
naô os achando, onde
cuidava, diz o texto ,
que o encaminhou hum
homem , andando erGen.37 rado pelo campo: Invenit eum vir errantem in agro: alfim en^
caminhado por efte homem, que muitos querem que forte Anjo,
chegou; e efta foy a

occafiaó , com que o
prenderão, evenderão,
Jofeph Tabia , que lhe
tinhaô grande ódio
Teus irmaós, e lho moítravaó nas palavras :
Oderant eum, nec po- IbIden,
terant ei quidquampa-• v.4.
cifice loqui. Sabia também , que os tinha accuTado gravemente diante do pay: Accufa- v.a
vit fratres fuos crimi
nepejfimo. Sabia mais,
que o Tonho, que lhes
contara , fora delles
mal recebido, e peór
interpretado: Nunquid V.8.
Rex nofter eris,autfubjiciemur ditioni tua ?
Pois fe JoTeph tinha
tantas razoes , e tantos
indícios da Tua parte ,
e da de Teus irmaõs para cuidar, que toman*
do-o fora da cafa do
pay lhe fízéffem algum
aggravo , porque Toy
com tudo ao recado de
Jacob? Porque naõ preTumío, que o quereriaõ
matar; porquenaõ antevío, que o prendeXhÓy
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riao, e que o venderiaõ, como fuccedeo.
Tinha Joíeph huma
agudeza de vifta taó
fuperior, que penetrava os futuros; e naó
prevío, nem imaginou,
que o poderiaõ matar,
que o poderiaó prender , que o poderiaó
vender feus irmaós ?
N a õ , que femelhantes
imaginações nao entraõ em entendimento
taó nobre, e taó generoío , como o de Jofeph : das Eftrellas do
C e o , e das palhas do
campo adivinhava Jofeph os Tuturos ; mas
taes Tuturos , como efíes, que envolvem huma maldade, e huma
crueldade taõ grande,
naõ cabem no entendimento dejoleph , nem
entraó em taó honrado
penfamento , como o
feu. Poriffo foy ao recado de jacob , e infiftio em hir, e o hir naô
foy erro , fenaó acerto. Quando tomou por

outro caminho ( c o m a
queriaõ os Políticos ,'
que o Infante tomaffe)
entaó he que hia errado , e errado a juizo
dos homens , e dos Anjos : Invenit eum vir
erra fitem. Se Jofeph
crera , ou imaginara a
traição, que depois lhe
fizeraó os irmaõs, naó
fora Jofeph, fora como
elles; e fenaõ , diga-o
a experiência. T a n t o
que morreo Jacob n o
É g y p t o , fendo paffados mais de trinta annos , entrarão em penTamento os irmaõs, que
JoTeph Te queria vingar
da injuria, que lhe tinhaó feito; e naó fe
atrevendo a apparecer
diante delle , mandáraõ-lhe hum Memorial
em nome do pay defunto , em que elle, e elles lhe pediaõ , que fe
naó quizéffe lembrar
daquelle feu erro: Qtto Gcn.fo
mortuo, timentes jra- v.ir.s
três ejus,<b* mutuo col- l6'loquentes: Ne forte me
mor
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mor ftt injuria, quam
pafifus efl, à° reddat
nobisomne malum,quod
fecimus. Mandaverunt
ei dicentes, érc. Ora
notay a grande diffêrença de ânimos entre
Jofeph , e feus irmãos.
Eftes na mefma hora,
em que acaba de efpirar o pay, em que naõ
ha irmaó tanto de fera,
que deixe de eftar enternecido, e humano;
e depois de paffados
tantos annos , em que
o tempo digere os mayores aggravos; e depois de ouvirem da Tua
boca a Jofeph, que todo aquelle cafo fora ordenado por Deos para
remédio da cafa de feu
pay , e exaltação fua ;
e depois de os abraçar,
e chorar com elles, e
os pôr á fua mefa , e os
aprefentar a Faraó, e
os honrar, e enriquecer, e fe prezar muito
de os ter porirmaós,
fobre todos eftes argumentos de verdade ,

amifade , e irmandade,
ainda lhes entrou no
penfamento., que Jofeph fe quereria yingar dei les , e naó te
atreverão a apparecer
em fua prefença ; e JoTeph pelo contrario,'
Tobre tantos motivos
de ódio, de inveja, de
vingança, nem temeo
hir-Te entregar aos irmaõs em hum defpovoado , nem lhe paffou
pela imaginação , nem
por Tonhos , que elles
lhe fariaõ , o que lhe
fizeraõ. E donde naceo
efta differença de penfamentos? Das caufas,
naõ; porque eraó totalmente
contrarias.
Pois fe naõ naceo das
caufas , donde naceo ?
Naceo dos fugeitos , e
dos ânimos de cada
hum ; que cada hum
como he, aífim imagina. Jofeph, que tinha
animo nobre, leal, generoío , imaginava lealdade , boa irmandade , e boas correfpondencias;
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dencias ; os irmãos,
que eraó ruíticos, desieaes, vingativos, traidores, imaginavaõ traições, imaginavaõ vinganças,imnginavaô deslealdades , imaginavaõ
vilezas. E fendo ifto
affim verdade , que os
penfamentos faó efpelhos dos corações , em
hum coração taó leal,
taógenerofo, qual era
o do Infante , como fe
haviaó de reprefentar
taõ baixos penfamentos ? Eftes peníamentos ou fe haviaõ de
conformar com os objectos , ou com os lugcitos : os objectos era
hum Monarcha, huma
palavra Real dada , a
fé, e hofpitalidade publica, e muitos beneficios recebidos; o fugeito era o Infante D.
Duarte : pois de taes
objectos , e por tal fugeito, como fe podiaõ
formar penfamentos,
que naõ foílcm deverdade, de gcncrofidadc,

de fé, de firmeza, è
de confiança , que fi>
raõ, os que entregarão
ao Infante.

i v.

M

As vamos a David. David he
verdade , que fe naõ
fiou das palavras de
Saul ; mas quando fe
naó fiou? Depois de
averiguado , e declarado o ódio , e tençaó
de Saul; e depois de
ter repetidamente experimentado, que naõ
valiaõ com ellenenhuns
benefícios, nem. tinhaõ
fé, nem firmeza fuás
promeffas. Antes de
todas eftas experiencias, e anatomias do
coração de Saul, vede
o que delle, e de fua
palavra Real prefumía
o meímo David : he
cafo notável. Defde o
dia da victoria do Gigante, e em que as
donzellas de Jerufalêm
cantarão aquella letra
fatal,
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fatal, logo David conheceo nos olhos de
Saul o ódio , e inveja
mortal, que no feu coração ardia: tinha-lhe
promettido fua filha
Merob, e a feu defpeito deo-a a Adriel: em
todas as occafiões de
guerra perigofa o mandava , para que lá morreffe : deo-lhe a filha
fegunda Michol com
condição , que a havia
de dotar com cem cabeças de Filiftêos, para que huma dellas foffe a fua : defcobertamente o mandou cercar , e prender a fua
cafa, com ordem, que
foffe morto hella , como Tem duvida fora,
fe huma induítria da
mefma Michol o naõ
livrara : íobre tudo,
duas vezes em differentes dias lhe atirou a
David com a lança ,
que tinha na maó, dentro em feu próprio Paço; e por fer ainda mayor a ira , que o cega-

va , o nao pregou juntamente com a parede.
Podia haver mayores,
e mais multiplicadas
demonftraçóes de ódio?
Podia haver maiscalificadas razões para hum
vaffallo, que tinha tanto , que perder na vida , que naõ trataífe
fomente de a pôr em
Talvo, e Te naó fiafle
mais de hum Rey taô
declaradamente inimigo ? Pois lede o capit.
i$. do fegundo livro
dos Reys, e achareis,
que fobre tantas experiências , e demonrtra*
ções eftava difpofto
David a fe tornar a
fiar de Saul fobre huma fó palavra fua , que
elle difféffe ajonathas.
Eu me aufentarey , diz
David ajonathas: íeElRey á mefa perguntar
por mim, dizey-lhe,
que fuy facrificar a Be
Jêm; e fe refponder
Bem eftá, eu me dou
por fatisfeito: Si dixe- 1. Rcg.
rit: Benè , pax erit ;o. 7.
N
fervo
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fervo tuo. De forte,
que era o coração de
David taõ generoTo, e
o conceito, que fazia
de huma palavra Real,
taõ grande, que depois
de tantos deíênganos,
e experiências, eftava
ainda perTuadido a Te
fiar de Saul , e que baftava hum Benè efl da
boca de hum Rey para lhe naõ poder vir
mal nenhum da Tua
maó : diga o Rey: Benè efl, e naó quero outro Talvoconduto, que
efta fó palavra: Si di
xertt, pax erit fervo
tuo. EiTaqui quaõ naturalmente crêm o bem,
e quaõ difficultozamente fe perTuadem a prefumir o mal corações,
como o de David, que
faõ feitos á medida do
Coração de Deos. David no Teu cafo, e o
Infante no Teu, ambos
imaginarão , o que cada hum delles fizera; e
fe ambos Te enganarão
no Tucceffo naô foy

erro do entendimento,
Tenaó generofidade do
coração : David em
prefumir , que Saul
obraria, como Rey ,
fez Tua obrigação;
Te Saul Taltou à Tua ,
porque ha de Ter culpa,
fenaõ louvor de David?
E quando na credulidade , e confiança de David coubera alguma culp a , oudemafia, nado
Infante nenhuma fe podia confiderar; porque
a palavra do Principe ,
em que fe fiou, pela
grandeza, pela Fé, peIa Religião , pela amiTade, pelas obrigações,
pelos exemplos dosMayores , emfim por tudo
promettia firmeza, Te
gurança , e a confiança,
que delle Te Tez.
Razaõ, e muitas razões tinha Sua Alteza
para recear, que procura ffe a Téra péífima
comer a Joíeph ; mas
muito mayor razaõ , e
razões tinha para crer,
que quando o quizé/Te
comer
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comer o Leaó, fahiria
ao defender á Águia.
Para tragar hum infante , filho daquella illuftre Mulher do Apocalypfe, fahio em campo
hum Dragaõ fero ; e
porque o naõ tragou a
elle, nem a ella ? Porque teve por fi o amparo das azas de huma
Apoc.
Águia
grande: Data
íi 1
' *' funt mulieri dua ala
Aquila magna, ut volaret in locum fuum:
Com o favor das duas
azas de huma Agüia
rande teve lugar para

perar aífim. Dentro em
Portugal tinha o exempio. Entregou-feo Corpo de S. Vicente em
confiança a hum corvo,
e fendo oDepofito de
taõ grande tentação para a voracidade natural
daquella ave, a mefma
confiança , que delia fe
fez, a obrigou a tanto,
que fe poz em campo
aberto contra o lobo,
e com as azas, e as
unhas o defendeo de
feus dentes; e fe efte
primor fe acha nos córvos, porque fe naõ ha-

fua terra. Se efta he a
obrigação das Águias
grandes
, aindaobrigaquando
naõ devem
ções , como havia de
prefumir o contrario
da grandeza de outra
Águia, e taõ obrigada
a hum Infante naõ menos illuftremente nacido ? Naõ digo eu de
huma Águia, mas de
outra Ave menos Real
o deve prefumir , e eí-

via de efperar das
Águias? Huma dellas
foy o Grande Imperadorconta,
Carlosque
V, fazendo
do qual
fe
o ninho huma andorinha na tenda , onde eftava alojado, havendo
de marchar para outra
parte , mandou , que
fe naõ desfizéffe a tenda , até que a andorinha a naõ deixaffe: taó
Tagrado lhe pareceo
aquelle Imperador o
N2
direi-

f ir feguramente para a
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direito da hoTpitalidade , que até com hunia
avezijiha de taó inferiores refpeitos quiz, que
fe guardaffe.
Sendo
pois o Tagrado das azas
Imperiaes taó fagrado,
como havia de prefumir, nem imaginar, e
muito menos crer , que
devido por tantos títulos , e ainda promettid o , lhe faltaffe ? Para
tal crer , para tal prefumir, para tal imaginar, havia de obrar
com outro entendimento menos verdadeiro , e com outro
coração menos genejofo, e naõ com o feu.

§.vx

O

Segundo exemplo, que promet, feja do
tfegundo
i de David
David , para
que Teja Tem exemplo,
Entrarão pelo Horto
de GethTemani os foldados do Império Romano , capitaneados

por Judas para prender injurioTamente a
Chrifto. Sáhe-lhe o Senhor ao encontro, e
pergunta : Quem qua- Joann?
rittsl Aquém buTcais? l8 -*
Antes deltast palavras
nota immediatamente
S. Joaõ, para os que
naõ foubéffem , que Tabia o Senhor tudo, que
havia de vir Tobre elle:
yESUS autem fciens iw*
omnia, qua ventura
erant fuper eum. Pois
Te o Senhor íabia tudo,
o que havia de vir Tobre elle, como pergunta , a quem bufcavaõ ?
Ponderozamente Ruperto: Non dixit: Ecce RuP*c'
ego, quiame quaritis \
fed : Quem quaritis,
inquit; quia re vera
talem perfecutionis modum veritas nefcit ;
Naõ Te preTentou o Senhor aos que o vinhaó
prender, dizendo, que
bem Tabia , a quem
bufcavaõ; mas pergunta-lhes : A quem buícais ? como Te o nao
foubéra;
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foubéra; porque tal modo de perfeguiçaó, e de
prizaõ, era taó alheyo
de todo o difcurfo, e
de todo o crédito, que
verdadeiramente , diz
Ruperto, a mefma verdade de Deos , a quem
nada fe efconde, parece , que a naõ podia
acabar de crer, e que
a ignorava. Menos moderadamente fallaõ as
palavras de Ruperto,
mas aífim fe haó de entender. Chrifto, em
quanto Deos , pela fciencia Divina , e em
quanto Homem pela
fciencia fobrenatural,
conhecia, e eftava vendo tudo , o que lhe haT
via de acontecer; mas
fe póftas eftas duas fciencias á parte difcorrêra Chrifto naturalmente com todo o feu entendimento, e faber,
naõ crera , nem fe perfuadíra, que tal modo
de perfeguiçaó lhe traçavaõ os homens, a
quem elle taõ differen-

te tratamento tinha
merecido. Chrifto foy
prezo fem culpa , e fobre muitos benefícios ,
e debaixo de falfa paz ,
e atado como malfeitor, e vendido por Judas, e defamparado,
dos que lhe tinhaõ^promettido fidelidade : e
todas eftas circumítancias ( quanto a comparação o íofre) concorrerão na prizaó do Infante. Pois fe o entendimento , e conceito
do mefmo Chrifto fe
naõ pudera perfuadir a
tal modo de prizaõ taô
enganoza, e taõ defmerecida, como a {havia de crer , nem imaginar hum animo taõ
leal, e taõ verdadeiro,
como o do InTante? Talem perfecutionis modum veritas nefcit.
Chrifto foy vendido,
e faltáraõ-lhe á promertá : a venda executou-a Judas ; a promefTa quebrou-a Pedro : e
fe eftes deTeitos Te naó

N3

acha-
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acháraó, fenaõ divididos em dous pefcadores , como os havia de
prefumir o Infante juntos em hum Principe ?
Mas o certo he ( para que diga, o que
creyo ) que em tudo
foy parecida huma prizaó a outra : a prizaó de Chrifto naó foy
mandada pelo Imperador de Roma , fenaó
executada por feus miniltros, mandados por
outros Príncipes: Miffi à Principibus Sacerdotnm], & Senioribus
pepuli. Se naõ houvera
máos Miniftros ao lado
dos Príncipes , nunca
a pureza de fua verdade, nem a fama de fuás
acções padecera eclipfes. Mas o verdadeiramente eclipfado foy
o noffo Sol, que como
Sol correo por Teus proprios partos ao Teu oceafo. Vendeo-o a cobiça ,
mas primeiro o vendeo
a generofidade do Teu
animo ; entregou-o o

engano, mas primeiro
o entregou a verdade
do feu coração; prendeo-o a vileza , e matou-o a crueldade; mas
primeiro oprendeo, e
matou a nobreza- da
magnanimidade Reat
de Teus penfamentos.
Dous conceitos concorrerão á morte de Sua
Alteza, ambos para elle muy glorioTos; porque ambos moftravaó,
quem era : o conceito,
que Caftella tinha do
InTante, com que tanto o temeo; e o conceito, que o InTante teve , dos que o entregarão , com que os naõ
foube temer : morreo
por muito temido; e
morreo, porque naó
foube temer o temor
alheyo, e o feu deftemor o matáraõ: Mortuus efl.
C VIT.
^*
T7^ Stas foraó as cauJ Q / ias , que houve da
parte de Caftella, e da
parte
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do Infante. Nelf >arte
a para concorrer ; e

Sap.io
14-

Nelle para naó divertir
fua morte: mas da parte da Providencia, que
he caufa fobre todas as
caufas, que caufa , ou
que motivo
haveria
acodir,
co-,
naõ
para
mo coftuma, pela innocencia, e deixar morrer num cárcere hum
Principe taó digno de
vida ? De Jofeph , diz
a Efcritura : In vinculis non dereliquit illnni:
Que o naõ deixou Deos
nas prizões ; porque
ainda que efteve prezo
dous annos, o tirou
delia com tanta gloria.
Pois fe affim coftuma
Deos tratar a innocencia , fe affim coftuma
acodir pela juftiça, como nefte cafo trocou
Deos o eítilo ordinário
de fua Providencia, e
naó fó negou á liberdade do Infante os meyos
Divinos, mas ainda lhe
eftorvou, como de propoíito, todos os huma-

nos? Se houve fucceffo
no Mundo, que mereça nome de fatalidade,
foy fem duvida o da
prizaõ,
e morte do Infante
D. Duarte.
Dirá porventura alguém, fundado na mefma Hiftoria de Jofeph,
que a demafíada diligencia , que fe poz nos
meyos humanos, foy a
que eftorvou o effeito
delles: porque aílim lhe
fuccedeo a Jofeph com
a confiança, que poz
na valia do Copeiro de
Faraó. Naó nego, que
as diligencias fumnías
humanas foraô todas,
as que coftuma o grande amor , quando fe
ajunta com o grande
poder; mas he certo,
que os meyos, e diligencias Divinas fe applicáraô dobradamcnt e : porque fe batia o
Caftello por fora , e
mais por dentro; pela
noffa parte , e mais pela do Infante. Era o
Infante muy devoto
N4
daquel*
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daquelle altiífimo Sacramento , em que
Chrifto fe deixou prezo com os homens nas
cadêas de feu amor ;
e fe moftrava bem efta devaçaó nas offertas verdadeiramente de
Principe , com que enriquecia feus altares :
naõ era menor a fua liberalidade, nem o feu
affecto com a Mãy do
mefmo Senhor, e Senhora noffa a Virgem
MARIA ; todos os
dias lhe offerecia particular facrificio de orações com grande piedade, e finaladamente
fe lhe tinha feito tributário na fua Cafa de
Guadelupe, taô celebrada nos defpojos de
prizóes, e cadêas rotas , que em teftemunho de liberdades reftituidas pendem de fuás
paredes. Offcreceo efte tributo Sua Alteza ,
quando eftava livre em
Hefpanha , para que fe
veja, que foy affecto ,

e naó neceífidade. A
efmóla taô acreditada
em romper cárceres ,
e livrar cativos, foy
fempre a mayor inclinação defte Principe
Em quanto efteve na
Corte do Duque Teu
Pay, tomava á Tua conta o deTpacho das petições dos pobres, e nelle folgava muito de empregar toda a fua valia,
que era muita, porque
era elle o Jofeph do
feu Jacob: efte meímo
amparo acháraó Tempre
em Sua Alteza os pobres em todas as Tuas
peregrinações,nas Cortes , e nas campanhas-'
e ainda na prizaõ nao
tinha para elles as maõs
atadas , pofto que menos cheas , do que quizéra, e podia , mas
também para efta largueza lhas eftreitáraó
as prizões. Eftes eraõ
os inftrumentos, com
que o Infante por dentro batia, e minava as
muralhas do Caftello

de
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de Milaõ, e com que
naó ceifava de limar os
duros ferros do Teu carcere , que de nada Te
deixavaõ penetrar. Por
fora, naó Te pôde fácilmente dizer as orações,
os facrificios , as penitencias, as efmólas, os
votos , que por ordem
de Suas Mageftades, e
por affecto fempre de
todo o Reyno , e muy
particularmente
nas
Comunidades de todos
os Religiofos , e Religtofas continuamente
fe offereciaô ao Ceo.
Pois fe tantas , e taô
efficazes interceílões
fe tantas , e taõ poderozas valias fe empenháraõ tanto comDeos,
e perfeveráraô tantos
tempos diante de fua
Divina Piedade , que
nos libertaffe, e déffe
o noffo Infante; porque nos negou fempre
Deos a fua liberdade,
e por ultimo defengano, como para fe livrar
Ale noíTas importuna*

çóes , lhe tirou a vida?
Ponderação he efta digna de todo o reparo:
e Te he licito entrar nos
Tecrétos dos juizos de
Deos, e de humas acções fuás julgar outras,
eu entendo, que o eftorvar Deos tantas diligencias humanas, e naó
fe render fua Piedade a
tantas Divinas, foraõ
ciúmes, que teve Deos,
de que o Infante D.
Duarte viéffe a Portugal. De maneira , que
reTumindo as cauTas ,
que concorrerão na prizaõ , e morte de Sua
Alteza; da parte de
Caftella foy temor, da
parte do Infante foy
generofidade, da parte
de Deos foraõ ciúmes.
Qjie a principal caufa dos trabalhos de Jofeph foffem ciúmes, he
couza manifeíta. Duas
vezes foy Jofeph prez o , e de ambas o prenderão por ciúmes. A
primeira vez o prenderão os irmaps, invejo zos,
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jozos, de que o pay
amaffe mais a elle, que
a elles : e effa he a differença, que tem o ciúme das outras invejas,
fer inveja nacida de
amor. A fegunda vez
foy prezo Jofeph por
accufaçao da falfa Egypcia , que defordenamente o amava; e quem
o prendeo foy Putifar,
a quem, como tocava a
fé, tocavaô também os
ciúmes. Para que fe entenda pois, que também o noffo Joíeph padeceo a maôs do ciúme , e naõ de outros
ciúmes , fenaõ os de
Deos , fupponho das
Efcrituras , que o nome , de que muito fe
preza Deos, he de ciozo : Deus tuus fortis,
zelotes. Como Deos fé
fugeitou , naõ he muit o , que fizéííe oftentaçaô até dos vocábulos ,
que parece naõ cabiaõ
em tamanha Mageftade , fenaó com menos
decência. A matéria

principal dos ciúmes
de Deos he a fua glor i a , que elle quer que
feja fempre toda , e fó
fua : Gloriam meam ai- ifai*
teri non dabo : e como *8, IX"
a mayor gloria, ou i
mais gloriofa, que ha
no Mundo, he a gloria das armas , e das
batalhas, porque nellas fe mede o poder
dos Príncipes, e fe ginhaó , ou defendem os
Reynos , e as Cidades;
nefta gloria particular
das armas , e das victorias he que faó mais
delicados, e mais vi"
vos os ciúmes de Deos.
Por efta caufa , fendo
Deos Senhor de todas
as couzas, tomou por
titulo particular o de
Senhor dos Exércitos:
Dominus Exercituum, *• ReS'
para que entendeffem *'*"
os homens , que elle
h e , o que dá as victorias , e o que as tira.
Por efta cauía talvez
desbaratava poderozos
exércitos por meyo de
huma
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huma mulher, como
Judith , como Débora,
como Jael, para que
os Capitães famofos de
Ifrael fe naõ levantaffem com a gloria de terem vencido. Por efta
caufa promettia os fuccertos profperos, ou
adverfos antes àas batalhas, como a Moyfés,
a Samuel, a Michéas ,
e a todos os Profetas,
que os annunciavaõ aos
Reys; para que fe conhecefte claramente ,
que eraó as victorias
fuás, pois taõ feguramente difpunha os futuros delías. Por efta
caufa enfínava outras
vezes o modo, o temp o , e o lugar, em que
fe haviaõ de dar as batalhas; como a Jofué
na pVimeira conquifta
da terra de Promiffaõ;
e a David na fegunda
rota, que deo aos Filiftêos, para moftrar, que
a que fe chama erradamente fortuna daguerr a , he fomente a fua

vontade; e que os que
nas batalhas parecem
acafos, faó acenos de
feu poder, e ordens fecrétas de fua Providencia. Finalmente permittia muitas vezes ,
que grandes exércitos •
fahiflem vencidos , e
que poucos homens , e
mal diíciplinados foffem vencedores; como
na guerra de Abrahaõ
contra os cinco Reys
Amorrêos, na de Judas chab
i. MaMachabêo contra os -*exércitos de Seron , na Re
de Acab contra Bena- *; Sdad Rey de Syria , e 1 0 .
trinta e dous Reys, que
o acompanhavaõ; para que ninguém fe atf everte a attribuir a fi a
gloria da victoria , fenaô a Deos, cuja era.
Efte foy fempre o penTamento de Deos , comonotaõ os Santos em
todos eftes lugares ; e
antesda famofa victoria
de Gedeaõ o declarou
aífim o melmo Senhor
por termos notáveis.
[Eftav*
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Eftava Gedeaó com
trinta e dous mil homens em campo para
fahir á defenfa contra
o exercito dos Madianitas , e Amalecitas,
que com exercito innumeravel vinhaó devaftando fem refiftencia
todas as terras do povo de Ifrael; e diz-lhe
Deos a Gedeaõ : Muitus tecum efl populus,
nec tradetur Madian
in mantis ejus: Capitão , tendes muita gente comvofco, e aífim
naó podereis vencer.
Diminuío Gedeaó o
exercito , ficáraó fó
dez mil. Ainda faó
muitos, diz Deos : diminuío mais , até que
ficáraó íó trezentos.
Com effes, lhe diffe
Deos , que venceria ,
e com effes venceo.
Notáveis confequencias
de Deos ! Porque Gedeaó tem muitos foldados naó ha de vencer ;
e para que vença hum
exercito innumeravel,

ha de desfazer o feu ;
e ficar com taõ poucos!
Sim , diz Deos; e deo
a razaõ : Ne glorietur
Ifrael, &> dicat, méis
viribus liberatus fum.
Porque havendo-fe de
libertar Ifrael, como
pede fe liberte dos Madianitas , naõ cuide ,
que deve a fua liberdade ás fuás armas, e tome para fi a gloria,, que
he fó minha: Ne glorietur Ifrael, & dicat,
méis viribus liberatus
fum. Taes extremos,
como todos eftes, faz
o Senhor dos Excercitos, quando fe pica de
ciúmes de fua gloria.
Mas o mayor de todos
foy o do exercito deSenacheryb, em que matou Deos numa noite
cento e oitenta e cinco
mil homens fó por eftes ciúmes: aífim o diz
a Efcritura expreffamente em dous lugares , no capit. 19. do
quarto livro dos Reys : 4. Reg.
Zelus Domini Exerci- *#•$*:
tuum
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tuum faciet hoc; e no
capit. 37. de Ifaías :
Os ciúmes do Senhor
dos Exércitos Toraó, os
que fizéraõ huma couza taõ rara , e taõ notável , como matar numa noite cento e oitenta e cinco mil homens :
Zelus Domini Exercituum. E Te os ciúmes
de Deos mátaõ tantos
mil homens, que muito h e , que cuide eu,
que matarão hum , e
taô homem? Aífim o
cuido, aífim o entendo , affim o torno a dizer que a morte do
Infante
confíderada
da parte de Deos, foy
ciúmes.
C VIU,

T

Aõ gloriofas foraõ para o Infante as caufas , que concorrerão em fua morte,
e naõ o he menos para
comigo a circumftancia
do tempo, fe bem fe
repara nella. Morreo

Sua Alteza ao cabo de
nove annos de prizaõ,
e tal prizaó : e he caTo
admirável , que hum
Principe do feu juizo,
e dos Teus penTamentos,
duraffe tanto nella , e
morreffe taõ tarde. Pilatos admirava-Te, de
que morreffe taõ cedo
Chrifto : Mirabatur, Marc fi jam obiiffet ; e eu 15.4*.
pelas mefmas cauTas,
porque Chrifto morreo
taõ cedo , me admiro ,
de que morreffe o Infante taõ tarde. Ao lado de Chrilto eftavaõ
outros dous crucificados, que morrerão mais
tarde; mas em Chrifto
havia três grandes caufas para morrer, como
morreo , mais cedo : a
afronta nelle era mayor, era mayor o feu
entendimento; e alem
da Cruz, que os outros
padeciaõ, tinha demais
a Coroa de efpinhos.
Que cuidamos era para
o Infante a Coroa de
$. Mageftade} eftando
elle
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elle naquelle eftado, fenaõ huma perpétua coroa de efpinhos , que
continuamente lhe eftava atormentando o
penTamento com tudo,
o que em reToluçaõ taõ
grande, e taõ arriTcada fe podia imaginar,
e temer? Também a Tua
cruz por Tua era differente. Crucificado eftava Chrifto, c crucificados os ladrões; mas
nos ladrões naõ havia
mais que a pena da
cruz; em Chrifto a pena da Cruz , e a afronta da Pertoa. Naõ debalde ponderou o Senhor tanto erta circumftancia na fua prizaó :
Tanquam ad latronem
exiflis comprehendere
me. Quando o Infante
paffava prezo pelos póvos de Valtilina, tocavaõ-fe os finos a marte-,
Io, como he uTo naquellas partes nas prizóes dos ladrões,e malTeitores : e que tudo ifto pezado em balança

taó fiel, como era o juí,••
zo do Infante, lhe naõ
pafmarte o valor , elhe
naó affogaffe a alma , e
lhe naõ tiralTe muito
brevemente a vida! Oh
exemplo de fortaleza ,
e de conítancia admiravel!
Aquelle grande homem, que diffémos ,
Achitophel, cujo juizo no conceito de David pezava mais, que
todo o Reyno, vendo,
que AbTalaÕ naõ tomava Teus conTelhos, retirou-fe a Tua cafa, diTpoz as couzas delia , e
matou-Te com Tuas proprias maõs. VioAchitophel, que huma vez
que Abfalaó naó tomava os verdadeiros confelhos , naó podia confervar-fe; vio, que naô
confervando-fe, elle,
e todos os mais haviaõ
de vir outra vez ás
maõs de David: e confiderando com aquelle
grande juizo, que couza era vêr-fe hum homem
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mem prezo , e afrontado em maõs de íeus
inimigos , prevenío a
afronta com a m o r t e ,
e naõ Te atreveo a efperar vida. Grande caTo, que mate a hum
homem Teu próprio entendimento, e que morra de Te naõ atrever a
viver ! Mas he, que tinha Achitophel grande entendimento, e naõ
taõ grande coração. Se
Achitophel tivera hum
coração do InTante D .
Duarte de Portugal,
elle naõ abafara na confideraçaõ de fe ver injuriofamente prezo nas
maõs de feus inimigos ,
elle fe naõ matara, por
naõ chegar aquelle ingrato gênero de vida ,
nem morrera nelle; antes vivera, e vivera
muitos annos , como
viveo o Infante. Mais
coftumado era á má vida , e mais profiffaõ Tazia de naó temer a-morte Elias ; mas vede, o
que lhe aconteceo em

cafo menor , que o de
Sua Alteza. Quiz Jefabel prender a Elias; foge Elias por effes deíertos , que eraó as partes , de que elle era
mais prático; e artentando-Te á Tombra de
huma a r v o r e , começou a chamar pela morte , e a pedir a D e o s ,
que o tiraffe de tal vida: Petivit anima fua,
ut moreretur. Nota a
Efcritura , que quando
Elias irto diffe, e ped i o , naõ havia mais
que hum dia, que andava Tugindo da priz a õ , e ,perTeguiçaõ
de
,, ,
Jefabel: Et perrexit in 3. Reg.
defertum , viam unius J>-4diei. Pois fe naõ havia
mais que hum dia, que
Elias padecia efta per
Teguiçaõ ; fe effe dia
naó era de prizaõ , fenaó de eTcapar delia,
eftava Tolto , e em toda a Tua liberdade :
Surgens abiit, quocumque eum ferebat volunr
tas; como Te naõ atrevia
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via Elias a viver mais?
Aqui vereis, quanto
fez Sua Alteza em viver
na fua prizaó tantos annos. Se hum dia de cfcapar das maós dos inimigos afflige tanto ,
hum dia de ca hir nellas , e tantos dias de
eftar debaixo dellas,
que tormento fera ?
Elias era hum Anacoreta , e quiz morrer ,
por naõ Tupportar efta
vidahum fódia; Achitophel era hum Principe , e matou-fe, por
naõ chegar a efta vida
hum fó inftante : e que
aturaffe a viver efta vida, quem era taó grande Principe para o aggravo , e naó era Anacoreta para o ToTrimcnto ! Oh coração
verdadeiramente Tórte!
Oh Heróe verdadeiramente grande! Oh valor ! Oh conftancia
mais que humana!
Admirou fe Pilatos,
de que Chrifto morrefTe taó cedo : mas de

que fe admirou , Tenda
os tormentos de Chrifto tanto para apoucar
a vida, e apreffar a
morte? A razaõ mais
literal de todas h e , a
que deo judiciofamente Euthimio: Pilatus Euth.ú
fperabat Chriftum tar- Mattk
de moriturum, tanquam
Divinum quendam bominem, qui cateros excederei : Admirou-Te
Pilatos , de que Chrifto morreffe taõ depreíTa; porque como tinha
ouvido delle tantas maravilhas, eíperava, que,
como hum Homem Divino, e mayor, que os
outros homens, morreffe mais tarde. Aífim
o eTperava Pilatos, e
aífim havia de Ter, Te
a dilaçaô da morte de
Chrifto Te medira com
o Teu Coração , e naõ
com a Tua obediência.
Efta he a razaó, porque
eu me admirava , e já
me deixo de admirar,
de que o noffo Infante morreffe taó tarde :
çomparan-
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comparando-o com os
outros homens , admirava-me ; comparando-o comfigo meTmo,
naô me admiro; porque hum homem, a
quem Deos Tez tanto
mayor , que os outros
homens , que Te havia
de eTperar do Teu valor , e conftancia nos
trabalhos , Tenaõ que
morreffe muito tarde ?
Sperabat tarde moriturum , tanquam Divinum quendam bominem, , qui cateros excederet. Como homem
era dívida natural, que
morreffe; mas como
homem, que excedia
aos outros homens ,
era obrigação de Teu
valor, que morreffe tarde: Tarde moriturum.

§. IX.

C

Urto he o exemplo deJoTeph nefta circumftancia; porque os annos do feu cárcere foraõ fó dous; mas

neffes dous annos, com
fer taô grande homem
Jofeph , vejo-o taó penetrado da dureza da
prizaó , que fem duvida , Te duraffem mais
tempo as cadêas , naõ
lhe poderia durar também a vida ; porque os
ferros gaftavaõ mais a
Jofeph, do que o tempo gaitava os ferros.
Quando os irmaõs, deiois das felicidades de
oTeph, o viraó outra
vez no Egypto , nenhum delles o conheceo nem da primeira,
nem da fegunda vez;
fendo , que Jofeph os
conheceo logo a todos : pois fe o tempo
da aufencia era o mefm o , como eftavaó os
irmaós parecidos ao
que fempre foraõ, e
Jofeph taõ outro, que
ninguém o conhecia ?
Eifahi, o que lhe fizéraõ as fuás prizões ;
tanto o penetrarão ,
tanto o gaftáraõ, tanto lhe adiantarão a idaO
de,

Í
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de, lhemortificáraõ as
cores, tanto lhe adelgaçáraó os óffos, tanto lhe dobrarão , e inclinarão a eftatura, tanto lhe defcompuzéraõ
a armonía de todas as
feições do rofto , tanto
lhe quebrarão os brios
de todo o corpo, e ainda a viveza da mefma
voz , que nem pelo Tallar, nem pelo andar,
nem por outro final da
prefença o conhecerão,
mm ainda fufpcitáraô
os mefmos , que toda a vida fe criáraõ
com elle. Os irmaõs ,
que naõ tiveraõ mudança na liberdade da vida,
pofto que ruftica , em
tudo eraó parecidos a
fi mefmos; porque naõ
he o trabalho , fenaó
os trabalhos , os que
cm pouco tempo mudaõ muito: mas Jofeph,
que tinha fido vendido,
e cativo de dous fenhores , e amanfado em
feus órtbs a dureza de
taó eftreitas prizões,

eftava taõ mudado, taõ
outro , e ainda taõ entrado da mefma idade,
como fe o numero dos
feus annos igualara o
de feus trabalhos. Oh
valerofo, e fortiífimo
Principe , quem puzéra agora o vortb retrato junto a efte de J o feph! Dizem, os que
aífiftíraõ nos últimos
dias de Sua Alteza, que
aquella Tua gentileza
verdadeiramente Real,
que taõ bizarro, e taõ
fermofo Principe o fazia aos olhos dos homens , eftava entaó ,
efteve , e fe confervou
fempre no meTmo vig o r , ena mefma frefcura, com que entrara
naquelle Caftello : e
que fe havia alguma
differença no Infante,
era citar hum pouco
mais avultado de corp o , por lhe faltar o
exercício da campanha.
Taõ pouco o gaftavaó
as prizóes, que nem
parece paffavaõ por
ci/e
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elle os annos. Alguns
menos, que os de Sua
Alteza , tinha David
no tempo das íuas perfeguiçóes; e quando ao
paffar de algum ribeiro
daquellas montanhas,
por onde andava eTcondido, olhava para
fi, e Te media comfigo,
naõ Te conhecia de velho, ou de envelhecido:
Inveteravi inter omnes
inimicos meos: Envelheci entre todos meus inimigos. David,Tem chegar a quarenta annos,
envelhece, por Te vêr
entre feus inimigos; e
o InTante D. Duarte,
paliando de quarenta
annos, e eftando mais
entre Teus inimigos ,
que David , naõ enverlhece: David andava
de cova em cova, de
brenha em brenha , andava de montanha em
montanha ; mas andava: a torre, em que eftava Sua Alteza , tinha
poucos mais pes , que
huma Tepultura. David

andava entre Teus inimigos; mas entre effes
inimigos , e David havia talvez muitas léguas de diftancia; Sua
Alteza eftava tanto entre íeus inimigos, que
nunca lhe Tahiaõ da vifta. David , ainda que
andava entre todos Teus
inimigos: Inter omnes
inimicos meos, Teus inimigos naõ eraõ todos;
porque quando menos
Jonathas, filho do meTmo Rey Saul, que o
perTeguia , amava a
David , como a Tua alma, e como a tal o defendia , e avizava de
tudo; Sua Alteza eftava entre íeus inimigos,
e eraõ Teus inimigoi todos; porque' nenhum
tinha, que fizélfe as
partes da Tua innocencia , nem de quem pudéíTe fazer a menor
confiança. David trazia comfigo quinhentos
companheiros , todos
iguaes na deTgraça, e Reg.
na fortuna : Omnes y 1 7 .
O2
qui
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qui erant amaro animo;
e tinha , com quem
confolar, ou quando
menos, com quem chorar íeus trabalhos, que
he grande a fimpatía
de hum trifte com outro trifte; Sua Alteza
nem efte defconfolado
alivio tinha para fuás
triftezas : era fi as conTumía todas , porque
íó as comunicava comfigo. Finalmente David dizia por encarecimento , que nefte tempo fempre trazia a fua
vida nas Tuas mãos :
Pf.u8. Anima mea in manibus
*** méis femper. E Sua Alteza naõ trazia a Tua vida nas Tuas maõs , porque a tinha Tcmpre nas
de Teus inimigos; e poriffo naó lhe podia chamar Tua, como David,
nem ainda vida, porque
o naó era. De Tórte,que
os trabalhos, que padeciaDavid entre feusiniinigos, com ferem tanto menores trabalhos ,
e tanto mais aliviados,

que os do Infante, podiaõ mais que a força ,
e vigor dos annos, e faziaõ velho a David; (a
David,que entre os três
fortes de Ifrael era o
fortiífimo) mas a fortaleza do animo do Infante era taó fuperior
a toda a fortuna, que
fendo os feus trabalhos
tanto mayores, que os
de David , e deíacompanhados de todo o
alivio; e fendo os feus
annos também mayores , os annos parece,
que eftavaó parados ,
e a idade parece, que
naó corria ; porque no
meyo de tantas tempeftades, e taó furio-.
zas confervava fempre
a mefma primavera:
nove Primaveras, e nove Outonos fecontáraofobre o Infante (que
aífim falia aEfcrkura,
quando mede os trabalhos com os annos)
nove vezes fe mudou o
tempo, e a melma natureza, em quanto o
Infante
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Job 6í

Infante eíteve na fua
prizaó; e fó nelle fe
naó vio mudança], nem
na parte fuperior do
animo, nem na inferior , e mortal. Gaitava o tempo os ferros
do cárcere, mas nem
os ferros , nem o cárcere gaftavaó o Infante. Confeffava Job de
í i , que a Tua Tortaleza
naó era de pedra , ou a
fua carne de bronze:
Nec fortitudo mea fortitudo lapidam, neque
caro mea anea efl. A
fortaleza do Infante era
mais forte , que as pedras, e a fua carne mais
forte, que o bronze
dentro naquelle Cartel\o, que o tinha prezo,
naõ fó parece, que defafiava as mefmas pedras , e bronzes delle ,
mas que as vencia : nas
pedras, e bronzes daquelle Caftello viaó-fe
raftos do tempo, no Infante naõ fe viaõ. Oh
defafío eftupendo ! Oh
batalha inaudita ! Oh

efpéctaculoverdadeiramente digno dos olhos
de Deos!
Mas ainda naquelle
eítreito theatro havia
outro mayor, e mais
digno de feus olhos,
que era , naõ do Infante com as pedras , e
com os bronzes , mas
do Infante com a fua
fortuna. Pinta Seneca
a idéa de hum Varaõ
forte, econftante; ou
por melhor dizer, pinta Seneca ao Infante
D. Duarte na idade de
hum Varaõ forte, e
confiante , e concilie Sen«ca
aífim : Ecce fpeâlacu- üt>.de
lum dignum , ad quod ProviJ-.
refpiciat intentus cperi fuo Deus ; ecce par
dignum, vir for tis eum
mala fortuna compofitus: Efte heoefpéctaculo digno , de que
Deos detenha nelle os
olhos, como no mayor
de fuás obras ; efta he
a parelha digna da vifta 'de Deos, hum Varaõ forte , pofto em
Oz
cam-
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campo com a fua for- frias, o ferro mais dutuna, ecompofto nella ro , e mais agudo , e
Hum homem lutando até o fogo mais vivo,
com huma fera, era o e mais ardente. Com
efpéctaculo dos Cefa- razaõ chama Seneca a
res no anfitheatro de efte gênero de batalha
Roma; hum homem theatro, ou efpéctaculutando com a má for- lo digno de Deos; portuna, he o efpéctaculo que fó Deos , que vê
de Deos no anfithea- os homens por dentro ,
tro do Mundo. Efta pôde vêr, o que parta
foy a ultima reprefen- nelle. Quem poderá ditaçaó do InTante no gnamente comprehenterceiro acto da Tua vi- der , o que paffou na
da ; efte Toy o theatro alma do Infante, lutande Tuas mayores bata- do naquella prizaó, e
lhas , e de Tua mayor andando fempre a bravictoria. As victorias ços com a fua fortuna?
de Hercules, para Te Mas fempre forte, femchamarem com nome pre confiante, fempre
mayor, chamaó-fe tra- com o mefmo coração ,
balhos , naó fe chamaó e com o mefmo rofto,
victorias. Cantem ou- naó mudando as cores
tros, o que o InTante com as da fortuna, feD. Duarte venceo em naó fazendo a fortuna
Alemanha, que eu te- da fua côr : Adverfanho por mayores victo- rum impetus rerum virias, o que padeceo em ri fortis non vertit
Milaó: nefta guerra os animam: manet in ftlaTóffos eraõ mais altos , tu, & quidquid evenit,
os muros mais Tórtes , in fuum colorem trahit;
os inimigos mais pode- e como o Infante fazia
rozos, as neves mais a fortuna da fua còr,
que
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que muito , que ella
lhe naõ mudaffe as cores em tantos annos ,
nem lhe murchaffe a
gentileza, nem lhe adiantaffe a velhice , nem
lhe apreffaffe a morte !
Morreo alfim , porque
era mortal; e ou Toffe
ás maõs da fortuna , ou
da natureza,ou da malicia, ou de todas juntas,
fempre he grande maravilha, que morreffe taõ
tarde: nem da malícia
fe podia efperar tanta
piedade, nem danatureza tanto vigor, nem
contra a fortuna tanta
refíftencia : nunca taõ
refiftida, e taó] vencida
fe vio a fortuna má: o
que naó pode em nove
annos a fortuna , pode
em hum momento a
morte: Mortuus efl.

§. x.

M

Orreo Sua Alteza , como quem
naõ temia a morte ,
nem amava a vida ; e
para acabar, imitando

aquelle Senhor , que
tantas imitações lhe
concedera de fua Paixaõ , e de Tua paciencia , proteftou antes de
morrer, e declarou diante dos prefentes, que
elle perdoava aos authores , e executores
de tudo, o que tinha
padecido ; e que lhes
naõ perdoava , como a
inimigos, porque naô
os tinha , nem tivera
nunca por taes. Oh
Principe verdadeiramente Chriftaô , e digno, de que feus próprios inimigos lhe deTejaffem mais larga vida ! O ponto mais alto da Charidade ChriTtã he o amor dos inimigos ; e o InTante
ainda o fubio mais de
ponto: naõ fó perdoou
a feus inimigos o aggravo, mas também o
nome; perdoou a feus
inimigos, e naó lhe
quiz chamar inimigos.
Pregado Chrifto na
Cruz , orou a feu EterO4
no
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inc 13 no Pay, dizendo : Pa54ler, dimitteillis: Pay
meu, perdoay-lhes. Dimitte i/lis ? Perdoaylhes? A quem? A quem
havia de perdoar o Padrc , e por quem orava
Chrifto? He certo, que
orava Chrifto , e pedia
perdão por Teus inimigos , para nos dar excmplona morte da doutrina , que pregara em
Matth. vida: Diligiteinimicos
J 44
' ' veftros , & orate pro
calumniantibus,<&> perfequentibus vos. Pois
Te Chrifto orava por
feus inimigos , porque
naõ diz : Perdoay a
meus inimigos, Tenaó:
Perdoay-lhes ? Porque
quiz Chrifto perdoara
Teus inimigos naõ fó os
aggravos , Tenaó tambem o nome: era jufto,
quc quando Chrifto dava exemplo de perdoar
aos inimigos , o dérte
no ponto mais alto, e
mais fubido da Gharidade; e a verdadeira, e
perfeita Charidade naõ

fó perdoa os aggravos^
Tenaó também o nome
de inimigos. Perdoar
os aggravos, e naõ perdoar o nome, he dar
fó ametade do perdaõ ;
antes he perdoar huma
injuria , e Tazer outra,
perdoar a injuria do
aggravo, e vingála com
a injuria do nome: fó
quem perdoa oaggravo , e mais o n o m e ,
perdoa inteiramente :
e fe bem Te confidéra ,
mais he perdoar o nome , que o aggravo^
porque no aggravo perdoa-Te a acçaó , e no
nome de inimigo perdoa-Te o ódio. Aífim
perdoou Chrifto a Teus
inimigos na hora, em
que mais Tubida cfteve
fua Charidade; e aífim
imitou a Chrifto o Infante no perdão , que
deo aos feus , moftrando-fe taó fingular nas
virtudes de Chrifto ,
como era cxccllente
nas de Principe.
Chamo fingularidade
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c?e a efta acçaó , porque difficultozamente
fe achará femelhante
exemplo de perdoar
a inimigos. O mais celebrado perdoador de
inimigos, que fe lê nas
Efcrituras , he David :
todas as línguas dos Interpretes Sagrados fe
desfazem em louvar
nelle a excellencia defta virtude. Com tudo
eu acho , que perdoou
a feus inimigos os aggravos, mas naó lhes
perdoou o nome. No
Pf-7-S- Pfalmo 7. Sireddidiretribuentibus mihi maIa, decidam mérito ab
inimicis méis inanis.
pf. i4 . No Pfalmo 24. Refpi19
' y ce inimicos meos, quoTiiam multiplicati funt.
Jf- n- No Pfalmo $3- Avertè
7:
?nala inimicis méis, ^
in veritate tua difperde illos. Em huma parte protefta, que nunca
fe vingou de íeus inimigos ; em outra pede a
Deos, que ponha os
olhos nelles; em outra

pede, que os livre, e
defenda de todo o mal;
mas em todas lhes chama inimigos ; e apenas
ha Pfalmo em todos os
feus, em que lhes naó
dê efte nome. Perdoava David a feus inimigos os aggravos, mas
o nome de inimigos
naó lhes perdoava : ficou efta alta liçaó refervada para a Cadeira
da Cruz, e á imitação
delia para o Calvário
de Milaó. Só em Jofeph, como figura de
Chrifto , e hoje do Infante, fe acha , porto
que negativamente, efte parallélo. Se lermos
toda a Hiftoria de JoTeph, acharemos, que
nunca chamou inimigos a Teus irmãos , Tendo elles taõ inimigos
Teus no affecto, nas
obras, e nas palavras ,
e ainda nos meTmos nomes , com que o nomeava õ : Ecce fomnia- Gen.j?
tor venit: Lá vem o ío- l9nhador. Nótaõ os Interpretes.
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terpretes, que nem irmaó,nem ainda JoTeph,
lhe chamarão. Pois Te
os irmãos aífim tratavaó a Jofeph; fe eraó
taõ inimigos Teus , que
até o nome de irmaó,
e até o de JoTeph lhe
negavaó , porque lhe
naó dá Jofeph em tantas occafióes o n o m e ,
que tanto mereciaó ,
porque lhes naó chama
inimigos ? Porque erta
he a differença, que ha
entre o amar, e o aborrecer ; o ódio tira os
nomes do amor, e o
amor cala os nomes do
ódio : elles tiráraó ao
irmaó o nome de irmaó , porque o aborreciaó , e era nome de
amor; elle tirava aos
inimigos o nome de inimigos, porque os amava, e era nome de ódio.
T a õ inteiro, como ifto , e taõ plenário Toy
o perdaõ, que hum , e
outro Jofeph deo , aos
que o venderão, e o
cativarão: naõ fó lhes

perdoou os aggravos J
mas também o nome
de inimigos,
Porém fe advertirmos bem nas palavras
do Chriftianiílimo InTante , havemos de achar, que ainda dizem,
e confeftaó mais. Naó
fó naó chamou inimig o s , aos que obras de
taõ inimigos lhe tinhaõ
feito , mas d i z , que
nunca os tivera por
taes. Erte ponto he
muito diverío , e que
quafi parece impoífivel.
Naõ chamar inimigos
aos inimigos, eftá no
império da vontade ,
e na obediência da lingua; mas naó ter os
inimigos por inimigos,
parece, que eftá fora
dajurifdiçaõ do entendimento. Serem inimigos , e conhecêlos por
inimigos , e naõ os ter
por inimigos ? Sim : a
tanto chega a fineza da
Filofofia Chrifta. Na
virtude da Charidade
Chriftã , tomada em
toda
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toda a largueza de fua
perfeiçaó,ha três gráos
amar os amigos , como
a amigos; amar os inimigos, como inimigos;
amar os inimigos , como a amigos. Efte he
o gráo altiífimo deCharidade, que nos deixou
por ultimo exemplo de
fua vida o Infante. Naó
amou os inimigos , como inimigos; amou os
inimigos , como a amigos, poriffo os tinha
por taes : Maiorem hac
dileclionem nemo habet,
ut animam fuam ponat
quis pro amicis fuis :
Que a mayor Charidade he dar a vida pelos
amigos. A intelligencia defta propofiçaó de
Chrifto tem grande difffculdade. Porque primeiramente os Santos
todos concórdaó, em
que o amor dos inimigos he o mais alto, o
mais fublime, o mais
heróico, o mais Divino acto da Charidade.
AífimodizSantoAgo-

ftinho , S. Joaõ ChryToftomo , S. Gregorio
Papa , e cómummente
todos os Padres, entre
os quaes S. Bernardo ,
depois de repetir a feri*
tença : Maior em dileclionem nemo habet ,•
ut animam fuam ponat
quis pro amicis fuis,
accrecentà , faflando
com o mefmo Senhor : ívi
Tu maiorem habuifli, i> «
Domine , ponens eam Bem.
pro inimicis: Dizeis
Senhor, que a mayor
Charidade he morrer
pelos amigos; e a vofTa foy ainda mayor,
porque morreftes pelos inimigos. OsTheólogos, que examinaó
os actos das virtudes
em todo o rigor , tem
nefte ponto duas opiniões ; mas os fundamentos, dos que feguem , que he "mayor
charidade amar o ini
migo, faó muito mais
fortes , muito mais fólidos, e muito mais
evidentes, e tem por
Tua
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fua parte a authoridade de Santo Thomás.
Finalmente o mefmo
Chrifto fez tanta differença entre o amor dos
amigos, e o dos inimigos , quanto vay de fer
filho de Deos a naó o
fer: Ut fitisfilii Patris
veftri. Quanta vay de
fer Chriftaó a fer Gentio : Si enim diligitis
eos, qui vos diligunt,
non ne, & Ethnici hoc
faciunt} Pois fe o amor
dos inimigos he o mayor , e mais heróico
acto da Charidade, como fe ha de entender
a fentença Divina de
Chrifto , em que dá efta mefma mayoria ao
amor dos amigos ? Digo, que de hum , e outro amor fe ha de entender; porque a hum,
c outro compete , naó
em differentes actos,
fenaó no mefmo. Ha
hum acto fupremo de
Charidade,que he amor
de amigos , e amor de
inimigos juntamente;

e como efte acto he oi
fupremo, e o mayor de
todos, nelle fe ajun*
taó as duas verdades,
que parecem encontradas , de fer mayor o
amor dos amigos , e
mayor o dos inimigos.
E que acto he efte , em
que fe ajuntaó eftes
dous extremos ? He o
acto de Charidade, em
que fe amaó os inimigos , naó como inimigos , fenaó como amigos. Efte acto , em
quanto ama os inimigos , he amor de inimigos ; e em quanto os
ama , como amigos,
he amor de amigos: e
em ajuntar eftes dous
extremos confifte o fublime , e o realçado
defte fupremo acto de
Charidade : Maiorem
dileclionem nemo habet.
O primeiro, e menor
acto de Charidade he
amar os amigos, como
amigos; o fegundo, e
mais alto he amar os
inimigos, como inimigos;
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gos; o terceiro , e altiífimo he amar os inimigos , como amigos;
e efte acto he a Charidade, e eftes faó os
amigos, de que Chrifto fallava: Ut animam
ponat quis pro amicis
fuis. E fenaõ vamos á
prova. Chrifto naquellas palavras falia de fi
mefmo, e da fua Charidade , a qual o obrigou a dar a vida até
por feus inimigos : e
como deo Chrifto a vida por feus inimigos ?
Deo por ventura Chriíto a vida por feus mimigos, como por inimigos? Naõ por cert o , fenaõ como por
amigos. Vede-o em Judas : Amice, ad quid
• venifti? O mayor inimigo de Chrifto era Judas , e a efte mayor de
todos feus inimigos naõ
tratou , nem morreo
Chrifto por elle, como por inimigo, Tenaó
como por amigo: Amite -7 logo aquelles ami-

gos , de quem Chrifto
fallava , eraõ amigos ,
e inimigos juntamente;
porque eraõ inimigos
amados , como amigos. Expreffamente o
entendeo aífim S. Gregorio Magno : Mori'2re°
pro inimicis Dominus 17.\n
venerat, & tamen po- Eu»n&.
fit urum fe animam pro
amicis dicebat: Veyo
Chrifto morrer por
Teus inimigos , e diz,
que havia de morrer
por Teus amigos; porque tudo eraõ. Da parte do ódio, com que
perfeguiaõ a Chrifto
eraõ inimigos; da parte do amor, com que
Chrifto os amava, eraõ
amigos; e o affecto ,
com que os tinha por
amigos, fendo inimigos , he o acto die Charidade, a que Chrifto
chama o mayor de to
dos : Maiorem bac di
leclionem nemo babet.
Efta foy a lição, que
Chrifto guardou para
a fua morte , para acabajr
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bar no ponto , donde
fe naó podia fubir mais:
na vida enfinou a amar
os inimigos ; na morte
enfinou a amar os inimigos, como amigos:
Ut animam ponat quis
pro amicis fuis. Com
efta mefma liçaó na boca efpirou o religiofifíimo Infante D. Duart e , naó íó guardando
a Ley de Chrifto , mas
paliando alem dos preceitos , e imitando-o
nos mayores exemplos,
De outros Príncipes feja morrer, como verdadeiros Chriftaós ; no
Infante D. Duarte foy
pouco morrer , como
Chriftaõ , porque morreo , como Chrifto:
Mortuus efl.

S

co, que naó nos pare*
ça menor nas de Irmaó:
Irater ejus. Ficou a
natureza taó deíacreditada nos primeiros
dous irmãos, quehouve no Mundo, e ainda
taõ viciada , que vem
hoje a fer como raro,
e quaíi fobre a mefma
natureza , merecer nome de bom irmaó. Jofeph chama-fe irmaó de
Benjamin fomente, e
dos outros dez irmãos
naó fe chama irmaó ;
porque os outros dez
eraó meyos irmaós no
fangue, e nas obras nem
meyos irmaõs eraõ,
Mas irmaõs , ou irmaõs de meyas, alguns
fe achaó no Mundo ,
ainda que poucos; irmaó inteiro, e verda£ XI.
deiro irmaó , que no
f
'"""""
amor, e nas obras enFrater ejus.
cha a fignificaçaõ deite
grande nome, foy taó
E taô grande nos raro nas idades antigas,

tem parecido o In- que em toda a Hiftoria
fante nas confide- Sagrada naó ha hum
rações de morto , eu fi- exemplo de irmaó perfeito:
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feito : na
na - de noffos
t e m p o s , com admiração dos vindouros, haverá o do Irmaó delRey de Portugal. Acho-me nefte ponto
com grande cabedal de
eloqüência ; porque tenho para todo elle palavras do mefmo Sereniífimo Infante, dignas
de immortal memória.
Naquelle Proceflb, que
referi, jura huma das
principaesteftemunhas,
que Sua Alteza fe queixára muito, por lhe haverem tirado Teu Confeflbr; eque lhe ouvira
dizer , e repetir duas
vezes, que fe eftivéra
em Berberia, fora muito melhor tratado, coj n o o Duque feu Pay ,
e Senhor o havia fido.
( O que agora Te Tegue
hey de repetir pelas
meTmas palavras da teítemunha , que he hum
Tenente do Caftello :
Pero que eftos trabajos, o otros mayores,
tenian de confuelo Ia

cauja, porque los padecia, que era por ei
Rey fu hermano , por
fu Cafa , y por fu Pátria; y que fi tuviera
cien mil vidas , las
perdierade
buenagana
por tal caufa; y que fino temamos otras armas , con que hazer
guerra ai Rey fu hermano , Io dava por bien
empleado. Atéquioteftemunho , pelo qual,
e por outros do mefnio Procertb, he declarado nelle o InTante
por digno de morte.)
Quem me dera agora
faber ponderar dignamente todas aquellas
palavras, que ponderadas como fuás, e como ditas dentro em
hum Caftello , e a Teus
próprios inimigos,provaô admiravelmente,
quaõ Irmaó , e quaõ
verdadeiro Irmaó era
Sua Alteza de S. Mageftade : Frater ejus.
Primeiramente começando pelas ultimas,
bem
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bem conhecia olnfant e , que todos os rigores , que nelle fe executavaó, eraó guerra, que
Caftella fazia a El Rey
feu Irmaõ , e dava por
bem empregado, que
defcarregaffem nelle todos os tiros. Com verdade dizia eu logo ,
que era muro de S. Mageftade o Infante; mas
agora vejo, que era muro de diamante, em que
o fino iguala o forte.
O muro, e o foldado
defendem-fe reciprocamente; o muro defende o foldado , e o
foldado defende o muro: aqui naõ era aífim,
tudo era fineza; porque naõ havia correspondência : S. Mageftade com as Tuas armas
naõ podia defender o
InTante ; e o InTante
tinha por bem empregado , que Te empregaffem nelle todas as
de Caftella , e fem fer
deTendido , Ter muro.
Naquella batalha dos

montes deGelboc, à\t
a Hiftoria Sagrada, que
todos deixavaó de atirar ao exercito, por
atirar a Saul : Totum I.Ríg;
pondus pralii verjum
efl ad Saul. Era Saul
mais alto que todos do
hombro para cima: Ab QM
b úmero, & fur fum eminebat fuper omnem populum. Efta fua eminenciahe, a que chamava
contra elle as fettas de
todos. Porque a eminência do Infante era
taô avultada, e taõ conhecida; e porque Caftella entendera, que fá
daquella eminência lhe
podia refiftir Portugal,
poriffo empregava nelIa todos os tiros; e era
Sua Alteza taõ bom Irmaõ , que porque aífirn
os divertia de nós, e
de S.Mageftade, os dava por bem empregados. Eraó os trabalhos,
que Sua Alteza padecia
na Tua prizaõ, taô grandes , como temos ponderado , e ainda unha
feito
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feito o animo a outros
mayores ; final certo ,
como também difcorriamos, que padecia o
Infante, os que padecia, e padecia também,
os que imaginava : os
que padecia, eraó os
grandes; os que imaginava , os mayores.
Em trabalhos taõ fem
remédio, e em prizaó
taó fechada parece, que
naõ ficava porta, por
onde pudéflè entrar a
confolaçaó ; mas entrou , porque entrou
com o meTmo Infante,
que a levava comfigo :
tinha a confolaçaó na
caufa, e a caufa levava a na alma. Oh Príncipe verdadeiramente
Principe , verdadeiramente Irmaó , e verdadeiramente Portuguez!
vMuito vos deve, Senhor , EIRey volto Irmaó , que he o nome,
de que tanto fe gloria
V. Alteza; muito vos
deve todo o Reyno
de Portugal pela vofla

morte; muito mais pela cauTa: e Tendo tanto,
o qúe padeceftes por
ella, muito mais vos
devemos pela voffa
confolaçaó, que pelos
voffos trabalhos. Por
EIRey feu Irmaó, por
Tua CaTa, e por Tua Pátria , diz o Grande Infante , que padecia : a
Pátria, a Caía, e o Rey
Irmaó, parecem três
cauTas , e naó era mais
que huma fó; porque
no Irmaó tinha a CaTa,
e no Rey a Pátria , affim que tudo padecia
Sua Alteza como Irmaó: Frater ejus. Por
efta cauTa taõ generoTa, e taõ unicamente
prezada , diz Sua Alteza , que daria de boa
vontade cem mil vidas,
fe as tivera : e com fer
efte termo de fallar taõ
encarecido, ainda Sua
Alteza fez mais , do
que diílê: diffe, que
daria cem mil vidas, fe
as tivera, e deo-as,fem
as ter. Huma fó vida
P
tinha
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tinha Sua Alteza ; mas
effa deo-a por aquella
fua amada caufa mais
de cem mil vezes. No
capitulo 23. dos Proverbios diz Salamaó eftas notáveis palavras :
Pro?. Quando federis, ut co1 t-2
'' ' medas eum Principe,
diligenter attende, qua
appofita funt ante faciem tuam: & ftattte
cultrum ingutture tuo,
feiens , quia te oportet ftmilia praparare.
Aífim felê efla ultima
claufula no texto dos
Setenta : Quando vos
affentares á meTa com
o Principe , reparay
com advertência no que
fe vos põem diante , e
ponde hum cutélo na
garganta, para que façais outro tanto. Para
intelligencia deitegrand e , e efeuro texto, he
necelTario faber, de
que Principe falia aqui
Salamaó , e de que mefa , e de que iguarias,
Santo Agoftinho d i z ,
que o Principe he o

Rey dos-Reys Chrifto;
e a mefa , e iguarias o
SANTÍSSIMO Sacramento do altar: e nefte fentido diz Salamaó,
que quem houver de fazer o mefmo, queChrifto fez naquelle Sacramento, que naó tem outro meyo , fenaô pôr
hum cutélo nagarganta. Só Salamaó podia
dizer, e fó Santo Agofti*
nho interpretar taõ agudo penfamento.
Ora
notay , que ainda ambos haó miftcr bem expi içados. O amor de
Chrifto para com os
homens foy taó grand e , que naõ fe contentava com dar huma fó
vida por elles, masdefejou dar muitos milhares de vidas ; e como a
vida de Chrifto era huma fó, bufcou traça o
feu amor para dar a
mefma vida muitas, e
muitas vezes , que foy
o Sacramento, eSacrificio do a l t a r , onde
Chrifto fem
morrer,

eftá
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eftá morrendo fempre.
Efte foy o meyo, que
Chrifto inventou, para com huma fó vida
__
dar muitas vidas. E_ os
homens podem também
ter algum meyo para
fazer o mefmo ? Sim ,
diz Salamaó: tenhaõ o
cutélo fempre pofto na
garganta^e por efte modo eftaráõ também mor
rendo fempre fem morrer , e daráõ em huma
fó vida muitos milha
res de vidas :- Statue
cultrum ingutturetuo,
quia te oportet fim ilia
praparare. A verdade
defta Filofofía já a deixámos provada :. a praxe delia, diz Santo
Agoftinho, que a exercitáraõ os Martyres :
D. Au- Hoc Martyres feceguii. runt; mas também efte exemplo de Santo
Agoftinho ha mifter
diltinçaó.
Entre os
Martyres huns houve,
que déraó Jogo a vida
ao primeiro golpe da
efpada do tyranno; e

deites naó fe pode entender o texto de Salamaó, porque déraó huma fó vida : houve outros Martyres, que naó
perderão a vida, fenaó
depois de muitos annos; mas em todos elles andáraó por cárceres y por prizóes , e
por deftêrros , efperando todos os dias , c
todas as horas a morte,
e trazendo fempre, co
mo na garganta , o fio
do cutélo do tyranno.
Eftes faó, os que foraõ femelhantes ao Sacramento , e_ _...
Sacrifício
doaltar,morrendomuitas vezes, fem morrer,
e dando em huma fó vida muitos milhares de
vidas. Diga o S. PauIo, que foy hüm delles:
Ut quid & rios perkli
tamur omni hora. Qtto- Cor [j
tidie morior per ve- 50. &
flram gloriam fratres : 3fMeus irmaõs, diz S.
Paulo, todos os dias'
morro por vorta gloria:
e nap morro huma fó
P2
vez—

j
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vez cada dia , fenaõ todas as horas ; porque
taes Taõ os perigos ,
em que a minha vida
fe vê cada hora: Periclitamur omni hora. S.
Paulo , que ifto dizia ,
teve annos de prezo ,
e depois annos de livre;
e nos de livre eftava,
quando efcreveo aos
Çorinthios. Comquanta razaõ podia logo affirmar o mefmo de fi
o Infante , que depois
que huma vez cahio
nas maõs de Teus inimigos , nunca mais Te vio
fivre dellas. Podia-o
dizer com a meíma , e
ainda com mayor razaõ : e Te fallaffe com
Suas Mageftades, podia-o dizer com as mefmas, e naõ com melhores palavras: Quotulie
morior per veflram gloriam Fratres : Todos
os dias dou a vida por
Voffa gloria, Irmãos:
porque Vós fubiftes á
gloria do throno , e da
Coroa , padeço eu a

morte todos os dias :
Quotidie morior; mas
naõ a padeço huma fó
vez cada dia, fenaô todas as horas; porque
os perigos , e receyos
fao de cada hora : Periclitamur omni hora,
E fe Sua Alteza naquelle feu continuo, e incruento facrificio deo,
tantas vezes a v i d a ,
bem digo eu , que fez
mais , do que diffe;
porque diffe , que Te
tivera cem mil vidas,
as dera ; e deo-as, Tem
as ter: naõ tinha o InTante mais que huma
vida ; nias effa deo-a
em nove amios- todos
os dias : Qtiotidie;
e
todas âs horas: Omni
hora. Contay as horas,
que o InTante efteve na
Tua prizaó , e achareis,
ue foraó muito perto
e cem mil horas : cem
mil vidas deo logo, coraodefejava, quem dava a, vida em todas as
horas : e mais de cem
mil vidas d e o ; porque
naó

3
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não a dava huma fó vez
em cada hora , Tenaó
cm todos os momentos
delia.
C YIJ
•*'
*
Porque a efte glorioTo gênero de
martyrio naõ Taltaffe a
confiffaõ, e proteftaçaõ
do nome, por que S.Alteza dava a vida, e tantas vidas, duas vezes,
diz a teftemunha,que o
repetio: Por ei Rey fu
bermano;alRey fu herfnano. Bem pudera Sua
Alteza accõmodar-Te á
fortuna do tempo , e
calar o nome de Rey;
e a Política vulgar parece, que o aconTelhava aífim naquellas circumítancias; mas a verdadeira Té naó tem duas
linguagens : houve-Te
Sua Alteza no reTpeito
da Té Real, e humana
com os primores da Divina, e ainda, parece,
que mais efcrupulofamente : a Fé Divina
tambem no filencio fe

E

guarda: raro he o cafo,
em que Teja necertario
crer, econTeffar: crer,
e naó negar bafta. Naó
aífim o valerofiífimo
Infante : deTconfiou do
filencio, e teve por caTo de menos fidelidadenaô apregoar a vozes,
o que tinha no coração,
ArriTcada linguagem
era dizer dentro das
terrasdelReyHerodes:
Ubi efl, qui natus efl Mattty
Rex yudaorum? Com z-ltudo aífim o dirtéraó a
publicas vozes os três
Reys do Oriente; porq
a verdade, e generofidade de corações Reaes
naõ Tabe calar o nome
do Rey verdadeiro ,
ainda que Teja a pezar
doutro Rey, e com rifco da própria vida. Perdoe-me a reToluçaõ valeroTa, dos que em Lisboa acclamáraõ aS.Mageftade; que fó do Infante D.Duarte Te pode
dizer deveras, que o
acclamou. No CenácuIo todos os Difcipulos
P 3 confeffí-
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confeffáraõ a Chrifto,
e offerecêraõ as vidas :
M.i::h. $; oportuerit me mori
" ~3y' tecum; no Horto avilta dos foldados, e da
prizaó todos caláraó :
confellar o nome de
Deos de Ifrael em Jerufalêm, todos, os que
tem profiffaó de Fieis,
o fazem ; confertalo no
lago dos Leóes he acçaó fó de Daniel. Bem
conhecia Sua Alteza ,
que cada letra do nome
delRey feulrmaõ,que
pronunciava, era hum
novo voto , que efcrevia,e firmava contra fua
vida ; mas como havia
de reparar em dar huma vida, quem defejava ter cem mil para as
dar todas por aquella
caufa ? Oh raro Irmaõ!
Oh rara, e inaudita Irmandade ! Com razaõ
fe diffe defte Rey , e
defte Irmaõ : Naõ fe
Tabe a Irmandade; porque tal Irmandade naõ
fe fabe.
E fenaô, difcorra-

mos por todos os irmaõs da ETcritura em
matéria de vida , e de
Coroa , e vejamos , Te
ha algum, que pela Coroa de feu irmaó expuzéffe, como Sua Alteza,
a vida. O Mórgado de
Ifaac era a Coroa, naô
fó do primeiro , fenaõ
do fegundo David, que
Deos tinha promettido
a Abra haó feu Pay ; e
levava taó pouco gofto
Jacob, de qne efta Coroa viéffe á Cafadeffeui
irmaó Efaú , que ainda
antes de nacer lha procurou tirar por Torça,
c depois lha tirou por
engano. Ungío Samuel
por mandado de Deos a
David em Rey de Ifrael
diante de feus irmãos i
e Eliab , que era o mayor dei les , levou taó
mal erta fortuna de David , que depois de o
afrontar de palavra, o
quiz tirar da guerra outra vez para as ovelhas,
e lhe eftorvou quanto
pode a victoria do Gigante,
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gante, que Toy o primeiro degráo,por onde
David fubio á Coroa.
Adonías era irmaõ mayor de Salamaó, e Salamaó, fendo irmaó, e
menor , eítimou taó
pouco, ou fentio tanto , vêr a Adonías herdeiro da Coroa de Teu
Pay, que eftando já
quaíi Coroado , lha
procurou por fua Mãy
tirar da cabeça, e depois lhe tirou a meTma
cabeça, fó porque a
quizéra pôr nella : longe eftava de dar a vida
pela Coroa de Teu irmaõ , quem primeiro
lhe tirou a Coroa, e
depois a vida. De forte , que irmaõs mayores, como Eliab ; e menores , como Salamaó;
e iguaes , como Jacob ,
nenhum houve, que eftimarte vêr a Coroa na
cabeça de Teus irmaõs ,
mas nem ainda que o
fofreffe; e taõ fora eftivéraó de dar a vida
por elles, que talvez

lha tiráraó. O mayor
cafo de todos he o de
Abimelech. Tinha Abimelech Tetenta irmãos ,
filhos do mefmo Pay Jerobaal, os quaes todos
lhe eftavaó diante para
a herança ; e porque
nenhum delles tivéíTe
a Coroa de Ifrael, os
matou a todos: Occi- jud.t,
dit feptuaginta fratres *•
fuos; por naó fofrer a
Coroa na cabeça de
hum irmaõ, tira hum
irmaõ Tetenta vidas a
Tetenta irmãos. Comparay agora eftes irmaõs , e efta irmandade com aquelle raro Irmaõ , que fó por vêr a
Coroa na cabeça de ícu
irmaõ , e fó por nomear a feu Irmaõ Rey ,
naõ fódéra de boa vontade huma vida , mas
cem mil vidas.
Naó fiquem de Tora
os irmaõs de JoTeph.
Jofeph naõ íonhou ,
que havia de ler Rey ,
como verdadeiramente
o naõ foy: os irmãos
P4
foraõ,
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foraó, os que , inter- em contrario , que foy
pretandô o fonho, fuf- Benjamin; e pofto que
peitáraó, que a fignift foy mais omiffaó, que
caçaõ delle era, que Jo- virtude, elle fó fe chafeph havia de fer Rey ma irmaó de Jofeph:
Gen.37 Nuiiquid Rex nofter Frater ejus. Oh ireris? Mas que eftêitos maós de jofeph, oh Jacaufou ertebom agouro cob , oh Salamaó, oh
dos irmaõs de Jofeph? Abimelech ! Vós , que
Déraó-fe por ventura eTquecidos das leys do
os parabéns a fi, e a natural amor, Toftes infeu pay , e a elle ? Taó vejozos das glorias de
longe eflivéraõ de efti- voffos meTmos irmaõs,
marem a fortuna de feu e taõ cruéis com elles;
irmaõ; taõ longe efli- vinde vêr voffos indivéraõ de o ajudarem gnos corações, e vofnella; taô longe efti- Tas obras á luz defte
véraô de elles ferem, clariífimo ETpelho de
os que o acclamaffem verdadeira Irmandade,
em Rey, que fó , por- e tiray eterna confufaõ,
que naõ chegaffe a efta e afronta , de que puCoroa fonhada , e fuf- dérte taô pouco com
peitada, o prenderão, voffa ambição , e invéo venderão , e lhe qui- ja, naõ a lealdade, naô
zéraô tirar a vida : Ec- a honra, naõ a razaõ,
ibia
ce fomniator venit, ve- fenaô o Tangue, Tenaó
20.
nite occidamus eum, & a meTma natureza. E
tunc apparebit, quid il- vós Benjamin, e os que
// profint fomni a fua. na boca da fama tendes
Hum fó irmaõ houve , o nome de verdadeiros
que nao concorreo pa- irmaõs, vinde também
ra efta refoluçaô, pof- a efte novo Exemplar
to que naõ teve outra de Irmandade perfeita ?
eaqui
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e aqui notareis,e aprendereis os deTeitos , que
em vós naô reprehendeo a antigüidade: aqui
vereis, quaõ livre de
toda a inveja he o amor,
quaõ delgado o fio da
honra, quaô efcrupulo
fa a fidelidade, equaó
puros os refpeitos do
langue, quaõ Tagrado
o nome de Rey, e quaô
menos para eftimar,que
qualquer deftas obrigações, a vida, e cem mil
vidas.

$. XIII.
Et ipfe remanfit folus.

F

Icou S. Mageftade
fó, porque perdeo
hum Irmaó único;
e ficou fó , porque perdeo hum Irmaõ , que
ainda que tivera muitos
outros, fempre com a
Tua Talta ficaria muito
Tó. Notável caTo he o
do noffo texto : Et ipfe remanfit folus. Falia-Te aqui de JoTeph em
refpeito de Benjamin;

e Benjamin naquelle
tempo tinha dez irmaõs vivos : pois Te tinha dez irmaõs , como
diz Jacob , que com a
morte de JoTeph ficava
Tó? Porque era tal irmaõ
JoTeph, que ainda onde'
havia dez irmaõs, fazia
falta; ainda onde havia
dez irmaõs, caufava foledade : a prefença dos
outros irmaõs, com Terem dez , fe Jofeph faltava , naô bailava para
fazer companhia ; a aufencia de Joíeph , com
fer hum fó, ainda que
eftivéffem preTentes todos os outros irmãos,
bailava para caufar foledade. Naó teve tantos Irmaõs S. Mageftade, em que fazer a comparação ; mas era tal
Irmaõ Sua Alteza, que
fempre elle entre todos
fora o Jofeph. Alfim
JoTeph era hum irmaô
entre dez; e aífim como o amor de Benjamin eftava repartido,
também a perda teve
partes,
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partes. Sua Alteza era
hum Irmaõ único , e
como o amor de S. Mageftade naó tinha, onde fe dividir, nem a
perda teve, que deixar:
Benjamin ficou fó, mas
Tó impropriamente ;
porque lhe ficáraó dez
irmaõs, com que acompanhar a foledade ; a
morte de Sua Alteza
naõ deixou a S. Mageftade outro Irmaõ, com
que acompanhar, nem
confolar a foledade ,
do que perdera , e aífim ficou verdadeiramente íó: Et ipfe folus remanfit.
Verdadeiramente ficou S. Mageftade fó , e
naõ porque lhe Taltem
muitos , e prudentes
Confelheiros; naõ porque lhe faltem muitos ,
e valerolbs Soldados ;
naõ porque lhe faltem
muitos, e muy experimentados Capitães ;
naó porque lhe faltem
muitos , e muy leaes

vaffallos; mas ficou Tó,

porque lhe faltou hum
Irmaõ igual, e femeJhante a fi mefmo em
tudo: que fó quem pôde fazer companhia,
caufa foledade. In veftido Adaó no Senhorio univerfal do Mundo , eftava aífiftido , e
fervido de todos os viventes, os quaes , em
quanto durou aquelle
eftado, entendiaó , ou
percebiaõ feus mandados , e os executavaò
promptamente. Tinha
Adaó nefta primeira
Republica por feu modo t u d o , quanto hoje podem ter os grandes Príncipes : tinha
valentes, e esforçados,
porque tinha leões, e
tigres ; tinha prudentes , e aftutos , porque
tinha ferpentes , e elefantes ; tinha agudos,
e perfpicazes, porque
tinha águias, e linces ;
tinha fieis , e zelozos
até dar o fangue , porque tinha os pelicanos;
tinha huns , que lhe

falia-
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fallavaó, outros, que
lhe cantavaó, outros,
que o divertiaó ; tinha
outros de outras propriedades mayores, Te
lhenaõquizérmos chamar virtudes : huns iníignes na lealdade , outros na providencia,
outros na pureza, na
aítucia; outros na piedade, outros na vigilancia, outros no continuo, e incanfavel trabalho , e todos em fugeiçaô, e obediência,
Todos eftes vaffallos ,
ou criados, que aífim
lhes chama Tertuliano,
tinha Adaó naquelle
Teu primeiro eftado ;
eftando fempre fervido, eaífiftidode todos,
diz a Efcritura, que ef• tava fó: Non eft bonum
bominem e/Je folum.
Que naõ feja bom eftar fó , ifto mefmo he ,
o que eítamos lamentando ; mas que Adaó
naquelle tempo,em que
eftava Tervido, e aífiftid o , e obedecido de to-

dos os viventes do
Mundo, eítivérte fó ?
Sim. Ameíma Efcrirura deo a razaó: Ada v. zo.
vero non inveniebatur
adjutor fifnilis ejus.
Entre todos effes viventes dos três elementos'
nenhum fe achava, que
forte femelhante a Adaó
para o ajudar, porque
todos eraõ de differente efpecie ; e os que
naõ faõ femelhantes ,
os que faõ de differente
efpecie, ainda que fejaõ muitos , e de boas
partes, Tazem numero,
naõ Tazem companhia.
Adaó eftava Tó, porque naõ tinha, quem o
ajudaffe; eftava fó, porque naõ tinha, quem o
acompanhaffe : tinha
muitos, que o fervirtém,
fim; mas huma couza
he fervir , outra ajudar: fó quem he Temelhante, ajuda ; os que
naó faó Temelhantes,
Tervem : tinha muitos ,
que o aífiftiffem , fim ;
mas huma couza he aTfifíir,
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íiftir, outra acompa- largo da vida, em que
nhar: os que Taó de tem o cétro nas m a õ s ,
diíferente efpecie,aífif- faó ainda mais que de
t e m ; fó quem he da dirferente efpecie. Naó
mefma efpecie, acom- he dito efte meu forpanha. De maneira , mado na ambição dos
que Adaó , porque naó Príncipes , nem inventinha hum femelhante tado na adulaçaõ dos
a fi, e da mefma efpe- vaflallos , fenaõ procie ; porque naõ tinha nunciado pela mefma
hum , que forte , como verdade Divina, meelle, depois dizia, ollo nos da qual eu o naõ
dos íeus óffos , e carne allegára para prova de
da Tua carne: Non in~ matéria taó grande.
veniebatur adjutor fi- Ego dixi, Dii eftis, &* PC. Sr.
6 &
fnilis ejus; eítando taó filii excelfi omnes, vos i T*
aííiftido, ertava fó, fem autem ficut homines
quem o acompanhaffe : moriemini : Vós , ó
Non eftbonumhominem
R e y s , na morte fois
effe folum.
como os homens; anPoderá parecer du- tes da morte naó fois
ra a applicaçaõ defte homens, fois Deofes :
Paffo; mas a quem naõ e para que ninguém dutiver entendido , que vide defta verdade de
os Reys faõ de difíèren- fé , eu fou, o que o dite eípecie, que os ou- g o : Ego dixi, Dii eftis.
tros homens. No na- Notay muito : naõ diz,
cer , e no morrer faõ que os Reys faó hoos Reys da mefma ef- mens , como Deofes,
pecie , e da mefma na- fenaõ, que faó Deofes,
tureza , que os outros como homens : Dii efhomens; mas naquelle tis , vos autem ficut
efpaço, ou curto, ou homines. De forte, que
no
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no R e y , em quanto
R e y , a Deidade he natureza , a humanidade
he propriedade. O homemdiffinidoporAriftóteles he animal racional mortal ; os Reys
diffinidos por Deos faõ
Deofes mortaes : Dii
eftis, ficut homines moriemini. Aífim que na
propriedade de morrer
fao femelhantes os
Reys, e os homens; no
demais differem, como
homens, eDeos, que
he a mayor de todas as
diffêrenças: ecomoentre os Reys , e os vaffaílos, quaefquer que
fejaõ , ha tanta differença , bem fe deixa
vêr, quaõ Tó deixou a
morte de Sua Alteza ao
nortb Monarcha, porto
que taó Tervido , e taõ
aífiftido de tantos : fervido de muito grandes,
e fieis vaflállos ; mas
fó , e fem quem o ajude; porque morreo ,
quem era Teu Temelhante, que íó o pudera aju*

dar: Noninveniebatur
fimilis: aífiftido de muito grandes, e fieis Miniftros ; mas fó , e fem
quem o acompanhe;
porque morreo , quem
era da fua efpecie, ou
jerarquia , que fó o pudera acompanhar: Non
eft bonum hominem effe
folum. Et ipfe remanfit Jolus.
§. X I V .
TT^ Icou íó S. MagefAJ tade , fem quem
o ajude, e fem quem o
acompanhe ; mas efta
fegunda foledade tem
o reparo , que tinha a
de Jofeph, fe bem em
differentes, e mayores
gráos de Tangue: a primeira naó tem nenhum
reparo ; porque para
ajudar a S. Mageftade
era Sua Alteza ííngular,
e fem íemelhante; porque Tó era Temelhante,
a quem havia de ajudar:
Adjutor fimilis ejus.
Por mais que hum Rey
ou
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cu pertenda, ou aliêcte
fer elle fó o Atlante,
que fuftentc o pezo da
Monarchia ; aífim como o mefmo Atlante
fe houve de ajudar dos
hombros de Hercules,
he força, que tenha o
Rev junto a fi , quem
o ajude, e quem o defcance , e em quem defcance. Creou D e o s ,
povoou , e ordenou o
governo do Mundo em
feis dias contínuos ; e
ao dia fetimo, diz o
texto Sagrado, que defGen i. cançou: Requievit die
*•
feptimo. Fie certo, ainda em razaó natural,
que Deos ao dia íetimo
naõ deixou de obrar no
Mundo,como nem hoje
deíifte da mefma obra :
joan.r. Ufque modo operatur.
L
<- Pois feDeos no dia fetimo , edahi por diante obrou na confervaçaõ do Mundo , como
até alli tinha obrado na
creaçaõ delle, porque
diz o texto , que defcançou Deos : Requie-

vit die jeplimo ? A razaó he ; porque até
aquelle dia obrou Deos
fó por fi mefmo , dalli
por diante obrou juntamente com as caufas
fegundas : e obrar a
caufa Primeira junto
com a caufa fegunda he
delcançar. Se Deos naõ
chega a obrar fó fete
dias; e fe Deos tem
caufas fegundas , com
que obra , e em quem
deícança; os Deofes ,
que faó mortaes, e paífiveis, como haó de
imaginar, que podem
fós , o que Deos fez
acompanhado ?
Em
fuppofiçaõ pois , que
he força ter huma caufa fegunda , que ajude,
e em quem defcance a
Primeira, que caufa fegunda , como hum Irmaó fegundo, e taõ
lem fegundo?
Ajudava-fe Moyfés
de feu irmaõ Araõ ; c
era taó irmaó, e taô
conforme o mefmo governo, que a vara de

Moyfés,
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Moyfés, que era o cétro , humas vezes fe
chama vara de Moyfés,
e outras vara de Araó.
Libertarão ambos felizmente o povodelfr a e l , e conferváraó a
felicidade da empreza
em tempos taó trabalhozos , e taó diíficult o z o s , como os quarenta annos do deferto;
e fallando defta acçaó
a Efcritura , diz aífim :
vc.7e: Deduxifti ficut oves
11
• populumtuum inmanu
Moyfi,& Aaron: Guiaite, Senhor, o vortb povo , como hum rebanho de ovelhas, pela
maõ de MoyTés,e Araó.
Nòtay aqui duas couzas : a primeira, que fe
chamem ovelhas as doze Tribus de Ifrael no
tempo defte governo.
O Tribu de Juda chama-Te na mefma Efcritura Leaó; o de Ruben,
Serpente; o de Neptali, Lobo ; e aífim ertes
tres, como todos doze,
conftavaó de Teis cen-

tos mil homens de armas, bellicozos, e vencedores : e com tudo
diz o texto, que foraó
governados, como hum
rebanho de ovelhas,
pela maó de Moyfés, e
Araó ; porque quando
dous irmaõs íe ajudaõ,
quando dons irmaõs fe
daó a maó, ninguém
ha, que fe atreva, ninguem ha , que fe naó
Tugeite; nem a Serpente levanta o colo , nem
o Leaó encrefpa a juba, nem o Lobo moTtra o dente : o L o b o ,
a Serpente , e o Leaó
todos íaó ovelhas: Deduxifii populum tuum
ficut oves. A outra
couza he , que a maó
de Moyfés , e Araó
naõ fe chamaõ duas,
Tenaó huma Tó maó:
In manu Moyft , &
Aaron. Porque a maô
do Rey , e a maó da
Peffoa, de quem o Rey
fe ajuda , ha de Ter numa maó mdivifivel, huma Tó, e a meTma : fó
na
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na Tubordinaçaõ ha de
haver a differença : ha
de Ter maó de Moyfés,
e Araó ; e naõ maó de
Araó , e de Moyfés:
Moyfés primeiro, Araó
fegundo ; mas huma fó
maó a de ambos : e tanta maó naó hebem,que
a tenha o criado ; fó
irmaó pôde ter tanta
maó : In manu Moyfif
& Aaron.
Frater , qui adjuvat.ur à fratre , quafi
urbs munita , diz Salamaó nos Provérbios :
Hum irmaõ ajudado de
outro irmaõ he huma
Cidade murada. A differença , que faz huma
Cidade murada, ou fem
muros , he a que ha de
lium irmaó com outro
irmaó , ou fem elle.
Huma Cidade murada
he a defenía dos na turaes, he o refpeito dos
eftranhos , he o terror
dos inimigos : a melma Cidade fem muros ,
nem aos naturaes dá fegurança, nem dos ef-

tranhos Te Taz reípeftar , nem dos inimigos
temer. Tal h e , diz o
Efpirito Santo, hum irmaó com outro irmaó,
ou fem elle: irmaó com
irmaõ he Cidade murada; irmaó fem irmaõ
he Cidade fem muros.
Ah , Senhor, que vemos por terra os fortes
Muros , em que a Coroa de V. Mageftade havia de ter a mais firme,
e a mais fegura defenfa! Quando a Mareei Io
lhe chegarão as novas
da morte de Scipiaó
Africano , fahio de cafa exclamando : Concurrite, concurrite Cives. mania Urbis vefira everfafunt:
Acocodí, acodí Romanos,
que cahíraó os Muros
de Roma. Que direy
eu com tanta occafiaó ?
Choray , choray Portuguezes , que cahíraó
os Muros de Portugal,
Cahíraó os Muros da
noffa Pátria , como os
muros de Jerico." cercarão
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cáraó os Ifraelitas a Cidade de Jerico , e fem
baterem , nemapplicarem inítrumentos militares aos muros, ao fetimo dia cahíraó por fi
mefmos. O ' Muro fortiífimo de Portugal ,
hoje lamentável ruína !
Naó, vimos applicar
inítrumentos de violência á voffa vida, mas
dentro em fete dias cahiftes por terra. AquelIa foy a primeira victor i a , que os Ifraelitas
alcançarão da terra de
Promiffaó; e efta he a
prirn,ejra victoria, que
os Caftejhanos, tantas
yezes vencidos, alcançarão de Portugal: naó
entrarão, nem entraráô nunca no Reyno ,
mas ja nos arrazarao os
Muros. Cafo he muito
de notar , que neftes
meTmos nove annos,
em que tantos rigores
fe executavaõ no Infant e , em penhafle Caftella tanta a r t e , e tanto
poder contra Portugal,

e contra a Peffoa de
S. Mageftade , e que
fempre fe fruítraftem
feus intentos : mas h e ,
que eftava Portugal murado por fora ( e taó
por fora) e todos os
golpes de Caftella def-.
carregarão nos Muros;
cá fe tiravaó as balas ,
e em Milaó fe empregavaó os tiros: ainda
aífim diftante , aífim
cercado, aífimíitiado,
e atalayado de fentinéllas , era o noffo Infante o noffo Muro : e Te
quando efte Irmaó parece , que naõ ajudava,
nem podia ajudar ao
Irmaõ , era Muro taô
firme Teu , e lhe rebatia, e recebia em fi os
golpes, que Teria, Te
chegaffe ao aflirtir de
mais perto? E que bem
deTendida teria S. Mageftade a Coroa Tobre
a cabeça, fe tivéíle hum
tal Muro diante do peito ? Frater , qui adjuvatur à fratre,
quafi
Urbs munita

a
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ElegêoDeos a Moyfés por Cabeça, e Reftaiirador do povo de Ifrael, e deo-lhe por adjunto a feu irmaõ Araõ.
O que eu agora reparo,
e me parece digno de
grande ponderação, he
o titulo , e o cétro,que
Deos deo a efte feu Libertador. O titulo, que
Deos deo a Moyfés ,
naõ foy de R e y , fenaõ
de Deos de Faraó: Conftitui te Detim Pharaonis; o cétro, que lhe
deo, foy aquella vara
maravilhoza, em que
delegou
Deos
as vezes
v
de feu infinito poder.
Pois fe a Moyfés ( vede
fe infiro bem) fe a hum
Principe, eme tem por
titulo a Divindade , e
por cétro a Omnipotencia, põem Deos ao
lado hum irmaô , para
que o ajude , quando o
fazReftauradorde hum
povo, que grande falta
fará hum Irmaô , e tal
Irmaô, como o Infante
D.Duarte, a hum Rey,

cujo titulo, ainda qu&
dado por D e o s , he humano, e cujo cétro, ainda que confirmado com
tantos milagres, naõ he
omnipotentc ? Naõ ha
duvida, que com a falta
de tal Irmaô ficará muitomais alentada a emulaçaó de noffos inimigos , e muito mais animadas fuás armas, e fuás
efperanças. Aílim lhe
aconteceo a Moyfés
com a morte de feu irmaó. Chega finalmente Moyfés ao monte
Or , morre alli Araõ :
e tendo noticia EIRey
Arad, que os filhos de
Ifrael fe avifinhavaÕ ás
terras de Canaan , tomou logo as armas para lhes impedir o parto.
Pois donde naceo efte
animo aos Cananêos,
donde concebeo efta
oufadia EIRey Arad ?
Deo a razaõ Lyrano ,
taõ douto
douto nas
como tao
tradições dos Hebrêos: Num.
Audivitque
Chana- av>naus , fcilicet,
mor-Lyth,c
tem
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tem Aaron, & adventum ftliorum Ifrael, &*
ex morte Aaron, qua
acciderat,fuit audacior
ad invadendum filios
Ifrael.
Chegou a ElRey Arad a nova, de
que era morto AraÔ,
e efta noticia da morte
de Araó reTuTcitou os
ânimos dos Cananêos,
efoy,a que accrecentou
a oufadia ao Rey Arad ,
paraque reTpeitaffemenos o poder de Moyfés,
e intentaffe , o que até
alli íe naó atrevera.
Taódcpreffa, e em matéria taó importante ,
experimentou Moyfés,
quanto tinha em feu
irmaó A r a õ , quanto
perdera na fua morte ,
e quanta falta lheTazia
Teu nome , e Tua preTença. Mas quem era
Araó? Era por ventura
o General do exercito
de MoyTés ? Era algum
Soldado de grande fama,e experiência? Naó.
Era hum homem Ecclefiaftico, que veftía hu-

mas roupas largas, e
nunca tomara efpada
na maô. Oh grande argumento da noffa perda! Se a morte de A raõ,
Te a morte de hum irmaõ, que Tó podia ajudar a feu irmaó com o
confelho, Tez tanta falta a MoyTés, ainda no
refpeito de Tuas armas
para com os eítrangeir o s , que differente pez o , e preço Terá o da
perda de Irmaó de
tanto valor , de tanto
juizo , de tanta authoridade , de tanta expe^,
riencia , e Tobre tudo
de tanta opinião, que
he , a que mais que as
armas deTende, e conTerva as Monarchias ?
Tanto nos levou a morte em tirar a S . Mageftade hum tal Irmaõ:
Ira ter ejus mortuus
efl; e tantas razões nos
deixou de Tentirmos a
nolíá , e muito mais a
Tua Toledade : Et ipfe
remanfit folus.

Ciz

§.XV.
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verdadeiro; mas a cau$:'XV.
fa, porque fe choravaõ,

R

Efta o terceiro,
e ultimo p o n t o ,
que he a confolaçaó dos
vivos: e dividindo-a
conforme os três refpeitos, com que ponderámos a dor , digo ,
?ue nem da parte do
nfante nos deve defconfolar a morte , nem
da parte delRey a foledade, nem da noffa parte a perda; porque a
morte foy defcanço, a
perda intererte, a foledade ha de fer companhia. Foy a morte paia Sua Alteza defcanço;
e que bem figurado o
temos no cafo de Jofeph. Jofeph faziaólhe as exéquias , e chorávaó-no em Paleftina;
e no mefmo tempo eftava elle reinando no
Egypto com a mayor
grandeza , e gloria , a
que fubio já mais a felicidade humana: o affecto , com que Te choravaô as lagrimas, era

era falfa ; porque fe
chorava, como morto,
o que era vivo , e como infeliz, o que era
ditozo. Para nos confolarmos no defcanço
de Sua Alteza , naó he
neceffario recorrer ao
que goza , baila confiderar , o que deixou de
padecer. Como vivia
Sua Alteza ? Defterrado da Pátria , e prezo.
A aufencia he meya
m o r t e , o cárcere he
meya fepultura; enove
annos havia,que Sua Alteza eftava meyo rnort o , e meyo fepultado.
Se defta começada mort e , fe defta começada
fepultura houvera efperanças, que havia de refufcitar , razaõ tinhamos de confolar-nos;
mas fendo c e r t o , como moftrou a experiência , que o animo de
noffos inimigos era ,
ou tirar-lhe a vida , ou
perpetuar-lhe a morte,
alivio
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alivio foy feu , e. o deve fer noffo , que acabaffe de morrer, para
que acabaffe de penar.
He tanto ifto aífim, que
me parece tivéraó fido
mais bem confiderados
os noffos lutos, Te os
puzéramos com a nova
da Tua prizaõ, e os tiráramos com a da Tua
morte. Pregarão a Chrifto na Cruz ao meyo
dia, eeclipfou-fe 0S0I:
morreo Chrifto ás três
horas da tarde, e em
o meTmo ponto no Ceo
acabou-Te o eclipTe; e
na terra começarão as
pedras a quebrar-Te, os
montes a tremer, os
monumentos a fe abrir.
He certo, que aífim as
demonftraçoes da terra,
como as do Ceo, foraó
fentimentos por amor
de Chrifto. Pois fe o
Ceo acaba o feu íentimento no ponto, em
que Chrifto morre, como a terra pelo contrario começa o feu fentimento também no pon-

to, em que Chrifto morre ? O meTmo ponto da
morte de Chrifto ha de
Ter fim do íentimento
do Ceo, e principio do
fentimento da terra ?
Sim, que cada hum fente,como entende. Chrifto na morte acabou o
feu tormento , e começou o feu defcanço ; e
começar-fe o fentimento dos vivos, quando
começa o defcanço dos
mortos, he groffaria da
terra mal confiderada :
porém o Ceo, como
mais entendido , naó
faz aífim; poz os feus
lutos, quando Chrifto
começa a padecer, e
tirou-os , quando acabou de penar: conformemo-nos com o Ceo.
Quando principiou a
prizaó de Sua Alteza ,
entaó devíamos fentir
o feu trabalho ; agora,
que o acabou a morte,
devemo-nos confolar
com o feu defcanço.
Sentílo entaó, era fentir mais a fua pena ;

,Q*>

f-ntílo
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fentílo agora, parece,
que he fentir mais a
noffa perda.
Mas ainda que feji
aífim, neffa mefma perda temos igual razaó de
nos confolar ; porque
fé foy grande para o
fentimento, foy neceffaria para o remédio:
perdendo a Tua aífiftencia, ganhámos o feu
patrocínio. Em Milaó,
como eftava aufente, e
prezo, naô nos podia
acodir; no Ceo, como
eftá livre, e poderoz o , pôde-nos patrocinnr. Jacob chorava
muito a imaginada morté de Jofeph, e nefta
perda , que tinha pela
rhayor de fua cafa, confiítío o remédio, e confervaçaõ delia : taó admiráveis faõ as traças
da Providencia Divina!
Naquella calamidade ,
em que todos pereciaõ,
perecêra também a caía
de Jacob, Te naó tivera
a Jofeph no Egypto,
que Toy o Teu remédio,

e o feu fuftento. Dô
maneira, que foy necertario , que a cafa de
Jacob perdeffe a Jofeph , para que ella fe
naó perdeffe. O mefmo digo nerte noffo cafo. A calamidade naô
pode faltar; mas ter
ao noffo InTante no
C e o , he ter a JoTeph
no Egypto: a perda
foy grande, mas era
neceffaria efta perda para noffa coníervaçaô j
atégora podia eftar duvidoza, de hoje por
diante eu a tenho por
fegura, e dou a razaó. Aconfervaçaõ de
Portugal tem dous perigos, ou dous contrarios ; por fora noftòs
inimigos , por dentro
noffos peccados ; e para ambos eftes contrarios nos deixou defendidos o noffo InTante :
para expiaçaõ dos peccados com o Tacrificio
de Tua morte.; para a
victoria dos inimigos
com a vingança da fua
innocen-
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innocencia Permittir
Deos a morte
do noffo InTante, grande argumento he de
querer conTervar Portugal, e aceitou aquelle facrificio em fatisfa*
^aó^de noffos peccados.
Aífim o confiderouSanto Ambrofio na morte
de Valentiniano, comparando-a nefta parte
Ambr. com a de Chrifto : Ocpag-Ê tiditpro omniâus, quos
in obíc diligebat, pro quo amiVídent ci fui
parumputabant,
fi omnesperirent. Morreo por todos aquelle,
por quem todos dariaó
a vida. Efta foy a razaó, porque Deos quiz,
que o noffo InTante foTTe o Tacrificio ; porque
era bem tocarte a todos
a dor , pois a todos havia de abranger o remédio : onde eftavaó
todos os corações , alli
quiz, que Te fizéffe o
facrificio ; elle foy o
morto, e todos os facrificados.
Tal foy o facrificio

da Tua morte. Da vingança da Tua innocencia fó Te poderá duvidar; porque Sua Alteza, como taô religiofo , perdoou na morte
a todos, e naô fó lhe
perdoou os aggravos ,
mas ainda o nome de
inimigos. Aífim foy ;
mas a vingança, qu<
naó pedio vivo, he certo , que pede morto :
Vox fanguinis fratris
tui clamat ad me de
terra: O Tangue de
vortb Irmaó eftá pedindo vingança da terra,
Depois que eíteve na
terra, entaó pedio vingança : em quanto o
Tangue eíteve nas vêas ,
governado daquella alma generofa, pedia perdão ; depois que eíteve
fora das vêas, depois
que eíteve na terra, deixado a feu alvidrío, pedio vingança. Aífim ha
de fer,e naõ pode faltar.
Naó quiz Caftella ter
contra fi hum Infante
vivo, e terá contra fi

Q.4

hum

Gca. 4.
to.
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hum Innocente morto;
S XVI»
naõ quiz ter contra fí
S.Mageftade,com
hum braço mortal arque ha de confomado , e terá contra fi
hum braço immortal lar a foledade : Et ipfe
vingativo.
Aquelles remanfit folus ? Ha de
máos lavradores do confolar a foledade com
Evangelho diziaó: Hic a companhia: com a
efl bares, venite, occi- companhia , que ha de
damus eum, cb" habebi- ter do C e o , e com a
mus hareditatem : Ef- companhia , que lhe
te he ò herdeiro, mate- ficou na terra. Foy
molo , e ficaremos fe- taõ grande homem Jonhores da herdade. Os Teph , que pode teftar
noffos emulos ainda fi- de Deos: Poft mortem Gt*&%
zéraõ peór: para fe faze- meam Deus vifitabit *fc
rem fenhores da herda- vos. Irmaõs meus, naõ
de , matáraõ, o que naõ vos deTconToleis com
era herdeiro; mas ha- minha morte; porque
Ihes fueceder,como aos quando eu me auTentar
outros. Santo Agofti- de vós, Deos virá eTnho: Ut pofliderent,oc- tar comvoTco. Ditoza
ciderunt; &> quia occi- Toledade, que Te Tubítiderunt, nonpoffiderunt: túe com tal compaMatáraõ o innocente nhia ! Só a companhia
para poffuir a herdade ; de Deos podia íubílituir
e naô poffuíraô a her- a Toledade do noffo Jodade , porque matáraõ Teph : naó o digo Tó
o innocente. Vede, Te por accómodaçaó; mas
temos, com que con- prometto, que ha de
fer affim, porque aífim
folar a perda.
o tem Deos promettid o : Et in ipfa atenuata*

E

Matth.
ix. 5S.
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ta, ego refpiciam,& videbo. Prometteo Deos
a EIRey D. Affonfo
Henriques, que quando a Tua décima Texta
géraçaó eftivéffé atenuada, elle poria nella
os olhos de mifericordia. Ainda ifto Te naó
entendeo até agora. A
décima fexta géraçaó
eraó os Filhos do Sereniífimo DuqueD.Theodofio; alinha defta géraçaó era compófta de
três fios : S. Mageftade, que Deos guarde, o
Senhor Infante , e o
Senhor D. Alexandre.
Morreo o Senhor D.
Alexandre, quebrou-fe
hum fio; morreo o Senhor Infante, quebroufe outro fio. Já temos
a linha da géraçaó fó
por hum fio; e effe, Tegundo as leys da natureza , o mais delgado,
que he o fio mais velho ; e he chegado o
tempo de Deos abrir os
olhos de Tua mifericordia Poft mortem meam

Deus vifitabh vos. E
notem os doutos , que
Tegundo fraTe da ETcritura , o mefmo he Vifitare , que Refpicere,
rj7" videre. Diffe Anna
a Deos : Si rejpiciens r. Rcg.
videris affliâlionem fa- 1. u .
mília tua.
Ou vio-a
Deos, e diz o texto:
Vifitavit Dominus Ati- Cap. ai
nam. Poft morte?» meamn .
Deus vifitabit vos. Ego
refpiciam, ér videbo.
E naó Tó Deos ha
de acompanhar a S.Mageftade daqui por diante com mais particular
aífiftencia , mas o meTmo InTante D. Duarte,
fe a neceífidade o pedir , ha de decer do
Ceo a aífiftir ao lado
delRey feu Irmaó; que
aífim o coftumaó fazer
os Príncipes Portuguezes, ainda depois de
mortos. No dia , em
que osíjPortuguezes tomarão^ Ceita , apparecêraó no Coro de Santa
Cruz de Coimbra ElRey D. AffonTo Hen riques,
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quês, e EIRey D. Sanc h o l , que alimpando
as efpadas, fe hiaó recolhendo para as fuás
fepulturas, e declararão , que vinhaó de
acompanhar a EIRey
D. joaõ o i , e ao Principe D. Duarte na conquifta daquella Cidade.
Diz S. Gregorio Niffeno, que o Anjo da guarda faz officio de Irmaó:
Frater quodam miuiflerio hominis Angelus
efl. Ajudas Machabêo
acompanhava-o nas batalhas armado o feu Anjo, como fe fora feu Irmaó; a S. Mageftade
ha-o de acompanhar armado nas batalhas feu
Irmaõ, como fe fora
feu Anjo. Das palavras
de Caim ha de formar
a Tua em preza o noffo
Gen? 4 . Abel : Cuftos fratris
5>mei fum ego : Eu Tou o
Cuftodio de meu Irmaó.
Atégora tinha S. Mageftade dous Anjos da
guarda, daqui por diante ha de ter três

hum em quanto ho-«
mem , outro em quanto Rey , outro em
quanto Irmaó: Cuftos
fratris mei fum ego*
Diga embora Jacob de
Benjamin: Et ipfe remanfit folus, que S.Ma
geftade, ainda que vifivelmente finta os affectos da foledade, invifivelmente ha de experimentar os eftêitos
da companhia. Efta he
a companhia do C e o :
a da terra he , a que S.
Mageftade tem ao lado , do Principe, qui
Deos guarde muitos
annos. Parece, que dilatou o Infante a fua
morte até o vêr naquella idade, como fe differa: Já agora naõ loa
neceffario. Só em hum
taó grande Sobrinho Te
podia Tubítituir hum
taó grande Tio ; e o
lugar de hum tal Heitor fó o podia encher
hum talAfcanio: parece-me, que o eítou ouvindo defde aquelle túmulo
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mulo dizer a SuaAlteza: Difce puer virtutem ex me , verumque
laborem, Fort unam ex
aliis. Duas couzas pertendeo Caftella : a primeira por meyo da traição , que vimos, que
S. Mageftade naõ ficaffe: Et ipfe remanfit; a
fegunda por meyo da
morte de Sua Alteza,
que ao menos ficarte fó:
Et ipfe remanfit folus.
Mas fuccedeo-lhe tanto
pelo contrario,que Caftella he, a que deve Ia
mentar a fua foledade:
Quomodo fedet fola ?
Hoje faz nove annos
havia em Caftella cinco Peffoas Reaes, e em
Portugal outras cinco;
hoje em Caftella ha
duas, e em Portugal
fete. Oh que grande
argumento da efíabilidade de Portugal, e da
ruína de Caflella ! Que
Sanfaó , lançando os
braços a duas columnas
do templo dos Filiftêos,
as derrubaffe , grande

fortaleza foy; mas que
derrubadas fó duas coJumnas, viéffe todo o
templo a terra, como
fe pode ifto entender ?
A razaó he; porque as
abóbedas de todo o
templo vinhaó a fe rematar no meyo, e defcançava fobre aquellas
duas columnas o edifício : e edifício, que eftá
fundado fó em duas columnas , baila hum homem para o derrubar.
Efte he o eftado, em
que eftá Caftella: porém
Portugal eftá firmiífímo;porque eftá fundado
fobre tantas columnas.
Qjiiz a Sabedoria Divina Tundar huma CaTa,
que forte eterna, e que
fez ? Fundou-a fobre fete columnas: Sapientia
adificavit fibi domum ,
excídit columnas feptem. A Cafa, que Deos
fundou para fi , he a
Cafa de Portugal: Imperittm mihi ftabilire;
e tem-no fundado hoje
fobre fete columnas
O

Ptov.
9. v.I,
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O reílante do Sermão , como todo eCtava em papeis foltos, naó le achou. So appareceo o ultimo, em que o incomparavel
Orador acabou a fua Fúnebre Oração, c
concluío com o íèguinte.
Emfim, Sereniflimo
Infante D. Duarte , no
Ceoeftaisjá; acabarãofe as noffas efperanças,
e lográraó-íe, Senhor,
as voffas. Muito fentimos, Principe Grande,
que Deos vos naõ fizéffe para nós; mas confiolamo nos, com que vos
fez para fi. Já Te acabou
o derterro, gozay a Pátria; já fe acabarão os
trabalhos, gozay a Coroa. Oh quanto gozareis os amores de Deos
no Ceo, pois lhe foubéftes dar ciúmes na
terra ! Os homens vos
temêraõ vivo , crédito he do novo eftado ,
que vos temaõ immortal: naó vos lembreis,
de que vos apreffáraó a
gloria, lembray-vos, de

que vos tiráraô a vida :
fe lhe perdoaftes as voffas injurias, reparay,
Senhor, que naó lhe
podeis perdoar as noffas. Ofrerecey por nós
o facrificio de vortb
fangue, e fe Te calar ,
como vortb, permitti*
lhe, que clame, como
innocente. Juftiça, Infante D. Duarte, juítiça, Principe de Portugal, juftiça. Com cítas vozes acabo, porque eftas faõ as da Patria , que vos ama:
moftray-lhe do C e o ,
quanto a amais ; experimente a terra , quanto podeis : a que vos
matou , na juftiça ; a
que eternamente vo s
amará , na graça , &c,
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SER MAÕ
DAS E X É Q U I A S
D O SERENÍSSIMO P R Í N C I P E
de Portugal

D. THEODOSIO
DE S A U D O S A M E M Ó R I A ,
Pregado no Collegio da Companhia de JESUS
de S. Luiz do Maranhão.
Dominas dedit, Dominus abftulit, ficut Domino placuit, ita faclum efl, fit nomen
Domini benediclum.
]ob.i.2T.
O J E , Princi- de títulos mageftozos;
pe Theodofio porque effe nome fim( naõ vos no- plesinente pronunciameyo com. apparatos do he para mim, e fera
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rá fempre para todos,
os que vos conhecerão,
o mayor titulo , o mayor elogio, a mayor
veneração , e grandeza. ) Hum anno faz hoje, que o Ceo, que vos
tinha dado ao Mundo ,
vos tornou a levar; e
que deixaftes em tanta
trifteza, e defolaçaó o
R e y n o , e os vartallos,
para que naceíles. Di
g o , que faz hoje hum
anno; porque aífim o
contaõ , os que medem
o tempo pelo tempo:
mas para vós no Ceo ,
que medís os annos pela eternidade, e para
nós na terra, que o medimos pela d o r , nem
lá fazem numero , nem
cá o tem. Oh que breve anno ! Oh que dilatado anno ! Que breve
para a voffa gloria, que
dilatado para as noffas
faúdades ; julgay , fe
he baftante a caufa da
differença : Vós com
D e o s , e nós fem vós.
Geraes faó eftas razões,

Senhor, em todos os
vartallos , que xos perdéraó ; mas em n o s ,
que choramos voffa
morte de taó longe,
ainda tem mais fortes
circumftancias a noffa
d o r , porque levamos
a perda fobre a diftancia. Q u e mal filofofáraõ da dor, e do amor,
os que lhe déraó por
defenfivo a auíencia !
Quem armou o amor
com a r c o , e naõ com
efpada, quiz dizer, que
na diítancia feria mais :
o amor naõ he uniaõ de
lugares , fenaô de corações : a dor na prefença reparte-fe entre
os fentidos , na aufencia recebe-fe fó na alma , e toda he alma : a
dor na prefença tem o
aífiftir , tem o Ter vir ,
tem o vêr , tem a mefma prefença por alivio;
a dor na aufencia toda
hedor. Os que eftavcó
em Portugal á vifta da
voffa morte , Principe
meu, foraó bebendo a
Ai a
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fua parte a tragos , nós
levámola de hum golpe
toda: para os de lá em
hum dia lhes adoeceftes,em outro lhes peyoraftes, em outro os defconfiaftes, em outro os
deixaftes; para nós naó
foy aífim. A enfermidade, a peyoría, a deíconfiança , a morte tudo foy num momento.
Mas fe por todas eftas
caufas teve mayores circurrtftancias de dor a
dos vartallos defta Conquifta , qual feria em
particular a daquelles,
cujo amor era igual ás
obrigaçóes,e cujas obrigações por tantos títulos eraõ tanto mayores,
que as de vartallos ? A
todas as Religiões amava , eeftimava muito o
noffo Principe, como
taõ pio; mas á Companhia de JESUS , Tem
fallar com encarecimento, mais que a todas. Se em alguma couza fe pode advertir excerto nos affectos da-

quelle animo, taõ igual,
e moderado em todos ,
era Tó efte ; e para que
mais lhe de vertemos,
dizia, que naó era affecto,Tenaó razaõ. Como
o Principe era taõ favorecedor das letras, e da
virtude, parecialhe.que
em ambas eftas qualidades tinha muito, que favorecer na Companhia.
Muitos exemplos pudera allegar , de que fuy
teítemunha; mas como
faõ exemplos de comparação, naô quero offender com elles a modéftia de huma Religião , que por fe naõ
comparar com nenhuma outra , e por reconhecer ventagens em
todas, defde feus princípios fe chamou a Mínima. Efte foy o nome,
que lhe deoSanto Ignacio: A Mínima Companhia de JESUS. Com
os Religioíos da Companhia fe confertava
Sua Alteza ; aos Religiofos da Companhia
confuka-
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confultava ; pelos livros dos Religiofos da
Companhia lia : e fe
entre os menores , ou
mayores cuidados do
eftudo, ou de governo,
havia de tomar hum
hora de recreação, com
os Religiofos da Companhia a tomava. Muito perderão os Religiofos da Companhia
no Principe D. Theodofio; mas nós os defta Miffaõ do Maranhão
muito mais, que todos.
Como éramos inítrumento dedicado mais
de perto á converfaõ
das almas, que Sua Alteza tanto zelava , vínhamos a ter no coração do Principe o lugar , que efte mefmo
zelo tinha nelle. Eu em
particular porto affirmar de mim , que ao
zelo, que Sua Altezi
tinha das almas , devo
todo o bem que tenho,
e he t o d o , o que podia ter, que he fer (pofto quetaóindigno)hum

dosMillionarios defta
MifTaõ. A vollb zelo,
e á voffi authoridade
devo, Senhor , a vinda; mas a nova da vofila morte me tirou todo
o merecimento delia.
Vir aoMaranhaõ,quan.
do vós ficáveis em Portugal, Toy Tacrificio;
mas viver taõ longe de
Portugal, quando vós
já lá naô eltais, antes
he comodidade, que
merecimento. Em memória , e agradecimento defte antigo favor
vos fazemos hoje, Principe Theodofio, eftes
Oíficios anniverfarios.
Os apparatos exteriores naó Taõ, como Te
nós os fizéftêmos , mas
como íe vós os mandáreisfazer; mais parecidos faó á nortá pobreza , mas muito mais á
voffa modértia, e o que
poucas vezes fe pódc
affirmar de Príncipes, á
voffa humildade. Mandou o Principe no Teu
Teftnmento , que em

Eftrc-
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Eftremoz no lugar, onde morreo a Rainha
Santa, Telhe edificafle
hum templo; e que em
Coimbra ao pé do Tepulchro da mefma Raínha foffe enterrado Teu
corpo em huma fepultura raza. Ah foberba,
e vaidade humana !
Quantos Príncipes perpetuarão fua foberba
depois da morte na mageftade , e grandeza vã
de portentozos Tepulchros: acabouTe-lhe a
vida, porque TedesTez
em cinzas ; mas a Toberba naõ acabou, porque Te perpetuou em
mármores.
Quantos
annos ha, que morrerão os Reys do Egypto, e a Tua Toberba ainda dura nas pyramides,
e obelifcos de feus íepulchros. Naõ aífim o
noffo Principe : naó
deixou legados á vaidade na morte, porque
naó a conheceo na vida : em huma fepultura
raza Te mandou enter-

rar : e fe os Cenotáfioá
merecem nome de Tepultura , bem cumprida temos a manda de
Teu teftamento, e bem
deTculpada a falta de
mayores apparatos. Sepultura raza , e taó raza , e Te naõ aos pés da
Rainha Santa, aos pés
da Rainha Santiífima.
Virgem Senhora ,
manda-nos o Ceremonial, que vos naõ peçamos hoje a Graça, e
nunca eu a houve miTter mais que hoje; mas
foy taõ devoto Servo
vortb aquelle glorioTo
eTpirito , de quem hoje havemos de fallar,
que fem vos offerecermos a coftumada Ave
MARIA, confio nos
haveis de dar a Graça
de graça.

R
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Dominus dedit, Dominus abftulit,
ficut
Domino placuit, ita
faclum efl, ftt nomen
Domini benediclum.

N

nollb Principe mayor
exemplo a noffa paciencia. Oh grande infelicidade a noffa ! O h
grande virtude a do
noffo Principe ! Grande infelicidade a noffa;
porque em matéria de
A caufa do mayor fentimento excedemos

fentimento , e no
Tentimento , em que
mayor conformidade
teve com a vontade de
D e o s , diffe eftas palav r a s j o b , e as accõmodey ao fentimento prefente, e áconformidade , que nelle devemos
ter com a vontade Divina : mas quando venho a applicar o remedio ao mal; quando venho a applicar as Tentenças de Job ao noffo
caTo, acho, que nem ao
Tentimento, nem á conformidade nos Tervem.
Ao Tentimento n a õ ;
porque tem na morte
do noffo Principe mavor caufa a noffa dor :
á conformidade n a ó ;
porque tem na vida do

a Job nas caufas : grande virtude a do noffo
Principe; pois em materia de conformidade
excede a Job nos exempios. Suppóftas eftas
verdades, que o difcurfos nos irá moftrando,
menos nos ferviráõ as
palavras de Job, do que
eu imaginava , quando
as efcolhí. Servirnoshaó fó de Tundamento,
ao que havemos de dizer, e naó de exemplo,
ao que havemos de
ponderar. Até á vida ,
e á morte do noffo
Principe era Job o mayor exemplo da dor , e
da conformidade com
Deos ; depois da fua
vida fera elle o mayor
exemplo da conformidade y
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dade ; depois da fua
morte feria bem, que
nós foffemos o mayor
exemplo da dor.
§
O certo he , que
Deos Tabe as conjunções, em que convém
a cada hum morrer: os
homens nefte Mundo
faõ como os pomos,
colhe-os Deos, quando
eftaó mais fazoados. O
fruto, quando eftá maduro , fe fe naõ colhe ,
cahe, e apodrece. Naõ
eftá a felicidade em viver muito, íenaóem viver bem. Cafo notável
h e , que naõ digaõ os
Evangeliftas, de que
annos morreo Chrifto:
todos fe occupáraõ em
dizer as fuás obras, e
nenhum em lhe contar
os annos; porque naó
eftá a couza em viver
muito , fenaó em viver
bem : viver pouco naó
importa nada ; viver
bem he, o que importa.
Se Deos a feu próprio
Filho naó deo larga vi-

da, que muito ao noflo
Principe a naó déffe?
Mas naó he efte o
meu penfamento. Digo , quefirnteve o noffo Principe, e que naõ
o levou Deos moço,
como cuidamos, fenaõ
muito bem logrado.
Para intelligencia
defta verdade havemos
de fuppor primeiramente , que as idades
do homem faõ fete.
Infância , &c.
A fegunda couza,
que havemos de fuppor he, que alguns homens naõ tomaõ efta
idade pelo principio.
Adaô foy homem, fem
nunca fer menino : naõ
começou a vida pela
idade da Infância, da
Puericia, da Adolefcencia , Tenaô pela de varão perfeito. O mefmo
aconteceo a Chrifto:
In laboribus à juven- pr g7.
tute mea. Como fe l6i
Chrifto defdo Prefepio , ou quando menos
defdo deílerro de HeRi
roues ?
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rodes, que era da ida
de de quarenta dias,
comcçaíte a ter trabalhos. Porque effa differença houve entre Chrifto, e os outros homens;
que os outros começaõ
a vida pela idade de
meninos , Chrifto pela idade de homem :
para os outros a Infância he Infância ; para
Chrirto a InTancia foy
juventude: In laboribus à juventute mea.
Daqui Te Teguio, que
Chrifto morrendo de
trinta e três annos ,
morreo muito velho:
.
Et
antiquus dierum feDan 7
»•
dit... &• capilli ejus
quafi lana manda; porque quem de quarenta
dias he mancebo : A
juventute mea, de trinta e três annos he muy
velho.
Ifto mefmo digo do
noflo Principe. Muitas
vezes lhe ouvi dizer,
que dos dezoito até os
vinte annos tinha a fua
vida o perigo, mas naõ

morreo poriffo moço.
Demos a Sua Alteza , que a fua Infância
forte InTancia; a Tua
Puericia naô Toy Puericia , a Tua AdoleTcencia naó foy AdoleTcencia : anticipou as idades de maneira, que
na Puericia Toy homem,
na AdoleTcencia foy velho. Aconteceo-lhe ao
Principe nas idades , o
que aos grandes engenhos nas efcólas. Os
grandes engenhos Taltaó três , e quatro claífes ; Sua Alteza faltou
da Infância á idade de
varaõ , e da Puericia á
idade de velho. Ora
vede, quaô homem, e
quaô velho era o noffo
Principe nefta idade.
Em doze annos.§.(A
Hiftoria de D. Pedro)
Deixay , naõ os quero
conhecer pelas gerações ; conhece los-hey
pelas obras. §. Era menino, quem dizia ifto ?
Se houvera hum R e y ,
que fó conheceffe os
homens
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gnas de Tubir a tribunal taô alto.
Que couza mais de
Príncipes moços, que
as feftas, os Taráos, os
jogos ? Nenhum jogo
Te vio já mais no quarto de Sua Alteza , qu«
o das armas. Era o
Principe muy déftro
em todas, e particularmente com hum monQue couza mais pró- tante nas duas maós 4
pria de moço , que a como era taó alto de
bizarria , 'ie. a vaidade corpo , parecia hum
das gallasi? A modéftia, daqúeHes Heróes da
e moderação de Sua Al- antigüidade; hum Theteza nefta parte, quem feo, hum AffonTo o
«o vio, que a naõ vifte? Biravo , emfim Iium
Chegava-te o Camarei* Principe, dos que vej o mér a Sua Alteza , airas pintadas, e naó
ainda antes de ter ca- -como alguns, dos que
ifa., -perguntava-lhe, de vemos vivos. Mas con*pie feda , e de que côr tra a gadanha da morQueria o veftido-? Ref- te maó ha deftreza,nem
pondia, • do que a> vós armas , que defendaõ :
vos parecer. Naó era em Agoftodeó^i. coSua Alteza dos Prínci- meçou a lide , em 6. de
pes , que fe governaõ Fevereiro no dia dos
pelo gofto, e parecer feus annos o ferio, em
alhèyo; mas na eleição 15. de Mayo o matou.
deftas couzas parecia- Dez mezes durou a balhe, que naô eraõ di- talha.
homens pelas obras,
ditozo Rey. Porque
he ditozo o Ceo? Porque ninguém láhe avaliado,fenaô pelas obras.
S. Joaó, e Santiago quizéraó ter os lugares pelo Tangue; e fendo o
Tangue naó menos que
ô de Chrifto, foaó-os
alcançarão.
!. >

R3

Que

2Ó2 Voz fegunda obfequiofa:
Que couza mais propria de hum moço , e
mais quando a idade fe
ajunta com o grande
poder, que a precipitação nas acções, a cólera, o agaftamento, a
ira ? Tudo ifto eftava
naquelles poucos annos , ou taó compofto,
ou taõ vencido , que
ninguém já mais vio ao
Principe D-Theodofio
irado , ou ouvio da Tua
boca huma palavra
naô digo agaftada, ou
menos compófta , mas
nem ainda mais alta.
Yiouve Cortezaó , que
diffe, que o Principe
era Tó compofto de três
humores , porque lhe
Taltava a cólera.
Que couza mais propria de Príncipes moços , que a companhia,
e a converTaçaó de outros da mefma idade,
como os que teve Roboaõ, e effes naõ os
mais modéftos, nem os
mais melancólicos ? O
noffo Principe Tó dous

gêneros de amigos teve, com quem ordinariamente converíava,
eeffes os mais fieis, e
os mais verdadeiros ,
que ha no Mundo, que
eraó Deos , e os livros.
Os que entravaó com
liberdade no Quarto de
Sua Alteza , em o na6
achando, já Tabiaó, que
ou eftava no Oratório,,
ou na livraria. NoOratorio gaitava Sua Alteza neftes últimos tempos da vida três horas
todos os dias em três
tempos differentes. De
Daniel fe diz , que em
Babylonia adorava três
vezes cada dia a Deos ,
e fe conta ifto por grande maravilha. Quanto
mayor maravilha he,
que na babylonia de
hum Paço de hum Principe, que governava as
armas, tivéffe elle três
horas todos os dias para gaitar com Deos.
Algumas vezes, eftando o Principe dando
audiência Tecréta, vi,
que
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que á diflimulada metia
a maó na manga abert a , e corria por hum
cordaõ huma conta.
Roguey a Sua Alteza
me quizéffe revelar o
myfterio daquellas contas; e diffe-me, que tinha por devaçaó offerecer ao Eterno Pay Teu
Unigenito Filho hum
certo numero de vezes;
e que para a noite Te
pedir conta, Te o tinha feito entre dia ,
hia paffando a cada
acto deites aquellas contas. Pudera fazer mais
hum Noviço de huma
Religião muy fervorozo ? Vede, fe daria
boas contas a Deos,
quem aífim as trazia
ajuftadas. E vede, o
que o noílo Principe
dava a Deos: os outros
Principes daó mármores nos templos, que
mandão edificar; daó
brocados nos altares ,
que mandão ornar; daó
ouro, e prata nas a lâmpadas , que mandaó ar-

der. Ifto daó os outros;
o Principe, que lhe dava ? Dava a Deos o
meTmo Deos. Oh amor, que naó te contentavas , Tenaó com
dádiva infinita! Que
muito, que naõ cou*.
béffes no coração, e
que fizéftes eftalar em
Tangue o peito, em que
te dilatavas?
Que couza mais pro«
pria de hum Principe ,
que o Tahir a paffear,
o apparecer, o efpairecer, o goftar de vêr,
e fer vifto , o defempedrar as calçadas com os
cavallos, com as carroças , o alvoroçar as
ruas, o revolver as praças , o tirar todo o
Mundo ás portas, ás
janelas, o ouvir os applaufos , os vivas. E
o Principe , que fazia?
Ninguém o vio nunca
fora do Paço, TenaÕ ou
quando acompanhava
a EIRey, ou agora ultimamente, quando íàhia a dezenhar as fortiR 4 ficaçóes
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fieaçóes da Cidade: o
demais tempo eftava 'recolhido no Paço , como hum Capucho. Oh
Senhor, que bem vos
eftaria o traje , ^quatfdo
mandaftes, que dõpois
de morto vos veftiffem
o habito de S. Franéi£
co ! Muitos ha, que
depois da morte folgaô
de fer Capuchos no habito; vós o foftes depois da morte no habito, mas muito mais em
vida nos hábitos.
Finalmente , para
que vejais , Te era moço : em duas couzas Te
vê o maduro juizo; no
cafar, e no morrer: no
cafar , porque he erro,
ou acerto, que dura toda a vida ; no morrer ,
porque he erro , ou
acerto , que dura toda
a eternidade.
Tratou-fe por vezes no cafamento do
Principe. E como fe
havia elle nelle ponto ?
O mais defintereffado
voto, de quantos entra-

vaõ ííefte &onceíhí»,e r3
o feu. Porque os" -Outros procuravaó de lhe
Taber a inclinação, e
elle1 nunca já mais vt
moftrou , e affim difcorria, como Te lhe
naõ tocara. Os outros
Príncipes coníultaó os
cafamèntos com os Retratos , o noffo conftiltava-o com as conveniencias do Reyno; e
entre as Princezas, que
Te propunhaõ, aquella , que eftava melhor
ao Reyno, efta lhe parecia melhor. Grande
caTo em hum Principe
moço de dezoito annos, ou que naõ tivéffe amor, ou que o diíílmulaíle í Se naô tinha
amor, grande milagre;
Te o diífimulava, muito mayor. Duas couzas
podiaó obrigar a Sua
Alteza ao defejo das
vodas; a inclinação, e
a conciencia. Mas que
nem o affeiçoarte a inclinação , como moço,
nem o obrigaffc a conciencia
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naó os livros , que faó
amigos; que também
ha outros , que faõ os
mayores inimigos, que
tem a alma , que faõ
os livros profiinos.
Nunca lia livros profanos, fenaõ Filofóficos,
ou Sagrados : dos Poetas hum H o m e r o , e a
Virgílio; a erte fegundo chamava: O meu
Naõ teve , de que Virgílio.
teftar ; porque todos
Foy criado o Prínos bens , que poffuía ,
os levou comfigo. A cipe no Quarto da RaiTabedof ia , e a virtude nha noffa Senhora, conaõ Te deixaõ em tefta- mo Achilles entre as
mento, porque fe le- Damas: alli eftevè até
vaõ: e nós todos ama- á idade de quinze annos
tar-nos, pelo que fe ha com tal exemplo de pureza , e comportura ,
de deixar.
que quando S. ÂlageftaOs Teus amigos eraõ de lhe poz cafa, Toy
aquelles dous, que Tó mais obrigado da deacompanhaó a hum ho- cência , que do perigo.
mem a toda a parte , a Na liberdade da cafa
que vá , que Taó Deos , própria moftrou Sua
e os livros. Saó os li- Alteza , que devíamos
vros ConTelheiros Tem erte exemplo , naõ á
reTpeito, e Tem adula- claufura , nem ao refçaô ; mas deites mef- peito daquelle lugar, femos naô tomava, fc- naõ ao amor da virtude,
Com

ciência Chriftã; grande ca To ! Mas alfim ,
Principe Theodofio ,
fez-vos para fi , quem
vos fez taõ único : as
Fénis naó cáTaó, porque naõ tem Tuccefta»5.
Mas como morreo
cila Fénis, que he o
ultimo argumento do
grande j u i z o . . . .
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§
^
Comfer detaõ grande engenho, naõ tinha
ditos agudos, fenaõ aíTentados , e judiciofos:
naô goftava de Ironias,
Amphibologías , nem
ainda de pinturas : tudo,o que he fingimento,
lhe aborrecia. Só dos
Poetas goftava; porque
quem mente por profiffaó , falia verdade,
e naõ engana. Naó tinha repentes, nem agudezas : o fólido, o verdadeiro. Os Pregadores tinhaó em Sua Alteza o mayor fiTcal; e
quando diziaó eftas Tutilezas do noffo tempo,
que ou encontraó a Efcritura, ou torcem, ou
era grande o
di ffabor, que tomava,
O certo he , que ninguém teve mais inteiro juizo , nem difeurfo. Era grande admiração , que num auditório , onde fe a junta o
bom de todo hum Reyno , fe temeífe mais a

cenfura de hum menino
de quatorze annos. O
Pregador ha de faber
tudo , ou quando menos ha de faber de tudo; e todo efteapparato* de fciencias junto
fó no Principe de Portugal fe achava,
§
O apozento, em que
Sua Alteza aífiftía,quando eftava comfigo, peloVeraó era como de
hum reformado Religiofo; pelo Inverno tinha de mais os tapizes.
Havia alli huma cama ,
huns livros , huma meTa, em que eícrevia, e
huma Imagem de NoTTa Senhora. Só parece ,
que fobejava hum Cravo , ou Realejo , que
Sua Alteza tocava com
muita deftreza , e graça ; mas a armonía ,
que mais enlevava, era
a da fua vida. Dos trajes approvava , o que
mais fe accómodava
com a mefma arquitéctura do corpo humano,
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Pf.

n o , para cujo ornato
foy feito. O veftido foy
feito para cobrir o corpo ; e naó para lhe mudar a proporção; e naó
para lhe emendar a natureza ; e naó para lhe
impedir as acçóes : e
aífim lhe parecia mais
aceõmodado, o que julgava mais livre , o que
deixava mais livre as
acções humanas. Veftidos para cobrirem os
homens, e naõ para os
prenderem. De cheiros , e de todos os
outros regalos menos
varonis, era inimigo.
De ornar a alma era o
de que tratava , e raro
era o dia , em que lhe
naõ veftiffe alguma noioj va luz: Amiclus lumine , ficut veftimento:
Veftido de luzes. Ditoza alma ! Como vos
eítou vendo veftido de
Sol, coroado de Ertrellas, e com a Lua debaixo dos pés. Eftas faõ
as gallas, de que vos
veftiftes : na terra co-

brir o corpo, as gallas
para a alma.
§
Aquelles animaes do
carro de Ezechiel eftavaó cheyos de olhos,
e naõ levavaõ rédeas :
e quem hia no carro ?
Deos: onde ha muitos
olhos Tem rédeas, Tó
Deos pôde governar o
carro. Quaes Toraõ os
precipícios de Faetonfe ? Pouco freyo , e
muita luz. Sua Alteza
Tabia a Grammatica , a
Rhetórica , a Poética,
a Medicina : Tabia as
Mathemáticas , Tabia a
FiloTofía , a Theologia ; Tabia a Arte Militar, Tabia a Náutica ,
Tabia a CoTmograria,
fabia a Óptica , Tabia
a Efcritura, fabia as
Controverfias, fabia a
Fortifícaçaó , Tabia a
Arithmética , Tabia a
Aítrología , e a Aítronomia : Taber tudo ifto,
que o pudéffe reduzir a
prática,era impoífivel;
conhecêlo era outro
mavor.
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mayor. Nonplus fapere , quam oportet fapere : Saber íó, quanto
importa; porque muitas vezes importa fibcr
menos. Porque fe perdeo Adaó, e o Mundo?
Porque quiz faber mais,
do que lhe importava.
Eftava Adaó no eftado
da innocencia: a fabcdoria he a tentação dos
juftos. Sed fapere ad
fobrietatem.
Chamou
ao faber com moderação fobricdade ; porque o faber com demafia , he como o beber
com demafía , que nunca deixa o juizo em feu
lugar. Naó ha , quem
mais mal fofra o fer
emendado, que os Príncipes , e mais os que
mais fabem. De que
cuidais , que morreo
Sua Alteza? Eu o fey
melhor que tortos, porque lho adverti. Morreo Sua Alteza de fe
querer curar por fi mefmo. Quiz curar-fe de
hum eftillicidio naó fó

7

com abítinencia , mas
com inédia , Tuftentarido-fe contra a fome , e
contra a fede por mais
de quarenta e oito horas : fazia Sua Alteza
galantaria de naó admittir os Médicos , e
de fe curar por fi meímo, lendo por Hyppocrates, e Galeno; e como era de natural melancólico , alli teve as
primeiras raízes o m a l ,
oue nolo arrancou dos
olhos. N a ó foy efta a
primeira v e z , que os
Príncipes acabarão, por
querer curar as enfermidades com os fèus remédios. Ifto fó lhe temia e u , íè Deos o confervaftè até fobre os
annos d e S . Mageftade:
naó lhe temia, que naô
conheceííe as doenças,
porque o feu juizo bem
as alcançava; mas temia-lhe, que as qui^éffc curar fó com os feus
remédios. Duas difficuldadcs tem o muito
faber nos Príncipes : a
primei-
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primeira
parecer-lhe
melhor a opinião , que
fe conforma com a fua;
a fegunda conformarem-fe com a fua opinião todos, os que a
podem ter nas matérias : poucos ha, que
aconfelhem com os
olhos na utilidade, e
naó no gofto do Principe. Quem haverá taõ
confiante, que fe ponha contra o entendimento do Rey , a rifco
de cahir de fua vontade? Onde o Rey he letrado , os Concelhos
faõ difputas : as batalhas do entendimento
faõ perigofas aos Reys,
quaes [as de ferro : digaô-no a terceira parte
das Eftrellas, que morrerão no Ceo em huma
batalha deltas.
§
Sahio Sua Alteza a
huma janela do feu
Quarto, que cahe fobre a Ribeira: vio hum
daquelles forçados das
galés , que ferviaõ nas

obras do Paço, atado
á fua corrente, e com
mais íinaes de miferia,
que os outros. Chamou-me , e fez-me efta
pergunta: Naó me direis, que differença]faço eu daquelle ? Aquelle naceo , vive!, e ha
de morrer; aquelle pôde merecer, e pôde peccar: fó na cadêa nos
differençamos,e em que
eu tenho mais que agradecer , e que dar conta
a Deos.
§
Os Príncipes fempre tem, quem firva
mais deprerta aos feus
appetites , que á fua
honra. Eftava EIRey
Saul dentro das trincheiras á virta do exercito dos Filiftêos. Sahia o Gigante todos os
dias a defafiálo , dizendo mil afrontas , e injurias ao Rey , e aos
efquadróes de Iírael; e
naõ havia hum fó homem , que fahiffe por
fua honra, até que veyo
David.
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David. Succedeo David a Saul na Coroa ,
ertava também em campanha fitiando a Cidade de Belém, teve grande fede , e diffe : O ftquis mihi daret potum
a qua de ciflerna, qua
eft in Bethlebem ! As
palavras naô eraó di
tas , quando três valentes foldados arreméçaó
os cavallos por entre
as lanças dos inimigos ,
chegaó á ciíterna, e
trazem a agoa ao Rey.
Bem vedes a differença.
Para fahir ao defafío do
Gigante apenas houve
hum paftor, e no cabo
de tantos dias: para
bufcar a agoa de BeJêm, no mefmo ponto
houve três foldados,
que foraõ por meyo
das lanças. Qual he a
caufa ? Porque o defafío do Gigante e n
honra de Saul; a agoa
da ciflerna de Belém
era appetite de David.
Para fervirem ao appetite do Rey ha muitos,

para fervirem á fua hon*
ra muy poucos. E qual
he a razaó ? Porque os
que fervem ao appetite
do Rey, tem mais fegur o o prêmio, do que os
que fervem á fua honra.
Bem fe vio no cafo prefente. David, antes de
fahir ao Gigante , perguntou: Qiiid dabitur l-*®
vir o , qui percujferit I 7 ' l !
Philiftaum hunc , &>
tulerit opprobrium de
Ifrael ? E naó foy, fenaõ depois de contratado o prêmio ; e os outros naô tratarão dirto:
porque David , como
fervia á honra do Rcv ,
tinha o prêmio duvidozo ; os três foldados ,
como ferviaõ ao appetite , tinhaó no feguro.
Dayid arrifcou-fe a matar o Gigante; mas os
foldados arrifcáraõ-fe
para matar a fede aDavid ; e os Reys prcmêaó muito mais facilmente, aos que lhes mátaó as fedes , que aos
que lhes. mátaó os gigantes :
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gantes: e a caufa difto
fer aífim, e terem mais
feguro o prêmio nos
Reys, os que fervem a
feus appetites , que os
que fervem á fua honr a , h e ; porque o que
ferve á honra do Rey,
requere diante do Rey;
e o que ferve ao appetite do R e y , requere
o Rey diante delle.
Sendo ifto aífim ,
bem fácil he de crer,
que naô faltariaó muitos , que lhe quizéffem
fervir ao appetite, e
que quizéffem alcançar
o feu valimento á culta
da fua caftidade: mas
direy agora huma couza grande, e feja da
melhor parte, que fe
pôde faber ; que nenhum houve nunca, dos
que andavaô junto á
Peffoa do Principe, que
fe atreveffe ao tentar
nefta parte. Oh gloria,
e milagre de hum Principe de dezoito annos !
Naõ que forte cafto ;
que outros houve, ain-

da qüe raros, que o foraõ ; mas que forte taõ
carto, e que fe tivéffe
tal conceito de fua caftidade, que ninguém fe
atreveffe ao tentar nella.
Tentações de Chrifto, gula, Toberba, cobiça. Chrifto permitt i o , que o tentaffe o
Demônio para noffo
exemplo. Pois porque
naõ permittio , que o
tentaffe na Caftidade,
fendo que aqui era mais
neceffario o exemplo
de Chrifto ? Naó permittio Chrifto, que o
tentaffejm, naõ por naõ
nos deixar exemplo ,
mas para nolo dar muito mayor. Na gula
quiz nos dar exemplo,
que foffemos taõ fóbrios; na foberba, que
forte mos taõ modéílos ;
na cobiça, que iodemos
taõ defintereílados, que
naõ nos deixártemos
vencer da tentação :
mas no vicio contrario
á Caftidade, que foffemos taõ caftos, que naó
fó
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fó naó nos venceffe a
tentaçaó, mas naõ íe
atreveffe ninguém a nos
tentar nelle. Na gula ,
na foberba , na cobiça
Tofreo Chrifto Ter tent a d o , e contentou-Te
com naô fer vencido;
na Caftidade nem vencido, nem tentado. E
aífim foy o noffo Principe. Quem tenta, prefume vencer : e o verdadeiro cafto naó fó o
ha de fer nas obras, nas
palavras , e nos penfamentos próprios , fenaó ainda na preíumpçaó, e no penfamento
alheyo. Jofeph foy caíto , mas houve, quem
fe lhe atreveo a lhe
tirar pela capa; aonoffo Principe naó íe atrevêraó nunca a lhe tin?r pela capa , nem
aquelles, que lha punhaó, e lha tiravaõ dos
hombros. Jofeph portou-fe galhardamente
«a tentação, mas naó
Te livrou dcatrevimentos alheyos; naó o ven-

cêraó , mas atreyêraõíè-lhe. A primeira victoria da Caftidade h e ,
que ninguém a vença;
a ultima , que ninguém
fe lhe atreva. Tal foy
a Caftidade do noffo
Principe; mas eftas victorias dá-as Deos , a
quem he dado por
Deos: Dominus dedit.
O que agora direy, naõ
fey, fe he ainda milagre mayor noutra igual,
ou mayor tentação,
§
Quando lhe puzéraõ
cafa , ordenou S. Mageftade, que todos os
mezes fe lhe puzéffe
em huma gaveta quantidade de dobróes, para que Sua Alteza pudéffe gaitar. Acabou fe
o primeiro mez; veyo
a pertoa, a quem eftava encomendado efte
provimento , e achou
o dinheiro , como o
puzéra. Paffouoíegundo mez, e o terceiro,
emuitos, eTemprecxperimentou o meTmo:
nem
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nem o guardava , nem
o dava; e tudo nacia
da meTma caufa; nem
era avarento, nem liberal. Parece, que íe
pudera dizer nefte calo de Sua Alteza, o que
dirte Tácito do outro
Imperador: Magisfine vitiis, quam eum
virtiitibits; porque nefte ca To parece, que nem
era Sua Alteza avarento , nem liberal; porque nem como avarento guardava o dinheir o , nem como liberal
o dava. Mas quem conheceffe o animo de Sua
Afteza, entenderia, que
ambas eftas omiffóes
naciaõ da mefma caufa:
nem o guardava , nem
o dava; porque o naõ
cftimava : e dar eu , o
que na minha eílimaçaõ naõ tem preço,
naõ Tey, como pôde
Ter liberalidade. Deos
he muito rico, e muito
liberal; e com tudo ve*
mos, que os Teus mayores Servos faõ ordina-

riamente os mais pobres do Mundo: e porque ? Porque naõ he
acçaó de generoTa liberalidade dar aos que
ama, o que naõ eílima.
Pois que da Deos a effes? Huma fó couza
eílima Deos Tobre todas as defte Mundo,
que he a Tua graça, e
efla he , a que dá Deos
aos que ama , e Tó a elles : íó effa diante de
Teus olhos tem preço:
aífim imitava a Deos o
noffo Principe. Aos
que mais o íêrviaó, e
o agradavaó , pagavafhe com a fua graça:
era taó liberal Sua Alteza deftes thefouros,
que muitas vezes paffava o Tavor a merecer
nome de Tamiliaridade.
S. Pedro diffe ao pobre
do templo, que naó lhe
dava ouro, nem prata;
porque a naó tinha:
Sua Alteza tinha ouro,
e prata, e naô a dava ;
porque a naó tinha por
dádiva digna de hum
S
Princi-
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Principe. Os Reys offerecêraó a Chrifto os
feus doens no Prefepio:
que fefizéffedefte ouro,
naó Te Tabe : dizem ,
que o naó recebeoo Senhor. Os Reys offerecerao o ouro , porque
o tinhaó por couza digna de Te dar; Chrifto
naõ o aceitou , porque
o tinha por couza indigna de fe receber: cada hum obrou conforme a eftimaçaó, que fazia do ouro: aífim entendo , que Teria cá:
que muitos o receber ã o ; m3S ainda que elles o julgavaó por couza digna de Te receber ,
o Principe naó o julgava por couza digna de
elle o dar.
Dominus abftulit.

var taõ depreffa, parece devíamos ter a noffa
queixa.
Dum adhuc ordirer, ifai*
fuccidit me : A urdidú- 38: "•
ra da têa. Admirável
urdidúra ! Aífim nas letras , como nas armas,
&c.
Os intentos de murar Lisboa.
Os intentos de fortificar o Reyno.
Os intentos da Efcritura Comentada.
Os intentos daHiftoriaUniverlal.
Os intentos da Cofmografía.
Os intentos da Converfaõ da Gentilidade.
Quaô de Principe
foraõ eftes intentos.

Quaô neceffaria he
ao Príncipe a Hiftoria ,
Naó nos queixamos, &c.
nem nos devemos queixar , de que Deos nos
Quaõ neceffaria he
ievaffe o Principe, por- ao Principe , e mais a
que bem fabiamos , que hum Príncipe de Por
era mortal: de no le- tugal, a Cofmografía;
porque
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porque tem Reynos em
todo o Mundo, para
faberem as terras , as
monções, os ventos,
os mares, as dependências , &c.
Quaõ neceffaria he
ao Principe a liçaô da
Sagrada Efcritura; porque alli eftaô os verdadeiros exemplos : alli
eftá, o que agrada a
Deos, e o que o defagrada; alli as batalhas ; alli o confiar em
Deos; alli as advertências do Sábio; alli
os Oráculos dos Profetas. Vide Mendoça de
Sacra Seriptura. Cornelio , &c.
Para os muros de
Lisboa Pigmei ,. &c.
porque Pigmêos fobre
os muros faõ gigantes ,
&c.
f
P 3°In Civitate muniax
" ta, &c.
Pf. fo.
Benignefac Domine
ao
" in bona voluntate tua
Sion,ut adificentur muri Hierufalem. Tunc

acceptabis facrificium
jufiitia ,. oblationes ,
& holocaufta : porque
Deos quer orações , e
facrifícios , e muros,
&c.
Erat autem terra -GencC
labii unius, &c. para u *•
a impoífibilidade. Era
impoífivel; e fe todos
fallarem pela meíma
linguagem, logo fe fará.
§
Só para que naó Táyaó os de dentro para
fbra,faó bons os muros.
Sicut Domino placuit,
ita faclum efl.
Grã cafo , que conTentiffe Deos a morte
de hum tal Príncipe.
Se a Tua morte Te puzéra em votos , nenhum homem , ainda
os inimigos , que o conheceffem , &c.
Mais: as orações,
os Tacrifícios , as prociffôes , os votos de

S z-
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naópeccar mortalmente , &c. Pois nada difto dobrou a Deos : a
pezar de tudo ifto, &c.
Antes ifto mefmo
fov a caufa , de que o
Principe morreffe , de
que os decretos Divinos fe executaffem. Sabeis , de que doença
morreo o noffo Principe? De muito amado.
Deos chama-fe Zelotes,
Deos dos ciúmes, e nenhuma couza fente mais
D e o s , que amarmos
mais , ou poder-fe cuidar , que amamos mais
a outrem , que a elle.
To lie fitium, quem
diligis Ifaac. Que culpas teve Iíaac ? Que
culpas : Quem diligis ?
O fer muito amado. Se
Abrahaó o amara menos r naõ havia elle de
Ter Tacrificado : e Tenaó, veja-fe em Ifmael,
que também era filho.
Naõ por filho, fenaó
por muito amado, teve
ciúmes Deos do muito
amor, que Abrahaõ ti-

nha a l l a a c ; pois mor\
ra Ifaac, e ame Abrah a ó , a quem ha de
amar.
Vcde-o claramente.
Non extendas manum
fuperpuerum.
Quando
o manda facrifícar, chama-lhe amado; e quando diz, que lhe perdoe,
menino? Sim: porque
oquejDeos queria ma*tar naquelle facrificio,
naõ era o menino, era
o amado; naõ era a vida de Ifaac, era o amor
de Abrahaó. N o t a y :
em Ifaac havia duas
couzas; havia Ter hum
menino, como os outros , e havia fer o filho amado : tudo ifto
eftava para Ter facrificado. Em quanto menino, eftava fobre a lenha do altar; em quanto filho amado, eftava
fobre o coração do pay.
Ora vede: a efpada de
Abrahaó tinha dous
tempos; humcmquanto fe tirou da bainha
por cima do peito; outro.
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t r o , em que havia de
defcarregar o golpe em
Ifaac: no primeiro tempo cortou o filho amado , que eftava no peito ; e tanto que o amado eíteve morto, naó
quiz Deos , que fe mataffe o menino; porque elle naõ o havia
pela vida de Ifaac, havia-o pelo amor de
Abrahaó. Prova. Sim,
• o texto. Quia fecifti
rem bane, &* non pepercifii unigenito tuo
propter me: Por amor
de mim : aqui eftava
o ponto; que queria
Deos , que o amafle
Abrahaó, mais que ao
>rimogenito. Pois naô
he perdoou? Naõ. Perdoou ao menino, que
eftava na fogueira : Ne
extendas manum tuam
fuper puerum: mas ao
primogênito naô lhe
perdoou; porque o amado primogênito eftava no peito, e effe
cortou Abrahaó no primeiro tempo da eTpada.

f

§
Sit nomen Domini benediclum.
Finalmente demos
graças a Deos, naó Tó
por conformidade, fenaô ainda por razaó.
EIReyDJoaóoII
na morte do Principe
D. Affonfo confolávafe; porque ainda que
era taó grande Príncip e , entendia, que naó
havia de fer grande
Rey. Quaíi o meTmo
tos digo, e o diffe ainda em Tua vida. Foy
muy grande Principe,
naó Tey, Te Teria taó
grande Rey. Pois que ?
Faltava-lhe alguma parte ? Naõ , fobejávaóIhe duas : era muito Tabio, e era demafiadamente bom. Os Reys
naô haó de ter tanta
Tciencia , nem tanta
bondade. Os mayores
Reys foraõ o primeir o , e fegundo Adaó:
S3
o pri»
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o primeiro perdeo o
Mundo por muita fciGen. j. encia: Eritis ficut Dii,
*' fcientes bonum, & malum; o fegundo dando lhe o titulo de Bon-

dade, naó o quiz confentir : Nemo bônus, ^íar^
nifi unus Deus. Os 10.18,
porquês d ifto pedem
mais tempo, e outro
lugar.

VOZ

y O Z TERC A OBSEQUIOSA,

SER MAÕ

DAS EXÉQUIAS
DO AUGUSTISSIMO REY

D. J O A Õ IV.
O Animozo, olnvião Pay da Pdtriaf
DE I M M O R T A L MEMÓRIA.
Inveni Davidfervum meum: Óleo fando meo unxi eum. Manus enim mea auxiliabitur ei, à°
brachium meum confortabit eum.
Pf.88. 21.

RANDE {he a
minha ingratidaó (Sacra, e
i e defunta Ma-

geftade.) Grande he a
minha ingratidão ; que
a quero confeffar aífim,
por naõ dizer, que he
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grande a minha fé. Devo á memória do Senhor Rey D. Joaó o IV
mayores obrigações ,
que as de Rey; porque
lhe devi muitas vezes
nos olhos de S. Mageftade todas as piedades
de Pay. Mas fou taõ ingrato (fem eftar, nem
poder eftar efquecido )
que nem a nova da naõ
efperada morte de S.
Mageftade me pode entriftecer, nem efta mefma reprefentaçaõ funeral , que ainda em cafos ordinários coftuma
entriftecer os ânimos
por fimpatía da natureza , me pode caufar
fentimento.
' Por mais que procuro encontrar com efta morte delRey, fempre dou de rofto com a
vida. A primeira vez,
que falley em publico
nefte cafo , difpoz a
forço fa occafiaó, que
foffe no meTmo dia , e
na meTma tarde do Nacimento de S, Magefta-

de. A fegunda vez, qué
he efta , por mais que
a minha apprehenfao a
coníiderava , e difpunha para outros dias ,
o dia aífinalado , e o
mudado, ambos vieraõ
a fer dia de Refurreiçaó. O* Rey ainda depois da morte prodigiofo; que quando vos
bufco morto, fempre
me appareceis vivo!
Suppofto pois, que
o meu R e y , e Senhor
D. Joaó fe me naó quer
reprefentar morto, Tenaó v i v o , préguemIhe outros as Exéquias
de defunto, que eu naó
quero , nem poíTo. O
que Tó farey hoje fera
huma narração panegyrica das Reaes acções
de Tua vida. Toda eftá
«dmiravelmente recopilada nas palavras ,
aue propuz, que faõ
do Pfalmo oitenta e oito. Vamolas explicando , ou applicando cada huma de per fi, que
todas tem myilerio.

Exéquias MKey V.JMÕIV.II
tre os Príncipes pertenSITores do Reyno , e aInveni David fervam
méum: Óleo fanclo
meo unxi eum. Manas enim mea auxiliabitur ei, & brachium meum confortabit eum.

S I

I

Nveni: Achey. Foy
EIRey D. Joaó hum
Rey buícado , e achado por Deos. Ha Reys,
que parece, que os fez
a fortuna a olhos fechados, fembufcar, nem
achar , fenaô acafo.
Deftes eftaõ cheyas as
Hiftorias, como eftivéraõ vazias as Coroas.
EIRey D. Joaó naô fó
foybufcado, e achado,
fenaô bufcado, e achado por Deos. Mas onde o bufcou Deos, e
o achou ? O que Deos
bufcou, era hum Princie , que pudéffe fer
ey, e Reftaurador de
Portugal: bufcou-o en-

chou-o na CaTa de Bragança ; bufcou-o entre
os Príncipes da Cafa de
Bragança , e achou-o
na Peífoa delRey D.
Joaõ. Os Principes pertenfores á Coroa de
Portugal foraõ cinco :
Hefpanha, França, Saboya, Parma, Bragança ; e aífim como Deos
bufcou a David entre
todos os Tribus, e o
achou no Real de Juda,
affim bufcando hum
Rey Reftaurador de
Portugal entre todos,
os que tinhaõ , ou podiaõ ter algum direito
a elle , fó na Real Cafa
de Bragança o achou :
Inveni. E porque o
achou na Real Cafa de
Bragança, e em nenhuma outra , nem das eftranhas, nem ainda das
naturaes do Reyno ?
Ora vede.
As acções de reftaurar Reynos , ainda que
faõ gratuitas, porque
*

as
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as dá Deos, a quem he
fervido , muitas vezes
faõ hereditárias, e vinculadas; porque as concedeo, e vinculou Deos
acertas famílias , negandoeftagloriofaprerogativa a outras. Quiz
Deos libertar o Reyno
dejuda do poder deiRey Antioco , que o
tyrannizava , e encomendou efta empreza
á géraçaó dos Machabêos , os quaes nefta
reftauraçaó do Reyno
fe oppuzéraó ás armas
de Antioco, e os vencerão com forças mais
que humanas; porque
muitas vezes foraó ajudados das do Ceo com
milagres
manifeftos.
Quizéraó outros Príncipes tomar também
por fua conta a mefma
empreza, e perdêraófe nella; como também
fe perdeo na de Portugal o Prior do Crato o
Senhor D. Antônio, affiftido das armas de Inglaterra. Dá o texto a

razaõ de íe perderem ,
e de naõ confeguirem a
empreza, e diz aílim :
r- Ma.
Ipfi autem non erant de chab
;.
femine virorum eorttm, £*
per quos jalusfacla eft
in Ifrael: Naó confeguiraô a empreza eftes
Príncipes ; porque naô
eraó da geração daquelles Varões, os quaes
Deos efcolheo para
Reftauradores de Ifrael. De maneira, que
pertendendo Deos reftaurar o Reyno de Iírael, vinculou , como
em Mórgado, efta prerogativa de Reftauradores do Reyno á famola Cafa dos Machabêos, a Mátathias , e
a feus defecndentes
Tal foy em Portugal a
Real Cafa de BraganDuzentos annos antes dos tempos, cm que
hoje eítamos , eíteve o
Reyno de Portugal quaíi todo debaixo do poder de Caftella. Sahio
á defenfa delle oMef-
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tre de Avís EIRey D.
Joaó ql, e o Condeítavel D. Nuno Alvares
Pereira , que reftauráraó o Reyno , e o conferváraó na Tua liberdad e ; e como Deos então tomou eftas duas
grandes Cabeças, e eftes dous grandes bra
ços por Reftauradores
do Reyno de Portugal,
quiz deixar nelles, co
mo hereditária, e de
juro para Teus DeTcendentes , efta ííngular
prerogativa de Reftauradores do Reyno, e
aífim foy. Fundou-Te a
Cafa de Bragança em
hum Filho delRey D.
Joaõ o i , e em huma
Filha do Conde D. Nuno Alvares, que foraó
os dous primeiros Duquês, e nelles, e feus
Succeffores Te foy confervando a géraçaó dos
Reftauradores: De femine virorum illorum,
t e r quos falusfacla eft
in Ifrael; é por efte
Cngular privilegio da-

quella Cafa , bufcando
Deos Reftaurador para
o Reyno de Portugal,
naó o achou, fenaô nos
Duques de Bragança :
Inveni.
E que bufcando-o
entre todos os Duques, •
e Defcendentes daquella Cafa achaffe a Peffoa
do Duque D. Joaõ o II,
naó he pequena gloria
fua. Quando Deos houve de ungir a David em
Rey, mandou ao Profeta Samuel, que forte
a cafa de Ifay, e de entre feus filhos ungiria,
o que elle lhe moftraffe. Veyo primeifo de
todos Éliab , moço de
alta eftatura, gentilhomem , e bizarro: perguntou Samuel a Deos*
fe era aquelle, porque
lhepareceo, que tinha
bom talhe de Rey; e
refpondeo-lhe Deos,
que naõ, accrecentand o , que naõ fe go vernafle pelas apparencias
de fora; porque os homens julgaõ pelos roftos,
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tos, e Deos pelos corações. Veyo o filho Tegundo Abinadab, veyo
oterceiroSama, vieraõ
todos, a todos reprovou Deos ; até que veyo David , a quem elegêo, e mandou ungir:
i.Rsg. Et unxit eum Samuel
l6
- '3- in médio fratrum ejus:
E o ungío Samuel em
meyo de feus irmaõs.
Pergunto : Naõ fora
mais corrente, e mais
fácil dizer Deos a Samuel, que foffe direitamente ungir a David?
Para que era efta roda,
ou efta ceremonia de
virem primeiro todos
os irmaõs á prefença
de Samuel, e depois de
regeitar hum por hum
a todos, efcolher, e
eleger a David ? Foy
grande gloria de David
efta , diz S.
para que vendo Samuel,
quaõ grandes erãõ os
homens, que Deos deixava, entendeffe, quaõ
grande devia fer , o
que Deos efcolhia.

Deos efcolhe a David,
deixando todos eftes,
grande couza deve de
Ter David.
Quereis faber, quaô
grande Pefloa foy ElRey D.Joaó o IV? Ponde-o in médiofratrum
fuorum , ponde-o no
meyo dos outros Defcendentes da Cafa de
Bragança, a quem Deos
deixou , quando a elle
efcolheo , e a quem
Deos naó quiz achar,
quando a elle o achou:
Inverti, e conhecereis
pelos deixados , quaô
grande devia fer o eleito. Os filhos de Ifay,
dentre os quaes fbyefcolhido David , foraó
oito: e oito foraó tambem os Príncipes, que
a Cafa de Bragança teve depois da fugeiçaó
de Portugal a Caftella.
O Duque D. Joaõ o i .
Avô de S. Mageftade,
o Duque D. Theodofio
II. feu Pay, o Senhor
D. Duarte, e o Senhor
D.Alexandre ücus Tios,
o Ia*
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olnfanteD.Duarte, e
o Senhor D. Alexandre
feus Irmaõs, o Príncipe D.Theodofio feu Filho. Eque deixe Deos
o Duque D. Joaõ taõ
valerofo; que deixe o
Duque D. Theodofio
taô prudente; que deixe o Senhor D. Duarte
taõ político; que deixe o Senhor D. Alexandre taõ religiofo; que
deixe o Infante D.Duarte taõ Toldado; que
deixe o Senhor D. Alexandre taõ amado; que
deixe o Principe D.
Theodofio taõ fabio,
taó fanto, e taõ digno
de Império; e que dentre todos eícolha para
Rey, eReftaurador de
Portugal o Duque D.
Toaó o II. depois Rey
D. Joaõ o IV, grande
gloria defte R e y , e
grande argumento de
fua grandeza! Muito
achou Deos nelle ,
quando buícando Rey
entre tantos Príncipes,
deixando a todos, fó

a elle elegêo , e fó a
elle achou: Inveni.

> 11.

D

Avid. David fe
chama EIRey DL
Joaõ neftas palavras,
que lhe applicamós :
mas com que propriedade ? Por ventura pela excellencia da Muíica a que ambos eftes
Reys foraõ affeiçoados ? Por ventura por
ferem ambos dom adores de feras ? Por ventura por ter hum, e outro David hum Filho
Salamaõ? Por ventura
pela prudência , pela
vigilância , pela piedadfc, pela juftiça, pelo
fofrimento de, trabalhos, em que ambos
foraõ infignes ? Por
ventura finalmente por
hum, e outro faberem
ajuntar a humildade
com a Mageftade, virtudes raras nos Reys ,
e pela qual David foy
taõ favorecido deDeos?
Grau-
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Grande fentimento te*
nho de naó poder fãzer fobre todas eftas
propriedades hum particular difcurfo. Em
tcdas fe pareceo onoffo bom Rey com David ; mas baftava-lhe
para fer David por antonomafia o defafío, e
batalha, com que elle
fó fe atreveo a íahir em
campo com o gigante,
evencêlo. Quem pódc
negar, que a defpro-porçaô , que fe via entre David , e o Gigaute, era a mefma, que fe
via entre a Monarchia
de Heijpanha medida
com o Reyno de Portugal. O natural deTejo da honra, e da liberdade folicitava os
ânimos dos Portuguezes , para que emprendeffcm efta grande façanha ; mas era ella de
calidade , que naó fó a
defaconfelhava a defcípcraçaô, fenaô ainda a
efperança: naõ fó no
máo fucceffo , fenaó

ainda na mefma vi&oria promettia ruína,
Os pequenos fe pelejaó com os grandes ,
ainda quando vcnçaó ,
ficaó debaixo. Eliazaro irmaó de Judas Machabêo foy taõ valente,
e atrevido , que elle fó
inveítio com hum elefante armado; meteolhe a efpada pelo peito,
cahio o elefante, e ficou debaixo delle Eliazaro, donde diffe Santo Arribrofio: Suo êft s.Am.
fepultus triumpbo: Que br*
ficou fepultado debaixo do feu triunfo,
Triunfante, mas mort o ; vencedor, mas fepultado : que quando
os pequenos pclejaó
com os grandes, ou
vençaó , ou fejaõ ven-,
cidos, fempre ficaó debaixo,
Naó deíanimou efta
confideraçaõ ao noffo
valente David : fahio
em campanha contra o
gigante, em tudo como David ; naõ fó menor

Exéquias delRey DJçaoJV. 2 % 7
nor contra mayor, fenaõ defarmado contra
armado. O Gigante
Gqlias eftava todo coberto de ferro , e armado de ponto em branco , como o defcreve
3 Efcritura; e David.
eom hum báculo, e huma funda fe pofc em
campo contra elle: tal
era o eftado, em que
eftava Portugal, e Caftella naquelle tempo.
Caftella com hum florentiílimo exercito de
vinte mil infantes, e
cinco mil cavallos nos
campos de Catalunha,
que fó com voltar as
bandeiras podia entrar
por Portugal: e Portugai fem armas, fem muniçôes , fem artilharia,
fem navios, fem Aliados , fem Conquiítas,
fem gente de guerra,
mais que a dos prefídios, que todos eraõ
Caftelhanos, e accrecentavaõ mais a difficuldade da empreza.
Por tudo rompeo o

noffo animozo David ,'
e contra a eíperança ,
e opinião de todos fali io com.; a victoria.
David deo humar,pedrada na cabeça do Gigante , e nós podemos
dizer , quê Portugal a
deo nas cabeças de todos os Políticos ; porque nenhum houve, affim dentro, como fora
de Portugal , que naô
erraffe no juizo defta
empreza. O exemplo,
com que fe animavaó o
de melhor efperança,
era o de Hollanda; mas
efle antes accrecentava
a defeíperaçaõ, como
accrecentou depois a
gloria. Hollanda prevaleceo contra o mefmo gigante ; mas foy
de longe , com França,
e Flandres em meyo,
em diftancia de quatro
centas léguas: mas Portugal eftando cercado
de Hefpanha por todas as partes , dentro
em feus braços lhe refiftío, e a venceo que

he
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he muito mayor victoria.
Notay. David fez tiro com afunda ao Gigante , e derrubou-o:
correo logo a elle , e
com a fua mefma efjpada lhe cortou a cabeça,
Recolheo-fe a Jerufalêm, e dedica a efpada
no templo. Pergunto:
Forque naõ pendurou
David no templo a funda, fenaõ aeípada? A
funda he , a que derrubou o Gigante , á funda he , que fe deve a
victoria: cortar-lhe a
cabeça depois de derrubado, naô foy grande façanha; chegar ao
derrubar , fendo huma
torre armada , effa foy
a acçaô famofa : pois
fe tudo ifto fe deve á
funda: porque naõ confagra David ao templo
afunda, fenaõ a efpada? Porque afunda he
arma de longe, e a efpada he arma de perte; e como o vencer de
perto he muito mais

gloriofo, que o vencer*
de longe , poriffo David pendurou a efpada,
e naõ a funda; porque
fe prezou mais dogolpe , que do tiro. Tal
foy a victoria de Portugal comparada com
a de Hollanda : ambos
prevalecerão contra o
gigante; mas Hollanda de longe com a funda, c Portugal de perto com a efpada: onde
fe deve muito notar ,
que na batalha contra
o Gigante Filirtêo o tiro da funda deo a victoria á efpada; mas na
batalha contra o gigante Caftelhano o golpe
da efpada he, o que deo
a victoria á funda. Depois que Portugal pre»
valeceo contra Hefpanha , entaô fe rcndeo
Hefpanha aos partidos
de Hollanda. Portugal
armou-Te contra Hefpanha no anno d e 4 0 ,
c Hefpanha fez pazes
com Hollanda no anno
de48. Vede, fe merece.
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tece EIRey D. Joaó o: nal, e Concelho pro*
IV. o nome de Dalvid: prio dá Propagação dk
Fé: elleinftituhio renInveni David.
da particular para Viáticos de Miífionarios
$. IIIde todas asConquiftas:
Ervummeum: Meu e augmentouas MiffÓe*
Servo. O em que da índia , as da China,
David principalmente as de Guiné, as de Confe moftrou Servo de go, as de Angola, e efta
Deos, foy na pureza, do Maranhão; renovano augmento da Fé, def- do as que eftavaó efquetruindo Ídolos: na re- cidas, augmentando as
verencia , e ordem do que continuavaõ, e funSacerdócio ; na Muíi- dando outras de novo.
ca, e Ceremonias Ec- David tomou o ouro do
clefiafticas; no Terviço, idolo Melchon, e des
edecoro do culto Divi- fêlo , e do ouro fez huno; e em elle diante da ma Coroa para íi; porMageftade Divina Te que desfazer Ídolos he
efquecer totalmente cfa fazer Coroas: e porque
fua. Em todas eftas cir- fez o Rey Coroa defte
cumftancias , de Reli- ouro , e naô de outro ?
giaõ, e piedade , foy Porque a Coroa do ouadmiravel o zelo do Se- tro ouro dava-lhé o tinhor Rey D. Joaõ. tulo de Rey de Ifrael;
Quanto ao -augmento a Coroa defte ouro dada Fé , elle foy o pri- va-lhe o titulo de Promeiro de todos os Reys pagador da Fé; e efte
dePortugal,e ainda dos titulo he mais para dede Hefpanha, e de toda fejar, eeftimar, que o
Europa, que em feu outro: a outra Coroa
Reyno levantou tribu- fazia-o Rey , efta ÇoT
roa

s

2§o . Vot terceira oíjequiofa:
roa ftifíentavâ-lhe o;
Reyno. Cada alma he
huma pedra preciofa:
oh que rica Coroa tem
Adphi- EIRey D. Joaõ de tanp4 f
' * * tas almas 1 Caudium>
meum>Ò* Corona mea^
Nareverenciaálgre*
ja , e á fupréma Cabe*
ça delia deo S. Mageftade o mayor exemplo,
porque teve as mayores
occafióes. Viveo em
tempo de três Pontifi*
ces, Urbano VIII, Innocencio X, Alexandre
VII: a todos mandou
Embáxadores, em feu
nome, no do Reyno ,
e no do Clero; e pofto
que de nenhum delles
foy recebido como Pay,
femprefe portou como
Filho obedientiffimo da
Igreja ; titulo hereditario dos Reys Portuguezes, depois que
PioV. o deo a EIRey
D. Sebaftiaó. Teve S.
Mageftade muitos Doutores de todas as Na*
çpes Catholicas , que
lhe aífeguravaõ,eacon-

Telhavaõ, que podia fà->.
zer BiTpos em Portugal, fem recurfo á SéApoftolica: era o principal argumento efte,
a quem ninguém refpondia. Os preceitos
Eccleíiafticos naõ obrigaõ em: cafo de extre*
raa , ou grave ncceífidade; os preceitos de^
Terem os BiTpos confírmados pela Sé Apoftolica he Eccleíiaftico,
como confia largamente das Hiftorias da meT-•>
ma Igreja: logo fendo
a neceífidade, que asIgrejas do Reyno , e
Conquiftas de Portu*
gal padecem-, ou extrema , ou quafi extrema, podem-íe fazer os
Bifpos fem confirmaçaô do SümmoPontifi-,
ce, em quanto elle osr
naõ quer confirmar.
Por efte, e por outros.
argumentos havia,quem
aconfelhava a S.Magef-:
tade, que feguifíe efta
opinião; ou quando
nneaos moftraffe no exterior»
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terior , que ajqueria feguir: mas nem huma,
nem outra couza Te pode acabar nunca com
feu religiofiífimo animo..
Diffe ofilhoPródi-go, depois de conheciiiic. IÍ do do feu erro: Pàter^
"'
peccavi in Ccelum, &
çorúmtji'. jam non fum
dignus vocari filius
tuus. Repara S. Pedro
Çhryfologo. Os nomes
de pay, e filho faõ cor*
relativos, que ou haó
de permanecer ambos,
ou perder-fe ambos : fe
fe perde a relação de
pay, logo também fe
perde a relação de filho ; fe fe perde a relaçaó de filho, iogotam*
bem fe perde a relação
de pay. Pois fe da parte do Pródigo fe tinha
perdido a relação, e
denominaçaõ de filho:
jfam non fum dignus
vocari filius tuus, eonio da parte do Pay fe
naó perde a relação de
Pay ? Pater.^ peccavi.
« .

A razão he , diz oSant o , porqueeftePay era
Deos. Entre os homens , em féf erdendo
a relação de pay,-ou
de filho, perdem-íe arribas : em Deos naõ he
aífim; ainda que fie-perca a relação de filho,
fempre fica a relação
-de Pay. Perdeo-fe da
parte do Pródigo a relaçaó de filho: Non
jum dignus vocari filiustuus; mas da parte do Pay naõ fe perdeo a relação de Pay:
Pater , peccavi. Tal
foy EIRey D.Joaõ com
toâos os Summos Pontifices, fe bem com os
termos trocados: elles
perderão a relação de
Pay, naó querendo reconhecer a EIRey; EIRey naõ perdeo a relaçaõ de Filho, reconheeendo-os fempre a todos porPays: elles faltá^
raõ á igualdade de Pay;
naó faltou elle nunca a
obediência, e reconhecimento de Filho.
T 2
Aos

n$2 Voz terceira obfequiofa:
Aos preceitos da
Igreja eraobedientiífimo. Para o achaque ,
de que Deos o levou ,
lhe receitarão os Médicos, que comeffe carne
pela Quarefma; mas
nunca o pudéraõ acabar com S. Mageftade.
Eu lhe ouvi dizer, que
naó Tabia , como Te tinhaô por Chriftaós, os
que na QuareTma comiaõ carne. Nos jejuns
da QuareTma, e em todos os do anno, era obfervantiífimo: e jejuava as feftas feiras de
Quareíma a paõ , e
agoa, e outros muitos
dias. Nunca faltava á
Miffa todos os dias.
E por grandes occupa*
ções, que tivérte, nunca perdeo Sermão na
Capella, nem deixou
de ouvir Miffa, eVefperas cantadas em todos os dias Santos. De
quinta Teira Mayor até
a manha da Refurreiçaõ, de dia, e de noite
eftava fempre acompa-

nhando ojíENHOR^
e naõ fe affentava, fenaó no chaõ. Em todas as Procirtoes do
SANTÍSSIMO Sacramento , a que Te achava, levava Tempre huma vara do Pá lio : e
na Irmandade do SANTÍSSIMO Sacramento
deS.Juliaõ, que he a
Freguezia do Paço ,
aceitou S. Mageftade
fer nomeado por Juiz :
e no dia da ProciffaÔ levou a vara, que coftumaó levar os Juizes; parecendo melhor efta vara naquella maó Real,
que o mefmo cétro.
Naõ faltou, quem acorcfelhaffe a S. Mageftade,
que no mayor aperto
das guerras fe valeíTe
das pratas das Igrejas ;
mas naõ adruittio tal
penfamento; antes no
mefmo tempo deo rendas a muitos Conventos
de Religiofos , e lhes
reftituio outras , que
lhes eftavaó tiradas.
Edifícou a Igreja de
Noffa
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Noffa Senhora da ConceiçaódeVillaViçofa;
©Convento magnifico
de Santa Clara de Coimbra; e ultimamente
citava ideando de novo
a Capella Real: mas
naó he couza nova
em David impedir-lhe
Deos a edificação de
templos.
Na Mufica, a que
S. Mageftade era taó
conhecidamente inclinado , foy couza muito
advertida , e reparada,
que toda era ordenada
ao culto Divino. Até
hoje naó houve no
Mundo livraria de Mufica, como a que S.Mageftade tinha ajuntado
de todo elle, e de todos os famofos Meftres
de todas as idades. Mas
que continha toda efta
livraria? Miffas, Vefperas , Pfalmos , Poelias , e Verfos Divinos:
emfim Mufica Ecclefiaftica. A Mufica de David lançava os Demônios fora dos corpos ;

ha outra Mufica , que
mete os Demônios na
alma. Toda a Mufica de
S.Mageftade era verda
deiramente Mufica de
David,nem podia ouvir
outra. Tendo tantos
Muficos , e gaitando
tanto com elles, naó
tinha S.Mageftade Muficos de Câmara, fenaó
fó de Capella. Quando
queria ouvir Mufica,
naó mandava cantar
hum tono , que he o
gofto ordinário dos
Príncipes, c dos que
o naó faó ; mandava
cantar hum
Jium Pfalmo,
ou huma Magnifícat,
ou outra couza Sagrada , com admiração de
todos. Muitos dos Pfalmos de David tem por
titulo : Ipfi David :
Para o mefmo David.
Lede eftes Pfalmos, e
achareis , que todos
continhaõ louvores de
Deos : de forte , que a
Mufica, que era para
David, era juntamente para Deos; e a MuT 3
fica,
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fica, que era para Deos,
era juntamente para
David. Cá os Reys do
Mundo tem Mufica de
Gamara, e Muficos de
Capella: Mufica para
fi, e Mufica para Deos.
David,e EIRey D.JoaÓ
naó eraó aífim : os feus
ouvidos eraó como o
feu coração, feitos pela medida dos ouvidos
de Deos; e fó, o que
nos ouvidos de Deos
fazia confonancia , tinha também armonía
nos feus ouvidos.

§iv.

O

Leo fanclo meo
unxi eum : Ungí-o a elle com o meu
Óleo fanto. Óleo fanclo. Foy EIRey D joaõ
ungido com Óleo fanto. Muitos Reys faõ
ungidos com óleo pecpf. 140 cador: Oleum autem
peccatoris non impinguet caput meum, dizia David : Senhor, livray-mcque o óleopec-

cador me unja a minha
cabeça. Saó ungidos
com óleo peccador
aquelles Reys, que fe
introduzem nos Reynos com peccado, com
injuftiça, e com violência. Tal foy o primeiro Rey , que houve no
Mundo, Nembroth, e
todos os Impérios delle: o dos Aífirios, o
dos Perfas, o dos Gregos , o dos Romanos ,
todos fe introduzirão
com peccado, feguin-do todos aquella máxima infernal: Sijus violandumeft, propter re*
gnum violandum efl:
Que fe por alguma
couza fe deve quebrar
a juftiça he por reinar.
Vede, quaô fanto foy
o Óleo, com que Deos
ungío a EIRey D.Joaó.
Declarou EIRey em feu
teftamento, que por efcrupulo aceitara a Coroa muito contra o feu
natural: e aífim era;
porque a nenhuma couza tinha mayor repugnância,
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griancia ainclinação natural delRey D. Joaó ,
que a fer Rey. Eu lhe
ouvi dizer,que Deos para o fizer Rey fora neceflario trabalhar com
ambas as maõs: Comhuma tapou-me os olhos,
eom outra trouxe-me
pelos cabellos. Olhay a
differença defte Rey
aos outros Reys. Os
outros Reys entraó a
reinar por appetite, e
fem elcrupulo ; EIRey
entrou a reinar por efcrupulo , e contra ó
appetite. Os outros
Reys , que faz Deos,
üo menos concorrem
para a Coroa com odefejo ; EIRey D. Joaó
foy taô puramente ungído por Deos, que
nem com o defejo con*
correo para a fua Coroaçaõ : todo o óleo,
com que foy ungido em
Rey , foy Óleo fanto:
Oleo fanclo. E todo
foy de Deos : Oleofanclo meo. Nem concorreo para effe Óleo com

a ambição, nem com a
negociação , nem com
o defejo , nem com a
inclinação: o mais que
fez , foy naó recufar:
nos outros Reys he a
Coroa matéria de ambiçaó , em EIRey foy
matéria de paciência.
Pouco antes de S.
Mageftade fer acclamad o , teve huma doença,
de que eíteve á morte,
e nella difle S. MageCtade a Deos eftas palavras, como eulheouvi repetir: Domine, fi
populo tuo fum neceffa*
rius , non recufo laborem: Senhor, fe fou
neceffario para o vortb
povo, naõ recufo otrabalho. Notay: era S.
Mageílade taõ definclinado a fer Rey, que
para Deos o reduzir,
a que naó recufafle ,
foy neceffario pólo ás
portas da morte: e ainda nerte parto taõ apertado, que diffe ? Si populo tuo fum neceffarius, Que feria Rey

T4

pela
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pela neceífidade do po- Comede, quia de indu r. Rég
v o , e naô por vontade ftria fervatum efl tibi
própria. E que mais ? Tinha-lho guardado de
Non recufo laborem. induftria ; porque o viNaõ dilíe , que aceita- nha ungir em Rey. Pois
va a dignidade, fenaõ, porque o vinha ungir
que naó recufava o tra- em Rey , parece, que
pôr diante a
balho. No fer Rey faó lhe havia
1
duas couzas muito dif- cabeça , e naó o homtintas , a dignidade , e bro. Naó ; porque Sao trabalho : a dignida- muel vinha ungir a Saul
de he muito para appe- com o Óleo de Deos :
tccer, o trabalho he e os Reys ungidos com
muito pararecear; por- o Óleo de Deos coroaô
irtb os Reys ordinaria- os hombros, e naõ a
mente a dignidade to- cabeça; porque o hommaó-na para fi, o tra- bro ne o lugar do trabalho encómendaó-no balho, e a cabeça he
a outros. Naõ aífim EI- o lugar da dignidade.
Rey : oftêreceo-fe a Tal foy S. Mageftade:
Deos para o trabalho , naô recufou a Coroa;
e naô para a dignidade mas quando a naõ reda Coroa : Non recufo cufou, naó offereceo a
laborem. Oh Rey ver- cabeça á dignidade, ofdadeiramente ungido fereceo o hombro ao
com o Óleo de Deos ! trabalho : Non recufo
Óleo meo. Foy Samuel laborem. Ifto foy fer o
ungir Saul em Rey; e Óleo de Deos : Oleq
porqueSaulchegou tar- fanclo meo.
de, mandou-lhe o Profeta pôr a mefa , e nella o hombro direito de
huma rez , dizendo ;
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s. v.

U

Nxi eum : Ungi o a elle. Aos
outros Reys no dia da
fua Coroaçaõ naõ os
ungem a elles, ungem
aos feus creados , e aos
feus validos; porque
elles tem a Coroa, e os
valídos tem o poder,
Fallando da profápia
de David, dizoProféta Teremias : Regnabit
Rex , éf fapiens erit:
Reinará o Rey, e fabera. Ha Reys, que nem
xeinaõ, nem iabem: eiles faõ os Reys, e os
feus validos faõ, os que
reinao; porque os validos Taõ, os que põem,
e os que difpoem , e os
que fazem , o que querem : e aífim como naõ
jeinaó, também naó fabem ; porquê nem Tabem , a quem Te daó os
prêmios , nem Tabem
porque merecimentos :
nem fabem , a quem Te
daô os caftigos , nem
fabem porque culpas,

Naô foy aífim EIRey
D. Joaõ: fabia tudo, e
reinava fobre todos.
Quando entrou S. Mageftade a reinar, reinava em França Luiz
X I I I ; mas quem tinha,
o governo , era o Cardial Rochileü. Reinava em Hefpanha Filippe IV; mas quem tinha
o governo, era o Conde Duque. Só em Portugal reinava EIRey :
Regnabit Rex; e aífim
como reinava fobre todos, também fabia tudo: aífinava os papeis
por fua maó, e em nenhum lançou a fua firma , como eu lhe vi, e
ouvi por muitas vezes,
que ou elle onaõ Jêíle,
ou ouviffe Jêr por peTToa, de quem fe fiava:
e para ter noticia de todos os negócios, mandava defpachar os de
mais importância em
Tua preTença; e para
iffo repartio os Concelhos pelos dias: á Tegunda feira o Concelho

de
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de Eftado , á terça o
s. VI.
da Fazenda, á quinta
o defpacho das Mercês,
afeita a Mefa do Paço,
ao Sabbado o da Conciencia. Pelas manhas
dava Audiências publicas , e fecrétas , e defpachava com os Secretários , naõ lhe ficando
huma fó hora de vago,
nem havendo já mais
Rey, que tanto traba
Ihaffe. Diziaó,quegaTtava tempo com a Mufica : e aflim era; mas
as horas da Mufica tirava as á Peffoa , e naó
á Coroa ; tirava-as a fi,
em quanto homem , e
naó a fi , em quanto
Rey : era huma á hora
da férta, outra á da madrugada, que ainda aos
jornaleiros faó forras:
elle era o ungido, e elle o que lutava com os
negócios: Unxi eum.

M

Anus enim mea
auxiliabitur ei,
&" brachium meum confortabiteum: A minha
maó o ajudará, e o meu
braço o esforçará. Efte
verfo naó ha mifter comento, baila a memória. Bem fabemos todos , que no dia da Acclamaçaó de S. Mageftade, defronte da Igreya de Santo Antônio ,
defpregou a maó, e eftendeo o braço a Imagem de Chrifto Crucificado : Manus mea auxiliabitur ei, & brachium meum conforta*
bit eum.
Manus mea auxiliabitur ei. O primeiro
foccorro da maó de
Deos, que experimentou EIRey D.Joaõ, naó
foy desbaratar Deos os
exércitos de Caftella ;
mas cegálos , para que
naó obraffem logo , o
que pudéraõ: efte foy
o primeiro golpe daquella
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quella maó Omnipotent e , como pedioElifêo:
Percute gentem bane
ccecitate. Obrigados do
grande exercito, que eftava naquelle tempo fobre Catalunha , oftèreciaó os Catalães fugeiçaô. Votou o Conde
de Onhate, que Te aceitaffe o oferecimento
de Catalunha, e o exer*
cito marchaffe logo a
Portugal, em quanto
eftava deTapercebido:
e naõ ha duvida, que
efte conTelho era, o que
convinha a Caftella, e
o que nos podia Ter de
ruína naquelles principios do Reyno ; mas
naô he couza nova em
Deos, que os coníelhos
de Achitophel naô prevaleçaó contra elle. Foy
efte foccorro da maó
de Deos, como o da efpada de S. Pedro na defenfaó do Horto. Mete
S. Pedro maó á efpada ,
e invéfte com Malco.
Pois, S. Pedro, com
a alenterna o haveis ?

Naó Terá melhor inveftir com as efpadas, e
com as lanças: Cum Matth.
gladiis, & fuftibus ? í6- 47?
Naó : em femelhantes
cafos importa muito
mais o deslumbrar, que
o Terir. No golpe, que •
atirou á cabeça, cortou
a orelha a hum; no golpe, que tirou álenterna , ferio os olhos a todos , porque os deixou
cegos Tem luz: aífim íe
portou a maó de Deos
em noffo Tavor. O
Onhate allumiava bem;
mas Deos, porque amava a David , inTatuou
o conTelho de Achitophel. De S. Joaõ Ba*
ptifta Te diz : Etenim luc. r.
manus Domini erat cum 6<?illo: Que eftava a maô
de Deos com elle ; e o
meTmo fe podia dizer
delRey D. Joaó : Etenim manus Domini erat
cum illo. Viftes já em
hum painel a S. Joaó
apontando com o ded o , e a Deos Padre
com a maô ellendida?
Se
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Se houvera de retratar
os Tucceffos delRey D.
Joaó , naô Te pudera
buTcar pintura mais
propria. Joaõ apontando com o dedo, e Deos
aífiílindo, e executando com a maó: Manus
cnim mea auxiliabitttr
et.

Primeiro que tudo.
Apontou ElReyDJoaõ
para Lisboa; applicou
Deos a maó , e veyo
Lisboa , Tem haver,
quem tiraflè huma efpada , todos dizendo :
Viva. Eftava o Caftello prefidiado de CafteIhanos, e com os canhões fobre a Cidade :
apontou EIRey ao Caftello; poz Deos a maó,
e rendeo-íe o Caftello
no mefmo dia. Apontou EIRey para os gaviões de Caftella , que
eftavaó no Rio de Lisboa com gente , mantimentos, e vetas metidas, e fe pudéraó quando menos fahir pela
Barra, cujas forças ain-

da fe fuftentavaõ por
Caftella; poz Deos a
maó , e rendêraõ-Te os
galiões. Apontou EiRey para a Fortaleza
de S. Giaó , da qual dizia . . .
que
Te Te perdeffe Helpanha, por ella fe podia
reftaurar; poz Deos a
maó, e veyo a Fortaleza de S. Giaõ. Apontou para todas as Fortalezas do Reyno, preíidiadas por feffenta annos de Caftella; poz
Deos a maó, e rendêraó-fe todas. Apontou
EIRey para todas as
povoaçóes , e Comarcas dó Reyno ; poz
Deos a maó, e vieraõ
todas, fem ficar huma
aldêa, nem huma cafa,
nem huma
por Caftella.
Apontou EIRey ao Brafil , c primeiro á Cabeça , onde eftavaó dous
terços de infantaria Caftelhana, Hium de Napolitanos com hum Vicc-Rey taó beneficiado

de
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de Caftella; poz Deos
a maó , veyo a Cabeça do Brafil, e a poz
ella todos os membros.
Apontou EIRey para
a índia, e com eftar
taõ remota, poz Deos
a maó , e veyo a índia;
e houve homens , que
viéraó de Macáo fó a
vêr Rey Portuguez.
Apontou EIRey para
Angola, e Santo Thomé; poz Deos a maó,
veyo Santo Thomé, e
Angola. Apontou para
Tangere, e Mazagaõ;
veyoMazagaó, e Tangere. Apontou para
todas as Ilhas, viéraó
as Ilhas todas. Só reítava o fortiífimo, e inexpugnável Caftello da
Terceira, governado,
e prefidiado de CafteIhanos, e quatro vezes
foccorrido de Caftella ;
applicou Deos a maó,
erendeo-fe o Caftello',
naó a fitio de Capitães,
e foldados pagos, fenaõ ao que por mar , e
por terra lhes fízéraó

os moradores, e lavradores com aflbmbro do
Mundo: no principio
do fitio naó tinhaõ
mais que hum barco, e
no cabo delle defendiaõ
as entradas domar com
nove navios de guerra,
tomados todos aos Caf*
telhanos. Ifto fez Deos
com a maó: Manus
enim mea auxiliabitur
et.

%. VII.

C

Om o braço, como mayor empenho, ainda fez Deos
mais : Et brachium
meum confortabit eum.
O que fez o braço de
Deos, foy fortalecer o
coração delRey , o
qual coração verdadeiramente foy entre tantos milagres o mayor
milagre.
Acclamado
EIRey em Lisboa, parte-fe de Vi lia Viçofa
em hum coche, acompanhado Tó de dous Fidalgos com a meTma Tegurança, com que o
pudera
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-pudera fazer EIRey D.
*'
*D.
D i n i z , ou EIRey
Manoel na mais alta
paz do Reyno. Coftumaõ os Príncipes em
femelhantes cafos andarem armados; e o
peito de prova , que
veftíaEIRey, era hum
gibaõ de tafetá fingélo.
Coftumaõ os Príncipes
multiplicar as guardas ;
e EIRey naõ accrecentou hum foldado aguarda ordinária do Reyno;
«em ás portas do Paço
havia mais que os Porteiros ordinários da Cana : podendo-fe dizer
delRey D. Joaõ o I V ,
o que fe cantou ao Terceiro : Com duas Canas diante bis armado,
e bis temido. Coftumaõ
os Principes recolherfe a alguma Cidadela ,
ou lugar forte ; EIRey
naõ fó vivia nos Paços
da Ribeira, deixando
os do Caftello , fenaõ
que até de Lisboa fe fah i a , paliando os Ve^
róes-em Alcântara, e

os Invernos em Almeírim. Eftava o Tejo fervendo em navios, e
chalupas eítrangeiras
de todas as Nações; e
EIRey metia-fe em huma gondola fó pelo
Rio abaixo, quando fora muito facií fahir dos
navios , quem o levaffe
pela Barra fora. Na caça , quantas vezes fe
apartava dos monteiros , c dos Fidalgos,
que o feguiaô , e andava fó pelos bofques, e
pelos campos , como,
fe com fe levar a íi, lovaftè toda a fua guarda
comfigo : e aífim era ;
porque levava o braço
de Deos, que o esforcava : Et brachittm
meum confortabit eum.
Todos eftes exceffos de valor deftemído
fazia aquelle grande
coração, conftando-Ihc
das grandes diligencias,
que Caftella fazia , por
lhe tirar a vida nas
acções , e nos lugares
maisfagrados. Ah, que
fe
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fe me perde aqui a minha femelhança de David ! Mas eu a dou por
bem perdida. David
vendo-fe perfeguido de
Saul: Afcenderunt ad
tutiora loca, bufcava
os lugares mais feguros;mas o noffo David
metia-fe pelos mais arrifcados, naõ defprezando os perigos, mas
fabendo que naõ periga , quem he defendido do braço de Deos.
Parecia-lhe a todos os
eftrangeiros de Itália,
França, IngIaterra,Alemanha, com muitos dos
quaes failey neftes tempos, que feria grande
odefvélo, e continuo
fobrefalto de hum Principe , que dentro em
fua própria terra tinha
tomado hum Reyno a
hum Monarcha por fobrenome o Grande: cuidavao, que naõ poderia
dormir, nem aquietar,
nemterhum momento
de gofto, ou de focego;
e quando ouviaó dizer,

que EIRey de Portugal
tinha todas as femanas
hum dia de caça, e todos os dias duas horas
de Mufica , pafmavaó r
e ficavaõ affombrados*
Das fronteiras de Badajós veyo prizioneiro
hum Titulo de Flandres, General da ca*
vallaria , o qual dirte ,
que fentia menos a fua
prizaõ, fó por poder
yêr hum homem, que
teridb tomado hum
Reyno a EIRey de
Hefpanha, dentro err*
Hefpanha tinha animo
para caçar, e cantar.
Naquelle fatal dia de
19. de Agofto de 4 1 ,
em que no Rocio de
Lisboa fe cortarão juntas as mayores Cabeças , que em muitos feculos fe víraô cortar
em Hefpanha, eflando
ainda o Reyno taõ em
mantilhas , e eftando
empenhadas na conjuraçaõ tantasCafas grandes, por naõ dar Audiencias, e evitar rogativas,.
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gativas, deitou-fe ElRey na cama. Taô deiaffuítado eftava o Teu
coraçaõ, e taô íèm cuidado , nem receyo. Iíto foy muy advertido
de todos; mas eu notey muito mais: que
dous dias antes tinha
S.Mageftade mandado
fahir as duas armadas
de França, e Portugal
em demanda de Cádiz;
parecendo a EIRey, e

moftrando a todo o
Mundo, que era, e eftava taõ Rey de Portugal, que para cortar as
mayores Cabeças delle
naõ tinha neceífidade
de foccorros de armas
eítranhas, nem ainda
da aífiftencia das Tuas :
mas que muito, Te eftava aífiftido do braço de
Deos > Et brachium
meum cotfortabit eum.

Por

Por fim defte Sermão datemos o £pitaphio íèguiaee, cjue da incuaaa iem ,do
Padre AtMOfúo Vieira íe adaou cnwe Q$
Teus papeis.

p,

Qjí <af*erUm Pátria lihwtatem
( Mai ore felicitate, an fcrtituâine, ificerU.m )
Avtiv fceptr0 liberis reliUç,
JOANNE;S
$UARFUS
Híc HBor amefcit.
Vixit jn jtmperio annos fexdecjm:
Sihifatis> %ofiibtts nimium 3 nobis par um.
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SER MAÕ
DAS EXÉQUIAS
Do Conde de Unhaõ

D. F E R NAÕ
TELLES DE MENEZES
De feliz

memória,

Pregado na Villa de Santarém, anno 16 51.
Enoch vixit fexaginta quinque annis , & genuit
Matbufalem, &* ambulavit Enoch cum Deo,
& genuit filios, & filias , ambulavit que cum
Deo , & non apparuit, quia tulit eum Deus.
Gen. 5. 21.

ARDEvenhoá
confolaçaó (di
zia em Teme
lhantc cafo S.Jexony-

mo a Pamachio) e depois que o tempo, e a
razaõ ,tem já curado as
feridas, temo, que Terá
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rárenovar adortrazêlas do filencio á me moria : Egoferus confolator vereor... ne attredans vulnus peãoris
tui, quodtempore, &
ratione curatum eft ,
commemoratione exulcerem. Para entrar nefte lugar com o mefmo
receyo, tinha eu as
mefmas caufas ; mas
venho muito livre delle: naó vem a minha
Oraçaó a renovar dores, nem a acompanhar a impropriedade
deites lutos , vem a
emendálós. Baile o
chorado já, bafte o fentido, contente-íe a natureza com Tetenta dias
de dor; que nem á morte de Jacob déraó mais
as lagrimas do Egypto,
choradas fem fé da immortalidade : Flevit
eum asEgypius feptuagintadiebus. Jufto he,
que fe falle da morte
em femelhantes. cafos ,
fim ; mas quando fe
piéga da morte daquel-

les, que nos;naó deixáraó outro exemplo?,
nem outro deTengano,
que o de morrerem.
Celebramos hoje as me"
morias de Fernaõ Télles de Menezes , cujo
nome he o mayoç elogio, poriffo o refiro
defacompanhado de todos. Memórias dirtê,
e naô memórias fúnebres; porque naó hey
de pregar de morto,
Tenaó de vivo. Sermão
de Honras me encómendáraõ; enaõ Teriaô
Honras, fenaõ injurias
da virtude, e da razaõ,
buTcar ao vivo entre os
mortos: Oitidquaritis L«CZ4Í
viventem cum mortuis} *•
Tempos havia, que
a milagroTa Santarém
faltava ao Mundo com
prodígios: deo em nofíbs dias efte Milagre de
virtude , Milagre de
exemplo, Milagre de
Religião, Milagre de
fantidade ; para que
viffem os homens (já
que parece, que o naô
V 2 crêm)
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crêm) que a nobreza
naô he [privilegio, fenaó mayor obrigação
ás Leys de Deos: que
o vicio naô eftá nas riquezas , fenaô no abufo dellas: que fepóde
ajuntar o regalo com a
penitencia* y a Corte
com o retiro , a família com o focego , o
poder com o naõ querer; e que naó he impoífivel eftar o fangue
fem carne , a grandeza fem inchaçaó, e o
Ceo com a terra juntamente. Efte he o Milagre, que temos prefent e , e naõ o contradizem nem aquelles epitáphios, nem aquella
fepultura: que também
fobre os milagres tem
jurifdiçaó a morte. Annos foraó, que nefte
mefmo lugar fe abrio
milagrofamente o Tejo, como o Jordaô, para dar parto ao fepulchro de Santa Iria ; e
já hoje correm fuás
agoas, como corriaõ

dantes : até milagre
acabaó. Mas o milagre
deite Milagre foy, qoe
acabou .fem morrer.
Fava poder fòtfar
delle com alguma propriedade , bufquey parallélo ; mas nem O
achey no Mundo, nem
em noffas tempos. Como fe havia de achar
parallélo, nem no Mundo, nem em noffos tempos, para quem naõ foy
defte tempo, nem deite Mundo. Hum morto vivo (ou hum vivo,
que nunca morreo) hum
vivo trasladado, hum
homem do outro Mundo , hum Enoch no Paraífo fera o fundamento da minha OraçaÓ.
De todos os outros homens daquelle tempo
diz a Efcritura: Mortuus efl;

fó st Effocti

pcte por epitáprrio: Vixi$ : Enoch vwit fexaginta quinque annis.
Scffcnfa e cinco annos
viveo o noíFo Enoch ?
e outros tantos eraó
nccertá"
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jaeceffarios para referir
os exemplos da fua vi
d a , quanto mais para
os ponderar. Em feguimento das palavras,
que propuz, hirey dizendo o pouco, que
couber em tanta limitação de tempo, o demais perguntálo-haõ os
voffos ouvidos aos voTfos olhos. Para as memórias, de quem tanto
de coração a fervio,
naõ pôde a Mãy de
Deos negar-nos a muita
graça , que havemos
mifter; digamos a
AFE

MAR IA.

§•!•

E

Nocb vixit fexaginta quinque annis: Enoch viveo feffenta e cinco annos. A
primeira maravilha ,
que confidéro no noffo
Enoch , he , que morrendo de feítenta e cinco annos, viveo feffenta e cinco annos: Vi*

xit Enoch fexaginta
xtt
quinque annis. Que
morrefle de Teffenta e
cinco annos, outros alcançarão mayores idades ; mas que morreffe
de feffenta e cinco annos, e viveffe Teffenta
,,„., annos
«,*,,„*,.f Bem
«
c~ cinco
fey, que eftranhais a
novidade do reparo;
mas naó tem que eftranhar. Morrer de muitos annos, e viver muitos annos,naõ he a meTma couza. Ordinariamente os homens morrem de muitos annos,
vivem poucos. Porque ? Porque nem to\ os os annos, que Te
paffaõ, Te vivem: huma couza he contar os
annos , outra vivêlos;
huma couza he. viver,
outra durar. Também
ôs cadáveres debaixo
da terra ; também os
óffos nas Tepulturas
acompanhaõ os curfos
dos tempos, e ninguém
dirá , que vivem. As
nortas acções Taõ os
nortòs
V

5io
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noffos dias; por e lias
fe contaó os annos, por
elles fe mede a vida
em quanto obramos racionalmente, vivemos;
o demais tempo dura*
mos.
Naõ he efta Filofoíia taô nova, que a naó
alcançaffe até hum Gent i o , Seneca. Fallava
elle de hum , que morrera de oitenta annos,
e dizia aífim : Quid illum ocloginta annijuvant per inertiam exaclil Que lhe aproveitaõ oitenta annos paffados em ócio? Non vixit ifte, fed in vita
moratus efl : Efte, diz
Seneca, naô viveo, deteve-fe na vida. Se huma náo forte á índia em
feis mezes , e outra ao
Cabo da Efperança em
vinte e quatro , qual
dirieis , que navegou
mais ? Naõ ha duvida ,
que a primeira ; aquella navegou, efta dereve-fe. O mefmo paffa
nas vidas. Mais vivem

huns em poucos ânnosj
que outros em muitos;
huns vivem , outros
detém-fe : todo o tempo , que naõ obramos
racionalmente, correm
os annos, e pára a vida. No capit. 65. traz
ITaías huma Profecia
notável. Puer centum ifaí»
annorum morietur. Sa*6í*w
beis o que ha de acontecer, diz Ifaias: Haô
de morrer meninos de
cem annos. Morrer
de cem annos, e meninos , efcura Profecia. Se meninos, como haô de morrer de
cem annos; e fe morrem de cem annos , como faó meninos ? Porque morrer de cem annos, e fer de menos annos , naõ he a mefma
couza. Os annos médem-fe pela duração,
a idade computa-fe pela vida: bem podem logo morrer de cem annos , e fer meninos 'r
porque cada hum naô
he dos annos, que dura,
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r a , he dos annos , que
viveo. Com hum exemplo ficará efta verdade mais clara.
Nabucodonofor con*
d em n ou-o Deos a pafcer nos campos de Babylonia , como bruto
entre as feras ; e aífim
andou fete annos. Agora pergunto : E fe a
Nabacodonoíor fe lhe
hoavéffem de contar
pontualmente os annos
da vida , naô fe lhe haviaô de diminuir eftes
fete? Claro eftá, que
fim; porque os annos
de bruüo naô perteri
cem ávida de homem.
A h Senhores í Se Te houver de fazer efté coriiputo em cada hum de
nós, fe fe houverem
de abater , e defcontar
do tempo de noffas yidas todos aquelles dias,
que paffámos conforme
o appetite, e naó confórme a razaô , como
he certo, que na hora
da morte havemos de
achar as contas muito

defiguaes :. os annos ,
de que morremos, muitos ; os dias, que vivemos, poucos. Naõ aííim o noffo Enoch:
morreo de feffenta e
cinco annos, e viveo
feffenta e cinco annos:
Vixit fexaginta quín
que annis. Todos os
annos, de que morreo,
viveo ; porque todos
viveo medidos com a
razaÓ, e com a Ley de
Chrifto: todos os dias
de fua vida foraô de
vida fua; porque lhos
naõ roubarão os appe
tites. Foy moço , foy
Varaó, foy velho; mas
nem lhe leváraõ os annos de moço os galanteyos, nem os de varaõ as ambições, nem
os de velho os defcuidós. Em moço viveo,
como quem fe naó fiava da vida; em varaó ,
como quem a queria
aproveitar; em velho,
como quem a acabava:
e poriffo toda a fua vida viveo; poriffo viV4
veó
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veo feffenta e cinco annos : Vixit fexaginta
quinque annis.
A vida humana, naturalmente coníiderada, compoem-fe de três
vidas. A vida Vegetativa , com que nos a limentamos; a vida Seníítiva, com que fentimos ; a vida Racional,
com que entendemos.
A eftas três vidas naturaes correfpondem no
efpiritual outras três,
as quaes fe confervaõ
nas três mais encomendadas virtudes, que temos na Efcritura. As
virtudes , que mais nos
encomenda Deos em
ambos os Teftamentos,
faó eftas três : Jejum ,
Efmóla, Oraçaõ. O jejum rei ponde á vida
vcgetativa; porque com
cila nos alimentamos :
a efmóla reíponde á vida fenfitiva ; porque
com ella nos compadecemos : a oração refponde á vida racional;
porque com ella trata-

mos com Deos. Eftas
faó as vidas, que taó *
altamente nos enfinou
S. Paulo naquelles feus
tFes advérbios : Sobriè, AdTít*
&juflè, &* pie viva
mos. Com a primeira
vida vivemos para nós,
com a fegunda para o
próximo, com a terceira para Deos. Com
a primeira vivemos para nós : Sobriè, e iffo
por meyo do jejum
mortificandonos; com
a fegunda vivemos para os próximos: Ju/lè,
e iffo por meyo da efmóla» loccorrendo-os;
com a terceira vivemos
para Deos : Pièy e iffo
por meyo da oraçaó
venerando-o. Todas eftas viveo O noffo Enoch
em toda a fua vida: Vu
xit.

V

í IL

ixit: Sobriè. O
jejum do Conde
era taõ extremado, que
mais fe pôde dizer ,
que vivia, do que jejuava,
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J va, que do que comia. O outro Filofofo
dirte arrogantemente
de fi: Non ut edam
vivo , fed ut vivam
edo : Eu como para
viver, naõ vivo para comer. Do noffo
Enoch ainda o podemos dizer:melhor: ò
Filofofo comia para viver, elle comia para
naõ morrer: fó poreftes termos fe pôde explicar o extremo da fua
abítinencia. Deixou-nos
nefta matéria hum dos
exemplos mayores, que
fe veneraõno Mundo;
e porque o guardo pa*a
depois, naô o quero
offender agora: Sobriè.
Juftè. Quaõeftre*to foy no íuftento de
fua Peffoa , taô largo
era em acodir ao dos
pobres. Defta virtude
faõ menos públicos os
feus exemplos; mas affim havia de fer, para
ferem efmólas. Suftentar a vida, e tirar a
honra, naõhe eíinóla,
ua

he injuria. Eraó muitas as peffoas particulares , a quem o Conde
fuftenfava a vida com
fuás efmólas ; e kâ honra , com lhas fazer fecrétamente. Fazia as
obras de mifericordia
com juftiça: jfuflè. Reparo he efte, em que
naó repara, antes freqüentemente tropeça a>
charidade, ou liberalidade dos Grandes :
daó aos pobres , e naô
págaô aos criados; daó,
o que naõ tem, e naô
pâgaô, o que devem.
O Conde nenhuma couza devia: a ninguém
retardou nunca a paga :
antes coftumava dizer,
que naô fabia, como
havia quem pudéffe hir
á cama fobre dever o
alheyo. Taó íugeita, e
taó medida com as leys
da juftiça era a cha ridade do noffo Enoch; mas
nem por fer taõ juíta ,
era menos liberal: pagava, o que devia, e
dava , como fedeveffe.
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Os pobres eraó ôs feus
acrédores : aos outros
pedem, a elle executavaõ; mas aífim havia
de fer, onde a mifericordia era juftiça #///?<?.
Pie. Sendo taó grande os exemplos , que o
Cóndé nos deixou de
todas as virtudes Chriítãs, x) da fua oração
foy o mayor de todos.
Ainda nos Egyptos , e
nasThebaidas fe acha
difficultofamente me*
morias de oração taó
continuada. Levantava-fe o Conde cedo,
Veraó, e Inverno; punha-fe logo em oraçaõ.
que fó fe interrompia,
ou fe accrecentava com
a Miffa : e affim eftava
orando, até que lhe davaó recado para comer.
Da meia tornava para
o Oratório , onde continuava toda a tarde,
e as primeiras horas da
noite; nem fahia, fenaó obrigado da cortesia a tomar alguma viíita, o que era poucas

vezes; porque os validos de Deos faó menos
importunados, que os
dos Príncipes. Depois
da cea voltava para a
oração, da qual ordinariamente fe naõ recolhia menos da meya
noite, e muitas vezes
depois. Todo efte tem*
po gaitava efte Enoch
orando , lem mais variedade , que paffar da
oração mental á vocal:
a poftura do corpo fempre de joelhos, a ai*
mofada huma cortiça.
Taóíimples, taó penitente , taõ alheya de
todo o faufto era a devaçaõ defté illuftre Anacoreta. Só no altar fe
moftrava fua grandeza,
e riqueza, porque era
hum thefouro : mas
que muito, fe nelte ti*
nha o coração. Huma
das notáveis advertências, que Chrifto deo
a feus Difcipulos, foy:
Oportet femper orare: Luc.if
Qjje he neceffario orar '•
fempre. Para erte preceito,
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ceito , ou confelho fer
de alguma maneira praticavel, laô infinitas as
interpretações, que lhe
daó osExpoíitores: fó
o Conde foube interpretar efte texto , e fó
elle moftrou ao Mundo,
<we naó era impoífivel
o guardar-Te, affim eomo íôa. Sem Metáfora,
e fem nenhum encarecimento fe pôde dizer,
que fempre orava : ne*
nhum dia houve, que
deceffe a fua oraçaó de
oito , e dez horas ,
muitos que paífou de
Catorze. DehumHilariaõ, e de hum Maçamo fora admirável exr
emplo efte : que fera
em hum Conde de
Unhaô, calado, rico.,
illuftre, e em muita
parte da v^i^a moço , e
com os cuidados de taõ
grande Cafa h Aprendaõ aqui, os que t é maô por eicufa de fe
darem menos a Deos as
attençôes da caTa , e
do eftado: nenhum go-

vernou a Tua , melhor
que o Conde, e fobravaô-lhe tantas horas
para Deos. Que grandes faõosdias, que fo
gaftaõ bem! Taõ vivos
como ifto gaitou todos
os íeus o noffo Enoch:
vede, fe pofTo dizer
com verdade, que os
viveo todos : Vixit
Enoch fexaginta quinque annis.
Some podem arguir
os mais efcrupulofamente doutos, que efta femelhança da idade
defte Enoch, ainda que
vem taó medida, e taô
pontual nefta. parte,
no demais naõ guarda
proporção; porque .finoch, comodizomefmo texto, viveOjrta tejjra naó fó. aqüelfcs ieffènta e cinco - annos;,
mas outros muitos. Faciimente pudera focegar oeTcrupulocom os
privilégios das femelhanças , que naõ tem
obrigação de Ter em tudo correTpondidas , e
iguaes;
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iguaeS; mas efta , que
parece'deíigualdade, e
difterença , Toy a mayor propriedade, e a
mayor energia da noffa
Temelhança.
Naó viveo o Conde
mais que feffenta e cinco annos ; mas neffes
feffenta e cinco igualou todos os mais annos de Enoch. E porque ? Porque cada dia
da vida do Conde naó
foy hum Tó dia, foraó
pf. 67. muitos. Benedicius Doxo.
minus die quotidie, dizia o ProTéta Rey :
Bemdito feja o Senhor
no dia cada dia. SediTféra , no dia cada hora,
bem eftava; fe différa ,
cada dia no anno , ca
da dia* no mez cada
-dia ná femana, também ; mas no dia cada
dia: Die quotidie? Sim:
porque os dias, que Te
occupaõ, como o Conde os occupava em louvar a Deos: Benedicius
Dominus, naõ Taõ dias,
como os dias, que Te

compõem de horas; faõ
dias, como os annos,
que Te compõem de
dias. O tempo diante
de Deos corre de outro
modo: os annos no Ceo
diante de Deos Taó como dias : Mille anni Pf. 8?:
ante óculos tuos tam- **
quam dies. Na terra
diante de Deos os dias
faó como annos: Die
quotidie. Lá faõ- os annos como dias pelo
muito, que fe goza;
cá faó os dias como annos pelo muito, que fe
merece. Taes foraõ os
do noffo Conde; e affim haó he muito, que
nos feus feffenta e cinco igualaflè eftes, e to*
dos os de Enoch: Enoch
vixit fexaginta quinque
annis.
U

§. i n .

E

Tgenuit
Mathufalem. Huma couza teve ííngular Enoch
entre todos os homens,
e Toy, que aos Teffenta'
e cinco annos de Tua
idade
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idade lhe de© Deos
hum fucceffor., que foy
MathuTalem , no quaL
íe perpetuou fua cafa
por taô comprida Tucceffaó de annos, que
nem antes, nem depois
delle houve, quem chegaffe a tantos. Efte he
© prêmio*y cem que
Deos. paga- ainda nefte
Mundo aos Grandes
delle : que a virtude
dos Progenitores Teja
a Tegurança da fuccefTaõ , e a perpetuidade
das Gafas. Poriffo vemos tantas , otn cortadas no meyo da fua duraçajÔ, ou abortadas em
feu riacinaento, e primeiro cabidas , que levantadas. As Cafas pó*
dem-nas fazer os Reys;
a fucceflaô fó a pode
dar Deos , e dá-a fó, a
quem he fervido; e ferve?fede a dar , aos que
o lervem. Efta grande
ventura fe pôde prometter defde hoje á fua
Uluftriífima Cafa de
Unhaõ nos merecimen-

tos do feu primeiro
Conde: foy como Enoch fua vida , Terá
como MatthufaJêm fua
fucceffaô.
Começa a contar S.
Matheus a genealogía
de Chrifto , e defcendencia da calai de Jacob,. ediz aífim: Li- Matth;
bergenerationis jfESU 1. I .
Chrifti Filii
David,
Filii Abrabam: Livro
da géifaçaô de JESU
Chri&O' Filho de David, Filho de Abrahaó.
Abrahaó foy primeiro
que David , naó menos
que catorze gerações ;
pois porque fenaô diz
em primeiro lugar, FiJho deAbrahaÔ, fenaõ,
Filho de David? Duas
razões entre outras daõ
os Expofitores, Primeira: porque ainda que
Abraha-Ô foy, o que
fundou a Caía, David
£by o primeiro,que meteo nella o Titulo: Jef Iblcí V,
Je autem genuit David 5. & 6
Regem: David autem
Rex genuit Salomonem.
E
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E porque David foy o
primeiro , que meteo
na afa o Titulo, deolhe o Evangelifta o primeiro lugar, ainda antes do mefmo Fundador , porque effe he, o
que fe lhe deve. E para
que nem efta prerogativa lhe faltaíTe ao noffo Conde, foy elle o
primeiro, que meteo
na Cafa o Titulo; e affim fe chamará daqui
por_ diante o_primeiro
de Unhaó. Efta razaõ
he deRuperto ; mas a
que a mim mais me ferve , e mais fundada na
Hiftoria Sagrada:, he
efta. Antepoem-fe David a Abrahaó na genealogía de Chrifto ;
porque ainda que o merecimento de Abrahaó
a fundou, a virtude de
David a eftabeleceo
Abrahaó deo-lhe o fundamento, David deoIhe a perpetuidade. Mil
vezes havia Deos de
acabar com a Cafa de
Jacob : no tempo de

Salamaó , no tempo dé
Roboaó , no tempo
de outros defcendentes
delia, menos lembrados de feus Avós, e de
fuas obrigações; mas
fempre teve maõ nella a
memória de David: Et
propter David fervum 4.Rtfg.
meum. Os alicerfes da xe. 6.
Cafa de Jacob foraõ os
óflbs de David. Depois que affentou fobre
elles fua fucceffaô, fem
pre eíteve firme, e o
na de eftar até o fim do
Mundo. Ditoza Caía,
a que»hoje fe vê fundada fobre os óffos de
hom David taõ fervo
de Deos / AqueWe fepulchro faó as bafes
de fua firmeza; e por
efta prerogativa le lhe
deve, e íe lhe deverá
fempre o primeiro Jugar, naõ fó fobre todos , os que lhe íuccederem depois, mas acima de todos, os que
foraó antes: Filii David, Filii Abraham.
Mas porque merecimentos?

/ I
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ei mentos? Todos os dò
Conde nos podem fundar a efperança defta
feguridade: mas teve
alguns particulares, a
que íingularmente he
devida. Huma das
obras , em que luzia a
Chriftandadej epiedade do Conde , era o zelo, e cuidado, que ti
nha do culto Divino na
fábrica, e ornato dos
templos. Nas fuás comendas,: e lugares, de
que era Senhor, reparou muitas Igrejas, que
eftavaó arruinadas; ornou , e provêo outras,
que eftavaó menos decentemente fervidas; e
algumas levantou, e
edificou defde feus fundamentos. A quem taô
folicito era emedificar
cafas a Deos , como
Ihe pôde faltar Deos
em eftabelecer fua CaIa ? Cada pedra, que
poz na cafa de Deos,
he huma columna, que
acerecentou á fua : Sapientia tdifiçavit fibi

domam, excídit colum*
nas feptem. A Sabedo
J Salamaó,
Í « ^ i que
ria, diz
edificára cafa para fi,
fundada fobre muitas
columnas. Efta cafa-,
como logo fe fegue no
texto, era templo; porque diz, quefefizéraõ
nella os facrificios: lm- v.*i
molavit vidimas fuás.
Pois íe a cafa era templo , porque naô diz,
que Sábios edificáraô
templo para Deos , fenaõ, que edificáraô ca*
fa para fi? Porque aífim
era. Ninguém melhor
edifica caía para íi, que
quem levanta templos
para Deos. Na mefma
Metáfora , me parece,
que o quiz Deos moftrar nefta yida ao Conde. Naó conto, nem
califico milagres: falIo no que agora direy,
como em tudo o mais,
pelos documentos, que
me foraô dados.
Hindo o Conde para Ourique no anno de
i ó j 8 , ÍQbreveyo-lhe a
noite

$2$

Vez quarta obfeqwofa.

noite TIO campo, efeura , e xãvavaza de maneira , que elle, e os
que o acompanhnvaô,
perdêfcaõ o caminho.
No meyo deftn perplexidade defcobdraõ ao
longe huma luz: íèguira-õ na, chegarão, apeáraõ-fe: acháraó huma
cafa com a porta aberta:
nella huma candêa acefa, lenha, paõ, vinho, e
algumas daquellas verduras do Egypjto , ©orque^ufpiravaõ os filhos
«delfrael, com tudo, o
que era neceffario parn
feguizarem. Mas nem
entaó , nem em todo o
tempo, quetfüi ^ftivérao, apparece© peflba
alguma. -Comeraõ os
criaflos , e defcançáraõ : o Conde também
comeo , e deícançou ;
porque paffou toda a
noite em oraçaô , que
cia o Teu manjar, e o
feu defcanço. Amanheceo, reconhecerão a caTa , e acháraó, que era
huma Ermida dè Santo

Antônio. Sahasraó, cerrarão huma ponta Cobre
a outra, puaéraô-fe a
caminho; mas a Ermida.naô apparece o mais
até o dia .de -hoje. Voltou o Conde a bufcála
pelos mefmos paffos,
fizéraô^fe
diligencias
pelos lugares viSrAos,
e ninguém houve, que
viffe tal Ermida, nem
tivéffe noticia -delia.
Ei (a qui quaõ fegura
tem a oorpefpondencia,
quem tem cuidado das
Caias de iOeos. Aos fi.
ihos de ifrael nodeferto deo-lhes ©eos luz:
-PernoÔtem in cokimtia Exod.
•igms.; edeo-1J»es de comer: Pavit eos Manu; Verba
mas cala naõ lha deo , " fenr
dorrmaõ no campo: ao putucr^
noffo 'Conde deo-lhe fed nó
forma•Deos no defeito luz, lia.
deo-lhe de comer, e
deo-lhe cafa; e naõ outra caTa , fenaõ a fua ,
huma Igreja. David di^;ia : in terra de fer t a, pf. e.è
& invia , &> inaquofa, Jfie in fanâlo apparui
tibi:

Exeq&ps^tynâe^l$nTM$. pf
tièrJJ*M*Senhororavtf Ambulavit cum Deo:
no deferto , como no AndouVx)rt»Deos? Naôtemplo. O mefmo fa- fe pode ifto^xpiicar,
zia » noffo David; mas fenaõ pelo leu contraexperimentou mayores rio. Os que andais com
favores na correfpon- oMundét, <pao fazeik?
dencia. David orava no Todos os voffos partos,
deferto , e no templo; todos os voffos cuidamas Deos naó lhe leva* dos , todos os voffos
va o templo ao deferto: penfamentos ; *oda£ as
efta fineza eftava guar- voffas acções,< todas as*
dada para o noffo Da- voffas diligencias fao
vid. Vede, fe lhe con- do Mundo, e para com
fervará á Cafa , quem o Mundo. Trocay ago*
lhe dava a fua. Segura* F » O Murídot em Deos:
mente->fe pôdeprometi» tal:ferao nofíb Enoch :
ter'áOfa, e fucceffaõ Amlblulmtó Enoch cum
èo Conde os annos de Deo, Todo de Deos ^
Mathufaíêm: Et genuit todo para Deos, todo
Mathufalem. • - i.C.
em Deos<, todo com
•'( L
Deos. Quem bufcou
nunca o Conde de
Unhaó , que o naõ1
T ambulavitEnoch achaffe com Deos? Que
cum.Deo: Andou fae o Conde? Eftá no
Enoch com Deos. Se Oratório. Em toda a
ttíckMLfc>udéraó compre- íiiaCafa, efta era a fua
hender o ftindodeíras Cafa: alli eftava, porpalavras, eu mé dera que alli eftava Deos; è
por muy contente com quando dalli fahia, ou
dizer , que encheo o quando dalli o tiravaõj
noffo Enoch o fentidò gne nunca era, fenaô
dellas. Que quer dizer, forçado, mudava olu*
X
gar,

E
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gar, mas naõ mudada tendimcnto comDeosf
a companhia: Ambuld- porque fó de Deos
vit cum Deo. Se cami- eraõ os feus peníamenHfhava>l, ijwidlva com tos .,: a vontade, com
Beos ^íier enwvtríava^ Deos ;<• porque fó' de
falUra com Deos^
fe Deos eraó os feus af;
pbíftira f * fezt*o pó> feclos. Enoch quer di*
Deos; fe padecia , re- zer Dedicado : os ouferia-o a Deos ; fe afe- tros homens emprefgre, | com Deos fe ale- taõ-fe. a Deos; o Congravá; fe trifte , com de dedicou-fe a Deos:
Deos.-fe entriftecia; le Ambulavit Enoch cum
aliviado, com Deos fe Deo.
confolava. Em todo o
Defte andar com
lugar, em todo 6 tem- Deos do noffo Conde,
po , em todo o eftado colho eu, que teve no
com Deos.' Gom Deos Ceo o mefmo Titulo,
de dia, com Deos de que teve na terra; ou
noite; com Deos em para melhor dizer, que
caía* com Deos na Cor- tinha na terra o exercite, e com Deos no mon- cio do Titulo, que tiXÁ. Góm Deos> no tra- nha no GçoTNa Corte
balho , e com Deos do Ceo também ha tina proTperidade; com tulos de Condes. Naô
Deos nafaúdeyecom he modo de fatiar,feDeos na enfermidade; naõ verdade revelada
com Deos na vida, e nas-: Efcrituras. i -piz S.
com Deos na morte: Joaõ J no Apocaíypfe ,
femprtí com Deos, e que vio no Ceo huns
todo com Deos. A me- homens com títulos:
mória com Deos; por- Habentes jcriptunt in AP9C:
que fó de Deos era as frontibus; e qne o àffi- '4 *
fuás lembranças: oen- cio deites. Títulos era
acompa*
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acompanharem a Chri- do , que Titulares e*raô>
ftbpara qualquer; parte^i aquelfi»;: aüfiè funí,'. qui
que iiflp : 'Etfequufc cum ; mulieribus o nom
tur Agnum, quocunque funt coinqumati. Eftes
i*0it. BtmífabeisipqaeJ Xítílos
y;oè;éflc6 V3QÀ*>
1
e titulo; e •ffiqio tie. des Bo Ceei fabais,qUein;
Condes em fua primei- faõ? (Saõ os caftos. Foy
ra inítituiçaó era a com- taô cafto o noffo Conde
panharem os Reys ? em fua vida, que cafan*
poriffo fe chamaó Co. do de mais de quarenta
wtUs, -ípequerdÊer e cincoiarmos dê idade ^
Companheiros, bolsai, cmorrendo de fefíenüa
fim como na tara' ha e cinco, nem antes das
títulos de Condes para vofias manchou a caftiandavem cerniraReyslj dade ^nem^ãèpois- dei*
e os acompanharem; las a continência. Fiaífim nó Ceo ha tátulos que <i ccwwlderaçaó de
também de Condes, que outros, qual foy mayor
tem a preeminencia• de vicloria, fe chegar ca facompanharem^ e vtp- to^ás^ídasi, f&rcsmrS
darem fempre -©òm neste &fermtóara;^Bci
&
«
*
•
Chriíte;
Hjfeqnmtur
f&djgà9 que entre' òs
y-4
Agmm, quocunque ie- gloriofos troféos, com
rit.. Nefta conformida* que tantos famoíbs Va*
de faüaôtoctes os Dou- róe& defta iíhiftriffima
tores, cprincipamiènte Caía aengrandeceraó,
modernos, na expoíl- efte heyJoi que mais a
çaó defte lugar do Apo- ilíuftrou, e o de que
calypfe.
•-* -mais fe deve honrar.Xfcue o noffo Conde ; Cortou Judith -d-ca*
tivéf&i efte titulo no -íteça a Holoferaes com
Ceo, * meimo Eváü- fua pf opría<efpada, e
gelifta odra^ decladm- tirando o'pavilhão da
Xi
cama,

r
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cama , em que jazia , da do mefmo inimigo }
diz a Efcritura Sagrada, he o mais , a que pôde
que o dedicou no tem- chegar a imaginação:
juJhh pio : Conopeum in ana- e no meyo de todas ef16.13- thema oblivionis. Ifto tas circumftancias de
que fez Judith com Ho- valor, eventura, penlofernes , fez David dura no templo o pavicom o Gigante , cor- lhão de Holofernes, e
tando lhe com fua pró- naó a efpada ; porque
pria efpada a cabeça; teve Judith por mayor
mas David dedicou a viéloria o fahir cafta ,
efpada no templo. Pois que o fahir vencedora.
fe David dedica a efpa- Confidéro eu efta illuTda no templo, porque triífima CaTa carregamatou o Gigante com da de troféos, como o
fuás próprias armas; templo de JeruTalêm ,
Judith porque naõ de- e como o de Babylonia;
dica no templo aefpar mas Te lermos os nomes
da, fenaõ o pavilhão ? dos Ta mo Tos Heróes,
Porque o pavilhão era que os trouxeraõ a ella,
troféo da pureza, e a acharemos, que todos
efpada era troféo do foraõ grandes , mas efvalor; e faõ muito mais te mayor que todos os
gloriofos os troféos da outros: os outros penpureza, que os da efpa- durarão as armas de
da. Naô houve mais Gol ias, efte o paviglorioía victoria no lhão de Holofernes.
Mundo, que a de JuPor efta victoria taó
dith: libertar huma Ci- grande , e taõ rara medade , pôr em fugida receo o noflo Enoch o
hum exercito huma fó titulo de Conde no
mulher com hum gol- Ceo : Hi
fequuntw
pe de efpada, e efpa- Agnum, quocunque ieri%%
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tit: E Te alguém me
differ, que efte titulo
naõ fe concede a qualquer caftidade, Tenaó
á virginal, a qual Te
perde pelo matrimônio : Hi funt, qui cum
inulieribus non funt cotnquinati, virgines enim funt; reTpondo ,
que a continência conjugai , que Tuccede á
pureza virginal, perde
o nome, mas naô perde os privilégios. Naô
tenho menos fiador ,
que Santo Agoftinho :
Samft. Non efl impar meritum
A«g- continentÍ£ in ffoanne ,
quinullas expertus efl
nuptias, &• in Abrabam, qui fi lios generavit; e quando efta exceiçaõ de Santo Agoftinho naõ fora verdadeira nos outros homens,
fora-o no noffo ca To
por Enoch. O merecimento , porque Elias
fe conferva vivo no Paraífo, foy pela pureza
virginal, que guardou
fempre inviolável: aí-

fim o dizem os Santos ,
e muy particularmente
Santo Ambroíio. Mas
temos a inftancia nâ
maô. Enoch naõ obfervou outra caftidade ,
mais que a conjugai:
Genuit filios, & filias;
e eftá também ho Paraífo. Pois fe o Paraífo
fe dá a Elias pelo merecimento da pureza virginal , como fe concede o mefmo Paraífo a
Enoch, que a perdeo
pelo matrimônio? Porque a continência conjugai de Enoch he privilegiada, como a pureza virginal de Elias.
Antes das vodas tinha
o noffo Enoch o titulo
de Conde pela natureza da virginal caftidad e , depois das vodas
conTervou-Te nella pelo privilegio da continência : e como no Ceo
teve o titulo , naõ he
muito , que na terra tivéffe o exercício : AmbulavitEnoch cum Deo.
X3
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c -\7"
prova defte fineza noa
•*"
*
deixou o Conde hum
Que eu acho de exemplo taô raro, e exmuito nefta roa- traordinario, que pouteria h e , que naõ Tó cos Santos fe acharáõ,
acompanhou o noffo de quem Te lêa mayor,
Enoch a Deos na pre- nem ainda Temelhante;
Tença , Tenaó nas au- Succedeo em Portugal
fencias. Quando o Sa- no anno de 1614. ocacramento eftava expof- fo, vulgarmente chamato , teílemunhas faõ os do do Porto,quando na*
olhos de todo Portugal quella Cidade deíappada pontualidade , com receo de hum Sacrario
que o Conde o acom- o SANTISSIMÇ Sapanhava,naô por huma cramento com circum*
hora , mas por muitas, ftancias de violência, e
e por dias inteiros fem- rapto.Sentio-íe noRey*
pre de joelhos, fem fe no a deígraça,como era
affentar já mais, nem razaõ; e o Conde, que
ainda no tempo do Ser- entaó era de vinte e fe*
maó. Grande exemplo te annos ( quem tal cuide Chriftandade,e mui- dára de tal idade!) deito mais na devacidaô de aquelle dia Te conde noffos tempos; mas demnou , naó a jejuar,
alfim ifto era acompa- mas a naô comer total*
nharaDeos na preTen- mente deTde a feftafeiça. Porém que chegaf- ra até o Domingo, pafle o efpirito do noffo fiando dous dias natu*
Enoch a acompanhar a raes, Tefta, e Sabbado,
Deos também nas au- Tem mantimento algum
Tencias , ifto he ornais em todas as Temanas, e
admirável, e o que pa- aífim o guardou por torece impoífivel. Para do o refto da vida, que
foraó

O
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foraó trinta eoito annos. Só efte ca fo, quando a vida do Conde naõ
tivera tantos, bailara
para o fazer immortal
nos annaes da piedade
•Chriftã.
O Real Profeta Da^
vid, cm cujo efpirito,
e o do noffo Enoch
acho grande femelhança, também fe condemnava a jejum mas
Pf. *T. aufencias de Deos: Fuerunt mihi lacryma mea
panes, dum dicitur mihi quotidie: Ubi eft
Deus tuus ? Quando
me dizem: Onde eftá
teu Deos ? as minhas
lagrimas laô o meu
paó, e naõ como outro. Grandes palavras,
e mais próprias no noffo cafo, que no de David. Pergunto: Que
proporçaó tem naõ apparecer Deos com jejuar David ? Mais claro. Que proporção tem
defapparecer Deos Sacramentado, e condemnar-fe o Conde a taõ ef-

treito jejum ? Ainda
naõ acabo de apertar
bem a duvida : agora
o farey. Efte jejum de
David naó foy jejum,
foy fome. O comer
pouco he jejum, o naô
comer nada he fome:
Fuerunt mihi lacryma
mea panes: As minhas
lagrimas foraó o meu
pao. O mais eftreito
jejum he o de paó, e
agoa; mas aquelle jejum , em que a agoa
dos olhos vem a fer
paó, ainda que mais eftreito , e mais rigorozo
jejum, naõ he jejum, he
fome. Pois porque fe
condemna o noffo David a fome, quando
lhe defapparece Deos
Sacramentado? Porque
fó defta maneira o podia acompanhar na aufencii. Os auíentes fó
fe podem acompanhar
com as faüdades; e onde o atifente he comida , as faüdades faõ fome. Condemnou a vida á fome para poder
X 4 acompa-
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acompanhar o£Paô da
vida. Seguia a Deos Sacramentado nerta aufencia, como fegue a
fome ao paó : em quanto aufente, faúdozo ;
em quanto manjar , faminto : Fuerunt mihi
lacryma mea panes.
Naõ fey , fe reparais,
em que fahio o noffo
David com faüdades
facramentadas: faüdades , que na fubftancia
eraõ lagrimas , e nos
accidentes eraõ paõ :
Fuerutit tnihi lacryma
tnea panes. Sacramentou as faüdades para
acompanhar as aufencias do Sacramento.
Deos para aufente acompanhar aos homens, Tacramentou Teu
Corpo; o noffo David
para aufente acompanhar a Deos, Tacramentou Tuas Taüdades : o
Corpo de Deos Tacramentado debaixo das
eTpecies de paõ ; as
Taüdades de David debaixo das- eTpecies de

paó. Vede, fe fariafr
boa companhia as faüdades a Deos, pois
Deos , e as Taüdades
andavaó debaixo das
meímas eTpecies. Oh
finezas (Te fe pôde dizer ) competidoras !
Paó tranfubftanciado
em Deos, lagrimas facramentadas em paõ:
mal podia Deos efcapar ao correr deltas lagrimas , por mais que
nos fugiffe. Naó ha duvida , que lhe fez companhia o noffo Enoch
ainda nas aufcncias :
Ambulavit Enoch cum
Deo.

%. VI.

E

Por quanto tempo? David padecia, David jejuava peli
aufencia; mas fomente , em quanto lhe falia vaó nella: Dum die itur mihi: Ubi efl Deustuus? Que o noffo David fizéffe eftas demonftraçôes, em quanto fe
fallava naquelle cafo,
em
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em quanto eftava firefcà
a memória daquella defgraça , fizera, o que fizéraõ as Igrejas , o que
fizéraó as Religiões, O
que fizéraó as almas
mais piedOzas defte
Reyno: mas que continuaffe em hum rigor
taô extraordinário trinta eoito annos inteiros!
Grande refoluçaõ. Apérto ainda mais o cafo. O Corpo de Deos
facramentado naô perfevéra debaixo das efpecies de paô , fenaô
em quanto ellas fe conferyaô incorruptas. Da
qui fe fegue, que ainàa
que o facrilego pode fazeroroubo, naôopo
de conTervar por muito
tempo; porque fegundo as experiências da
Filofofia, em menos de
hum anno Te corrompem naturalmente as
eTpecies em quantidade
taõ íutif, como a de
numa hoftia. Ora vede,
quaô pontual foy o noífo Enoch em acompa*
_

f
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nhar á Deos na auíen
cia. A aufencia de Deos
durou hum anno , a
companhia, que lhe fez
o Conde, durou trinta
e oito. O tempo pode
acabar a prefença íacramental, porque dependia dos accidentes de
paõ, que faõ corruptíveis; mas o fentimento do coração do Conde naõ o pode acabar,
nem diminuir o tempo,
porque dependia do
feu amor, que era immortal. No Sacramento acabou-fe a offenfa,
porque fe acabarão ás
efpecies ; no coração
do Conde naô fe acabou a dor, porque Te
naõ acabou a memória
da offenTa. No Sacramento já o Conde naõ
tinha, que acompanhar,
porque já Deos naô eftava alli; mas o feu
amor era taõ fino , que
depois de naõ ter que
acompanhar, ainda fV
zia companhia. Só o
amor da Magdalena
chegou
" ^ r* w * u

»* w
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chegou aqui. Açompa*
chou o Corpo de Chriíto até á fepultura , e
depois que o Corpo do
Senhor naõ eftava alli,
ainda o acompanhou,
Fazia o Conde companhia a Chrifto na fua
memória; porque ainda
que Chrifto/ no Sacramento já naó eUava offendido,n3 fua memória
fempre o eftava. Poriffo Chrifto, quando Tc
facramentou, pedio a
memória aos homens:
In mei memoriam fatietis, fiando mais da noTfa memória, que da fua
prefença : porque na
fua prefença ficava de*
pendente dos accidentos de paó, que faó corruptiveis; na noffa memoria ficava dependente de accidentes da aima, que faõ iramortaes.
Immortalmente acompanhou o noffo Enoch
a Deos ; pois os rigores de feu corpo
.
Falta no exemplar.

Como na lembrança do
Conde fempre eftava
Deos oftèndido, por*
iffo em feu corpo nunca
deixou de fer aquella
oftènfa caftigada.
Diz o Efpirito Santo no Ecclefiaftico ,
que Deos eonfervau a
Enoch para pregar penitencia no Mundo: Ut E«iedet gentibus
posniten-^**
tiam; aífim entendo,
que quiz Deos dar em
noftbs tempos o Conde
para Pregador dapenitencia. Caftiga hum
Conde Tanto hum peccado aiheyo em fi com
trinta e oito annos de
penitencia , jejuando
dous dias em cada femana íèm comer; que
deve fazer cada hum
pelos peccados proprios ! Aquelle roubo
do SANTÍSSIMO Sacramento , ou fe pódc
confiderar como peccado , ou como dcfgraça "• fo como peccado, era do facrilego ,
que

0

cÓmettCO; fe CO^

mo
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mo defgraça, era commuade todo o Reyno:
e que pague hum ha*
mem o peccado alheyo,
como fe fora deliclro
proprio; que faça, penitencia pela defgraça
cómua, como fe fora
culpa particular! Grande penfaô. Dizia El*
Rey David a Deos :
Ab alienis parce fervo
tuo: Senhor, perdoayme os peccados alheyos. Pedir perdaó pelos peccados alheyos,
efcrupulo hemuy bem
fundado em hum Rey;
mas fazer penitencia
pelos peccados alheyos , aqui naõ chegou
David. E que razaó pôde haver , para que hu*
ma alma faça penitencia
pelos peccados alheyos ? A mais fina rázaó
de todas. Porque o peccado alheyo, ainda que
naõ he culpa minha, he
offenTadeDeos; epara
me doer muito o peccado, naõ he neceffario , que Teja eu o cui-

pado , bafta que feja.
Deos offendido. Efte
era o motivo da penitencia do Conde; puramente por- fer offend ido Deos. Os outros
homens na penitencia ^
que fazem, fempre le-'
vaó o intereffe do perdão; o Conde tinha
Tentimentos de penitente Tem os intereffes
de perdoado. Se tivéramos verdadeiro amor
a Deos , qualquer peccado comum havia de
fer para nós peccado
original. O peccado
original foy peccado
de hum , e pagaõ-no
todos. Aífim o Tez o
Conde nefte cafo. Pagou o furto da Arvore
da vida , como pagamos o furto da arvore
da Sciencia. Adaô fur*
tou da arvore da Scien*
cia, e pága-o todo o
gênero humano; o facrilego furtou da Arvore da vida , e pagou-o
o Conde, como Te foi*
fe para elle peccado
original:
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V[.6s. original: Qua non ra- que repete o texto duas
*•
pai, tunc exolveâam. vezes, que andara EQuando Adaó roubou noch com Deos : Am*
a arvore da Sciencia,
bulavitEnochcumDeoy
quiz Deos y que Te lhe & genuit filios, &*ftfatisfizéffe aquelle pec- lias, ambulavitque cum
cado , para iffo efco^ Deo. Pois naô bailava
lheo feu Filho: da mei- dizer huma Tó v e z ,
ma maneira , quando que andara Enoch com
aquelle Tacrílego rou- Deos ? Naó , porque
bou a Arvore da vida, falia o texto de Enoch
quiz Deos , que fe lhe em differentes eftados:
fatisfízé/Te o peccado, hum antes de ter filhos,
e para iffo eTcolheo o e filhas; outro depois
Conde. Parece que naó de os ter: e como os
achou em Portugal , homens ordinariamenquem forte mais filho te com a mudança de
feu. Apartemo-nos já eftado mudaó também
daqui, que naõ fey fahir os coftumes, repete a
deftepaflo.
Eícritura em grande
louvor de Enoch, que
ant
S V I I
e s , e depois andou
com
Deos, para
que
— . . .
„—
—
T genuit filios, &> entendeflemos, que era
7

E

filias, ambulavit-r
ue cum Deo : Teve
Lnoch filhos, e filhas,
e
com
Deos. Reo andou
Cardial
Caetano
, e
parou
advertidamente
já
antigamente
tinha
feito o mefmo reparo
S. joaõ Chryfoftomo,

Í

t

x

taó igual, e confiante a
virtude daquelle grande Varaó, que em todo
o tempo, antes
e em todo
o mefmo:
com
o
eftado
foy
fempre
Deosje depois também
com Deos. Das virtudes doCondc de Unhaó
pode-
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'podemos -dizer, o que
oiffe S. Jerònymo das
de Nepociano no feu
Hie
5- * Epitáphio : ha in finguftj vtrtutibtts enitnebat, quaji cateras non
baberet. D Cada huma
era taõ grande , como
fe naô tivéffe outra,
todas eraó; mayores :
mas na minha opinião
ainda era mayor que as
mayores huma, que fe
compunha de todas eiks> • E cjual: era eftai?
Aquelle teor oe, vida j
aquella uniformidade
í3e coftumes., aquella
confonancia', e igual*
tfade de Acções em -roído .o tempp, em todo
o eftado", è por tantos
annos fempre a mefma.
Efta era a mayor excellencia do noffo fegun*
doEnoch, oudónoíT©
Enoch Tem fegundo. T
Dizia Seneca (que
o foube muito bem dizer, mas naõ o foube
obrar, porque he mais
difficultofo) dizia, que
as acções do homem

haviaõ de ter tal confonancia , que toda a fua
vida foffe de huma côr:
Ut ipfa vitaunius fine Sencci
aòttonum dtffenttone $oloris.fit. Os homens \
eoniò fomos camaleões*
da vaidade , mudamos*
a côr a çâda mudança
de vento i quantos faõ
os ventos, de que nos
fuftentamos, tantas faõ
as cores, de que nos
vefíimos: Magnam rem
puta unam hètninem agere: A mayor couza j
que, pôde fazer o. homem, he fer hum. Cada homem ordináriaroeme rhe tantos, bo«tens*, quantaH&õ as
diferenças- da idade',
ou as mudanças da for*
tuna, a que o leva o
tempo: Ejpce^;Utpoffis laudarj, fin minus
agnofci i^ortay-vos de
tal maneira, Tendo Tempre o mefmo, que vos
j*oflaõ todos louvar, ao
menos , que yqs poffaô
conhecer.. DifcretamêV
te dito., e verdadeirar
mente;
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mente;' porque fomos
os homens taó pouco
parecidos na vida, naó
já huns com os outros,
fenaô cada hum comfigo mefmo; que fe nos
houvéraó de conhecer
pelas acções, como pelas feições, de hum dia
para o outro naô houvera, quem nos con hecera : De ali quo, quem
vidifti heri, mérito dicipoteft: Hic quis efl}
De hum homem, que
viftes hontem, podeis
hoje perguntar com
muita razaô : Hic quis
eft} Efte quem he? Porque já' hoje naô h e , o
que hontem era. Ainda
as vidas , àcis que tra*
tavaó de fua falvaçaó,
bem fe fabe os altibaixos, que padecerão , e
as tempeftades, em que
fe víraô : Afcendunt
ufque ad Ccelos, &• deJcendunt ufque adabyffos: Humas vezes taô
altos , que parece eftavaó rio Ceo; outras taô
baixos, que lhe faltava

pouco para cahirem nQ
Inferno. Naó aífim o
noffo Enoch. Santo na
mocidade , fanto na
idade mayor, e na ve*
lhice fanto.
Homens ha, egran*
des homens, que fe lhe
cotejarmos a mocidade
com a velhice, parecem
duas ametades de vidas
differentes. Saul na
mocidade innocente, e
na velhice viciofo. Manaffés na mocidade pcccador, è na velhice juf.
to. Se da mocidade de
ManaíTés, edavelhice
de Saul fe fizera hum
homem péífimo ; da
mocidade de Saul, e
da velhice deManaffés
flzéra-fe hum homem
fanto: mas eftas ametades ajuntaô-fe difficultofamente em hum
Enoch,
Daqui infiro eu hu*
ma naó vulgar confequencia em honra da
boa memória do noffo
Conde, e he , quenaó
fe falvou huma fó vez,
como
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tomo- os outros ho*
mens, mas muitas. Para intelligencia defte
penfamento fupponho
com Plínio, e outros
Filolofos, que 0$ homens, principalmente
de idades largas, mor*
rem muitas vezes; porque huma idade he morte da outra; A Adolefcencia he morte da Puericia ; porque acabamos de fer meninos: a
Juventude he morte da
Adolefcencia; porque
acabamos de fer moços:
a idade varonil he morte da Juventude; porque acabamos de fer
mancebos : e aílim vamos morrendo a todas
as idades. E quem ha
nefteMundo,que em todas eftas mortes fe falv.afle ? Efta he huma
grande excellencia do
noffo Conde, que fe
falvou em todas: naô
fó falvou a alma na
morte?, falvou todas as
idades na vida. Salvou
a Puericia; .porque em

menino foy hum Anjo :
falvou a Adoleícencia;
porque em moço naõ
teve mocidade : falvou
a Juventude; porque
mancebo era velho na
madureza: falvou a ida-.
de varonil; porque varaõ , foy Varaõ perfeit o : falvou finalmente
a velhice; porque nelIa poz a coroa a todas
as idades. Nós contentamo-nos com huma
falvaçaõ; o Conde foy
taõ ambiciofo de Te falvar, que fe naõ fatisfez, fenaõ com muitas
falvações , e alcançou
de Deos tanta graça,
que lhe concedeo todas: Proteâíor falva- pf. Z7í
tionum Cbrifti fui eft. 8Notay , que naó diz
falvaçaõ, fenaõ falvaçoes : Salvationum ;
porque aquelles , de
quem Deos tem eTpeciai protecçaõ : Protedor; aquelles, a quem
Deos fortalece com abundantes unções de
fua graça: Cbrifti fui,
naõ
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naó lhe concede huma
fófalvaçaõ, fenaó muitas Talvações : Prote
élor falvationum Cbriftifui efl. Vede o eftito, que Deos guarda
na Talvaçaõ ordinária
Pf. 67. dos homens. Deus no7.1fter , Deus falvos factendi , & Domini,
Domini exitus mortis.
O officio de Deos he
falvar : Deus nofter,
Deus Jalvos faciendi;
e no tempo, em que
Deos falva, he lá na
hora da morte: Et Domini , Domini exitus
mortis. Ifto h e , quando Deos falva ordinariamente; mas quando
íàlva com privilégios
particulares aos que
muito ama, naõ lhe dá
huma fó Talvaçaõ, Tenaó muitas Talvações ;
naó os falva Tó na morte , Talva-os em toda a
vjda. Oh ditozos, os
que aífim Te Talvaô !
Quem Te contenta a fe
falvar huma íó vez,
muito íe arrifca a naõ

Te Alvar nenhuma* que*
rer-fe falvar na morte
he temer o Inferno ;
falvar-fe em toda a vida, iffo he amar a Deos.
Quem fe falva fó na
morte, quando muito,
foge para Deos; quem
fe Talva em toda a vida,
effe he fó, o que anda
com Deos : Ambula*
vitque cum Deo.

§. VIII.

E

T non apparuit,
Neftas palavras te-»
mos a acçaó do mayor
valor, que o Conde
fez em lua vida. Non
apparuit: Naõappareceo. Ninguém pudera
apparecer mais, nem
melhor no Reyno, on*
de naceo, que O Con*
de d e U n h a ó , porca*
lidade , por riqueza 4
por grandeza , por pa*^
rentes, por valias, por
tudo. E que trvéíTe animo para viver retirado, que tivéffe valor
para naó querer apparecer |
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recer ! He efta acçaó trellas da noite iouvaõ
taó fobre os homens, a Deos luzindo , as Efque fó Deos a pôde trellas da manhã Iouponderar , como ella vaõ a Deos defappare*
job 38. merece. Ubi eras, citm cendo: e louvores de
*•& 7. pie laudarent a fira ma- Eftrellas, quedefappatutina ? Onde eftavas, recem , e Te efcondem,
quando me louvavaõ as eftas Taó , as que IouEftrellas da manhã? di- vaõ a Deos, e as que
zia Deos a Job. He cer- Deos louva. Oh Eftrelto , que todas as Eítrel- la eclipTada , que tenPf.148 las Iouvaõ a Deos: Lau do tantos rayos para
date eum omnes flella,
luzir, tivéfte valor pa& lumen; e fe algumas ra deTapparecer ! Bem
entre as demais Te avan- fe acredita, quaõ vifitajaô nos louvores, pa- nha eftavas do Sol, e
rece , que faõ as Eftrel- quaõ aufentes andaó
las da noite, e naõ as delle effas Eftrellas erda manhã. Quanto a rantes , que taõ pouco
noite he mais eTcura, te imitaõ. Bem fey,que
entaó Te fazem as Ef- ha de ter o noffo Enoch
trellas línguas trêmu- mais invejozos depois
las , que deTde o Ceo, da morte, que imitado
e domar, onde Te re- resnavida; mas poriTtrataõ, eftaõ louvando To Enoch Te Talva , e
a Deos a coros. Pois tantos Te perdem.
porque celebra Deos
Queftaõ curió Ta he,
tanto , naõ os louvo- e naõ tratada , onde Te
res , que lhe daõ as Talvou Enoch no temEftrellas da noite , Te- po do dilúvio ? O Panaó as Eftrellas da ma- raífo terreal eftava no
nhã? Porque ? Poriffo Mundo, o dilúvio o alainefmo. Porque as Ef- gou todo: pois donde,
Y
ou
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ou como fe Talvou Enoch? Donde,ou coitio
fe Talvou , naõ Te íabe,
Tó Te Tabe, que deTappareceo , e que Te Talvou.
Sabeis, porque Te perpr. 3i. dem tantos 110 dilúvio
6
defte Mundo? /;; diluvio aquarum multaram
ad eum non approximabunt. Porq ninguém fe
quer falvar defapparecendo, todos Te querem
falvar fahindo. Que fizéraõ os homens, quando fe alagou o Mundo
com o diluvioPNos primeiros dias paffáraô-fe
dos quartos baixos para
©saltos: hiaô crefcendo mais as agoas,fubiaõfe dos altos aos telhados ; alagavaõ-íe tambem os telhados, Tubiaó-fc ás torres ; alagavaô-fe as torres, paifavaó-fe os que podiaõ
ás montanhas; foçobravaõ finalmente as montanhas, fubiaõ-fe ás arvores; e aqui naõ havia já , para onde fubir, e aqui fe afogavaõ.

Eftar o Ceo chovendo
dilúvios, e todos a afogar-Te, Tabeis porque ?
Porque todos Te querem Talvar a Tubir, ninguem fe quer falvar a
defapparecer. Poriffo
o Conde fe falvou , como Enoch, porque defappareceo : Et non apparuit. Que pouco afogado Te havia de achar
na hora da morte; que
pouco embaraçada fua
conciencia : naô lhe
haviaó decaufar eferupulo , nem os criados }
a quem pagou com O
ferviço delRey ; nem
os parentes, que defpachou , fó por ferem
parentes; nem os amigos , que grangeou , e
a que aproveitou, Tó
por Terem amigos : nada difto. Tratou íó de
fer Prefidente de fuás
potências, Governador
de fua alma, Vice-Rcy
de fuás paixões , que
fempre teve fugeitas.
O feu cuidado era fegurar bem o vêr a Deos ,
c naõ
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e naô tratar de fer bem
vifto dos Reys. Mas
nem ifto lhe faltou;
antes alcançou com o
feu retiro, o que todos
com> as fuás negociaes. Quando déraó a
Mageftade a noticia
da morte do Conde,
naô : fó; diffe grandes
couzas do muito , que
o eftimava por feu fan*
gue, e virtudes , mas
viraõfe-lhe aS. Mágef*
tade correr as lágrimas,
Outros chegarão a feU
bem viftos dos Reys:
mais he chegar a fer
bem chorado. Os olhos
tem dous officíos, ivêr;
e chorar ; mas nos
Reys tem pouco exer*
cicio eftes dous officios
dos ólbos: ó vêr a pou*
cos; o chorar por nin*
guem. O noffo Conde
naõ procurou na vida a
lifonja de fer bem vifto;
e alcançou na morte a
fineza de fer bem chovado do Rey. De ninguem julgarão os ho*
ínens publicamente,que

r

era amado de Chrifto,
fenaõ de Lázaro : Ecce joam
quomodo amabat eum. u-i6:Pedro foy bem viíto:
Refpexit Petrum; mas luc.i*
Lázaro foy bem chora- 6l '
do : Lacrymatus efl JoanjfESUS: que he mayor- ll'3íi
teílemunho de amor.
Muito foy fer bem vifto Pedro, depois de cahido da graça; mas nos
olhos do Principe vay
muito do vêr ao chorar:
o" vér em' Chrifto foy
piedade; o chorar naõ
pôde fer , fenaõ amor :
Ecce quomodo amabat
eum. Aífim merece ,
quem aífim defapparece: Et non apparuit.
- Ty
S* J-A.
áT\ Uia tulit eum
\jDeus:
Porque o
levou Deos. Huma couza fingular teve
Enoch, que naõ acontece aos outros homens; e foy , que o levou Deos antes da morte. Aos outros homens
leva-os Deos , quando
Y 2 morrem;
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morrem; a Enoch levou-o Deos antes de
morrer. As mais das
couzas, que atégora tenho dito do noffo Conde, faõ dignas de admiração : a que agora
direy he digniífiraa de
imitação ; e quizéra ,
que todos a imitáramos : e qual foy ? Ser
taõ difcréto, que foube acabar a vida, antes
de morrer. Enoch ainda naô morreo, e já
acabou a vida. Aífim
foy o Conde. Soube
acabar a vida, antes de
morrer. Oito annos
antes de morrer fez feu
teftamento, com poz to»
das fuás couzas, confeífou-íe geralmente huma, e muitas vezes, cr>
mo fe o ti vera ô avizado! Oh que grande difcriçaó efta ! Para ifto
nao he neceffario fer
Chriftaó; baila Ter difcréto. Seneca naó era
Chriftaó, e fó porque
era difcréto , o conheceo aífim. Efcreviaelle

a feu amigo Lucíllo^ e
dizia-lhe: Confedera; Sentò
quam pule bra res fitcp:3*^
confummare vitamante
mortem , & poftea expeclare fecurum: Confidéra, amigo, quere*
foluçaó taó prudente,'
e que couza taõ fermo*
fa he acabar a vida antes da morte , e depois
efperar por ella fcguroi
Seneca o dirtè, e o noffo Conde o obrou; e
poriffo Toy mais difere*
to que Seneca. Naõ Te
reTerem nas converfações os verí os do Conde, nem nas Academias
Te allegaõ os Teus dif*
curíos Políticos ; mas
eu o tenho por hum
dos diTcrétos juízos,
que deo Portugal na
noffa idade. Os outros
tem o entendimento na
lingua , o Conde teve
o entendimento nas
maõs : In intelleãibus pf 77J
manuum fuarum dedu-71'xit eos: Levou-os pelo
entendimento de fuás
maõs. Naõ Te prezou
0C04-
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*>Cdnde de Ter difcréto
de lingua,mas tratou.de
fer entendido demaós;
e poriffo foy mais difcréto , e mais entendido que todos.
Ora, Chriftaós, feja
ò fruto defte Sermaô
paliarmos o entendimento ás maõs, virmos
ás maõs com o noffo
entendimento. Confidera, quampulchrares
fit confummare vitam
ante mortem: Acabar
antes de morrer. O
morrer he apartar-fè a
alma do corpo; o acabar a vida he o preparar a alma , em quanto
eftá no corpo. Se agora
nos tomara o pulfo,&c.
que havíamos de fazer?
Naó ha duvida, que
nos havíamos de confeffar muito exatamente fó por noffas . . . .
,
pois porque naô Taremos por
prudência , o que haviamos de fazer por
força? Porque ha de
poder mais comnofco

a enfermidade, que a
razaõ ? Efe maneira ,que porque Deos nos*
faz mercê da vida, deixamos , o que haviamos de fazer, fe elle
nola tirara ? He poífivei naô ha de poder*,
nada comnofco a fé de
duas eternidades; huma de bens , outra de
males? He poífivei ,
que tanto nos haô de
arraftar os corações as
efjperanças dos enganos defte Mundo, que
fó íe Tentem , quando
tem paliado ? Olhay
para alli: vedes honras, grandezas, vaidades ; tudo alli pára:
Tulit eum Deus: e elle, que levou comfigo?
Nada: tudo cá ficou.
Pois fe tudo ha de ficar , e tudo acaba ;
porque naó acabaremos com o Mundo,
antes que elle acabe
comnofco? Porque naô
hiremos a Deos , antes
que elle nos leve?
Ora, Chriftaós, Teja

Y3

aífim:
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aífim: procuremos viver de ihaneira, que
todos os annos, dè que'
morrermos. fejaó de
vida: VixrtEhocb fexagitita quhiqite aiitifsx}
Procuremos andar* Cò.nV
Deos dè maneira, qbe
naõ percamos o paffb

no caminho de fua Lçyf
Ambulavit cum Deo.
Procuremos defapparecer dos olhos do
Mundo , e détudo, o>
que a elle nos pode
rkender , e 'arraftar :
Êt non apparuit.

íalfaõ pouquíííirriàs^ fàláVris, cjuéícj
naó pudéraõjdiviíãr no original.
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V I A SAGRA
POR OUTRA VIA»

fe^:ter^os^|>ér^úqtgr.
ej>e()ir
(que Taõ,,, ps que mais obrigao) me
mânidlá v ! S. dizer iriéií.Tentimento
acerca dajripva, devaçaP: da Via Sa,cra,' taõ bem reçe^raná.nQÍraJCorJ t e , .eta6^3^dyá,\e,õ\mlii^%da,
( que já naô cabe nella. A qüeftao nao fo he curioía , mas útil, e como logo fe verá, .diíficultofa,
.. na quaj eu antes .quizéra ouvir,, que refoqnder.
;,Mas,CQmoV.S. meprqtéfta por parte dp, apro. veitàmento demuitas almas, defejozág de,legnir
o melhor,, fem imperfeição, nem efcrúpúío, naõ
porto eu deixar de fatisTazer a taó pio, e Tanto deY4
Tejo,
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fejo, dizendo fobre a Propófta (falvo meliorl
judicio) tudo, oquefentir, com clareza, eíinceridade, que profeffo, e devo.
Efta matéria, Senhor , pofto qne taô vulgarizada , envolve muitos pontos naó vulgares;
huns pertencentes^ fubítancia, outros ao ufo ,
no qual ufo a mefma fubftancia fe pôde corromper , fe naõ for taõ regulada, como convém»
A huns, e outros refponderey nefte papel (que
naõ poderá fer taó breve, como eu quizéra.) E
para o fazer com a ordem , e diftjjiçaó neceffaria,,
o dividirey em cinco partes.
Na primeira examinarey a origem defta devaçaô, e os fundamentos delia. Na fegunda mof*
trarey Tuas excellencias, que faõ muitas , e grandes. Na terceira apontarey os. perigos,, e inconvenientes, que podem occorrer no feu exercício»
Na qnarta proporey os remédios, ou cautelas,,
com que Te podem evitar, ou diminuir. E finalmente na quinta, e.ultima reduzirey tudQ..aJuini
meyo; ou Via também Sagrada, com que os
meímos, e mayores frutos da Cruz mais fácil, e
mais feguramente íe poffaó conféguir, e lograr.
A Tuppofiçaô, fobre que fallarey r naõ he,
nem pôde fer outra, qiie o mefmo livrinho, intitulado Via Sacra, que V. S. me remêtteo , impreíTo aqui na noffa língua, e traduzido , como
nelle fe diz, da Caftelhana. Naó traz nome de Author , e poriffo me fica mayor confiança- para dizer com liberdade meus Tentimentos , pois naõ
poffo adular, nem offender, a quem naõ conheço. Se em alguma couza me apartar do Teu parecer, perdaõ he, que nós damos, e pedimos,

Via Sacra pôr outra Via. u?
t)S que efcrevemos : Veniampetimufque, damuf- Horat.
que vicicim; e cada hum deve íuppor do outro , i n A l t i
que ama mais a verdade , que o feu juizo.
Porque fey, quaó pouco porto fiar do meu;
tudo , o que diflèr nefte difcurfo, procurarey vá
confirmado com Efcrituras Sagradas , com Concilios, com Santos Padres, com a doutrina dos
Theologos mais clafficos , e com as antigas, e*
modernas memórias daHiftoria Eccleíiaftica mais
authentica. Pelo que arrimado a columnas taõ
fólidas, efortes, ninguém me eftranhará, que
faça pouco, ou nenhum cafo de outras confiderações apparentemente pias, e verdadeiramente
fabulofas, que em voz, ou em eftampa fe coftumaõ femear indifcrétamente nas orelhas rudes
do vulgo, fempre defejozo de novidades, de
cada huma das quaes podemos dizer, o que S.Jeronymo: Favorabilis interpretatio mulcens au- Híe-:
respopuli, non tamen vera»
sfíu7'
N
Duvidey, fe me contentaria com citar á ftHk
. margem as authoridades, que prometto, como
em terras pouco cultivadas da lingua Latina ufaõ
muitos Efcritores de noffos tempos : mas como
a matéria em algumas partes he controverTa, e
requere mayor , e mais preTente evidencia dos
teftemunhos, que íe aílegaô, julguey , que naô
devia privar delles o corpo do difcurío , pois faõ
os óffos, e nervos, que lhe daó vigor: e de tanto
melhor vontade me perfuado a efte modo de contextura , quanto ereyo feraô mais gratas á erudição , e gofto de V.S. as mefmas fentenças, ou dos
Authores Latinos na fua fonte original, ou dos
Gregos, eHebraicos na primeira , e menos remota
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mota interpretação, do que em qualquer outfa
da noffa lingua , por mais fiel que feja , em que
uando fe guarde a pureza da verdade , fempre
e perde a graça da energia.
E^uando efte papel paffaffe das maós de
V. S. a fugeitos fem conhecimento da lingna Latina (ou daquelle conhecimento , que fó baila a
entender o fonido, e naó ofentido) nem poriffo lhe fera de embaraço efta mefma liçaó. A efte fimprocurey, que huma, eoutra lingua vaõ
efcritas em differente , e muito diftinto caracter,
cque foffe o difcurfo tecido, eTeguido em tal
fôrma , que affim como os que navegaó o Oceano , vêm no meyo delle muitas ilhas, e Tem as
tocar, feguem direitamente Tua derrota, affim os
que lerem efta efcritura, Tem mais diligencia,
que deixar , o que virem efcrito de outra letra ,
e fem mudar, nem perder o fio da narração,
entenderáó em Portuguez muito claro tudo, que
nella fe diz em Latim algumas vezes eTcuro.
Deos Noffo Senhor , por cujo .mayor ferviço, e gloria tomo efte trabalho , pelos merecimentos de Tua Tacratiífima Cruz , e de TuaSantiífima Mãy, que taó conftantemente o affiftío
ao pé delia, Tc digne de me mover nefta occafiaó
a penna com todo aquelle efpirito, e graça ,
quanta he neceffaria nas obras boas para perfuadir as melhores.

7.

PARTE
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PARTE

I.

CAPITULO I.
JExamina-fe a origem da devaçao da Via Sacra,
e fundamentos delia.
Livrinho já allegado (que he o noffo
texto) diz na pagina letima, que a devaçao da Via Sacra confifte em vifitar doze Cruzes, póflas em differentes lugares , e caminhar por ellas os meTmos partos, que Chrifto
Senhor Noffo andou de cafa de Pilatos até o monte Calvário : e na meTma pagina Tetima, e oitava ajunta as feguintes palavras. A efta devaçao
deo principio a Purifftma Virgem Mãy de Deos
emjerufalem, depois de ter deixado ojeu Amantiffimo Filho fepultado em o Santo fepulchro :
nella fe exercitou todo o reflante de fua vida,
qfte foraõ quinze annos, conforme a opinião de
alguns Santos.
Ninguém pôde haver taõ rude, ou taõ inJufto interprete defta propofiçaõ, que por ter dito , que a devaçaõ da Via Sacra confifte em vifitar doze Cruzes, e andar os mefmos partos , que
Chrifto Noffo Senhor andou , defde o Pretorio
de Pilatos até o monte Calvário ; e fobre iffo dizer, que a Virgem Mãy de Deos deo principio a
efta devaçaõ nó mefmo dia da fepultura de Teu
Bemditiífimo Filho, e a exercitou por toda a
fua vida; ninguém (digo) haverá, que interprete

O

34S

Voz Apdlogètica.

préte taô rude, e materialmente efta propofíçaój
que imagine diz , ou quer dizer feu Author, que
a Senhora levantaflè na Cidade de Jerufalêm ou*
trás doze Cruzes para Tazer nellas , ou por ellas
as mefmas Eftações. O que Te quer dizer ( e o
menos, que Te pódc dizer) he, que a Virgem
em todo o tempo de fua vida viíitava aquellesf
Santos lugares de Jerufalêm com íumma reverencia , e piedade pelo mefmo modo , com que diz
o tinha Teito depois de o deixar Tepultado. E ifto he, o que eu fomente fupponho.
A verdade pois defta Hiftoria, aífim quanto ao principio delia no dia da fepultura do Senhor , como quanto á continuação do mefmo
exercício por toda a vida defuaSantiflima Mãy
h e , o que agora havemos de examinar: e para
o fazer com a exacçaó , que a matéria , e fua antigüidade requere no difcurfo de tantos annos,
quantos a Senhora fobreviveo á morte de feu
Bemditiífimo Filho , ainda que naó foffem mais
que quinze , fegundo a opinião, que fegue o Author , fera neceffario diftinguir miudamente efte
mefmo tempo; porque fó tomado por partes, fe
poderá averiguar com clareza, e fem confufaó o
muito1, ou pouco fundamento , com que tudo o
referido íe affirma.
Comprehendendo affim todo o fobredito
tempo dentro dos limites , que fe fuppoem $
defde íeu principio até o fim, a mais cômoda
divifaó , que fe pôde , e deve fazer , fegundo o
que lemos no Evangelho, e fora delle, he diftinguindo as cinco differenças, ou partes feguintes.
A primeira defde o ponto , em que Chrifto Senhor.
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nhor Noffo foy enterrado na fepultura até a manhã de Tua Refurreiçaó. A fegunda defde o dia
daRefurreiçaó até o oitavo, em que o Senhor
appareceo a Santo Thomé com os outros Àpoftolos , e lhe moftrou as Chagas. A terceira defde efte dia por todo o refto dos quarenta até a
Aíceníaô. A quarta deTde o dia da ATcenTaó até
o dia da Vinda do Efpirito Santo. A ultima defde a Vinda do Eípirito Santo até o dia do Traníito, e Affumpçaó da Senhora. Se nefte tempo fe
contarão quinze , ou mais annos , poftoque efta
fegunda opinião feja mais cõmua , e recebida,
hequeftaó, que naó faz ao cafo. O que finto,
e digo fobre a prefente h e , que aífim o haver
dado a Virgem principio á devaçaõ da Via Sacra , como o haver continuado o mefmo exercício por todo o reftante de fua vida, huma, e outra couza fe affirma fem fundamento, nem certo,
nem provável, nem ainda verofimei, como agora provarey por tempos, e partes da divifaõ pro*
pófta.

C A P I T U L O 11.
Moftra-fe, que a Senhora naô deo principio é
devaçaõ da Via Sacra depois da fepultura
de feu Filho, nem até d manhã
da Refurreiçaó.

P

Oito que efta conclufàõ feja negativa, e de
fua natureza , como as mais defte gênero ,
difficultofa de provar, nós a provaremos facilmente coarélando o tempo, enaõ com huma testemunha , fenaõ muitas, e todas mayores de toda»
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da a exceiçaõ. A primeira Teja o Evangelifta S.
J o a õ , o qual ao pé da C r u z , conftituído herdeiro de Teu Divino Meftre , e filho fegundo de
fua Santiífima May com o mórgado de a amparar,
e fervir , diz exprertamente , que defde aquella
joan. hora a recolheo , e levou para Tua caTa : Et ex
li). 17. illa hora accepit eam difcipulu in fua.
A palavra
fua , fem outro fubítantivo , ou addito, quer dizer fua cafa: por onde muitos Cômentadores
trasladaõ , In fuam domum. Com a mefma frafe
dirte o mefmo S.Joaõ, que na Encarnaçaó do
Verbo viera Deos a fua caía, e que os íeus o naõ
receberão : In própria venit, &• fui eum non reJoan.i.
iiceperunt. Porque ainda que Deos he Senhor de
todo o Mundo , o povo de Ifrael era a ília cafa
particular, qtte elle tinha fundado defde Abrahaó : e do mefmo termo ufa a Igreja no Itinerário , onde os que peregrinaõ , pedem a Deos os
It-ncr torne a trazer a fua cafa em paz : Ut cum pace,
Ecdef. fa lute, &" gáudio revert anuir adprópria. Nem
faz contra efta intelligencia , que he a mais liter a l , o reparo, com queargúe Beda, que S.Joaõ
naõ tinha cafa; pois era hum , dos que dirtéraõ:
Mnt.:h. Ecce nos reliquimus omnia; porque a cafa, que
1^.-7- S. Joaõ chama fua , era a de Maria Salomé, viílva do Zebedeo , fua mãy , com a qual o filho vivia. E porto que naó forte a cafa fua, quanto ao
dominio, era fua, quanto á habitação; c para
efta cafa recolheo , e acompanhou S. Joaó a Senhora , como elle d i z , defde aquella hora ; porque as horas dos Hcbrêos conftavaõ de três horas das noffas , e Chrifto cfpirou pouco depois á
hora da Nona , e foy fepultado á da Veíocra.

Dirá
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Dirá alguém por ventura , que ainda que
S.Joaõ deTde aquella hora , acabados os officios
do Enterro , levarte , e acompanhaffe a Senhora
até fua cafa, ou nefte mefmo caminho, ou depois , podia a piedofiífima Virgem hir dar principio á Tua nova devaçaõ da Via Sacra , e fazer
as Eílações delia defde o Pretorio ao Calvário.
Mas efte fubterfugio imaginário , alem das in- •
coherencias , e indecências , que contêm, como
abaixo veremos, íe desfaz com outras authoridades muito mais expreffas, e claras , que agora
reTeriremos, e todas ou por boca, ou da boca
da meTma Senhora.
No capitulo décimo do primeiro livro das
Revelações de Santa Brigida appareceo a efta
Santa a Virgem MARIA , e depois de lhe reTerir com particularidade tudo, o que Teu Filho,
e a mefma Senhora tinhaõ padecido na Tua Paixaô , chegando finalmente ao DeTcendimertto da
Cruz, e Tepultura , conta defta maneira, o que
alli paffou : Ego cum linteo meo exterfi vulnera , s BríÒ^membra ejus; & clauft óculos, &>• os ejus, gíe-Kequa in morte fuerunt aperta: deinde pofuerunt xC.f"I!O:.*
eum in fepulchro. O quam libenter pofita fuiffem viva cum Filio meo , fi fui[fet voluntas
ejus ! His completis, venit ille bônus ffoanv.es,
&• duxit me in domam: Eu (diz a Senhora) com
a minha toalha enxuguey as Chagas de todo o
Corpo de meu Filho , e lhe cerrey os olhos , e
a boca , que na morte ficáraó abertos : e depois o puzéraô na Tepultura. Oh quaõ de boa
vontade eu me Tepultaria viva com o meu Filho ,
fe forte effa a Tua vontade! Acabadas eftas couzas J
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zas, chegou Te junto a mim o Bom Joaó, e levoume para cafa. Veja-Te agora, Te a Senhora fora
dalli aoPretorio de Pilatos, e do Pretorio por
tantas ruas de dentro , e fora de Jerufalêm ao
monte Calvário, onde ainda eftava levantada a
Cruz, e a terra banhada no Sangue frefco de feu
Filho, fe o diria também. Pelo mefmo modo falia a Senhora na Tragédia da Paixaô , que efcreveo ha mil, e trezentos annos o Grande Doutor
da Igreja S. Gregorio Nazianzeno , chamado
por antonomafia o Theologo. Defpede-fe alli a
Virgem de feu Filho, deixando-o no fepulchro ,
c diz aífim:
En, te relido, Nate, folo, excedimus
NaziEam ipfam in adem deftinatam fceminis,
anzenTrageJ
Et Filii adem , cui in provinciam
de Chr
íaricnMe tradidifli, Nate, cum nos aquius
ce.
Ef/et fepulchro in valle juxta ajfiflere :
Apartamo-nos , Filho , de vós , deixando-vos
fó, e nos retirámos á cafa deftinada para as mulheres, que he a mefma cafa daquelle alho , a
cujo cuidado, e governo vós , meu Filho, me
entregaftes , quando fora mais jufto, que eu me
naó apartaffe defte valle , e affiftiffe de mais perto á voffa Tepultura. Aífim diz a Senhora naquella TamoTa Tragédia Grega , intitulada Chriftus
Patieus. E noutro Diálogo também da Paixaô,
eTcrito por Santo Anfelmo , em que as Peffoas ,
queTallaó, Taó a Virgem MARIA , e o meTmo
s. w. Santo , diz a Virgem eftas palavras : Et cum ffoannes me ad civitatem ducere vellet, & à fepulchro amoverejacrymans rogavi: Cbareffoannes,
non facias mihi injuriam, ut me feparem à

dulciffi-
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dulcifjimo Filio meo JESU, quoniam híc expeélare vellem, donec mor iar : & iter um omnes fleverunt; Joaimes vero me tandem in civüatem
introduxit: E querendo-me Joaõ levar para a
Cidade , e apartar-me do Tepulchro, eu com lagrimas, e rogos lhe diffe: Amado Joaõ , naó
me faças tal violência , que me obrigues a apartar-me do meu Dociflímo Filho JESU; porque
quizéra ficar aqui com elle até morrer. Chorarão todos outra vez ; porém Joaó finalmente me
introduzio na Cidade. Note-Te a palavra introduxit, a qual exclüe a jornada do Calvário, que
naó eftava dentro da Cidade, fenaõ fora, e longe.
Deftes dous teítemunhos taõ expreftbs de
S. Gregorio Nazianzeno, e Santo Anfelmo; hum
Grego , outro Latino; hum antiquiflimo, outro
menos antigo, e taó uniformes em tudo, Te collige com moral evidencia Ter ifto meTmo, que
dizemos, o comum Tentir, e como tradição da
Igreja em todos os tempos: nem dous Padres
da meíma Igreja de taõ eminente doutrina , e
fantidade attribuíriaõ taes palavras á Mãy de
Deos, referindo-as por fua boca, e em feu nom e , , fe as naô reputarão por muito certas, calificadas, e verdadeiras, e dignas de taó foberano , e infallivel Oráculo.
E porque naõ pareça , que deíprezamos
as auuhoridades, e conjecturas modernas , entre as muitas , que pudera allegar, quero fó
pôr aqui a do Padre Cornelio àLapide, hum
dos mais literaes, e fólidos Cómentadores da
Efcritura do norto feculo , por fer fundada no
Evangelho , e na mefma Hiítoria.do fepulchro

Z
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de Chrifto. Diz o Evangelifta S. Matheus ,^ que
entre as mulheres devotas, cjue feguíraõ, e
acompanharão o Senhor , aífiftíraó no Calvário
Maria Magdalena , MariaJacobi, e Maria Salomé mãy dos filhos do Zebedeo; e depois que Jofeph depofitou o Sagrado Corpo no fepulchro,
e o cerrou com aquella grande pedra, e fe apartou dalli, accrecenta logo o Evangelifta, que
Maria Magdalena , e a outra Maria eftavaó afien*
Matth. tadas defronte do mefmo fepulchro: Erat au*
27 5 6. tem tf} Maria Magdalena , ò* altera Maria fe*
61.
dentes contra fepulcbrttm. Onde fe deve repa*
rar , e com muito fundamento , porque razaó ,
fendo as Marias três , Magdalena , Jacobi, e
Salomé, fó as primeiras duas ficáraó alli affentadas , e a terceira naô ? Ao que fe refponde, que
a terceira Maria era Maria Salomé mãy deSJoaó,"
a qual naõ ficou com as outras , porque acompanhou , e levou a Senhora para fua cafa. E efta.
he a fegunda conjectura, em que mais fe firma
o dito Author: Videtur ergo, quòd mater filiorum Zebedai, fcilicet, Salomé videns JESUM
à viris fepeliri, quafi non habens, quod ultra
JESU impenderet, mafla domum reaierit, aut
Beatam Virginem domum reduxerit. E verdadeiramente que fenaõ pôde affinar outra razaó dei
differença mais provável, e mais natural do cafo; pois efta Maria, nem era menos devota,
nem menos obrigada aoSepuIrado , que as outras duas , e fó o fazer companhia a fua Santiífijna Mãy, e a levar para fua cafa , a podia apartar
louvavelmente das outras, e da contemplação
do fepulchro.
CAPI*
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C A P I T UL O III.
A eftes teflemunhos de authoridade fe accrecentaõ outros motivos de neccf/idade,
e decência.

O

Primeiro motivo de neceífidade foy acharfe a Senhora naquella hora muy diminuída,
e enfraquecida de forças, e naó capaz , ainda
que quizéffe, de tornar ao lugar do íepulchro,
90 Pretorio de Pilatos , e dalli ao monte Calvário , e defte outra vez a cafa de S. Joaó: nem o
meTmo S. Joaó, aquém devia novos refpeitos ,
nem fua mãy, e os demais lho conTentiriaó.
Tinha a Virgem Santiflima paffàdotoda a noite
antecedente naó fó em vigia, mas com afflic*
çaó, e anguítia das novas da prizaó de feu Filho , levado com tanto tropél de Juítiças aos tribunaes de ambos os Pontífices, com a viva confideraçaõ das afrontas, e injurias, que nelles,
e pelas ruas padeceria, vendido de hum difcipulo , e deTamparado de todos : tinha aífi ilido todo aquelle dia com coração de Mãy, e tal Mãy,
ás duas laftimofiífimas tragédias dos açoutes , e
coroaçaô de efpinhos, á pronunciaçao da cruel
fentença, e ao horrendo efpecriculo da execução delia : vendo fahir a feu Filho entre dous ladrões com o afrontozo madeiro ás cóflas , e cahido. com o pezo diante de Teus olhos: tinha
perTeverado em pé ao pé da Cruz com a Alma
crucificada nella; encravada com os mefmos cravos , atormentada com os meTmos tormentos ,
Z2
aTron-
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afrontada com as mefmas afrontas , e morta com
a meíma morte j e fó viva para a poder fentir,
e chorar dignamente , quanto fó ella conhecia.
Emfim havia virrte e quatro horas riefta hora-f
que aquella Virghial Humanidade, a mais delicada , que Deos creou nefte Mundo, excepta fó
a que ella criou a feus Peitos , fem alimento,
fem alivio, efem momento de defcanço, efta*
va atraveffada com a eTpada, que lhe profetizou Simeaó, a qual naó era outra, Tenaó a que
em três horas acabava de tirar a vida ao mais
Forte de todos os filhos dos homens. E quem
haverá, que Te perluada, ou creya, que hum
Corpo taó Tatigado, e mais quando deixava a
Alma no Tepulchro, tivéffe forças , nem partos
para andar taô compridas Eftaçóes, nem ainda
Coração para as repetir? Tudo, o que taõ longe podia hir bufcar a deTconlolada Mãy, eraô
as Relíquias do Sangue preciofiífimo do Filho de
Deos, e Teu; mas effas levava a Senhora comfigo , igualmente unidas á Divindade no Sangue,
que tinha recolhido , como fica dito, quando
lhe enxugou as feridas. Com efte fe podia confolar , ou magoar; pois naô era fuppofto , como
o da túnica de Jofeph, mas o próprio das vêas
de feu Filho, tomado em fuás Entranhas em outro tal dia, como aquelle. E com efta confideraçaõ he mais de crer paffaria entaô a Senhora
de Jerufalêm a Nazareth , que com o Corpo taô
debilitado outra vez: ao Pretorio, e outra vez>
ao Calvário.
Santa Brigida por reyelaçaô da mefma
Virgem, S. Boaventura , S.Bernardo, S. Lourenço
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renço juíliniano , e outros gravesAuthores, referem vários Partos , em que a Senhora , pofto
que conftantiífima no efpirito, vencida do pezo da dor, e enfraquecida das forças corporaes ,
ou totalmente cahio em terra, ou foy neceffario,
que a fuftentaflèm , para que naô cahiffe : e nomeadamente Adricomio, e outros Cofinografos
da Terra Santa efcrevem, que na fubida do monte Calvário fe vêm ainda hoje as ruínas de huma
Igreja, chamada Santa MARIA de Spáfmo,
edificada naquelle lugar em memória, como he
tradição , de hum notável deliquio , que alli padeceo a Mãy Santiífima. Nefta fuppoíiçaô he ainda mais evidente a demonítraçaõ , de que depois
de tantas horas, e tantos Pa fíbs de mayor afflicçaô, e pena, quantos fuccedêraõ defde a
Cruz até o fepulchro, naõ ficaria a Senhora
com vigor , nem alento para começar , nem intentar de novo taõ trabalhoza , e dilatada peregrinação. Mas porque eftes effeitos exteriores,
pofto que naõ pertencem á perfeição , e virtudes do efpirito , fenaõ á enfermidade natural do
corpo, ainda affim faõ controverfos entre excellentes Theologos , eu me contentey de induftria
com o que fomente referi acima, de que ninguém
duvida; e bafta para abundantiffima prova defte
primeiro motivo.
O fegundo naõ he menos efficaz; porque
pertence á modéftia , e decência peffoal de taõ
Soberana Mageftade. Qjjando Te acabarão os ofícios do Tepulchro, era o fim do dia , e principio da noite; porque depois de o Senhor efpirar á hora da Nona , que faõ ás três da tarde,
^3
foy

j;8

- VozApolo^êtica; V\r

foy Jofepfi ab' Arima$héà pedir licença" a Pilafòjí
para depor da Cruz o Sagrado Corpo. Mand oií
Pilatos certificar-fe por hum Capitão da fua
guarda ^ fe verdadeiramente eftava já m o r t o ;
fez-Te o exarrte no Calvário, veyó a íerVòíta ,
deo-Te a licença. (Qjre noutro Paço feria negocio , e deTpacho de muitos dias ) Comprou JoTeph ollandas, e Nicodémos Myrrha, e Aloes
para envolver, e ungir o Defunto, Tegundo o
ufo daquella Naçaõ; fez-Te a vagaroza funçàÕdo
Defcendimento da Cruz, e Depoliçáõ do Corpo;
ungio-Tc , envolveo-fe, levou-fe ao fepulchro;
e em tudo ifto Te gaitarão as outras três horas ,
que Tó reftavaõ em vinte e cinco de Março. Com
que he c e r t o , que ao eefrar do fepulchro, Te
cerrou também o d k , è fobreveyb a noite. A í fim o obfervou S. Gregorio Nazianzeno na Tragédia acima citada , onde introduz a Senhora
encomendando a diligencia , porque Te chegava
a noite , com eftas palavras :
^ a2
At obfecro vos , quotquot híc eftis, una
íuP.
Mana hoc in itnum imcumbite ocius ,
Nam res requirit, noâlis & crepufculum.
& Marcos d i z , que quando veyo JoTeph, era tarMarc. d e : Cum jam fero ejfet, venit Jofeph ; e S.JoaÔ
15 4-- dá por razaõ de Te tomar o Tepulchro de Jofeph ,
e naô outro, o eftar perto , e fe acabar o dia
joan. do Parefcéves : Ibi ergo propter Parefcevenffu19.41.
daorum , quia juxta erat monumentum, pofue*
rum JESUM.
De forte, que quando-a Senhora fedefpedio do fepulchro, começava já a noite, e de
nenhum modo era decente á modéftia, e recato
de
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de tal Peffba, que de noite andafle pelas ruas de
Jerufalêm, e de noite Tahiffe fora das portas da
Cidade , e fe meteffe, pofto que com bom intento , por eftradas de taõ máo nome, e que
por entre ófíbs, e caveiras de juítiçados Tubiffe
a hum lugar taõ funéfto, e medonho, onde fó
fe atrevem a hir áquellas horas, mulheres de vida perdida, e de artes fui peitozas. O lugar já.
eftava íàntifieádó, a jornada era pia, e fanta,
mas a hora intemp.eftiva, e .indecente. E para
que nos dê a prova a mefma Senhora tio mefmo
dia, ecdm as. mefmas csrcumftancias, confultemos o mefmo Divino Oráculo, e buçamos, o
que refponde. ,
... i&io Dialogoujá) allegada da Paixaô, pergunta«S.anto;Ahfelmo, á^irgçm: MARIA, fe na
noite antecedente afftftíra a fiai. Filho v e refponde a Virgem , que naõ. Pois, Piiífima Se*
nhora > (inftá o Santo) fe vós o amáveis taô entránhavelmente; porque. ahajõia^i#jftes'em huma noite.taõ trabalfioza ã IPómque.eifyáoite^ (refponde a Senhora) e naõ era conveniente , que
aquella hora fe achaffèm mulheres fora decaía.
Emfim perguntada, em que cafa eftava entaó ,
refpondeo, que na cafa de fua Prima a mãy de
Joaõ Evangelifta. As palavras do dito Diálogo
com as mefmas perguntas, e repoftas entre Anfelmo, e MARIA, faõ as que fe feguem. Anjel- s. nm.:
mus: Die, piiífima Mater, fitifti tunc cum
illo} MARIA:
Non. Anfelmus : Ojiare,
cum. eum tantum diligeres? MARIA:
Ivftabat nox, & non expediebat, ut mulieres tunc foris itivenirentur. Ubi ergo, dulciffima, fuifti
Z j.
tunc ?
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tunc ? MARIA: Fui m domo Sororis mea ma*
trisj o annis Evangelifta. E fe naquella noite ,
em que o Senhor defamparado de todos tanto padeceo, foy conveniente , que prevaleceffe o recato , e modéftia da Mãy a todas as razões, e
impulfos do amor, com que deíejava ardentemente hir aífiftir a feu Filho, fb porque naõ era
decente andar fora de cafa de noite , ainda que
forte , como era, dentro da Cidade, que decência Teria , ou que razaõ podia haver, para que
a meftua Senhora, quando Teu Filho já naõ padecia , e deTcançava no Tepulchro, onde o deixava , forte de noite, naô buTcálo a elle, Tenaó
os lugares, em que tinira eftado , e naô fó dentro da Cidade, fenaó fora delia, e por eftradas
taó pouco feguras, echeyas de horror, como
as daquelle monte, até de dia funéfto,*e teínerozo.
Aílim que de tudo o fobredito, naó fó
por tantas authoridades, e Efcrituras , mas pela
impoífibilidademoral da Senhora, e pelo decoro , e decência , (que fempre fe deve obíervar ,
e fuppor em todas fuás acçóes } fe concilie manifeftamente naõ fer certo, nem provável, nem
ainda verofimel, que a Virgem Puriflima , como
fe diz no lugar citado, déffe principio á devaçaõ da Via Sacra em Jeruíalêm , depois de ter
deixado a feu amantiífimo Filho íepultado em
o Santo fepulchro. Ornais que chegaó a dizer
alguns Contemplativos he, que a Senhora vindo
do fepulchro, que eftava junto á Cruz, a adorou , &c.
CAPI-
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CAPITULO IV
Profegue fe a demonftraçaõ acima ate d manhã
da Refurreiçaó.

D

ETde a hora do Tepulchro do Senhor até á
manhã de Tua ReTurreiçaó interviéraõ duas
noites , e hum dia: a noite da Tefta feira para o*
Sabbado, e o dia do Sabbado, que logo Te Teguio, e a noite do Sabbado para o Domingo.
De huma , e outra noite naõ he neceffario fallar;
porque já fica provado , que a Senhora naõ fez
aquella peregrinação de noite: que a naõ fizéffe
naquelle dia, nem andafle nelle os Paffos da Via
Sacra , he ainda mais certo , e mais evidente,
por Ter Sabbado, e tal Sabbado. A Santiflima
Virgem, como Santiflima , e como Mãy daquelle Filho , que diffe: Non veni folvere legem, Matthj
fed adimplere, era obíervantiífima da Ley, a ?•x?qual ainda entaó naô eftava derogada, nem publicada a nova; e hum dos preceitos do Sabbado era, que ninguém pudéfíe andar em tal dia,
mais que certo numero de paffos, o qual numero
Te chamava Caminho de Sabbado, como Te lê nos
Actos dos Àpoftolos : Qui eftjuxta Hierufalem AA. ,J
Sabbathi babens iter; e a efta limitação de pai- »:
Tos alludio Chrifto , quando profetizando a ruína de Jerufalêm, e a fugida de feus moradores
diffe: Orate, utnonfiat fuga veflra inhyeme, M*t&.
velSabbatho. Vejamos agora, quantos eraõ os l*4««
paffos, que determinava o preceito do Sabbado;
e quantos os paffos, que havia do Pretorio de
Pilatos até o monte Calvário.

S. Jero>
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S. Jeronymo na queftaô décima da Epiílola
a Algazia , alfegando a Rabí Akiba , a Rabí Simeon, e RabíHellel, define, que no Sabbado
fe podiaõ fomente andar dous mil pés naturaes ,
que fazem quatro centos paffos. Adricomio na
fua diligentiífima, eexacta Defcripçaõ da CicTa£a
de de Jerufalêm diz , que do Pretorio de Pilatos
at
Aa.T. ^ ° monte Calvário ha mil trezentos e vinte
ii.
hum partos: logo naõ podia a Senhora andar
naquelle dia todo efte caminho, nem inílituir,
ou continuar nelle por fi mefma a Via Sacra, fenaõ quebrando a Ley , a qual he a primeira , e a
mayor de todas as devações, e naõ fe deve deixar , nem violar por nenhuma outra: e como fe
naõ porta dizer fem blasfêmia , nem imaginar
fem erro, que a Senhora quebrava Ley, a qual
devia guardar por razaõ do efcandalo, ainda que
eftivéffe defobrigada delia, como guardou a da
Purificação,. fegue-fe , que nem andou , nem
podia andar naquelle dia os paffos da Via Sacra ,
que fe fuppoem ter andado, e continuado fempre: e defte mefmo principio fe confirma irrefragavelmente, que nem acabada a.função do fepulchro , pode andar os meímos paffos; porque
o Sabbado , e a fua obfervancia começava ao pôr
do Sol da feita feira até o pôr do Sol do Sabbado,
c a funçaõ do Tepulchro acabou ao pôr do Sol.
Confirma-Te efta obfervancia da Senhora
com as das três Marias, das quaes diz o Evangelifta , que tanto que viéraó do fepulchro , prevenirão logo os unguentos, e efpecies aromáticas para hirem ungir o Senhor , como foraó, na
madrugada do Domingo; porém que ao Sabbado
naõ
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naó fahífaó de Cata por obfervar o preceito:
ReVertentes parhverunt aroinata, &unguenta, Lac.zj
& Sabbath o quidem filuerunt, fecundúm man- i6datum. Note-fe a palavra Siluerurit, Calaraofe; porque na ftafè Hebrêa calar-fe íignifica,
naõ fe mover. Qíiàndo Jofué mandou parar o
Sol, dizendo: Sol, ne movearis, no Hebrêo jofu*
eftá: Sol, tace; e quando Chrifto na barca de*10-1^
S. Pedro mandou parar a tempeftade, também
diffe ao mar : Obmutefce. De maneira , que as Marc1
Marias, com ferem taõ devotas, efervorozas, 4Sí7,
que anticipavaõ a prevenção dos unguentos no
dia antes , e no dia depois , naõ efperáraó , que
amanheceffe de todo para hir ungir o Sagrado
Corpo; com tudo em todo o dia do Sabbado
por obfervancia do preceito, nem para vifitar
o fepulchro, e fe confolar cOm fua vifita fe moverão , ou déraó hum paflo: para que fe veja ,
fe a Senhora , que era a que dava , e devia dar
mayor exemplo, excederia tanto os paffos da
Ley','té a quebrantaria publica , e efcandalofamente èm dia pôr todos os títulos taó Sagrado,
fó pela devaçaõ da Via Sacra ? Naõ feria a Virgem immaculada , le tal Via fizeffe, ou andarte
contra a Ley de Deos; pois fó dos que andaó
pela Via da mefma Ley, tinhtfdito feu Pay David:
Beati immaculatf in via, qui ambulant inlege pf,ug
Domini.
i.
S. Gregorio Nazianzeno, feguindo efla
mefma doutrina, na fua Tragédia introduz as
Peffoas, de que fe compunha o Coro delia , exhortando-fe, a que fe recolheffem do fepulchro
a obfervar a Ley do Sabbado , que começava ao
pôr
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pôr do Sol da feita feira. A'lem defte primeiro}
e principal motivo accrecentaó o do temor, e
perigo de ferem prezas, ou maltratadas pelos
inimigos de Chrifto , que entaó andavaó taõ fuIÍOZOS : mas efta razaó , que também era muito
confideravel naquellas circumftancias, ficará para
o capitulo íeguinte, onde tem feu próprio lugar.
As palavras de Nazianzeno íaó eftas :
Probe mones tu , nec fecus quàm dixeris
Naz.in
Trag
Fiet, eo nune nos, o Hera, ire nos convenit,
Ut Jepulcbro non remota longius
Quidquid erit obfervemus, & totum diem
Demus quieti craflinum, ut lex pracipit.
E dous verfos mais abaixo :
Cernite profecia bine vos ut obfequamini
Mori recepto ; eamus , & demus locum
Prius fepulchro, quam hoflium aliquisproNos deprehendat.
(ximus )
E fe alguém quizer faber, qual foy o exercício da Mãy Santiflima cm todo aquelle dia,
digo, que o do dia, e o de huma , e outra
noite foy o da confideraçaõ da fua Soledade
com todos aquelles affectos de dor, de ternura,
de mágoa , de amor, e de faüdades, quê a memória , e aufencia de hum tal Filho podia excitar
no Coração de tal May. Aífim o celebra, e lamenta juítamente a piedade dos Fieis em muitas Igrejas da Chriftandade; e parece, que o
mefmo S.Joaõ, que acompanhou a Senhora, o
vio affim no feu Apocalypfe. Vio primeiramente
aquella grande Mulher, a quem chama Milagre
do Ceo; vio, que com grandes dores paria hum
filho, a quem efperava tragar hum dragaó, mas
cllc
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elle lhe efcapavadas unhas: évio que logofe
davaõ á mefma Mulher duas azas de numa grande Águia, com que ella Te retirava para hum deferto. A Mulher he a Virgem Mãy; as dores, do
parto , as que padeceó ao pé da Cruz; o dragão
a morte de feu Filho, da qual ef capou réfufcitado; as azas da grande Águia o amparo de S.Joaõ,
que retirou a Senhora para fua caía; e a meíma*
caTa o deferto , onde naquelle dia , e naquellas
duas noites paffou em Toledade. E efta he a de- '
vaçaõ, em que a Virgem MARIA, naõ com os
paffos do Corpo , mas com os da contemplação,
e do efpirito , correo muito devagar, e Tó comfigo , e com Teu Filho, naõ fomente a Via Sacrar
do Pretorio ao Calvário, mas todos os outros
lugares, eEftaçóes igualmenteTagradas, econfagradas com o Sangue, e tormentos de fua Paixão.

CAPITULO

v

Prova-fe, que a Senhora naõ andou a Via Sacr*
defde o dia da Refurreiçaó até o oitavo, em que o Senhor appareceo a Santo Thomé,
e aos Àpoftolos congregados.

N

Em com a morte de Chrifto , nem com a
fua Refurreiçaó ceffou o perigo, e temor,
dos que ofeguiaõ , antes créTeeo mais a tempeítade. No dia do Sabbado, depois de morto, e
fepultado o Senhor , foraõ os Príncipes dos Sacerdotes , eFarifeosem Corpo détribunal (como efereve S. Matheus) pedir foldados a Pilat o s , para que foffem guardar o fepulchro, aliegando>
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gando que fe lembrdvaó, que aquelle engà*
nador (aífim chamavaó, a quem lhe pregava a verdade) tinha dito, eftando ainda vivo , que havia de reTuTcitar ao terceiro dia; e
que temiaó, que Teus DiTcipulos o roubaffem,
e difféffem , que era refufcitado. No dia Teguint e , que foy o da Refurreiçaó, fendo avizados
delia pelos meímos foldados, e do que tinha
íuccedido no fepulchro, fizéraó novo concelho,
e affentáraõ, que fubornaílem cora dinheiro
os foldados, e lhes prometteffem fegurança de
Pilatos , para que affirmaffem, que eftando elles
dormindo , viéraó com effeito os DiTcipulos , e
víraõ tinhaõ roubado o Corpo. Naó contentes ,
como diz S.Severiano, de ter morto oMeftre,
e machinando também de deftruir aos DifcipuScver. los : Non contenti interfeciffe Magiftrum, dijci«Cac. pulos etiamperdere moliuntur: criminados deita.
Tórte , e divulgado por toda a Cidade o crime ,
e provado com tantas teílemunhas, que para o
intento dos Juizes tanto importava Terem falfas,
como verdadeiras , foy taõ grande o temor dos
Àpoftolos, que todos onze ao oitavo dia , em
que o Senhor foy reduzir a incredulidade deThomé, eftavaó efcondidos em huma cafa, e com
joan. as portas trancadas, como refere S.Joaõ: Et
**• l9 fores effent claufa, ubi erant difcipuli congregai i propter metum Ju latrum ; e quando os Difcipulos tinhaõ taõ juftas caufas para naõ oufarem a fahir, nem apparecer em publico, bem
fe vê , que naô feria prudência , fenaô timeridade , que o fizéffe a Mãy , expondo-fc a fi , e a
elles, enelles a toda a Igreja (que entaô confiílía
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fTftia em taõ pequeno rebaiilíd )^á filtra, e vonar
cidade dos lobos, que taó defatinadamcnte rai*.
vavaõ pelos acabar, e confomir. Já tinhaõ me*.:
tido em huma torre a Jofeph, como refere San*
to Ahfelmo, pior, terjdado fepultura a Cbriftf»*
naó lhe valendo o falvoconduto de Pilatos, taõ*
covarde em naó defender fua authoridade na. #
prizaõ do Difcipulo, como o tinha fido na mor»
te doMeftre. E pofto que a Virgem, e S.Joaõ
por particular Pròvideftciáj dor CruCifíeado ti*]
nhaõ aífiftido, eeicapado ad>pPida4Sr.itz femí
deícompoíiçaóviolenta,:biemlembrada eftava -à£
Senhora, como revelou a Santa Rrígida, das.
palavras > injuriozas, e facrilegas^jccimjque no
mefmo lugar , pot;ferí confoecádát por MãsydÈi
feu1 Filho, havàà íidofdeíacatada; nemi S.Joaõ
efquecido do perigo, em. que largando os últimos veftidos nas maõs, dos que por elles o ti*
nhüô prezo^ fe falvou como de naufrágio; pois : L f
o mefmo S. Joaá tinha fido-, em fenteiiça de\Baronió, e outros muitos, aquelle máncebo, dô;
quem diz S. Marcos 3 RejeCla findone nudus pro* Mar*.
fugit abeis.
*
i 4 . y ií
Todaseftas razoes tinha a Virgem por an*
tonomafia Prudentiffima para difpenfar nefta occafiaó com ai fua piedade, e com. o feu amor,
como já tinha difpenfado em naó hir com as Ma*
rias ao fepulchro; e as mefmas deve reconhecer
todo o bom juizo para naó crer, nem fe perfua*
dit ^que ém taes dias», fendo taõ conhecida a
benhoreper May déC&rifto, forte appareéer pu*
blicamentédiante do Prétoriò, e fuás guardas,
e dalli po* tantas ruas a d e n t r o , e fora de Jerufalêm
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rufalêm ao monte Calvário. Quanto mais , aufi
fendo comum fentir de todo o Collegio ApoltoJico , qüe convinha , ainda ás mayores columnas
delle, retirar-Te nefta occafiaó, e efconder-fe,
era muito conforme á modéftia , e humildade da
Virgem , ainda quando no contrario naõ houvéP»
fe perigo, feguir o meTmo dictame, e mais quando nelle intervinha o novo reTpeito de S.Joaõ ,
e a Tegurança da caTa, em que vivia; e fobre
tudo a authoridade de S. Pedro, deftinado Cabeça da Igreja , de quem a Senhora Te naõ havia
de apartar no menor movimento, mas reverenciálo, e obedecêlo em tudo.
Com excellente diftinçaó diffe S. Bernardo, eTcrevendo ao Papa Eugênio , que todas as
couzas ha de Tazer o homem eTpiritual com três
confideraçóes: a primeira, Te he licita; a fe*
gunda , fe he decente; a terceira , Te he conveSBçra. niente: Spiritualiter homo omne opus fuumtrina
confiderationepraveniei : prima , au liceat; deinde, an deceat; poftremo , an expediat. Já vimos , que fahir a Virgem em publico neftes três
dias , e andar as ruas de Jerufalêm , e Eftações da
Via Sacra , nem era decente , nem conveniente:
agora accrecento, que também fe podia muito
duvidar, Teerã licito; naó por razaó da obra
em fi , queerajufta, e pia , Tenaó por occafiaó
do efcandalo. Para as acções humanas efcandali*
zarem , naó he necertario, que fejaó injuílas;
baila que humana, e moralmente poflaó fer reputadas por taes , principalmente, quando ha
fundamento para iffo. Jtjftamente podia Chrifto
negar o tributo a CeTar, como Supremo Senhor,
e Fi-
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e Filho de Deos que era ; e com tudo, porque efta Soberania Divina ainda naõ eftava
conhecida no Mundo, para que o mefmo Mundo fenaõ efcandalizaífe, mandou a S.Pedro,
que pagaífe por ambos: Ut autem non fcandaJizemus eos, dat eis pro me, & te. Da mefma maneira neftes primeiros dias da morte, e
ReTurreiçaó de Chrifto, ainda naó crida emje*
ruTalêm, Tenaó entre muito raros, a Divindade de Chrifto; porque a condemnação, e a morte fora publica, e a Refurreiçaó eftava occultada, e efcureeida; a reputação , em que ainda
eftava o Senhor, era de enganador , facrilego ,
«ufurpador do nome de Filho de Deos; a prefumpçaó, e a verdade de tudo ifto eftava da
parte dos Juizes, e contra o Réo , tendo obrigação o povo de feguir a Tentença , e definição
do Teu Pontífice, e Príncipes dos Sacerdotes: e
neftas Tuppoíições, e circumílancias, que eraõ,
as que naquelles dias exiftiaõ, parece naó podia
a Senhora hir venerar os lugares daquellas Eftaçóes fem grande efcandalo de todos , os que a
vilTem: donde Te Tegue, que lhe naõ era licita
tal devaçaõ ; e que fe devia abíter delia, pofto
que crêffe, e lhe conftaffe do contrario.
Bem cria , e lhe confiava á mefma Senhora , que feu Filho naõ era fugeito á Ley da Circumcifaõ ; e com Ter hum preceito taó rigorozo,
e de tanta dor de ambos , o circumcidou com tudo , por evitar o efcandálo, como douta, e
gravemente refólve o P. Soares: Quanvis per Sua» q
fe (dizelle) non fuerit neceffarium parentibus *-jn'*•'
Çbrifti puerum circttmcidere . per accidens ta- \^X
Aa
men
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men ad vitandum fcandalum , mérito exiftimaH
potuiffe neceffarium ; qui a cum partus effet ma-,
nifeftus omnibus, miraculum autem Conceptionis effet occultiftimum , non potuiffet non gene*
rarigrave fcandalum, fi circumcijto fuiffet praSuar.in termiffa. O mefmo refolve o mefmo Tapientifliurio^j m o Doutor acerca da Purificação da Senhora, á
q^i.ó. qual também confiava com evidencia da pureza
Thoma: virginal de feu admirável parto, e que na mefarc 4
ma Ley eftava exceptuado no Êxodo naquellas
c.ij.i palavras: Omneprimogenitum, quodaperit vulç.u.2 vam. E no Levitico com as palavras : Mulier,
fi fufcepto feminepepererit mafculum: e com tudo Te fugeitou ao preceito da Purificação a Virgem Puriífima; porque fendo o myfterio occulto , era maniTefto o eTcandalo, Te Te naô purificaííe: e Te para evitar oeícandalo teve obriga*
çaô a Senhora de Te Tugeitar a huma Ley , a que
por nenhum outro titulo era obrigada, muito
mayor obrigação lhe corria de Te abfter naquelles
dias de huma devaçaõ meramente livre, e voluntária , a que naô a obrigava preceito algum, e
fe podia íeguir delia grave eTcandalo.
E daqui meTmo Te aperta mais o perigo
acima ponderado, antes Te infere outro muito
mayor; porque naõ ha duvida, que nefte caio
iicou a Senhora expófta no foro exterior ás penas , quando menos, arbitrarias dos Príncipes
dos Sacerdotes; porque fendo fegundo a Tua
fentença crime de leTa Mageftade Divina aquillo,
}oan. porquetinhaó crucificado a Chrifto: Qiiia Fiv 7- Hum Dei fe fecit; aflim como hoje, auando Te
queima hum herege, feria íufpeito da mefma
jiuvfia,
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herefia, e gravemente punido, quem lhe venerafle as cinzas, oü fizéffe romarias ao lugar do
fupplicio: affim podiaó condemnar a-Senhora
pela devaçaõ das Eftações, e Calvário, pofto
que verdadeiramente juftas, e diante de Deos
fantiflimas. Jufta era|, fegundo todas as Leys,
Divina, Humana, e Natural, a defenfa de Chrif*
to no Hôrtó; e com tudo mandou o Senhor £
S. Pedro, que embaínhaffe a efpada, dizendo :
Omnes enim, qui acceperint gladium, gladio Matriz*
peribunt; naó porque fofle Profecia, como ai- l6- Í*»'
guns quizéraõ, ou porque feja confequencia,
que todo , o que mata violentamente , violentamente morra , fenaõ porque aquelle era o texto,
diípofiçaó , e pena da Ley , á qual Pedro ficava
fugeito no foro exterior , pofto que a refoluçaõ
fofle heróica, a defenfa jufta, e a acçaó louvável.

CAPITULO v i .
Outra razaõ de defproporçaõ, e diffonancia, com
que naõ convinha d Senhora naquelles dias da
Refurreiçaó o exercido da Via Sacra.

N

Aõ dizem os Evangeliftas, que o Refufci^ tado apparecefle a fua Santiflima Mãy, e a
razaó que tivéraõ para efte filencio foy; porque
o feu intento era provar authenticâmente a verdade da Refurreiçaó, e as mãys nas caufas dos'
filhos naõ faõ teítemunhas legaés. Com tudo he
tradição da Igreja, recebida, e celebrada por
todos os Padres , que a primeira peftoa, a quem
appareceo relufcitado, e gloriofo foy á mefma
Aa 1
Senho-
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Senhora, para que aífim como tinha fido a primeira nas dores, o foffe também nas coníolações,
pf
y
conforme a ProTecia de David : Secundum mull9
'
titudinem dolor um meorum in corde meo, eonfolationes tua latificaverunt animam meam. O
que a faüdofiflima Mãy pedia a Teu Bemdito Filho neftes três dias de fua aufencia era , que os
abbreviaffe, quanto foffe poífivei, repetindo-lhe
amorofamente aquel las palavras dos Cânticos :
Can: Revertere: fimilis eflo, dileâle mi, caprea, hinnu*• "7- loque cervorum. E as do Profeta Ifaías : AcceleKai*
ra, fpolia detrahere, feftina pradari. As quaes
8
- J- humas, e outras explica, e applica excellentemenRuperu te Ruperto Abbade nefte triduo : Trtdui quidem
tempus breve efl, fed dileÔla , & columoa tuadefideranti, & gementi vulnerata mente, non
fatis, dileclemi, feftinatum eft: abbrevia hoc
ipfum triduum, &c. Bem fey, meu Filho, c
Senhor , que naõ pôde faltar a verdade da voffa
palavra , com que promeiteftes eftar na fepultura três dias: o que vos pede o meu amor , a minha dor , os meus gemidos , e as minhas íaftdades he, que os abbrevieis, quanto a mefma
verdade permittir, e vos apreffeis a tirar effes
defpojos do Limbo, e apparecer vencedor da
morte diante de meus olhos.
Aífim o fez oamantiífimo Filho ^tomando dos dias , que fe podiaõ partir , fomente parte , e apparecendo á Senhora na madrugada do
terceiro, com que ambos ficáraó refuícitados :
^ Tjr. entaô fe cumpria o texto Profético : Surge , Do*
I.'
mine, in requiem tuam; tu, & Arca janêlifi-

çationis tua; Refufcitay i Senhor, dos trabalho*
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lhos paffadòs, e alheyos de vós ao deTcanço
voffo ; mas naó Tó vós, Tenaó também comvoTco aquella, que vos trouxe em Tuas Entranhas.
Se de Jacob diz a Efcritura, que quando foube
fer vivo feu filho Joíeph, que tinha chorado
morto , refufcitou íeu efpirito : Revixit fpiri* G;n 4?
tus ejus; que nova vida , e que nova alma fe 27:
infundiria no efpirito da May Santiflima com a
vifta do Filho refuTcitado , e como cantaria então com mayores júbilos : Exultavit fpiritus lac. i>
meus in Deo falutari meo. Nenhum Santo ha, 47.
que Te atreva a declarar os extremos de alegria ,
e gofto ineffavel, com que a Cheya de graça Toy
também cheya de gloria neftes dias dos feus mayores Prazeres. E eu íó quiz, e me foy neceffario apontar hiftoricamente o pouco, que fica
dito, para que íè julgue, fe diriaô , e concordariaõ bem com as alegres Pafchoas as Eítaçóes
do Pretorio, e do Calvário, e os paffos da Cruz,
ou doze Cruzes , que Te diz continuou a Senho-?
ra neftes mefmos dias.
Tudo tem feu tempo , diz o ETpirito Santo : Omnia tempus habent; e a primeira couza, Ecdef.
que Tez o Author da natureza, e dos tempos na 3 *•
Creaçaó do Mundo, foy dar a cada tempo,
o que he feu: as trevas á noite, e a luz ao dia.
Tempus flendi, & tempus ridendi: Ha tempo v. 4;
de chorar, e tempo de alegrar, profegue o
mefmo Efpirito Santo ; e ifto he, o que fez Tua
Santiflima Efpofa a Virgem MARIA , e ifto he,
o que devia Tazer. Na morte de Teu Filho chorou,
na Tua Refurreiçaó*alegrou-fe; fummamente trifte na morte, fummamente alegre na RefurreiAa 3
çaó,
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ç a ó , e fummamente ordenada em h u m , e outro affecto do leu amor, fegundo a dirterença
de hum , e outro tempo. A Via Sacra , e repetição dos paffos, que Chrifto andou em fua Paixão , he muito Tanta , e pia ; mas naquelles dias
taó alegres era imprópria, e intempaftiva , e
poriffo dei proporcionada , e diffonante. Qmirrdo S. Pedro , e S. Joaó avizados da Magdalena
foraó correndo ao fepulchro no dia da Refurreiçaõ , diz o meTmo Evangelifta , e nota m u i t o ,
que oSudário eftava envolto íeparado, Teparajo»n. d o , epofto a huma parte do fepulchro: Separa*
ao. 7- tim involutum in unumlocum. E porque affim,
e naó eílendido , e deícoberto ? OSantoSudário naó he huma imagem taó miraculofa . taô
devota, e taô fobremaneiraveneravel? Pois porque razaó o Senhor , quando refufeita, a deixa
envolta, feparada , e porta á parte ? Porque er3t
o dia de Refurreiçaó : e ainda que a imagem foffe muito devota , muito veneravel, e facratiífima , naô era para aquelle dia , era para o dia da
fua Paixaô, e naó para os dias da Pafchoa. E fe
Chrifto, que tudo punha em feu lugar, fez efta
feparaçaô , e diftinçaó de dias a dias , naõ he de
crer, que a Senhora , que tanto imitava feus
paffos , a naó fizéffe , e feguiffe outros.
Quando a Magdalena, depois de morrer
Lázaro , lahio de caía , todos dirtéraó , que hia
chorar a leu irmaõ á fepultura; mas depois de
refufeitado, e muito menos entre os primeiros
alvoroços , e parabéns da refu/reiçaô , ninguém
houve, quetaldifféffe, nem imaginaffe. Ha porém quem diga , ecreya, que entre os applaufos,
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fos , e júbilos da Refurreiçaó de feu Filho hiria
a Virgem MARIA no mefmo, e em todos aquelles dias ao Pretorio de Pilatos para renovar a
memória dos açoutes, e Coroa de efpinhos; e
ás ruas, e praças de Jerufalêm para contemplar
na Cruz ás coitas, e na afrontoza companhia,
dos que também levavaõ as fuás; e ao monte
Calvário, para fe laftimar com os Cravos, pa-"
ra fe trafpaffar com a lança, para Te amargar
com o fél. Se o Anjo ainda eftivéra no fepulchro j bem podiaõ chegar aos ouvidos da Senhora as vozes tanto do eafo , com que a Igreja
nos diz, que elle bradava:
Sat funeri, fat lacrymis,
Sat eft datum dolorwus:
Surrexit extinâlor necis,
Clamans corufcans Angelus.
Mas o vulgo fempre ignorante, e nunca
mais ignorante, que quando prefumido de devoto , entende, e penetra taó mal a força , e
propriedade defte repetido Sat e/l, que chega a
crer, fefeftejafia melhor naquella occafiaó , naó
fó a Refurreiçaó com a Cruz , Tenaó huma Refurreiçaó de Chrifto com doze reTurreiçóes de
Cruzes. Tudo ifto hoje, e entre nós he muito
louvável; mas naquelles dias naõ tinha lugar,
porque era fora de tempo, antes contra o decoro , contra a fèrmofura, e contra a mageftade
do tempo.
E já que eftamos com a Magdalena , e na
Via Sacra, peçamos-lhe (como lhe pergunta a
Igreja) que nos diga , o que vio na fua: Die
fiobis , Maria, qutd vidifti in via ? O que vio ,
Aa 4
ediz
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ediz que vio a Magdalena , he o que fe refume
neltas palavras: Sepulchrum Chrifti
viventis,
& gloriam vidi refurgentis, Angélicos teftes ,
Sudarium, & veftes : Vi o Tepulchro de Chrifto
vivo , vi a gloria de feu Corpo refufcitado , vi
os Anjos teítemunhas da Refurreiçaó , e vi o Su-i
dário, e vértes, que já naõ eraõ mortalhas , Tenaó delpojos da morte. Ifto he , o que viftes,
Magdalena? Eviftes mais alguma couza? Naõ.
Pois fabey , que viéraó muitos íeculos depois de
vós, os que viraõ muito mais. Víraó o fepulchro , víraó os Anjos , víraó o RefuTcitado, e
Tuas glorias , víraó o júbilo, e alegria voflà, e
das outras Marias, que nem a vós , nem a ellas
cabia nos corações ; víraõ a mefma nos Àpoftolos, e Dilcipulos , que todos triunTavaó de prazer , e rebentavaô de gofto ; viraõ os applaufos, e as acclamaçóes dos Patriarchas, e Profetas,
tirados do Seyo de Abrahaó , qne todos (e entre elles o Efpofo Jofeph) davaô mil vivas a
feu Libertador, e infinitos parabéns á Mãy da
Refurreiçaó de feu Filho. E no meyo de todas
eftas enchentes de glorias, como fe a Senhora
fe naó dera por baftantemente fatisfeita dos
goftos prefentes fem a prefença, ou companhia
das penas paliadas , dizem, que no mefmo tempo fahia a Virgem daquelle paraífo de deleites
Celeftiaes pelas ruas de Jerufalêm , e começava
^eQe o Pretorio de Pilatos até o cimo do monte
Calvário, por todo efte comprido caminho hia
contando os paffos da Paixaô de feu Filho , naõ
por ycr, e venerar o facratiífimo Sangue feu,

que já entaó eftava recolhido todo ás vêas, mas
para
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para notar , e contemplar os lugares , onde fora
derramado. Eftava entaó o Refuf citado Senhor
naquella mefma terra , e naõ ignorava a Santiflima Mãy , como Secretária de todos feus myfterios , onde eftivéffe : e tem para fi eftes devotos,
que em vez da Senhora o hir vêr , e bufcar, onde eftava , quizéííe antes , e fe contentaffè mais
de hir vifitar os lugares , onde eítivéra.
Oh Sol, oh pedras , que naõ quero chamar nefta occafiaó creaturas racionaes , ou feníitivas ! O Sol eclipfou-fe, as pedras quebráraõfe na Paixão , e morte de Chrifto : e fe alguém,
fe atreveffe a dizer , que no dia da Refurreiçaó
repetirão o Ceo, e a terra eftas mefmas demonltraçóes de obfequio, e reverencia a feu Senhor,
como aquentaria o Sol, e como naõ fe levantariaõ as pedras, contra quem tal injuria lhe fizéffe?
Chrifto deixou as mortalhas na fepultura; e ifto
feria querêlo amortalhar outra vez : feria ajuntar
a Refurreiçaó com a morte , a noite com o dia,
a gloria com a pena , a trifteza com a alegria ,
(g as lamentações , e os Heus com as Allelttyas*

C A P I T U L O VIL
Refponde-fe a huma objecçaÕ, que parece
bem fundada.
Irme-haô que a memória da Paixaô de Chrifto , como fempre he fanta , e aceita ao
Senhor , aífim feria muito naquelle dia , e dias ,
pofto que taõ alegres , e gloriofos. Mal conhece as propriedades da gloria, nem ainda as da
verdadei-

D
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verdadeira alegria, quem aífim filofófa. A
, grande, e verdadeira alegria depois das dores,
traz comfigo o efquecimento dellas , pofto que
joan. foffem grandes : Mulier cum par tt
triftttiam
*•*•"' habet; cum autem pepererit, jam non memi*
tiit prejfnra propter gaudium , quia natus efl
bomo in mundum. A fua Mãy alludio Chriíto
( diz Ruperto ) quando ufou defta comparação.
Chrifto noffo Redemptor naceo duas vezes; huma da Mãy fem dores , e outra da louza do fepulchro com dores da mefma Mãy : Qtii natus
o Um è Virginc , num è fepulchro nafceris; e
fov tal a alegria delle fegundo parto , porto que
taõ dolorofo, que naõ feria taõ grande, como
foy, íe naõ trouxera comfigo o efquecimento
das mefmas dores. O efquecer-fe neítes dias a
Senhora das dores da C r u z , foy obfequiodevido á Refurreiçaó do Filho: naó pareceria , que
eftava o Coração da Mãy inteiramente contente,
fe ainda nelle tivéffem lugar memórias dos trabalhos paffados. He attributo fingular da gloria
o efquecimento de tudo, o que pôde d a r , ou
irai* deo pena. Aífim o diz huma, c outra vez Ifaías,
\* \i\ fallando da gloria do Ceo: Oblivioni
tradita
funt anguflia priores: & non erunt in memória
prior a, & non afcendit fuper cor; fed gaudêbitis, r> exultabitis ttftie in fempiternum. E a
ra7aõ dertc efquecimento he , dizS. Jcronymo ,
naó porque totalmente fe perca a memória dos
trabalhos paffados (que Teria deTcito no entendimento ) mas porque a grandeza da gloria encherá taô inteiramente toda a alma , que naõ
deixará nella lugar de Tc lembrar, ou cuidar nelles:
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les : Oblivifcentur maiorum non oblivione me- S.Híer:
mor ia , fed fucceffione bonorum.
No dia da Refurreiçaó fuccedeo a gloria
ás penas , e a alegria ás triltezas : e nem a gloria
da Senhora Teria taó Celeftial, como era; nem
a alegria taõ exceífiva , como merecia a cauTa,
fe o mefmo exceffo de alegria , e gloria naõ encheffe , e inundaffe de tal maneira aquella puriT- '
fima Alma, e fuás potências, que apagaffe, e
extinguiffe na Memória toda a lembrança , no
Entendimento todo o cuidado, e na Vontade,
todo o affecto de quanto tinha paffado , e abíort a , e penetrada toda do gofto, do gozo, do júbilo , e da Truiçaõ do bem preTente. Efte total
efquecimento da Cruz, da morte , e Paixaô do
Filho, era o mayor crédito da gloria, e alegria
da Mãy, e naõ a memória , e recordação intempeftiva, do que taõ impróprio era da dignidade, e amenidade daquelles fermofos dias. Como
fe différaõ , os que dizem o contrario, que aífim
como a Senhora na Paixaô fe contentava com a
fé da Refurreiçaó, aífim fe confolaria agora na
Refurreiçaó com as memórias da Paixaô. Se a
Senhora inftituio a chamada Via Sacra, e lhe médio os paffos, levantando huma baliza no Pretor i o , outra no Calvário contra os deTcuidos do
eTquecimento , foy para nós , e para noffos dias,
e naó para f\, nem para aquelles.
A Tegunda razaó defta diftêrença he a conformidade da vontade da Senhora com a de Tem
Filho, o qual quiz, que a folemnidade da Tua
ReTurreiçaó forte toda Teíliva , alegre , e glorioTa 3 e que os inítrumentos TuTpendidos nos Talgueiros
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gueiros de Babylonia Te paffaffem todos ás Paft
mas de Siaó para celebrar, e cantar Teu triunfo ,
como a Libertador do univeríal cativeiro. He
excellente a figura , chamada dos Rhétoricos
Profopopéya, com que o meTmo Senhor por
boca de David falia com os meTmos inftrumentos muficos, e lhes dá ordem, que le temperem , e aftinem antes de fer manhã ; porque elle
pf. JÍ. ha de refufcitar de madrugada : Exttrge gloria
s
mea, exurge pfaltcriam, & cythara,
exurgam
diluculo. Como fe différa : Se atégora, ó inftrumentos de Tefta , e alegria , pela trifteza de minha Paixão , eílivértes deftemperados , e mudos,
alerta, que fe chega a hora de vos desfazeres todos em fom de glorias, e armonia deapplaufos;
porque ao arrayar da aurora hey de amanhecer
antes do Sol, e refufcitar triunfante. Eftes foraõ os júbilos fervorozos , e ardentes , com que
refufcitou o Efpirito do Filho , e efta a Vera efígies , ou o retrato original da Alma da M ã y .
KU,. fempre uniforme com elle.
viíior.
Richardo Viélorino com alto, eengenhozo penfamento chamou á Virgem M A R I A Species Cbrifti: Elpccie de Chrifto. As efpecies,
comoeníina aFilofofia, faõ humas imagens na*
turaes, que os objectos mandaõ ás potências,
e fem ferem viftas, nos fazem vêr, e conhecer os
mclmos objectos , aífim como he cada hum , ou
como crtá naquelle tempo: fe vivo, vivo; fe
morro, morto; fe trifte , trifte; fe alegre , alegre. Tal foy a Alma da Senhora na morte, e na
Refurreiçaó, na trifteza , e na alegria de feu Fil h o , fempre conforme, e uniforme com elle,
como
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como efpecie com ôfenobjecto. Ponhamos outra femelhança maisj vulgar , e que todos percebaói O mais fjurp , e criftaíino efpelho de Chrifto nefte Mundo , fof o Coração de fua Mãy; e
aífim como o efpelho por huma natural, e infeparavel conformidade reprefenta fempre, e em
tudo a imagem,: de quem nelle fe vê,vaífim a
Senhora reprefentava, e exprimia em ífrTOdos •
os affectos interiores , ou effeitos exteriores, que
na Sagrada Humanidade de Chrifto, fegundo a
differença dos tempos, e a difpofiçaô de fua
Providencia, variavaô. Ifto quer dizernosCânticos : Ego dileâio meo ^ & ad me converfio CaKi
ejus, porque fe reprefentava o Filho na Mãy 7-1».
por natural reflexão , como em efpelho; mas
por huma transformação taõ interior, e intima,
que naó fó fe reprefentava, mas fe convertia
nella : Et adme converfio ejus.
Agora pergunto : Se Chrifto na fua Refurreiçaó confervou no interior algum refábio das
penalidades parladas , ou deo algum paffb no exterior pela mefma via , ou caminho, por onde
levou a Cruz? Das penalidades he certo que nenhuma confervou, ou refervou; porque naó fo*
ra perfeitamente gloriofo feu Corpo, como fempre foy fua Alma: dos paffos também elle quiz,
que nos conftaffe, pofto que deo, e andou muitos. Foy ào Horto em trajos de hortelaô para
enxugar as lagrimas da Magdalena: foy ao Caftello deEmaúsem trajos de peregrino, e acompanhou pelo caminho os Difcipulos defefperados para os confirmar na Fé: foy huma , e outra
jrez em feu próprio habito aoCenéculo, onde
eftavaó
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eftavaó os Àpoftolos elcondidos,para animar fea
temor: foy,aonde appareceo ás; três Marias-foy,
aonde appareceo a S.Pedro. E pofto que feapparecêra no Pretorio , onde foy condenmado, nas
ruas,por onde foy levado, e no Calvario,onde foy
crucificado, fizera mais publica demonítraçaõ, e
prova^de fua Refurreiçaó, nem appareceo eini
tal Ppetiorio, nem poz os pés em taes ruas ^ nem
quizfubir outra vez a tal montei Donde fe fegue, que a Senhora, que em tudo feguia, e
adorava feus paffos , e como efpelho de fuás acções as retratava todas em íi ,< de nenhum modo
andaria em todos aquelles dias taes Ertações,
antes fugiria até com o penfamento de lugares ,
que feu Filho tanto abominava, confiderando os
como Tacrilegos pelas afrontas, que nelles recebera , e naô como confagrados pelo Sangue,
que nelles derramara.
Emfim concluo, que a Senhora naô Tahio
neftes dias a fazer tal Via Sacra , nem andar taes
paffos ; porque a gloria, e alegria da Refurreiçaó a cercou, ou poz de cerco, para que na6
pudéffe fahir. O Pfalmo 29. todo he claramente
do myfterio da Refurreiçaó. Falia nelle primeiramente Chrifto refufeitado, e dá graças ao Éter*
no Pay de lhe haver dado victoria dos inimigos,
pf. 19. que lhe déraó a morte: Exultabo te, Domine1
quoniam fufcepifti me \ nec deleâlafti inimicos
meos fuper me. Profegue a mefma Acçaó de
graças, dizendo, que defceo fua Alma ao InferV.4. n o , eque dela íahio triunfante: Domine, eduxifti ao inferno animam meam: falvafti me à
defcendentibus in lacum. Diz, que a vefpera daquelle
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quelle dia fera toda de trifteza, e lagrimas ; porém ajnjaprugada de {alegria: A^vefperamde- v.*.
morabttur ftetus , & ad
maiutinum''latitia.
' D i z , que naõ fe converterá feu CorpO cm p ó ,
mas que fahirá incorrupto da fepultura: Qua v . xo
utilitas in fanguine meo, dum defcendo in corruptionem? Nunquidconfitebiturtibipalvis}
Atéqui fallou o Filho com o Pay, agora falia a.
Mãy com o Filho: Convertifli planâlum meum v. n
in gaudium mihi: Confcidifti faccum meum, &> & I *
circumdedifti me latitia: ut cantem tibi gloria
mea, é^ non còmpwtgar: Trocafte?me, Senhor,
o pranto em gozo, e as lagrimas em júbilos : e
naô fó me defpiftes o luto, mas para fempre mo
rafgaftes; porquerefufcitado á vida immortal,
já naó porey outro: e finalmente cercafte-me
de alegria, para que perpetuamente vos cante,
gloria minha , e me naõ compunja. Se a piedofiífima Mãy fe naô hayia de compungir, como
havia de hir ao Pretorio de Pilatos, onde feu
Filho com toda a propriedade foy pungido da
Coroa de efpinhos ? E como havia de hir aq
monte Calvário, onde com mayor crueldade
foy pungido vivo com os cravos, e até depois
de morto da lança ? Pois para que a Senhora fe
naô fofle laftimar com eftas compunções, a cercou toda o Filho na fua Refurreiçaó, e lhe fez
hum cerco de alegria : Circumdedifti me latitia,
ut non compungar. Alguma niáchina teraõ os da
opinião contraria para romper efte cerco verdadeiramente feftivo; mas.para fe defender das forças de authoridades, e razaó, com que todo efte
difcurfo fica fortificado, e guarnecido, nenhuma.
CAPI-
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C A P I T U L O VIH.
Prova-fe, que no refto dos quaretita dias até o
da Afcenfaõ de Chrifto, ainda que a Senhora
tivéjfe dado principio d devaçaõ daVia Sacra , a naõ podia continuar.

N

A manhã da Refurreiçaó diffe o Anjo', que
appareceo no fepulchro ás Marias, que
foffem logo dar a nova aos Àpoftolos, e lhes
difféflem, que fe partiffem para Galiléa , porque
o Senhor refufcitado íe adiantaria a efperar por
elles, e que lá o veriaõ; e accrecentou o mefmo
Anjo , para que naó duvidaffem , que affim lho
Matth. promettia , e certificava: Cito euntes dicite di*
18.7. fcipulis, qui a Jurrexit: & ecce pracedet vos in
Galilaam: ibieumvidebitis: ecce pradixi vobis.
Hindo as Marias com efte recado, para que ellas
também o confirmaflem, como teílemunhas de
vifta , appareceo-Ihes o melmo Senhor em fua
própria peffoa no caminho: recõmendou-lhes a
mefma diligencia, mudando porém, ou emendando no recado huma palavra , e trocando-a
com outra de mayor benignidade, e amor ; porque onde o Anjo tinha dito: Diiey a feus Difci*
pulos, diffe o Senhor: Dizey a meus Irmaõs:
Ite, nuntiate fratribus méis, ut eant in Galilaam,
lbi<it
.
10.
ibi me videbunt. Com ifto fe ordenar aífim naY
uella manhã , e o intimar hum Anjo , e o connnar de fua boca o mefmo Chrifto, os Àpoftolos nem naquelle dia , nem nos oito feguintes
paffáraó a Galiléa, nem o Senhor efperou que
foíTerrj

S
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foffem lá , para que o viffem , Tenaó que no meTmo dia, no meTmo lugar, onde eítavaõ, Te lhes
mortrou vifivel, e alli o viraõ antes, e depois
outras vezes : para que nos naõ admiremos , que
os decretos humanos fe mudem talvez dentro
de poucas horas, pois podem occorrer novas
caufas, como aqui occorrêraõ. A primeira, e
univerfal, Toy o temor, e perigo dos Àpoftolos,.
a quem naõ era feguro o Ta hir do Teu encerramento, em quanto os mares eftavaó taõ alterados. A Tegunda particular, e de mayor cuidado, a auTencia, e tardança de Santo Thomé ,
que andava deTgarrado, e incrédulo; dando por
bem empregados o Senhor oito dias deeTpera,
e de Tufpenfaõ de todo o feu governo fó por ganhar hum homem.
Paffados eftes oito dias, em cumprimento,
do que delles Te tinha ordenado , partirão os
Àpoftolos para Galiléa ( e também a Virgem
Santiflima íepaffou para lá) que era differente
Província da de Judéa , e muito diftante de Jerufalêm , como antigamente fizera S. Jofeph,
quando tornou do Egypto : donde fe fegue, que
em quanto alli fe deteve a Senhora, que foraõ
quaíi todos os quarenta dias , que reftavaõ até a
Afcenfaõ , nem continuou , nem pode continuar
as Eftações da Via Sacra de Jerufalêm, que fe
fuppoem tinha já começado , e continuado fempre.
Que a Virgem paffaffe com os Àpoftolos a
Galiléa, naõ o declaraõ os Evangeliílas, mas
he Tem duvida; porque confla, que com elles
foy S. Joaô, o qual naô havia de deixar a SenhoBb
ra
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ra fó , nem a mefma Senhora fe havia de apartar*
de fua companhia, como depois veremos, que
fazia em outras mayores peregrinações: principalmente lendo efta para Galiléa pátria fua, e
de feu Bemditirtimo Filho, a qual o Senhor quiz
honrar com fua gloriofa prefença; e fendo os
Àpoftolos também Galilêos , na fua terra , ê enChryf. tre os feus naturaes, como nota S. Chryíoftomo,
i»c- eftariaõ mais livres do temor dosjudeos. Em
Judéa , e Jerufalêm tinha Chrifto , e a fua efcóla
muitos inimigos; (como tem em todas as Cortes)
c quando naõ houvera efte motivo, bailava o
tumulto , e confufaõ de tamanho povo , ainda
que naó fora taõ máo, para fer conveniente , e
neceftário, que todos fe retiraffem a algum lugar mais folitario, e quieto, onde íocegadamente , c fem perturbação gozaffem da prefença de
Chrifto, e confeguiffem os importantiífimos fins,
para os quaes deTde o primeiro dia de Tua Reíurreiçaó lhes mandara o Senhor intimar efte retiro. S. Matheus diz nomeadamente , que efte luMarth. gar de Galiléa era hum monte : In Galilaam in
as.!«. montem, ubi conftituerat illis JESUS.
Efte
L,ran. monte entendem cõmummente os Santos , e ExD.ony- pofitorcs, que Toy o T h a b o r , onde o Senhor
Üavíi°. jámoftrára as primicias de fua gloria. Entaõ íe
jamcn- lembrariaõ S. Pedro, S . J o a õ , e S.Tiago de
quaô propriamente, e em feu lugar fe lhes tinha
Mar.h. dado aquelle antigo avi/o : Nemini dixeritis vi!
< '"'- flanem , donec Filius hominis à mortais refurgat:
c de crer he , que nefte gloriofo monte naô teria
faüdades a Senhora do monte Calvário.
As pertbas , que concorrerão a Galiléa para
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fra alli.vêr [o Senhor, e o viraõ, diz S.Paulo,
que foraó mais de quinhentas : Deinde vijus efl lCofi '
plufquam quingentis fratribus. Nova razaõ, pa- 15'6'
ra que no meTmo tempo naó careceffe do favor,
que fe franqueava a tantos, a que fora única na
F é , e na dor, e o era no amor , e no merecimento. Naõ le comunicava o Senhor nefte monte de Galiléa pelo mefmo eftilo, com que o fi*.
zéra em Jerufalêm; mas com a differença, que
declara S.Jeronymo, comparando o monte Sion
com elle: In altero pro confolatione timentium s.ffiag
videbatur, <J7" videbatur breviter , rurfufque ex
oculis tollebatur : in altero autem tanta familiaritatis erat, & perfeverantia , ut cum ipfis
pariter vefceretur. Quer dizer, que em Jerufalêm fó para confolar, e animar o temor dos Di*
fcipulos, apparecia o Senhor, mas brevemente,
e logo defapparecia: porém em Galiléa era com
tanta familiaridade, e perfeverança, que naó
fó eftava, e converfava muito devagar, mas
também comia com elles. Eftes faó os muitos
argumentos, com que S.Lucas diz, que provou
o Senhor a verdade de fua Refurreiçaó: Qtiibus A&. y
prabuit fe ipfum vivum in multis argumentis, *;
iftohe, deixando-fe vêr, ouvir, e tocar; para
que fe defenganaffem , que era Corpo , e naó
Efpirito; e a Fé fe ajudaffe com os teílemunhos
dos três Tentidos de mayor evidencia , Vifta, Ouvido , eTacto: e também com o mais material
de todos , que foy o de comer juntamente com
elles. Defte argumento, como mais natural, fez
muito particular conta S. Pedro, quando pregou ao primeiro Gentio, allegando em prova }
Bb a
e demon-
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e demonítraçaó , de que JESU Chrifto, de quem
lhe dava noticia, refuícitára verdadeiramente:
A& io Utinc Deus fufcitavit tertia die, & dcdit eum
/i 4I
°' ' manifeftum ficri jian omni populo, Jed teftibus
praordinatis à Deo , nobis , qui manducavimus,
& bibimus cum illo , poftquam rcfurrexit à mortais. E a razaó de ajuntar o Senhor o comer ás
outras provas de fua Refurreiçaó , diz Santo
D. Th. Thomás , que Toy para Te moftrar verdadeiraP 5,t
; i- mente vivo por todos os actos de vida Vegeta£? a i ' tiva , Senfitiva , e Racional: a Racional difcorrendo , e allegando ; a Senfitiva vendo , ouvindo, e apalpando; a Vegetativa comendo : e neftcs dias , em que o Senhor Te moftrou taó humano , quem pôde duvidar, que honraria muitas
vezes a pobre mefa de fua Santiflima Mãy com
ma\or goíto, do que no convite de Martha;
ois eílava contemplado de outra melhor MAJ A , e com mayor mageftade, que fervido dos
An jos no deferto , como Triunfador do Demônio com mayor victoria.
Finalmente o mais efficaz , e irrefragavcl
fundamento, com que Te demonftra, que a Senhora havia de aífirtir , e com ertêito aífiftío , a
Teu Bemditiífimo Filho em Galiléa juntamente
com os Àpoftolos , he o fegundo, e principal
fim , porque o Senhor alli os chamou , e a juntou , depois de os confirmar na Fé de fua Refurreiçaó. Aífim como Deos, para dar a Moyfés a Ley Efcrita , e o inftruir em todos os preceitos, e ceremonias delia , o teve comfigo quarenta dias no monte Sinay , affim Chrifto para
dar aos Àpoftolos a nova forma , e idéa da Ley
da

S
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à* Ley da Graça, os quiz ter também comfigo
nefte monte de Galiléa por outros quarenta dias,
que h e , o que diz S. Lucas: Per dies quadra- Aft. r<
ginta apparens eis, &" loquens de regno Dei. sAqui, e por todo efte tempo , como fentenciofamente diffe Tertuliano , eíteve o Senhor enfinando aos Àpoftolos , o que elles haviaõ de eníinar : Cum difcipulis apud Galilaam ad dies. Tortui.
quadraginta egit, docens eos, qua docerent: e
defta doutrina de Chrifto , como de fua primeira fonte, manáraõ todos os princípios da F é ,
?|ue por continuada tradição , paffando delles a
eus Tucceflbres, como Ley naõ efcrita , mas vocal , pofto que muitas couzas delia depois Te eícreveffem authenticamente nos livros do Teftamento Novo. Aqui lhes explicou mais claramente o myfterio Tecretiífimo da Santiflima Trindade , de que Tó tivéraõ noticia , e fé explicita os
Patriarchas da Ley da Natureza, e ETcrita , mandando-lhes , que bautizaffem aos que crêffem em
Nome do Padre, do Filho, e do ETpirito Santo ,...e lhes declaraíTem, que a fegunda deftas três
Peffoas encarnara , e fe fizera Homem para remir por meyo de fua morte o gênero humano, e
abrir as portas do Ceo , até entaó cerradas : e
que prometteffem o mefmo Ceo, e ávida eterna , aos que guardaffem a fua Ley. Aífim meTmo
lhes enfinou as differenças de ritos, que nella
fe haviaõ de obTervar: como a Circumcifaó íe
havia de mudar emBautifmo; o Sacerdócio de
Araó no deMelchifedech; os facrificios de animaes no de feu Corpo, e Sangue; o Sabbado em
Domingo; o Matrimonio,até entaó puro contraBb 3
to,
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t o , em Sacramento; e o numero dos outros Sacramentos, nus matérias, formas, eMiniftros;:
e osgráos , e dignidades dajerarquia EccleíiaTtica. Que o remédio do peccado depois do Bautifmo era o Sacramento da Penitencia: e que naô
fó eraó peccados as obras, e palavras, fenaõ
também os penTamentos, e omiffóes; e que para qualquer peccador Te converter de qualquer
delles , naõ baftavaó Tó as forças naturaes do alvidrío Tem os auxilios da graça. A conTerencia
pois, e intelligencia deites , e de todos os myíterios, que os Àpoftolos haviaõ de pregar, naô
Tó aos da Tua Naçaõ, fenaó a todas as do Mundo,
foraó as lições , que na efcóla do monte de Galiléa lhes enfinou o novo, e Divino Legislador
Chrifto. E como a Senhora naó havia de Tubir
ao Ceo em companhia de Teu Filho, mas havia
de ficar ainda nefte Mundo para confolaçaó, e
exemplo dos Fieis , e como hum Oráculo Divino , e primeira Columna da Fé, a quem todos
recorreffem em Tuas dificuldades , è duvidas,
naõ Tó foy conveniente, mas neceffario, que a
Senhora artiftirte nefte Apoftolico Concláve, e
que nelle ouviffe tudo, o que Chrifto enfinava, e
mandava ; e que Tua puriflima Alma, como mais
diTpófta, e capaz de todas, recebeffe mayores
lumes , e mais altas illnftraçôes daquelles, e de
outros myftcrios , que no Tacrario de feu peito ,
como nova, e melhor Arca do Teftamento, ficaffem depofitados.
Todo efte Magifterio, ou officio de eníinar , que a Senhora havia de exercitar depois da
Tubida de Teu Filho ao Ceo , he fundado na doutrina
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trina cômua dos Santos Padres; e naõ fó rece- Kuperr:
bida, e confirmada pelos Theologos antigos, ]lb . 2&
mas grandemente ampliada pelos modernos, onr.
Poriffo he chamada a Senhora Meftra dos Mef- AUUUÍI;
três, e Apoftola dos Àpoftolos, e Evangelifta j";f'fe
dosEvangeliftas. Deixo as authoridades dos San- sÀnf.
t o s , muitas, e eloquentiífimas, com que nefta l-.de4matéria fe alargaô1; mas naó poftb calar as pa- J.1™**'
lavras de Santo Ambrofio, por ferem taó pro- Eufcb.
rias do noffo calo, e Tuas circumftancias , como |mifle dizer efte Grande Doutor da Igreja, que a K£ÍV.
razaó de S. Joaó Evangelifta fe levantar tanto fo- Ambr.
bre os outros na füblimidade de tudo , o que ef- j n ^ e creveo, foy por fer doméftico da Virgem San- virg.
tiífima , éter dentro defoa cafa a aula de todos c i\
os myftprios , ^ facramentos do Ceo: Unde non
mirum pra cateris locutum myfleria Divina,
cui praflo erat aula Calefiium facramentorum.
Em quanto a Sabedoria Encarnada enfinou nefte
Mundo, eíleve cerrada efta Aula, e como muda ; mas tanto que o Senhor fub^o ao Ceo , entaó fe abrio, diz Ruperto , para os Sagrados
Àpoftolos, que hiaô aprender, e ouvir nella
myfterios taõ Tublimes, e exquifitos , quaes nunca tinhaó ouvido , nem dantes eraó capazes para
os entender: Qjtandiu Filius hominis manere Rupeit.,
debtiit minorMus paulo minus ab Angelis, fe- 1 *. í«
re tandiu fuit BeataVirgini tempus tacendi; MaCth»
ubi autem gloria , & honore coronatus efl Filitts hominis refurgendo, & inCcelum afcendendo, extunc eidem Beata Virgini fuit tempus
toquemtify' hoc amicis, hoc efl, Sanâlis Apoftolis, &• talia hquendi, qualta prius portare non
L.
Bb4
potuif-

Í
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potutfjent. E como efte folie o fim , para que á
fapientiífima Virgem ficou no Mundo , iupprindo, e como fubítituindo a Cadeira de feu Filho j
daqui fe infere com evidencia, o que o mefmo
Ruperto diffe noutro lugar, a faber; que quando
os Àpoftolos foraó chamados por Chrifto a Galiléa nos dias de fua Refurreiçaó, foy também a Senhora em fua companhia; e que imaginar,e dizer
o contrario, feria erro,e ignorância indigna de toRtipert. do o entendimento Chriftaó : Nunquid veltunc,
l
-7.dc quando undecim difcipuli abierunt in Galilaam,
alie" ficut conftituit ilíis Dombius, MARI AMprae 15. terierunt, &• abfqueilla videntes eum adoraverunt} Abfit. A força defta ultima palavra dia
mais que a tradução. Sendo pois certo, que a
Senhora foy , e eíteve o réfto deites quarenta
dias em Galiléa, com a mefma certeza fe concilie , que em todo aquelle tempo, nem fez as
Eftaçóes da Via Sacra de Jerufalêm > nem as podia fazer.

C A P I T U L O IX.
Que a Senhora naõ pode continuar a Via Sacra defde o dia da AjcenfaÕ até o do
Efpirito Santo.

N

O mefmo dia, em que Chrifto fe defpedio
dos Àpoftolos, e fe partio para o Ceo,
lhes mandou, que fe naõ fahiffem dejeruíalêm,
e que alli efperaffem a Vinda do Efpirito Santo,
que feu Eterno Padre havia de mandar fobre elles,
A« 1 como lhes tinha promettido: Pracepit eis abfíie*• 5 • rofoly/nis ne dif ceder ent; fed expeclarent promiffioiwn
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flonem Patris, 'quam audiftis , inquit, per os
meum; quia ffoannes quidem baptizavit aqua ,
vos autem baptizabimini Spiritu Sanâlo,nonpoft
muitos hos dies. Em cumprimento defte preceito fe foraõ todos para hum Cenáculo, ou fala
grande , que Nicephoro, e Cedreno dizem, que
era da mefma caía , onde morava S.Joaõ Eva 1gelifta; pofto que Baronio tem por mais provável ler de outro Joaó por fobrenome Marcos,
também difcipulo do Senhor. As peflbas, de
que fe compoz efta Sagrada Congregação , como
diz S. Lucas , eraõ por todas cento e vinte , em
que entravaó algumas mulheres , de que Tó nomêa por Teu nome a S. Pedro no primeiro lugar,
e os mais Àpoftolos, e no ultimo a Virgem
MARIA : e todos , diz , que unidamente eftavaó perfeverando em oraçaõ: Hi omnes erant AÜ. xi
zmanimiter perfeverantes in oratione cum mu- *4lieribus , & MARIA Matre JESU Do qual
modo de fallar fe vê a razaõ , cortezia , e reverencia , com que o Evangelifta nomeou a Senhora naquelle lugar , fignificando , que todos eftavaó acompanhando-a, e aífiftindo-a , como a
Mãy de feu Meftre, e Senhor. Aífim continuarão todos defde o dia da Afcenfaõ até odePentecoftes, em que defceo fobre elles o Efpirito
Santo com as circumftancias, que defcreve o
mefmo S. Lucas , das quaes , e de toda efta hiftoria íe colhe, que no efpaço deites dez dias
nenhum , dos que alli eftavaó congregados, fahio do Cenáculo , e confeguintemente, que nem
a Senhora em todos elles pode andar as Éftaçóes
da Via Sacra, como agora ponderaremos.
Primeiras-
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Primeiramente ainda que o preceito foy.
que naó fahiffem da Cidade: Ab Hierofolymis
ne difcederent, da qual podiaó naó fahir, ainda que Tahiffem da caía , o Senhor entendeo por
Cidade, naó a Cidade toda , Tenaó hum Tó lugar da Cidade , em que haviaó de eTperar juntos,
e aílim o entenderão os melmos DiTcipulos^
pois todos Te ajuntáraó no meTmo Cenáculo, e
naõ em caTas diverTas , havendo entre elles muitos , que as tinhaõ próprias. E huma vez, que
efte foy o Tentido do preceito , a palavra, Ne
difcederent, os obrigava a naó Tahirdaquelle lugar , onde íe tinhaõ congregado, como com
effeito fizéraó; e aílim diz o Evangelifta, que
Aft i. eftavaó, quando defceo o Efpirito Santo : Erant
*••
omnes pariter in eodem loco. A mefma continuação de eftar, e perfeverar no mefmo lugar, fem
fahir delle, Te declara mais nas palavras doEvanl.uc 24 gelho do mefmo S. Lucas: Sedete in civitate,
4p- quoadufque induamini virtute ex alto. Onde o
mandar-lhes o Senhor , que Te affeniCaffem, até
que foffem revertidos da virtude do Efpirito Sant o , naó fignifica fitio , ou poftura do corpo, fenaó perfeverança , e aífiftencia delugar; iftohe,
que eltivértem de affento no meTmo lugar, Tem Te
apartar delle , enaó que em aoraçaó, com que
Te hayiaó de preparar para receber o Efpirito
Santo, a fizéffem afientados ; porque o ufo dos
Hcbrêos era orar em pé. Nefte fentido diz também o texto, que o Efpirito Santo encheo toda
ft.
.
a
cafa , onde eftavaó afientados: Replevit to*
A z
*• tam domum , ubi erant fedentes; ifto he, onde
tinhaõ períeverado de alícnto : e a mefma fignificaçaõ
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ficaçaô tem dizer , que o Efpirito Santo íe affêntou fobre cada hum delles : Sedit ftipra fingulos ibki.
eorum ; para mortrar, como explica S. Chryfof- v- 3«
tomo , que vinha para permanecer com os Àpoftolos , e naó fe apartar delles , nem da Igreja.
Finalmente efta mefma continuação , e perfeverança fe exprime na narrativa textual da hiftoria,
onde fe diz, que todos eftavaó no Cenáculo, naó '
fó orando , mas perfeverando na oraçaõ : Hi omnes erant perfeverantes unanimiter in oratione. E nota Cornelio a Lapide, que no texto original Grego, em que S.Lucas eícreveo, a palavra, que correíponde a Perfeverantes, naõ fó
quer dizer , perfeverança de qualquer modo , fenaó , perfeverança aflidua, confiante, períiftent e , tenaz em couza que efpera, e tarda, fem fe
apartar do começado, nem afrouxar, ou remitir do fervor , fupportando com paciência, e fortaleza a moleftia, o trabalho, o tédio de efperar:
Perfeverantes Grace fignificat effe ajfiduum;
perfiflere, in/iftire rei cuidam árdua, &> prolixa , nec ab ea difcedere , fed fuftinere, & fortiter fuper are mole/lias, labores, tadia , tentationes , &c.
A'Jem defta formalidade do preceito, a
mefma matéria delle obrigava aos Congregados
a naõ íè apartarem , nem fahirem do lugar, onde eftavaó, fobpena de fe arrifcarem a perderem
o Bem , que efperavaõ , fe Tuccedeffe vir o Efpirito Santo , quando algum , ou alguns eftivéffem
aufentes. Sefoubéffem, que havia de vir, como
veyo, dalli a dez dias, entaó naõ havia perigo
paraTazerem alguma auTencia, eTahirem do Cenáculo
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náculo nos nove antecedentes ; mas o Senhor âà
indultria lhe encobrio o termo , e os deixou fuf*>
penfos , dizendo lhes fomente, que naõ feriaô
muitos os dias, que tardaffe a vir: Non poft
muitos hos dies, para que a mefma TuTpeníaó,
e temor , de que podia vir , como veyo, de repente , os tivéffe fempre em vela com o cuidado,
e efperança , de que qualquer dos dias, e qualquer das horas podia fer o da fua Vinda : nem
mais, nem menos, como na Parábola dos fervos, que efperaó pelo Senhor, lhes diflê Chrifto , que eftivéffem fempre com as tochas acefas,
luc. n e prevenidos : Quia qua hora nonputatis, Filius
4
°'
hominis veniet. E fe defta maneira perfeveráraõ
todos os Congregados , fem fahir , nem fe mover daquelle lugar, qual feria a perfeverança da
Bemditiífima Virgem, que era o exemplo, e
exemplar de todos? Elles efperavaó o Efpirito
Santo como fervos, ella elperava o mefmo ETpirito Santo como Efpofo: e fendo a Virgem
por excellencia a Virgem Prudentiflima, claro
eftá , que naó havia de fahir do Cenáculo , nem
dar fora delle outros paflos, por mais devotos,
pios, e fantos que foffem ; porque no mefmo
tempo naõ pudéffe acontecer, o que aconteceo
ás Virgens imprudentes, que em quanto foraó
a
Macth. outra parte, veyo o Efpofo : Dum autem irent9
ÍS- io. venit Sponfus. Segue-fe logo com evidencia ,
que neltes dez dias , que fe contarão entre a Afcenfaõ de Chrifto, e a Vinda do Efpirito Santo,
naõ fez a Senhora a Via Sacra.
CAPI-
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C A P I T U L O X.
Que depois da Vinda do Efpirito Santo naõ continuou a Senhora a Via Sacra de jferujalèm
por toda a fua vida.

N

Aõ nego , que depois da Vinda do Efpirito Santo , e muito mais depois que as perfeguições contra Chrifto , e feus Difcipulos déraó algumas trégoas , e ceffáraÕ em parte (que
nunca acabarão de todo) os inconvenientes acima apontados, em alguns dias de fua vida viíitaflè a Senhora os Sagrados lugares da Paixaô , e
morte de feu Bemdito Filho, e entre elles, ou
juntamente, ou fó, os que determinaó os paffos
da Via Sacra. O que fomente digo, e naõ em
duvida h e , que a Senhora os naô continuou,
joÊm pode continuar por toda a fua vida, como
fe Tuppoem.! •
Santo íldefonfo (que he entre os Santos,
o que mais em particular tocou efte ponto) diz
aífim em hum Sermaô da Affumpçaõ da Senhora :
Sine dúbio loca Dominica nativitatis, pafftonis, s. m<$
&* fepultura frequenter cirçuiens mvifere eu- io^'"
piebat: in iijdem heis lacrymas fundebat, &
fanâlifjimi oris fui ofeula dulcijfima imprimebat,
Quer dizer, que a Virgem Santiflima deTejava
vifitar Trequentemente os lugares do Nacimento,
Paixaô , e Tepultura de feu Filho; e que neftas
devotas Eftações derramava muitas lagrimas , e
e venerava com todas as outras demonftraçóes de
affecto os mefmos lugares. Naõ diz o Santo,
que
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que a Senhora viíitaíle , e andaffe Tó a Via , otl
caminhos do Pretorio ao Calvário, mas todos
os lugares da Paixão , que começaõ no Horto,
regado com tanto Sangue , e acabaõ na TepultUr
ra , onde o Senhor Te deteve mais horas, que
em todos os outros. Naõ reparo na palavra Cupiebat , que mais denota freqüência dedcfejos,
que de execução. O que reíla de advertir h e ,
que em dizer, que vifitava também os lugares
do Nacimento, dá teftemunho, fem lho pedirmos, que as Eftaçóes da Via Sacra naô eraó de
toda ávida da Senhora; pois peregrinava a Belém , em que neceffariamente de hida, eftada,
e volta havia de gaitar muitos dias: o demais,
diz o mefmo Santo, que fó o fabe Deos, e O
Arcanjo S. Gabriel, que fempre fervia, e acompanhava a Senhora: e também fe pôde ter por
fem duvida (como fempre podem muito, os que
artiítem ao lado das Mageftadés ) mie o mefmo
S. Gabriel procuraffe neftas jornadas as de freqüentes vifitas de Nazareth , pára repetir aquella Soberana Miffaô , para a qual, entre todas as
Jerarquias dos Anjos, Tora elle o eTcolhido : nem
a mefma Senhora fe faria muito de rogar para re*
frefcar com a vifta as fuaviífimas memórias defte
Divino Sacrario, e tornar a entoar nelle com
GS mefmos júbilos o feu cântico da Magnificat,
fendo entaó peregrina daquella mefma Cafa, que
depoisvcom taõ eílupendo milagre quiz também
forte peregrina.
Naô foraõ eftas fós as aufencias , que impediaó as Eftaçóes da Via Sacra: outros impedimentos mayores tivéraõ, e de muito mais largo
tempo
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tempo em toda ávida da Senhora. E pofto que
amateria , como taõ antiga, e naõ tratada , feja
efcura, as luzes, que a Sagrada Hiftoria acendeo , nos allumiaráõ eftas , ajudadas fempre da
Chronologia dos tempos, e Annaes EcclefiaTticos.
Menos de hum anno depois da ReTurreiçaõ
de Chrifto , que foy no vinte e cinco de Teu nacimento, e no dezenove do Imperador Tiberio, por occafiaó dos milagres dos Àpoftolos ,
principalmente S.Pedro, e S.Joaõ, com que
muitos milhares Te coiivertiaõ, e das diíputas,
e victorias de Santo Eftevaõ contra as Sinagogas
dos Libertinos, Serinenfes, Alexandrinos , e
outros Sectários , Te levantou em JeruTalêm tal
perTeguiçaÕ contra os Chriftaós, que todos, exceptos os Àpoftolos, Tahíraó daquella Cidade,
efepartáraõ ás Províncias de Judéa , eSamaría,
e dellas, naõ fe dando por Teguros, a outras
mais remotas, eeftranhas : huns por confelho
dos mefinos Àpoftolos , que fabiaõ , quanto importa amainar as velas na Turia da tempeftade ;
outros por violência dos Príncipes dos Sacerdotes , cujo ódio mais principalmente fceftimulava contra os antigos devotos , e amigos de Chrifto. Entre effes foraõ metidos em huma barca
fem vela , nem remo os três irmaõs taõ célebres
no amor do mefmo Senhor, Maria Magdalena ,
Martha, e Lázaro, e juntamente com Marcella,
a que diffe: Beatas venter, e JoTeph, que fervio Luc. I}
com o Teu Tepulchro. Donde Te faz muito pro- v. 17.
vável, que a Senhora, lembrada do meyo , que
Deos tomara, para livrar a Teu Filho das maõs
de
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de Herodes, cujo filho do mefmo nome entaô
reinava em judéa, fe retiraria também com outros defterrados : e ajuda naõ pouco a efta conjectura o fepulchro de Maria Salomé, mãy de
S.Joaõ, que hoje fe venera em Itália na Cidade
de Véroli, com tradição continuada defde aquelle tempo, de que fugindo defta mefma perfeguiçaó , fora parar aquella terra , onde acabara
ávida; e fendo fua a mefma cafa, onde juntamente com ella vivia a Senhora , verofimel h e ,
que ambas fe retiraffem* e que deffe conlelho
foffe o filho de ambas S. Joaó. Mas quando naõ
tenha fuccedido aífim , e a Virgem Santiflima ficafle em Jerufalêm , quem haverá , que fe perfuada da lua mais que humana prudência , e charidade, que em tempos taó perigofos para toda a Igreja , que entaó nacia , fe puzéífe todos
os dias nas ruas , e praças mais publicas de Jerufalêm , e deTde o Pretorio, onde Pilatos diffe :
Fxce Homo , como Te difléffe também : Eijaqui
,-$ÈaMãy, lhe foffe contando, e Teguindo os
' paffos até o monte Calvário?
Ambos eftes argumentos Te apértaõ mais
com o que S. Paulo eTcreve de fi, e S. Lucas
delle. Diz de fi S. Paulo , que era taõ grande
inimigo dos Chriftaós, que os perTeguia até á
morte, prendendo a quantos podia dcfcobrir,
homens , e mulheres , para os levar em Terros a
Aft. i. Jerufalêm, ondefoííém caftigados: Hanc viam
4- k$. perfecutus fum ufque ad mortem , alligans, &
tr adens in cuflodias, vir os, ac mulieres , ut adduccrem inde vindos in Hierufalem , ut puniremur. Onde nota §. Qhryfoftomo, que a razaõ,
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, z a õ , ou maldade de Saulo naó querer que os
réos, que elle prendia, foffem caftigados em
DamaTco, ou outras Cidades , e por outros MinMkos , fenaó em Jerufalêm , e pelos Príncipes
;dos Sacerdotes , era o conhecimento, que tinha
.dofeu mayor ódio, crueldade, eraiva, a qual
fe naó fartaria com menos , que com tirar ávida
a todos os Chriftaós, aífim como a tinhaõ tirado a Chrifto*», e poriflo confeffava, que os perseguira até á morte. Ifto he, o que diz S. Paulo
de fi: O que diz S. Lucas deite, ainda tem mayores circumílancias.$qalus autem devaftabat Eccleftam per domos inirans , & trahens vir os,
acmulierestradebat in cuftodiam. Naõ fó d i z ,
que perfeguia Saulo a Igreja •, fenaô que a devaftava, palavra, que mais fignrfica o poder, e affolaçaó de hum exercito, que tudo mete a fogo, ea
fangue,que oifuror,e fúria de hum homem; o qual
era taõ audaz, e exceflivo, que fem^efpeito a
calidade , nem a fexo, entrava por todai^âs caSas, e dellas tirava prezos homens , e mulnferes.
O termo, de que ufa o original Grego, ainda
explica mais; porque quer dizer Domefticatim , i.
ou Per fingulas domos: irto he, que corria, en*
trava, e efquâdrinhava huma por huma todas
as cafas de Jerufalêm, fem perdoar.a nenhuma.
Veja-fe agora, fe lhe efcaparia a cala de Maria
Salomé, ou de S.Joaõ , a qual por todos os titules era a mais indiciada, ou fufpeitoza; e como poderia a Senhora , que morava nella, falvar-fe defte incêndio univerfal, fenaó páffandofe, como Loth, a outra Segor, fem parar,
nem voltar os olhos a Jerufalêm. Tinha para iíío
Ce
o confia-
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Matth. o confelho de feu Filho, o qual difle: Cum au*
tem perfequentur vos in ei vi t ate ifla, fugite in
aliam. E tinha naó fó hum , mas muitos exemplos do meímo Senhor , que em lèmelhantes perigos fe retirou para os defertos de Efrem , para
Cefaréa de Filippe , e para outros lugares, ou
fecrétos, e eTcondidoi ,<oufóra da juriTdiçaô die
Jerufalêm , em quanto naõ chegava a fua hora.
E como lhe confiava á Senhora, que feu Filho
a tinha já canonizado por Martyr nos tormentos
do pé da Cruz, e naô queria , que padeceffe outro martyrio violento, cm que as maõs Tacrilegas dos homens fe atrcveffem ao decoro de íua
Pertoa , quem pôde duvidar, que nefta occafiaó,
em quanto durava a força da tempeftade , íe recolheffe a algum porto mais feguro ? E íe ifto
he , o que dieta , e perfuade com demonftraçaó
a prudência, em que juizo pôde caber, que nefte
meímo tempo , em que naó havia homem, nem
mulher, que dentro em cafa eícapaffe t a Senhora todos os dias fahiffe de fua cafa. publicamente,
e foffe a andar a Via Sacra ? Os termos, com que
fallava S. Paulo, e os pbderes das Tuas Provifóes
contra os que Teguiaõ a Chrifto, era prender os
.
.
homens, e mulheres de via: Siquis inveniffet
Aü p
2
hujus via vir os , ac mulieres \ e he couza naó
Tó eftranha , mas ridícula , que fobre efta via accrecentaffe a Senhora entaõ outra Via, e fobre
taõ manifeíto perigo, outro mais maniTefto,
qual era o da Via Sacra.
No anno 39. de Chrifto, o primeiro do
Imperador Caligula , e os três annos depois da
Converlaó de S. Paulo, veyo a JeruTalêm o meímo
Ii>-Ij
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mo Apòftolo para vêr a S. Pedro, como elle refere no capitulo primeiro da Epiftola aos de Galada, é diz, que naõ vio entaó em Jerufalêm,
onde fe deteve quinze dias , outro Apòftolo mais
qué a. Pedro, e a Jacobo Irmaô do Senhor $ que
no eílilo de fàllar dos Hebrêos he o mefmo , que
Primo : Poft três annos veni Hierofolymam vi- AdGa
dere P et rum , <fr manfi apud eum diebus quinak-lVa.t1 8i..&
cim. Alium autem Apoftolorum vidi neminem,
nifi ffacobum fratrem Domini. Donde fe colhe,
qué também, -nefte tempo naó eftava à Senhora
em Jerufalêm; porque fe alli eftivéra, aífim como S. Paulo di&, que virá o Irmaõ do Senhor ,
com muito mayor razaõ diria , qué.vira a Mãy
do Senhor;'nem deixaria de fazer muito honorífica menção, egloriar-fe muito defta foberana
viftâi O fim de hir vêr Paulo a S. Pedro , naófoy
para o conhecer pelas feições do rofto , fobre ás
quaes nefte; lugar faz huma elegantiflima deícripçaôSI Jèronymo; mas foy Paulo , diz o Santo,
vêr á Pedrd com a mefma tençaõ, com que nós
hoje lemos a Paulo , ifto he , para o confultar:
Nec puto Apoftolica fuiffe gravitatis, ut poft
tantam triennii praparationem, aliquid humanam in Petrú voluerit afpicere. His oculis Pauhts vidit Cepbam , quibus nunc à prudentibus,
quibufque Paultts ipfe confpicitur, E fe Paulo
emJerufalêmconfultavaaS. Pedro, quem duvida , que também havia de confultar o Oráculo
da Virgem MARIA , fe alli eftivéra. Aílim refere Luçio Dextro, contemporâneo de S. Jèronymo; no feu Chronico dedicado ao mefmo Santo , que o Apòftolo S. Tiago , tornando deHefCc 2
panha,
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panha, e tendo pregado de caminho em França,
Bretanha, e Veneza, foy dalli a Jerufalêm a
confultar fobre matérias graviífimas a Virgem
MARIA, e a S.Pedro: Ex Hifpapia rediens
JacobusGalliaminviftt,
& Britaniam,
&Venetiarum oppida, ubi pradicat, &• tíierofolymam revertitur de gravilfimis rebus con fui tatu*
rus Beatam Virginem, $• Petrum. Naó eftava
logo em Jerufalêm a Senhora no anno 39. de
Chrifto , em que lá foy S. Paulo.
Todos , os que com S. Bernardo, Carthuíiano , e outros tem por legitimas as Cartas de
Santo Ignacio Martyr , terceiro Bifpo de Antiochia depois de S. Pedro , que andaõ irapreffas no
primeiro tomo da Bibliothéca dos Padres antigos , duas dellas para a Virgem Santiflima com
nome de MARIA de JESU , e huma da Senhora
em repofta ao mefmo Santo Bifpo , todos, digo,
os que receberem eftas Cartas, também eftaô
obrigados a crer , que fahio a Virgem de Jerufalêm naquelle tempo , e que paffou a Antiochia a
vifitar os Chriftaós daquella infigne Igreja, onde
primeiro que em Roma teve a íua Cadeira o Vigário de Chrifto , e onde fe começarão a chamar
Chriftaós , os que até entaó fe chamavaõ Difcipulos. A Carta da Senhora he a feguinte. Ignatio dileâlo Difcipulo htimilis ancilla Chrijli
ffESU. Qua à ffoanne audifli, &• didicifli, vera
funt, illa credas, & illts inhareas, & Chriflianitatis votum firmiter teneas, ^ mores , &
vitam voto conformes. Veniam autem cum Joanne te, & qui tecum funt , vi fura : fia in Fide,
viriliter age, nec te commoveat perfecutionis
aufteri-
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nufteritas, fed valeat ut exultet fyifúus<ttms
in Deo falutari tuo. Amen. >A Ignacio amád&
Difcipulo a humilde Ef crava do Senhor. Todas
as couzas, !que ouviftes , e aprendeftes>deJoaó ,
faó verdadeiras, eftas^haveís de creiv, e confer*.
var firmemente a profiffaõ do Chriftiànifmo, que
recebeftes, conformando a vida^Oe-jòs cbftuxrng
com a mefma profiffaõ: eu em companhia ie
JoaÔ hirey a ver-vos, e a todos ;,/©srque eftaô
comvoíco: perfeveray na Fé; obray «varonilmente, e naõ.vos mova a aufteridade da perfeguiçaó;
mas prevaleça , c.íe '.afiegtfefLverffofíeff)ÍEÍtp émt
Deos voílo Salvador. Amen. Até aqui a Carta,
e a promeffa de a Virgem Santiflima paffar a Antiochia, que naó podia faltar, r aífim como o
prometteo. oh o/\:c '•
.'-: A. • ».- •••-<
'> •
; Mas porque gravei Author es duvidaõ com
bons fundamentos da legitimidade defta Carta ,
deixando a viagem de Antiochia em opinião, he
certo, ; é fem duvida, que ra Senhora* jem companhia de<S.vJòâó paffbu:» Ephefo<, Cidade-Metropoli da Afia:Menor r .ort de] alguns querem , que
por virtude da verdadeira Rainha do Ceo foffe
derrubado 0 famoíiffimo tempioj de Diana EpheTma , chamada da Gentilidade, como confia da
Efcritura i, Regina Crelh Defta jornada faz expreffa mençaô o já citado Luckr Dextro, dizendo no anno de Chrifto 41.- Rodem anno Joannes De
LUC.r
Theologus, comitante Beata Virgine , Epbefum ^ proficifcitur. Mas a authoridade irrefragavel, e
que tira toda a duvida, he o teílemunho do
Concilio Ephefino , o qual na Epiftola Synodal
ao Clero de Conftantinopla diz aífim no capitulo
Ce 3
Textoi
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condi, fato zNaftArius impia barefeos infl/tarator in
ad cí- Ephefiottumcivitate,. qúam Joannes Theologus9
Con- $" Sacra Virgá Deipara, quandoque incoluerunt9
íiantin- Conftituius à SatiÔlorum Patrum, & Epijcoporum catu ultro feipjum abalienavit. Nas quaes
palavras affirma o Sagrado Concilio, que a Virgem Mãy de Deos, e S. Joaõ Evangelifta vivêraõ
na Cidade de Ephefo , exaggerando o crime da
herefia de Neftorio, com a circumftancia de Té
ter apartado da uniaõ da Igreja na meTma Cidad e , emque£Joaó a tinhafundado com fua doutrina , e a mefma Mâj de Deos fantificado com
fua prefença. Quanto, tehipo alli a Senhora fe
detívéffe, naô fe fabe ao certo, pofto que naõ
podia fer breve , fendo a Afia Menor a forte dó
Apoftolado de S. Joaó , debaixo de cujo governo , e direcçaó eftava o Bifpo da mefma Cidade
de Ephefo, o primeiro dos fete, a quem S.Joaõ
efcreveo em nome de Chrifto as fete Epiftôlas
dictadas pelo ETpirito Santo , no fegundo, e terceiro capitulodo feu Apocalypfe. Mas para evidencia do noffo intento batia conftar , que a Senhora em todorò refto de fua vida, depois da
morte, e fepultura de feu Filho, naó eíteve fempre em Jerufalêm para continuar , como fe fuppoem , ai Via Sacra do Pretorio ao Calvário,
pois fez efta larga aufencia , e tantas outras, e
taó forçofas , como fica dito.

CAPI-
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C A P I T U L O XI.
Prova-je com razões geraes , que ainda quando
a Virgem MARIA eftava em Jerufalêm,
naõ continuou fempre, nem devia continuar a Via Sacra.

O

Affumpto defte capitulo fica démonftrado
porpartes no difcurfo de todos os precedentes *. agora o provaremos em geral com razões totalmente intriníecas á Peffoa, e á matéria,
fem dependências dos accidentes do tempo , em
que muitas das referidas neceffariamente Te fundarão. Digo pois , que ainda que a Virgem MAR I A refidíra pacificamente por todo o refto de
fua vida na Cidade de Jerufalêm , ou em outra
notável do Mundo, nem á modeftia, e decoro
peffoal da mefma Virgem, nem ao exemplo, que
devia dar, e deixar a Bemdita entre as mulheres a todas as do mefmo fexo, convinha, nem
era decente, que todos os dias fahifle, e foffe
vifta em publico a continuar a Via Sacra.

FIM.
Ce 4
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fó de bons , e Cidade fó
de máos. 148. Só a elle
pertence diftinguir os
bons
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fcoris dos máos: e porque.
de morrer, 215*. Altiflimo ponto de fua chari157. Porque põem á maó
;
dade. 229. Seu amor á
eíquerda o gênero mafpátria. 223. Amor, e ficulino, e á direita ofedelidade a feu Rey , e Irmenino? 159.
maó. 225". Sem o Infanslnfante D. Duarte.
Foy
te, como ficou EIRey fó.
Principe original , fem
233. Morreo com nove
cópia. 166. A noffa feliannos de prizaó. 215".
cidade o fez infeliz. 172.
Razões de confolaçaó.
Faz Caftella, que o pren244.
daõ. 174. He vendido,
he prezo no Caftello de
Milaõ. 174. Por grande
© temêraõ. 176» Quaõ Efcandalo. Quando o ha 9
grande foy. 184. Faltaainda em obra boa. 368Ihe á galavra o Impera- Efpada. Porque naó ferin
dói". 185*. Quaõ gênero
do nenhuma a Chrifto,
íbs penfamentos tinha.
diffe Simeaõ, que havia
187. Quaõ enorme fua
de ferir a Senhora? 1 1 6 ,
prizaõ. 197. Foy devoe 125'.
tiflimo do SANTÍSSIMO Sa- Santo ÈftevaÕ. Ou fallancramento , e da Santiflido , ou padecendo, femma Virgem. 200. Outras
pre invencível. 81. Naõ
virtudes fuas-.Ib. Ciíàmes
quiz refiftir ás pedras,por
Divinos para com o Innaõ ferir a fua paciência.
fante. 205*. Afronta in84. Onde mereceo madigna , que lhe fizéraó.
yor elogio a fua paciên200. Sua fortaleza , e
cia. 85. Como excedeo
•conftancia. 207. . Quaõ
a Job. 26. Pagou a Chrigentil , e fermoío era.
fto naõ fó a morte, fenaõ
210. Naõ o gaitavaÕ os
também o nacimento. 87.
trabalhos. Ib. Rara proteítaçaõ, que fez antes
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índice

D. Fernaõ Telles de Menezes. Sua fobriedade, juftiça, e piedade.'312. Sua
excefliva oraçaõ. 314. Só
com 65 annos de idade
igualou a todos os mais ,
que viveo Enoch. 316.
Seus merecimentos promettem á fua Cafa perpetuidade. 3 1 7 , e 319.
Cafo notável, que lhe
luccedeo. 320. Como
andou fempre com Deos
na terra , e como tem o
titulo de Conde no Ceo.
322. Sua caftidade. 325.
Como andou com Deos
nas aufencias. 326. Acto
íeu de virtude extraordinário. Ib. Sacramentou
as fuás faüdades ; como,
e quando. 328. Fineza
de fua
penitencia. 331.
Como fempre foy o mefmo. 332. Como fe falvou, naó fó huma, mas
muitas vezes. 2,2.4..
334- Como defappareceo o Conde , podendo apparecer
melhor que ninguém.336
filhos, Exemplo, que lhe
-

dá Chrifto na Cruz.^ U 7 ,
e 128. A fucceffaó nas
cafas he prêmio , q Deos
dá nefta vida aos Gran*
des. 317.

G
Guerra. A verdadeira defenfiva ha de fer nas terras do inimigo. 4 1 .

H
Herodes. Porq chama aoj
Magos em íegredo,e naô
ás claras. 11.
Homens. Faz delles muita?
divifóes a fortuna, e Í
vaidade; Deos huma fó
147. Duas efpecies delles ; huma deracionaesj
outra de inacionaes.153.

Ingratidão. Naó cuidar na
Morte de Chrifto he ingratidão. 100.
Inimigo. Naô ha mayor inimigo , que o inimigo
com medo. 178.
EIRey D. Joaõ IV. Entre
grandes foy ef colhido
paia
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para Rey. 285. Em que
M
foy parecido a David.
286. Seu zelo da Fé, e
Religião. 289. Sua obfervancia dos preceitos
da Igreja. 290. Sua devaçaõ ao SANTÍSSIMO
Sacramento. 292. Dito
feu , raro em homens ,
fobre o reinar. 295*. Outro antes de fer acclamado. Ib. Como reinou fobre todos, e fobre tudo.
297. Sua magnanimidad e , e Real intrepidêz.
Foy admirado em Europa : e porque. 303.
Juiz. Porque he Juiz o Filho , e naõ o Pay , nem
o Efpirito Santo? 134. A
m a y r gloria de hum Juiz
. he ter muitos refpeitos,
e fazer juftiça. 135". Julgar , quando tudo fe acaba, menos valor requer,
. do que quando naõ acaba. 144.
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Mageftade. Só a de Chrifto
he lua: as demais faõ de
empreftimo. 138.
MARIA Santiffima. Como foy para ella efpada
a Paixaô do Filho: I25\
Sua devaçaõ quanto vale
para bem morrer. 128.
Como na Refurreiçaó
do Filho foy metida em
hum cerco de alegria.
383. Se deo , ou naõ ,
principio á devaçaõ da
Via Sacra.347, e feguint.
Foy Imagem reprefentativa de Chrifto : e como.
380. Aula doMagifterio
da Fé. 391.
Martyr. Para o fer perfei
to , ha de padecer, e ca*
lar. 78. Martyrios , como foraó pronofticados
no Prefepio ; e efte, final delles. 35*.
MaÕs. Lavadas do alheyo,
alcançaõ viélorias. 46.
L,
Morrer de muitos annos 9
LadraÕ. Trata o íèu negoe viver muitos annos,
naô he o mefmo. 309.
cio em fegredo. n .
Ha
homens, que conta6
Lagrimas. SaÕ effeito da
dor, e alivio delia. 167.
mormuitos annos
rera
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no Sabbado.. 36$*$
rem de poucos. 310.
Morte. Na do Conde de Peccados Se h e G h r « W f
naó tem defculpa. 1*9.
Unhaõ chorou EIRey.
Como fe engana com a
339. Como fe preparou
falvaçaõ. 123. Porque
u Conde para ella. 340.
naó
quiz, quando Deos
Mufica. Qual era a delRey
queria; poriffo, quando
D. Joaó IV. 293.
elle quer, naó quer Deos.
Ib. Sua mi feria em haver
N
de fer condemnado pelo
Juiz
mais mifericordioNacimento. No de Chrifto
fo. 136.
nace o Primogênito, e
Penfamentos.
Saõ efpelhos
• juntamente o Irmaõ: e
dos corações, 192. Saó
como. 50. He Nacimenos primogênitos da alma*
to de Orador. 51 ; e de
Filofofo. 71.
187. Quaõ generofos os
Novidade. Qual (foy a do
do Infante D; Duarte.
Orador de Belém. 54.
188. Quaô nobres os ãè)
Joleph. 190. Quaes QS
de David. 194.
Portugal. Qpantov PrínciOração. Quanto a contipes o pertend^raõ. 281.
nuava o Conde D. FerDeo huma pedrada nu
naõ Télles. 391.
cabeça de todos os PolíOrador. Qual he a fua prir
ticos , melhor que David
meira parte. 54.
na cabeça do Gigante.
Origem. A da Via Sacra fe
287. Preffa , com que
difputa. 347.
reconheceo a feu Rey
natural acclamado 300.
Portuguezes. Tem pri.no*
res bcllicos com Deos
Paffos. Quantos eraó, os
numa facção glorioía.24»
que a Ley determinava
Poucos homens, e nem
todo*

o
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Jpfodos elles brancos, fiaiiéraó tremer a Herodes:
* affim tremeo dos Portu• guezes o Hollandez no
Brafil. 36. Haó de fer
julgados mais gravement e , que outras Nações.
144.
Povo. Segue as cores do
Rey. 35.
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e porque, i^ó. Os Reys,
em quanto Reys , faó de
differente efpecie dos outros homens. 236. No
Rey, em quanto Rey, a
Deidade he natureza ; a
humanidade he propriedade. 237. Muitos faó
Reys, enaó reinaõ. 297.

Querer. Naó bafta o que- Sabedoria. Quaõ grande a
do Principe D. Theodorer para o homem fe falfio. 267.
var. 123.
QueftaÔ. He curiofa , aon- Salvação. Deos , aos que
mais ama , falva-os muide fe falvou Enoch no
tas vezes. 336.
tempo do dilúvio? 337.
Saudades. Onde o auíente
he comida , as faüdades
faó fome. 327.
Sentimento.
Cada hum fenRapto. Hum execrando do
te , como entende. 245-.
S A N T Í S S I M O SacraSaul.
Quanto perfcguio a
mento na Cidade do PorDavid. 179.
to. 326.
Rey. Para confervar-fe fe- Saulo. Que exceflivo , c
furiozo perfeguidor foy
liz, naó ha de eftar femda Igreja. 401.
pre metido na Corte. 40.
óV.Quaõ
difcrétamete poz,
Sê Io nefte Mundo , e no
e tirou os Çcus lutos na
outro, quaô diflicultoíb.
Paixaô
de Chrifto. 245. ^
137. Chama-fe Paftor:
quando , e porque. E Soledade. Como paffou á
fua a May de Deos. 372.
chama fe R e y ; quando,
Texto.
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faõ, os que reinaõ. 297.
Valor. O cios Portuguezes
contra os Holíandezes.23
Ver. Quanto mais move,
que o ouvir. 66.
Via Sacra. Tempo, em que
a naó podia correr a Senhora. 349. 6c ultra.
Vidoria. A do fitio do Efpirito Santo contra os
Holíandezes *, com que
foldados , e com que armas. 17. He victoria Divina vencer ao inimigo
com as fuás armas. 20.
Aquella he inteira, que
naó cuíta fangue; e em
que fe confegue o intento, evitando o perigo 24.
A do Rio Real toda de
Deos. 2<r.

Texto. Como fe entende
aquelle: Qui gladio acceperint, gladio peribunt.
(Matth. 26.) 371.
D. Theodofio. Morreo efte
Principe de muitos annos , fendo moço. 269.
Sua modéftia no trajar,
e outras virtudes. 261.
Jogava déftramente as armas. Ib. Ninguém o vio
irado. 262. Particular
devaçaõ, que fazia muitas vezes cada dia. 263.
Os feus amigos eraõ
Deos , e os livros. 265.
O feu apozento era como de hum reformado
Religiofo. 266. Parallélo , que fez de fi com hu
mifero. 269. Sua pureza. 271. Defprezo, que Zelo. O do Marquez de
fazia do dinheiro. 272.
Montalvaõ, Vice-Rey do
Suas altas idéas.274. RoBrafil. 4. O que tinha
gativas por fua vida.275.
das almas o Principe D.
A doença , de q morreo,
Theodofio.
25o. Os cjue
foy de muito amado. Ib.
Deos tinha do Principe
D.Theodofio fer taõ amado. 276.
Validos. Onde os ha , elles
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