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GHRDNICA
D A

COMPANHIA
DE I E S V>

NA PROVÍNCIA
DE PORTVGAL;

E DO Qj
rE FIZERAM, NAS CONSISTAS

d'efie Rcyno}os Relígiofos, que na mcfma Yrovincia entraram,

nos amos emane viveô

S.IGNACIO DE LOYOLA,
ttoííò Fundador»

PELO PM. BALTHAZAR TELLEZ
da mefma Complnliia,natural da cidade de Lisboa,

& nella Lente de Prima de Theologia.

PRIMEIRA PARTE,
NA QVAL SE CONTEM OS

princípios cTefta Província,

No tempo, em que afundou , & governou

O P. M SIM AM RODRIGVES,
Com fua íânc~ta vida,& morte.

EM L I S B O A.
Com todas as licenças necejjarias.

Por Paulo Craesbeeck. Anno do Senhor M.DC.XXXXV.





MAGESTADE
DO MVITO ALTO
PODEROSO, E INVICTO

REY DE PORTVGAL

DOM ÍOAM O IV
NOSSO SENHOR.

SENHOR.
Vitos annos antes da reftauraçam

defteReyno,& felice acchmaçam
de voílà Màgeftade procurou a

Companhia delESV { nefta pro-
víncia, lahir a luz com o Com-
pendio dos heróicos exéplos de

íeus filhos ;masni1ca o cuydado teve efeito,nuca
no intéto houve execuçam. A muitos,& gran-
des engenhos fe encõmédou efta épreza, nenhíi

a concluío : fentiamos ò impedimento , nam co-
nhecíamos a cauía, até-que otempoamoftrou.
Ordenava a divina providencia ( contra a qual

nam hà induftria humana) fe dedicaísé as acções

glorioíàsdaCõpanhiadelESV, nefteRcyno, a

húReyjquefoíleleoitmloíiiccellbrdaquelJcRey,

que a trouxera,& fandira no mcímo Reyno, &
cõquiftis . Seííenta annos eiperou Portugal por

hííR ey ,a que 1c cntregaUt; os melmos eiperou a

ff i Com-
£



Et cincri in

grato fupre-

ma íerebán

Companhia porhum Rey,a quemfe dedicaííè.

A algús pareceo que fe offereceííe efta Chro-

nica da Companhia de IESV Lufitana l ao fere-

iliísimoRey Dloam III. que a fundou^ que,pa-

reee,por direito nos pediam luas cinzas efte re-

conhecimentO;porquecomo por íua mortenam

acabaram as obrigações em nós,namdeviam fe-

necer as lêbrãças d elle ;& aíndaque as cinzas (fe-

gundo diz o princepe «da poefia) íèjam ingratas,

nós devemos fer a eftas agradecidos i que nam
exime do agradecimento aos vivos,aingratidam

quehànos mortos.Cõmtudó ámim me pareceo

que faria mayor ferviçoaoíeremfsimoReyjá de-

funto,fe dedicaífeaiites efta obra a V.Mag.que a

elle^ãtes a hú Rey dignifsimo fucceífor feu vivo,

doque às cinzas dellejà mortas : primeiramente,

porque o Rey quefucede he húa imagem viva,

&,doqúe precedco,namha mais que húa lêbrã-

ça morta. Segundariamente,porque tenho por

certo,que nenhúa coufa maiseftimaraaquellefe-

liciísimo Rey,que a que mais redundar em hora

de húRey ,
que lhe reftaurou feu Reyno, & avi-

vou fuás virtudes: porque aisim como he mayor

façanha reftaurar o perdido, que confervar o al-

cançado;aísim julgará que mais fe deve offerecer

as honras a hú Rey, que deo a vida a feu Reyno
morto, do que a hum Rey,que confervou a vida

em hum Reyno vivo. & quem duvida,que voffa

Mageftade glorioíifsimaméte reftaurou o que o
outro pacificamente confervou.

Acre-



Acfeceçtafe,que ha enrvoííá Mageftadehúas

rezoês(alem das comuas de íuccçflbrjparticular-

mente repreíentativas do íereniísimb Rey ja de-

funòto; porque he V. Mag. iucceííor leu imme-
diato , & animado .;

immediato no nome , que iè

nam repete ò de vòíía Mag.íèm que iinmediata-

mente nos traga à memoria o íereniísimo Rey
Dom loam terceiro , quem repetio nunca Dom
loam o quarto , que lhe nam occorreíiè logo o
terceiro? He V. Mag. tãmbé fueceífor animado,

& vivamente réjireíèntativò rios dotes , & reaes

talétos,que nelle le viam; porque em voíía Mag.
le vè áreHgiáiii,pera com Deos

;a obediência, pê-

ra çbm a Igreja^ a milèriçordia.peracom os po-
bres; a afabilidade,pêra com o povo ; o amor à

pátria • o favor,pêra com as letras , ajuftiça , &
igualdade pêra com todos ; a afperezá no trato

de liia real peflfoa ,
que. pode fer exemplo á pe-

nitentes religiofos,& tudo em tam perfeito grào,

que nam parecem imitaçoens de tal Rey ,mas vi-

vos exemplares de tal virtude; & com vtermòs a

voflaMag.feitoReVjOS que o conhecemos antes

de o íèr , podemos com, mais rezam dizer o que

Plínio •liíòngeàva ao íeuEmjterador V eípafianò,

que nenhúacouía em V. Mag.mudou agrande-

za de lua fõrtuna,mais que em lhe dar novas oc-

caíióensde fazer bem,& de parecerbom.

Emfimem voíía Mag.lemos o íèreniílimoRey

D.loam terceiro ,
que V\ Mag..melhor efereveo

em fua peflba , do que 03 eícritores defua vida o

Plin.inprac-

fat.adVefp.

quam ín te

muravir for-

tunse ampli

rudo,nili ut

prodefíerã-

tudêpoílès,

& vellesj

y 3



Xfcnoph.ii?
ruo Cyro.

Bónus prin-

ccps nihil

I
diffei-tàbo-

|

nó patre.

defcrevéramem léus livros: & afsi fioou V. Mag.

muy íiobre,&mais animado defcêdente d'aquel-

le grande Rey ; porque fe d nanl foyem todono

fangue, que heanienoi: parte , õ foyem tudo no

dpirito,qlie he amelhor arte: &fe namhe V. M.

defcêdentepróprio nofilhámétò.he fucceííòí le-

gitimo nasobrigaçoéSidas qiiae^húamuitoprin-

cipal hefavorecer,& amparar a Companhia,que

foy obra do braço daqiieltó éfcíarecido Rey*

cõtinuando vofiaMag.no amor que nostinham,

& favof, que nos faziam os ferenifsimos Reys

Portaguefes^ntecéíTores de voffaMageftque lè

entregaram tanto àCoitipanliia,qUé âtéfuas mef-

mas cofciécias delia fiâ^am.Efte amor herdaram

dó magnifico Rey D íôam o terceiro os ferenif-

íimos Reys D.Sebaftiám íeuneto, &D.Hérique

íèuirmám,& todos os ptincepes,& infante^ que

poríiòsâmaré comopays, õs fervíamos nós co-

mo fdliós;que hum b<5 Princepe,còmo difle Xe-

aophonte,
b namfe diftingue de hum bom pay.

Efte recíproco amor himosjàvendo>& ef-

peraMòs cada diaver mais transfundidonô tora-

çam de vòfífo Mag. áísim como ndflbs primeiros

Padres traní fundiram em nós,filhoSfeus,o amor,

que tiveram aosReys de Portugal: de modo que

os Reys teíiàram em voíTaMâg.o amor àCômpa-

nhia ; & noííos Padres teftàram em nos o amor

ao Rey ; eíies páííãram a nos a obrigaçam

defervit a voffa Mageíkde 5 aquelles pafláram a

voífaMag. a obrigaçamde defender aCõpanhia,

a qu ai



áqualatégora de lua parte nani faltou em hum
ppnto,no lèrviço de tam querido Rey,- afsim pe-
lo aííeéto.&obrigaçam, quetemosa voííaMa-
geftade,como pela gratidam,& obrigaçoês

5que
devemos aosReys antecefíores.

.

.i Dedicafeefía Chrònica a voíla Mageftade
aos finçò mn®$ de leu Império , tempo a que os

Latinos chamam Luftro , em argumento ,' & vati-

cínio de quanto luftre crefcerá a eftas illuftres

accoens , & obras .maravilhofas dos filhos da

Companhia de IESV, com tam íuftroío, &real
patrocínio. Dedicafe aos finco annos , debaixo

da protecçam das íinco quinas das armas de
voíía Mageftade, ou das chagas de Chriftõ not
fo Salvador , pêra que o meímo efcudo defenda;

o Rey , & ampare a Companhia; porque dizem;
bem as chagas de Chrifto com o nome de IE-

SV > & o efcudo do Rey com os foldados da

Companhia.

ivcreípera noíTa Religiàm de voffa

,nam fó pêra que a defenda, como fi-

zeram os Reys anteceífores com feu efcudo , &
braço real , mas também pêra que os filhos de

iànòto Ignacio, na íbmbra,protecçam,& anipa-

ro de tal Rey , façam na prègaçám do Evange-

lho, &; promulgaçam da fé taes acções, quaes íè

contem nefte volume, que olíereco a voííà Ma-
geftade, cuja autoridade real nam fò hàde apa-

drinhar o credito das coufas grandes , que nelle

íèeíC-revem,mas"também apeflòa,que asefcreve,
- - -

.

- ^ -

p Qti-

FeftuS,Var-

ro,Plin. Iu-

nior « & ali)

apud The-
aur. língua*

Lat. verbo

Lufuum.
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porque igualmente he de vofía Mageftadeo ob-

jecto do livrô,& a màiri do efcritor , oferecida

côm a pena , & com ávida ao mayor lèrviço

de tal Rey , de quem fou,& me pròfefío o mí-

nimo,& o maydr fervo ; ò mínimo , no mereci-

mento de afeito mayor, no defejodefèrvir.

Guarde Deos á Realpeffoa devoflàMágefta-

de, perafenhofear ó mundos St perareynar no
cèo.

De VoffãMãgefiad^

Humildefervof

Èahheqar Telle^.

LICEN-



LICENQa z>0 PJlVRE TXOV/KCI^L t>

U

Companhia de 1ESZJ^naprúvincia de 'Portugal.

ANtonió de Souía da Ce mpanhia de IESV, Provincial em
Portugal, por particular commiííam

,
que peia iíTb tenho

do muito Reverendo Padre Mucio Vitelleíchi,hoffo Pre-

poíito geral , dou licença pêra íè imprimir a Chronica da Com-
panhia de IESV defta provinda de Portugal

y
compofta pelo Pa-

dre Balchezar Tellez da mefma Companhia; depois de vifta,

examinada , & approvada por peííoas doutas , & graves da hofía

Companhia. Em teftemunho dò qual dey efta por mim aflinada,

St felada com ò Feio do meu offieio, Lisboa a io.de Agofto de

1642,.

iAníomo de Soufa.

1VIZ0, E UPPZOVJC^JLXC, QVE T>EO SOZKE
eíia Chronica o Padre Meflre ^André Cjomes da Companhia de IESU,

Lente ftefoy de Philofophia , ($f Theologià } (ffi
pregador

tnuy celebrado nejie Tleyna*

POr mandado dò fcadre Provincial António Mafcarenhas,

li,com grande gofto,o liuro da Chronica da Companhia de

IESV defta província dePortugal,ordenada pelo Padre Bal-

thezar Tellez da mefma Companhia ; pareceme Ter obra de gra-

de edificaçam,& cóníblaçarri pêra toda a Companhia, em que fe

referem coufas mais admiráveis, que imitáveis, & de grande còn-

fufam pêra alguns ddà que vicemos , & vemos quam longe efta-

mos daquelle primeiro , 8c íervorofo efpirito , em que noífi

fancía Companhia fe fundoii . O eftylo da obra he grave > 8t

pouco affe&ado, como deve íèr o da hiftoria. Tudo o que nella

fe refere he muy conforme às tradiçdens 3que hâ defta provinciaj

a qiíal aò Autor eftâ em obrigaçam, pela boa diligencia, Sc cer-

teza
i
Corri que as inquirio, & pelos graves termos, com que as re-

fere. Pelo que me parece muy digna de fe eftampar , pêra édifi-

caçam,& proveito efpirkuai de todos, & principalmente dos fi-

lhos dá Companhia. Lisboa o\de Outubro de 1644.

lAndré Comes.

t% 1V1-



IVIZO
, E \ATf ZOOJ T^4M

y
QV E iDEO WMl

cfá Chromca o.?.M.Taulo Çmes da Companhia de 1ESV, '

Lente yéilado em Tbeologia.

I cõ âpplicaçam devida(& *devefe todajefla primeira parte
da Chronica daCompanhia de IESY, no tocãte á Provín-
cia de Portugal, compoíla pelo Padre Balthezar Tellez da

'

mefma Companhia , & Província ; & entendo que a efte livro

quadram bem as palavras, que de Chriílo, grande Dêos, difíe o
autor da obra de Vera árcuncifme{ que anda entre as de S.Hiero-
ríymoj aonde^querendo averiguar a caufa do fíího de Deos, man-
dai aos feiís

jj

que nam diííeíTem fer elle Chrifto
;
havendo tantas

reZoeiís pêra eííes o publicarem,' diz: Mavultfe im>entum y eptampro-
ditum , Afíim .que o meímo liyro dou por abonada teftemunha
do muito que deve Ter eftimado, lido, & mais lido. E acharfehâ
tam longe de\er coufa contra noííafancta fee,& oonseoíiumes,
que nelle fe acharam grandes confírmaçoens da mefma fee &
díuílrifíirnas finezas dos coftumes mais fubidos , Do autor fo-

mente digo, que no efpeculativo tem aííás moftrado
\ que com-

prehende as íciencias
;
neftra obra moftra, que exercita a prati-

ca do realçado das virtudes, & mais das majs aventajadas • 8c aí-

fim entendo fer efta obra dignifíima de toda a licença, pêra ía-

hir a luz, & a dar à hifêoria. Sara Roque n. de Outubro de
fauloQornes

.

^ffzoVJc.oEns
; e

'<'

líCekc[jl$-
do SanBo Offício. - -

|;

Padre doutor frey António ,Bottado
, Qualificador do

i Saneio Ofíicio,..veja o livro, de que íe faz mençám,& in-

forme com. feu parecer. Lisboa %?. de Septembro de

ferodaSyívá. Francifco fardofo doTomev*

: ;-. famaleao Rodrigues facheco,

T<A&ECEK,E \A
cPf^OVUC

iaM T>0 MV /TO
Reuerendo T.M.Fr. ^António 'Bottado da/agrada Ordem de S.Jgoftnkoy

Doutor,^ Lente de lheologta, Qualificador do S. Officio^c.

I efta Chronica da Companhia de IESV de Portugal, dig-
na empreíà do Padre Medre Balthezar Tellez

,
qáe codal

feu fing-ilar engenho
, em planta tam breve , nos moírrd!

jero



bem as traças,
#
& aliceífes deite grande edifício efpiritual

, com
tal arte, que nada fica por ver, ôc muito que imitar nos exempla-

res fan&os defta íagrada Religiám, & no Autor a modeftia
i &

bom eftylocom quiefereve, íem oríeníâ de particulares, edifi-

cando a todos
j
p*ra o, que deve fahir a luz efte primeiro tomo.

Lisboa no convento de NoiTa Senhora da Graça , em 20.de Ou-

bro de 1 644.

O f.MJr.^António Wottado.

<p UtECEt , E J.?ftOV Ut.UM DO MV 170
'Referendo

C
P, TifC.Fr.iAdnamfedro^dafagraàa OrdedafanciífsimaTrindade,

Doutor
)(çjf Meflre em 7heologia3 Qualificador do S.Offcio, (çffc*

Muito Reverendo P. M.Baíthazar Tellez he o Autor de

fta Chronica,da ittíígneReligiàm daCõpanhia de IESV.

da Província de Portugal (que por madado do Conítrlho

geral do S.Officio vijnella nâm achey coufâ algua contra noíía S.

Fê,ou bons cofttirties; antes os raros exemplos de víitude
y
& mor

tificâçam,que nelía fe referem, pedem fervir de grande utilidade

a todos os que a lerem; porque,comó diííe grande Doutor Sam
Bafilio: Illorum enimtiuimfide clameruntmporia i

yèhlt lucém quârídam Dei

cultoxibws aà virtutis iter ojlendit : grangeando o Autor ó devido ref-

peito a ília illuftre Religiám, com a relaçam de progenitores tam

infignes.

Salicet ejl olim ús rerum infemine cértd,

Et referunt ânimosfingida tjuaque fatrum,

Lisboa no Convento da SanótifTima Trindade , em íõ.de Nove-

brode 1644.
'Doutor Fr tuAdriám Tedro*

íftas as informaçoens
,
podeíê imprimir ó primeiro tomo

da Chronícada Companhia de IÊSV defta Província de

Portugal, Autor o Padre Balthezar Tellez ; & depois de

impreíTo tornará ao Confelho pêra fe conferir com o original, &
fe dar licença pêra correr,& fem cila tiara correrá, Lisboa i< de

Dezembro de 1644.

FrJoamdeVafconcêllõs. fedrodaSylva.

Francifco Çardofo de Torneo. fantaleam Rodrigues

Diogo de Soúfa. \

fachecó.

"; '

" "' "

Licença



Licença do Ordinário.

Í3 Odcfc imprimir. Lisboa o*, de Dezembro de 644.

2?iJfo de Targa.

Licença Éealdd Mefado Taco.

Ve íè poíía imprimir eíle livro, vifto as licetiçasdo S.Of-

ficio,&Oidinario,& depois de ímpreíTb torne peta fe tai-j

xar, 5c fem iíío nam correrá. Lisboa q .de Dezembro de
645.

ktheiró* Coelho.

Efta primeira parte da Chronicà da Cõpanhià
de leíii da provinda de Portugal, eftá conforme
cõ o originalLisboa no Cõvento da San&ifsima
Trindade de Lisboa,a n.deóetêbrode 164J.

Doutor FrAdrião Pedro.

Vifto eftar conforme cõ o original,pode cor-
rer eíie livro.Lisbóa 19.de Setêbro de 164.J.

Vrancifcò Cardofo deTomeo. Pedro da Svlva.

Pâ itâkao Rodrigues Pacheco. Diogo deSoufa,

Taixão efte livro intitulado,Primeira jjarte da
Cbronica da Companhia de /elidem oitocentos
reisXisboa 27.de Setembro de 64J.

Pinheiro. Menejes. Cd^adoi

PRO-



•PR O L O G O,

A D V E RTENCIAS
NECESSÁRIAS AO LEITOR.

| Sta hoje tam augmentada cm Portugal a Heligiám da

I Con.panhia de 1ESV ; multiphcoufi tanto , nefles cento

Ã tffrtyMtro annos^eflepequeno gram de mojlarda
,

que

$M^W Wyo âfdzerfe huma grande arvore , a qual bem qua-

^ dram os louvores,cpue ofropheta^amel dava a outra,

de quefala no cap . 4. cuja, altura,di^ que chegava ao

céo, cuja vifta abrangia aos últimos fins da terra, asfo-

lhas[ermõfpmas , ofrmto copiofo , ($f
muy faudavel

Froceritas eius contingeascadam, aípe&us illius erat uique ao

términos univerfae terra?, folia eius pulcherrima, fructus eiusni

mius ÔCC.BJledéo ejla grade, (êfrfermofa arvore few grades,ejermofos ramos,

nam so pelosprados de^ortugal^mas tahem pelos ejpaçofos campos do mmdt

todo
;
porque de fortugal fatiiram asprovíncias da ^fidno Oriente ,

os Colh-

rios, èfr refidencw pela africa a província âo 'Brajllno mundo novo -

r ($y até

Hefpanka deve ejíe reconhecimento d nofaproumcia de fonugal, como \eremos

ncfla íhronka. . . ._

-
'

.

2)eo também efia noive arvore fruitos de íençàm, $/ muy bem affefia-

dos} nos muitos Rehgiofis de rara virtude , ffl
admirável Vida, que nella fe

criaram. forem toda efid grandeza, (gr toda ejia frmofird efíavd como ef

condida debaixo da terra,fim[e njcrcm [em ramos,[em brilharemfiuasflores,

femfie hrdremfius fruitos • porque, por lhe[altar a luz do freio , cfiavam as

coufisdeflaprovíncia como nas trevas do efquecimeto-^ficavam efias Vidas como

fepultadas^[em <Vida, por nam terem a alma da mprefidm . Twhafe eíie

cuydado entregue a muitos fadres , dos, quaes, com grande fundamento
: fie

po-

dia efierar o bom logro do que tanto[e defejava 5
porém atégorafi nam tmhd

chegado ao termo de vermos compóílos,gr eflampados tam glonofios trabalhos,

como[oram os desta província, ...
.

TÊieramfinalmente os[upénores- ame entregar eíla ocupdçam ,
quando

cu menos o cuydava ,por andar com penfiamentos àe Theologwr ,. (gjr nam com

divertimentos de hfiorias: aceiteiporém o que me mandavam
,
porque nam po-

dia refflir, a quem devia obedecer
5
$for me namficceder cómodos outros,

li% logo as mãos a obra , revohi oS papeis ,
que difto havia , gr dchcy que o que

nefla matéria mais [e tinha cançddo ,
[oy o fadre^lvaro Lobo denoffa Com- .

panhia,naturalde Villa leal,homem dôuto^f muito enditojçrmuita ruerda- I

. L , 1— s=s ie^

Bart.-i. n 8.

Magna arbor,

& foras.&c,

Primeira aâ*

vzrtenciai



Plirt in lua prje

farione ad Vel-

paf.

£ít cnim be-

nignu, & plenu

ingcnui purlo-

ris , faíeri per

quos profece-

ns.&c.

c

lll
In Virg. vira'.

Hos e»o verfí-

culos feci tulit

alter honores.

Segunda àd-

[f

nertencia.

m

Terceira ad-

vertência.

de,fflfynceridade-* o qual^ alem cie hum doutifsimo tratadoJa entrada das %e-

ígioens èm Portugal j me deixou acabado
, pofio que fem o imprimir também

deixou começadas
jffi

muy bem diligenciadasgrandes noticias das couTas perten-

centes a efia província: ($f porque he de honrados (como di^ Plínio
h
afeu Em~

perador ]/efpafiànò) confiefiar aqúelles de quem nos aproueitamos: fijr forque i

u

nám pretendofier do numero dos que [como o outro
e
fe queixava') querm grar.-

gear honraprópria, com vender verfòs alheyos-, confeito, com toàa a candura, que

me foram de grande ajuda ôspapeis, (^f noticias 3 que achey do Padre ^Álvaro

Lobo,(^r eBaJèja aprimeira advertênciai

^Advirto tambem,que apim trato ás coufaspertencentes a efiaChromca^qtte

maispretendofeguir aspefoas de quefalio, que atarmt aos annos, que vam cor-

rendo

-

y
porque a hífionafeitapor ánnàes, ainda queferve muito pêra a boa cla-

reza dos tempos
j (çjf

melhor conhecimento dos amos j com tudo tem outrosgran-

des inconvenientes
7
porque áconta defeguirdeS a ordem dos annos, nam vindes d

dar o devido conhecimento das pèfjhas; pois talvenera neceffario levardes ao caho-

a vida de hum vdrdm úluslrê, queficaria totalmente interrompida 3 fe o autor fe

houvefie de obrigar a hirfegumdo o curfo dos tempos , contando osfuccefíospelos

annos . Çom tudo em quantoforpofiivel feguirey a ordem dos annos , ao menos

pêra começar osprincipaes fucceffos>} ffi
pêra fio, noprincipio dapagina , em que

: corneto a tratar eílas coufas,ponho oamo de íhrifio^que entam comaMr o an*

no dá CompanhiâMuey, erd*

Heparfo efia obra empartes\asprimeiras duas \q cu agora tomo a minha cota)

ãprehendemo tempo quevtveo governado a CompanhiaSJgnacio nofiofundador',

qforam quafidefafeis annos;^r trato namfomente dos fuccefios pnncipaes,das

fundaçoens,(çffprogreffos de CollegioS, (^r cafas, que entam houve em Portugal;

riM juntamentefalio de todos áquelles vároens illuílres, que nefies annos entra-

ram nefa província, contandolhes aí vidas, de talforte ^ que ainda que na or-
:

ímdos annos nampaffio do tempo de SJgnacio, com tudo^pdr refpeitodas Pef

Wj vou mmto adiante , (gfi
douplenária noticia das vidas de femelhantes fi-

nitos. Porem de tal maneira trato efiáS Vidas
y
dos que entraram, ^ficaram

nefa provinda, que tambeto conto , ainda quepor major, os futceffos dos nofios

%eligiofos;qUefahtram defieHeyno, pêrafuás conquifias
,
porque tambcm fim

ramos, 0fforam garfos pertencentes a eíla grande arvore
,
poisfam filhos dc-

fla província, queaqui criamos % (^r daqui embarcamos pêra a Índia
,
pêra o

Srafil,
(çjf

mais conquiflas* Más com tal modo fallo afsim de huns como de

outros, que toco muy brevemente aí coufas daquelles cujas vidasfam jdpor ou-

tros imprefias, fflfabidas , como he 4 Vida de noffofancío Padre Ignacto , de

I

S. Framifco dê Xavier, do Padre Mefire Cofiar Sarzjo
, (gjr de outrosfeme-

Ihantes: detendome mais naqUelles de quem fe tem menos noticia
;
porque dfia

maneira nem enfado aos que \a fabem algumas coufas defias, (^fico finsfa-

zeiuio
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Zgndo aos que defejum fiber outra*.

^AgoraneBa primeira parte, dou conta aos principies da Companhia ne- Quarta à&

fie %eym-yffidefim progrefios,no ttrnpo em que mlla governou o
c
P.M.Simam, vertenc,a -

Rodrigues de^Azçvedoj qitefoy ofuprimeirofundador.,
(êfr fera o principal

fo?eito defld primeira parte j
contandoihe fra faneia vida

, ffi duofa morte.-

'Ha fegunda tratarei âo-.mais tempo*, até a. mertè bemaventurada de nojjo San-

eio Tâtriafcha Igr.acio, contendo cm ambas as partes
, efpcaalmente nafegun-

da, mmtasxoufas pertencentes a elZey Eim Ioam o JJi. cuefoy o primeiropay,

(êr principalpfoteBor dhtompanha; fazendo também aniefma lembrança do

feremfsimo Rey T)om Henrique fu irmam, afim nofãrgue, que teve, como na

amor,que nos moflrou.

ZJzo tirdmariametede eflylo menos affeBado, fem l'forjas
,
fora de galas'',

(êfr fem os enfeites,
(êfr

liberdades com que alguns pretendem nefes tempos vi-

novar palavras, ($? rvtfir d culta , porque até mfio quero n ofrar cpu ' fgo o

eílylo da verdade , a qual os antigos pintavam Jem trajos
, ffi dcfpo]ada d

roupas hérofas ; ffifor ifjo quanto menos enfeitada, tanto mais km e graça

d/: porque, como affirmáfanclo c4mbrofio, maisforça tem a Verde
à;fimfies.

qm.amwtirú eloquMy Maipi: Ambicioío cloquentix mendacio, fím-

plex veritatis fides. Tragoporem as vetes algumas provas, ($r alluzoms a ai

ipuiniú ad-

vtrter.cta.fo-

bre o t flylo

h'Jla C hro-

•/ca.

Horar. lib. i

.

Oi 24.

ínconupra fi.

des , m;da^ue
veritas.

Àinbr. ciePa-

'tiar.Abrah.

lib.i.t.x.

fã

(0r exemplos de vúroensfanllos, ($r de homens religiofos, namfca fofendo con-

tra o ceflume de bons autores , ($f centra as leys de quem efereve Chronica.

Com tudo, por nam molefar os leitores, raras njizes ponho eflas autoridades

em latim no conteiHo da híforia ,
remetendoas a margem , com toda a certeza

pofíwl dos lugares citados-, cbngandome a efe voluntário trabalho , afimpêra

proveito de alguns curiofos , como também pêra moflrar a certeza das coufas,

me allego pois todas Vi nos próprios autores
} fem me far de diligencias

dlheyas.

Também advirto
,
que como eferevo hiftona de muitos fadres , queforam Sexta aã*

de procedimentos muito exemplares , ffi
de outros

j
que deram a njidapelafé

[atholica^ 0f herde contar muitos cafos apareceram milagrofos,
ffi

propheticos-,

0f parque me confla ào "Breve do fenhor fapa ]/rbano XJlIÍ. publicado em

1 r.de Março, armo de 162 5. em qiieprohibe, que nam chamemosfanBos,

nem martyres aos que a igreja nam canonizou
; ffi

nos manda,que nam auto-

rizemos por propheticos,($r milagrofos os cafos que mmforem por táes autenti-

cadas pelo Ordinário
,

for ijfo advirto quefemprepretendi guardar efe "Breve,

fífr. que em tudo me remeto ao parecer da Igreja
,
porque fó

tratei de contar os

cafos comofuecedéram, ffi
nam de julgar acenfira,que mereceram: por onde

fe alguma vezjneíla Chromca parecer a dlguem que excedi as ordens defla pro-

hikcam.
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héiçam, aqui declaro
, ffi prot(fo que mais feria ejjeito ííe áejcuydo

, que con-

tumácia da intendam
,
porque êjla fèmprefoy querer acertar,

ffi conforma? me*

em tudo com o parecer
, ffi

juiz? da fanBa Igreja Cathohca
, 0f Romana

^
que

,he.a primeira
, (gffumma regra de toda a "verdade.

VLtIMA ADVERTIN C IA,
acerca do quelè diz denoflb ían&o Pa-

dreIgnacio,na hiftoria Benedi-

tina Luíítana»

T>virto rnais que o meu inteniopèÚa obra, nuficafoy (come cbnfiard

a quem a ler) impugnar opinioens alheyas, reprovar , ou tocar nos au-

tores delias ,
porque nem efcrevofatyratinem componho controyer/ias; I

<~uoufcmprefeguindo caminho direito, femfazer cafo,nem dos q ladrma,ne dos

que erramffeguindo árifca o confelhode S.Bernardo
y Praeterroiffis ícanda- :

liSjCjuàe iuxta iter vobis áde&trisj Sc àíiniftris pofita íunt, ad inte-

riora veftra vos extendite.

E pêra que de todo pomo cefierto as còniendai no contexto 3 ffl progrejfo

deita íhronica,nampojfo deixar de advertir aqui o que julgamos do quefe diz.

na hittoria BenediBma Lufitana,acerca denojtofanfto famanha lgnacio^por-

quefe por humaparte agradecemos mmto ao muy Reverendo fi JKC. Fr.Ledm

deS. Thomas, autor dejía thronka , ogrande ajfetlo , notarei benevolência,
(gfr

devaçam,que mojlra a S. Ignacio, ^pfua Companhia]
($f conféramos,com eh, o

muito que devemos ao fantlifimó 'Patriarcha S. Semo, de quem S. Ignaciofoy

muy devoto^
(ffi

de cuja* saBifimas regrasforno das de outrosfanãos fundado-

res de Èeligioensjnuitofe aproveitou
y
pera o edifício das cõslituiçoens da Compa-

nma:por outraparte nam podemos deixar defentir muito o que nejla íhronicafe

refere (nam em nome do dito author,mas por aUthoridade alheya
J

afaber, que

S.Ignacio tomou o hahito de converfo de S,Bento em M'onferraté , ffi
quepren-

dendoo em Florença
,
por cuydarem queeraefpia

7 fe livrou moflrando que era

irmam leigo de S. 'Beato.

Bem vejo que he muy natural aos hífíoriàdorcs,como diz, T&P Livio, quere-

Duír. novi feiji Yem trazer emfem livros alguma coufa de novo, pêra, com agraça da novidade
,

ltllpU/
,'"mu3

dlujlrar d rudeza da antiguidade
; fifa afimpodia ter alguma efeufa quemjul-

'"íbén.uaítJ' ím íue com e
fi

es caíoi áeS. Ignacio,qUe lhepareceram novos ,fcavafatisfazen-

unoscre d° °
g°ft°

ôs 4*W>$ •' principalmente que efas coufas nam fam inventadas pelo

1 Doutor Frey Leam , fen<tm fielmente tiradas do autor
,

que alyfe allega,

J: que heo 'Padre D. Frey Conslantino (aietane monge Cafsmenfe^ ^Abbade, em

I). ficrn.de vi rã

folitaria adíra-

tres de monte
t)ei.

ín Mft.Behed.

tt.i-.p. 2.C.23

c.l. Í0I.388.

Tit.tiv.dec.t

1 . . ,.',ltlO

i

rudi

lupfta

nc&c.
iltãc. Caief

. hgióià

,

lnlti

cuu
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c u\a authoridadefefunda,^\Je levanta toda esla fabrica, como di*. o muy 'Re-

vtnnÈ^P. Jtí. Fr. Leampor efaspalavras^ que fe km asfolhas 3 3 8.íW. 1.

Quem duvidar deita verdade,veja o dito AbbadeCõítanrino, no «."$3!

4ugar citado. E mais expreffamentejol. 390. col, 1. Tudo o que temos

'referido*tomamos do noíío celebre Abbade D.Conítantino.

'Dâquifefegue quefênés mojlrarmes ,que bê apocrypha,nesles cafos ,a aútori-

\dddê defle muy celebre ^/íbbade Z). Confiatino, que tambcmhe apocrypho tudo o

latié tile dizjiefe particular-, porque afsim como henecejsdrio vir ao chdm a cafa

aquemfe derrubou o aliceífe-, afim por confequenaa wfallíwlfefegue
,
que ha de

'arruinar o edifício dáJ?iflonâ fundada em autor de nenhua authoridade. 'Po.is

pêra mefe v>e\a quapouco creditofe deve dar a eftas propof^oes^ue traz^ o dito

TíXonfatino±trarey aqui o decreto^quefobre efes pontos/o grades empenhos,
f-

zeram os muito Reverendos Tadres dê Jtóonte Çafsmo^ cabeça dafagrada Ordc

de S, $encoÂuntôS nefapróxima congregacam gèrdlpajfadaios quaes cri1sãde

muy b'e' aodito.ÇonHatino Cayetano.poisfoy morijefeu^ advertindo nojuflofett-

timetoMue toda a Companhia devia ter da liberdade/o que o dito Conflatmofa

lava em matérias de tato porte dofundador de hua Rehgutm tam fantla ( da

qual aquSes muy veneráveis %'adres\com gnadegotto,(j>jf honra, nofiá, profefú

vrade irmandade, 0f-fingular amifâde^ fahíram com o decretofeguwte, que aqu,

trêslado de verbo dd ve^bum ,: perd que porhumd vez^fe desfaça todo efeneio-

eiroffifque prevalecendo a vzrdade. X>iz^o decreto da Congregaram geral

Cafsmenfe defla maneira* . .;,.
.

Ctim nobis relátum fueifit íibellurn quendam/ub ttomine D. t>-Aren Ja

Cõftantini Caietani monachi Cafsinêfis^&Abbatis/uiíre imprefsu
gjgjjp^

Societatis IESV exlílimationi infigftiterprseiudicialéjdoluimus fa- com™
"

nè^prout. par eratvehemêterjiominis levitaté, &audaciam(íi qui-

dem talis fcriptiptiis eft author 3
quod difficillimè nobis periuaderi

poteítjíummoperè admiratí:âc iit ReligioíiiiimisPatribus3qui tãti

á nobis fiunt,quanti íp.foru egrégia vir.t-Utê>ae do&rinã fieri xqúu

empemos ipfosfa.tisfiat,utC£eteris omnibus cõfterjnconfultis no^

bis, & prpiíus infcijs.eiaírnodi libru in lucem prodijííe, per occa-

íioné noíhoru cõmitioru in unum çõgregatUfthuc ipfum publico

edi&o evulgare,ac conteftari ftamimus, Addentes infuper prxdi-

duP.D.Confl:antinri(quòd extra congregationé noftrã multis ab-

hinc annis Pontifícia authoritate degatjpoteftatinoftrae nõmagis,

quàm alium quêíibet alterius rellgioíi iuftituti profeíToré/abditu

eííe .quarè íi quid ab ipío in hoc genere huc ufque peccatum eft,

vel peccari in poíterum (quod Deus avertat)contigerií,tum ipíos

Societatis IESV alumnos, tu alios quofcuq, omnes enixè rogatos

volumu^ut certo íibí períuadeant, id cõmuni totius congregatio

oau-

iorConflanii-

no Cayetano.

FF hts



Prologo,& advertências nece(fatias ao Leitor

nis Cafsinenfo ícníui, & in Societatem 1ESV peculian obfcrvan-
craomnino ádverfari, &repugnare* -^

^^ 0>$tfk0 ^ Cor$reaaçamgeralemMmieCafsmo^
dofielmente em fortugueSydi^afimti

Como viefTe a nofta notÍciá,que fora impreílb hum livro,conv
nome de D.Gonftaritirto Caietano,monge Cafônenfe.&Abbade
mutto prejudicial á boá opiniàm da Companhia de IESV. Ti-
uemos grande íetirimento

5como era rezam, efpantandonos muito
da liviandâde, & atrevimento daquelle homem ( fe por ventura
eíle he o àutot de taí obra, ao que difficultofí%iámente nos po-
deremos perfdadir ) 8c pêra que por nos mefmòs demos à fâtisfa-
çam á eftes religioíiísimos Padres.quc tam èftirhados fám de nós
quanto pede fua excellente Virtude; êc dóutrifiã j pera que confte
a todos,que efte livro fahio a luz/em Termos confultados , & fem
totalmente o faberrrios; agora, por eftarmos todos Congregados
poroccafiàm do noíío Capitulo geral , determinamos de decla-
rar^ cónteftar efte mefmo noífo fentimentOj com hum publico
decreto. Acrecentando mais que o dito P. D, Cónftantino por
haver muitos annos que vive fora de nofía Congregaram , 'com
autnòridadePontifical,nâm he mais íbgekó ao hoíío poder do que
qualquer outro profeíTor de outro qualquer inítituto dèreíigiam-
por onde fe elle nefta matéria atégora tem errado

> òu fucceder
errar ao diante(o que Deòs nam permita) pedimos mu* inftante-
mente, affirna todos os Religiofos da Companhia de ÍESV co-
mo â quaefquer outros, que tenham por certo -, &feperfuadam
que rito totalmente repugna,& he contra o commum fentido dé
toJa a Còngregaçam Cafíínenfe, & Contra ó particular refpeito
que temos à Companhia de IESV. ÊHehe o è&ètoaam refira

'

Vexam agora osjw&^a verdade, fefe ha de dar algum creJm,em

coifa ccnfma,quefe o muy reverendo f-, M. Fr.Leàm tiveffe noticia da k-
Viúídàíedeíle autor

,
nam deixaria cfiamfar tal opiniàm,?elo que lhe merece

toda efia ProvinCià da Companhia em fòrtUvaU

Jtntes efpero, do amor que nos tem éíle Èeverendo Padre, que tome lhe

confiar afsimdetoffo 'yfo fentimento, corno da verdade defie decreto , nos dard
aftnsfaça^mfle particular delle efpera aCempanhiu,câmo']dfc^a Congregaç<
geral em Monte Càfsmo porque nam he mayor a irmandade,

ffl

dtmgregaça
geral em Monte Cafsino

;
porque nam he major a irmandade',

ffl amizade
}quc\

os muy referendos fãdres Cafsmenfes tem com a Companhia, em Italiano que d-
que Wm com a Companhia^em 9ortú^al,os muy reverendos?adres deLfaoradl

Ordem
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Perr. de Riba
in vita S.ígnai

.lib. 1:0.4.

Itíah.Pet.Mafí

in vitaS.Igna'

lib.i.C.4.

>ndr. Lucas.,

n vita S.igna.

Ilb 1 ,cí
Orland hiítor.

Sociec.Iefu.

Ilib. i.n.16.

Ioann. Eufeb.

invira SIgnar.
Itc Vilhegas,&

alij cõmuniter.

Ordem (aos quaes tambémfngularmmte cfhmamos
}
gr amamos) que[em du-

\

Vida devem Querer,procuramos efta [atisfaçam, pêra como membros wuybtm
j

unidos[e farícere com[ua cabeça de Monte CoJjíko. Moa forque poderá ai- v,de huwr

mem dizer me Pode o autor[cr afocryfho,(^rtrazer alguma hiflana verdadeira foi. jos.coi.i,

(comofe dtz.de^U !'^iBaltylomco)mo[rarey brevifiimamente que (ale do autor

Çonfiatmofer apocrypho)o que nefeparticular diz^hefalfe.

B decendo do particular deBa contenda , corno o hey com hm
homem yjlgddá for leve, dffutarey cm çlle a de leve , deixando o fezode mdyo-

res, gr rriâs largas rezoens, fera outro temfo,fiafsmfor neceffario d èjla Pro-

víncia. & 'íjtidnto d& hábito
,

queS.. Jgnacio aly veflio {[oy humftccode burel,

,
coma dízjm todos os auwèsde[udvidd, que aqui dllego d ma<rgem,os quaes e[.

creverdm iflo muito drkis,que o ditò.Conílantmo^ quando os nampodia mover

alguma paikdm^pòisnmjwdiamdémhdr, quèfi poderia efirever talfal/ida-

de: 0r ainda hoie temos êétre nós grandes relíquias dejle facco, que comfra vi-

$a.tefiificàm(ér de burelfàrdo> trdzià mais o Saneio mm.t curda de e[parto

com que[e ciftgia, dndavdcom hum pé dsfcalço
i
forque no outro

,
por cau[a d.

fenda, traga huma álpWç-Á>d$ effarm gr nam haverá homem de bm jmzf

\que digd^que 9 hdbitodénfongé de SíJBento hehumftcco de burel , huma corda

\ dèefpartòyph défcdlçàs\ cabeça defifibend. Mayor fundamento, teriam, os

muy reverendos ladres ddmffd ^Jrrdbida em Portugal ,pcra pôr embdrgos do

duo ConflantinoUietdno,diz?tidú que-, a elles feriectd SJgnacio.y pois lhe vefmfeu

habito ,que também he humficco d* burelpdrdò) huma corda dfejparta, com as

de mais dlfayAs dapobreza de S.fgnatiOi.

perecemafe que aquellepobre[acco ndm lho deram d SJgnacio em Mon-

ferrdte,findm.que \á 11 levava comprado, quando entrou ndquelle[agrado tem-

\ pio da Senhord, dfstm o teMcao9adreMdffeo lib. i.c. mj&e* Viatorium ioanr.es Maff.

ibi (em hum lugar ]unto dMonferndte) coemit oinatutn , talatem ç ig„.c. 3 .fine.

facco tuniçam , funémque &c. O mefmo èzjo Padre Orlandino lib. 1.
'

n. 18. Quem prope Montemíerratum niaper ex itinere compara-

vic. E o hdbuo[agrado de S. Sento nam deve defer o quefe compra em bu-
j

matenda,maso quefeddmmojleiro.

E afertando mdis com eíle fonto , consid nos dos dutorès acima referi-

dos, gr em effecial do f .fedro da KibadaneirA ( o qual ,
nas coufas que conta

dêmffofanãofamarchdy he defummaauthoridade , dfiimporque vio muitas,

gr ouvio outrdsde SJgnacio,ou dos que com elle trataram^ como também por-

que freguntado legitimamente feio- Summo? ontifice ,te[hficou comjuramento,

que nenhuma coufa, que efirevera na vida de SJgnacio., lhepareciaferfalfa)

confia nos, digo, que S. Ignacio nam efteve em Monferrate veflido eom eBe ha-

bito de penitème^moM que huma brmfima noite
;
porque os dias em queficon-

feSou com o relrgio/fjmof. FrJeam de íhanones,e[eve ainda com[uas mefinàs

1

"
'

gala

Qfl.hiílo.geh,

lib.i. n.18.

Petr.Ribad.

lib.i.e 4.

Yidelqannerp
Rho.interrsg.

10. contra Ca-

ílal.n.$i.



('

Maff Iib.i.c.^

piopè inituim.

Per de Ribad.
fuprà.

Ma.Ob. i.c.j

initio. '

Oilã.l.i.n.i8.

; Maff.enp f.

initio.-

O ri.- hift.Sõe.

Vide[P!autum
in Amphicruo.
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galas,
(gf vefidos ricos

, os cuaes em 24. de Março de 1 j 2 2. \á de noite

deo a hum pobre} (gr naquélla mefma hora frvefio dofeufacco, (gr comofef(ri-
fem armas de cavalleiro novel , as velouéiquella noite diante do altar da Senho-

m
} (grporque namfofe conhecido;fefahio logo ao outro dia cm lj.de Marco

(" antes de amanhecer ) da Igreja de Monferrate , (gr fe foy caminho de

Manreza-, afsim tejlifcam (alem do fadre Ribadanewa) o "Padre Maffeo,

(gf o Padre Orkndino, citados á margem • deforte que he coufafem duvida,

que^- Saneio nam eBeve vefido daquellefàcco dentro de Monferrate , maisme
\

algumas hordi dacpuella noite , pois de noite deo os femrueílidos
, (gr de noite

fe rveflio dofeufacco , ffl
de noitefefahio : No&is fílèntio , <sfe. Maffeo,

pretioía veftimenta, cjuibus erat ornatus
, quam occukifsimè po

tuit pannoío cuidam largitus , confeftim optato illo facco íè fe

alacer induic
5 (gr logo antemenha , Nondum eertâ luce 5 reliófco mo-

.......
i

nachis iumento.è Monfêrrato diíceflit;^ o Padre Orlandmo diz^qtu-
ieiuii...n. .s. i. jg ^pf^ [)en fís tenebtis &c. Com tudo o auttir Conjlantmoteve traça

'peni defla noite fazer dom mefes
,
porque tantos, diz^o Padre me/Ire frey Le-

hn
(
fado em fua authoridade

, foi. l^. col.iS) quefe deteve o SanBo em

Monferrate,vejlido no habito de Sam Sento. 2)e Júpiter contavarn os Poetas

antigos, entre fias hcenciofas fabulas
,
(gr atrevidas eloquências , que eftendeo

tanto o tempo de huma noite, que fendo huma,fe multiplicou emires ; mayor

prodígio he efe do muy celebre autor 2). Conftantino,em multiplicar tanto huma
breve noite, qufife eflendeffea dons compridos mefes.. Prodígios fm efies de que

fãbe muy bem a efpecie de multiplicar, pêra de hum mofquitofazer hum.pygate

irmado.

Logo dôs l^de Março, no mefmodia,m que o SarBofahio deMon-
ferrate, chegou a Manreza, aonde efeve quafpor efpaço de hum amo, cu <-vi~-

vendofó em huma lapa, ou no hfpital da ditapovoaram , . tudo três legoas em
afanciã de Monferrate í afsim o teslifcam todos os autores aUegadps

; akm
deferem difo tefiemunhas de ^ifa , os vizinhos de Manreza

,
que .0 contaram

mfadré Pedro de Tíibadanetra , '(gr o tefemunham emfeus papeis autênticos,

que eu vi. Pois pergunto agora, fe o SarSo Pamanha era monge de S.Sento,

como efleve aquelleprimeiro anno , morando três legoasfora do mcjletro , ou em
huma lapa

fó,
ou em hum hofpital,entre os pobres ? Em quanto nos nam con-

fiar,que o dito Z>. Constantino lhe deo ejla licença , nós a temos , pêra muy

confiantemente dizer, que nenhumfundamento tem efiafua liberdade.

Mais rezam temos nós pêra dar credito ao muy Reverendo Padre Frey

Lourenço "Neto^bbade de Monferrate , o qualfez^ levantar huma pedra de

mármore branco em Monferrate
, no anno cie 1 óo 3, com a letra fegumte:

B, Iguarias à Loyola hic multa prece, íletúque, Deo fe Virginiq;

devovit. Hic tamquàm armis fpiritualibus, faeco fe muniens per-

noda-

ii

v,iJcOr]an(l.in
iflot, Societ.

Iib, 1 . n. 19.

Manrcfain ver-

sus difcefsit,

oppidu àMon-
teferrato tribus

difsitú leucis.

Rihed.MafT,'&

alij fupta.

VideAn l.tuc.

n viia S.Igna.

Iifa. i.c.6,
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J
rolovQ,& íiáutmi<ms iiece^riíis ao Leitor.

noòlavit. Hinc ad Socictatem í E S V fundai]dam prodijt. Anno

Domini i 5 2 2. ;B nám ke de crer , que,fe o Saneio yêjUfíé o habito de Sam

BentoSf mefft fido monve d 'aqncllc>mojieiro', onam apontaf-e aqui hum jihba-

de dá mefn.a cafa,que dèna entam deJauer melhor ejfoét mtíorias ,
do qiie depois

as (imo o
:P'.Z>* Fr.fonflantino^quejoy ^íbbaae de S .Barônno_

;
gr eftaPedra^

com) padram de immntaimmiorii ariàa que lie mudaram tudo cl ojemm?

munho brada melhor
,
gr kt mems ffpeúofa,

Csnll.Ca :

eí i

!uc hhcl.de <•.

'!j»i0j.l S. ii,.

infiiiiu.cSi .•

ibl. mõ..
1-iiftor.lU-i cd

Ibl 388

^Afe&undà noVellaMè fohfri o ^fbbade [or:Jlanhno,6Ú qtie Ufz\m cap.i) Ac

feii livro
,
que lhe contou Wtm ^Abbade,ehamado [ajfarvllo, refeYe d 'tile por esla

palavras ô f.M. Fr.Ltamrafua Chroniúd, asfolhas 388. Caminhando

(S.í^nacio) por ítajia, chegando a Florença, no anno de Ghrilfco

1 j.ij.corri.o entam hauia guerras, prenderamnc^ioípeitando/qu

era eípia^querendolhe dar tratos, ham teVe outro remédio, leflâ

, onfeííar que era írmàrn leigo,de N.S.de Moníerrate do moítei

de S. Bento,&C Notável he a confiança d'effe homem
,
qut quer

:me de

m

credito aoqtte elle disque cuviOyfendo tudo meraficham, f]

arquepi-tmeiranà,

n.ifn fe achara em autor" aimm da 12ida deS'

Jgnaciò,que diga que elle nefle aWu

de 1 52 ^.entráfe em Florença: for-que aprrmeira'yjrnada,quefe^no'prinap.t

do dito anno,foy de Manre^ a Barcelona, gr d*qhi for mar d Caye'ta
y
g~ de

Cayeta a Homa.Ve Homâ fartio logo oSanilo a Veneza-, ofendo afim que o

f.fedro de Zibadaneiraj f-.Maféo,^r 6 f'.Orl'andino
, deferevem efie cami-

nho,nenhum disque- chegaffe a FlwénÇa : gr como h de crer que í/fo efeafaffe. t|j*fbJ;
aos autores defua wdaffi que so o alcançafe o .jtbbade CaffarcHôffrinchai- %% M̂m.

clfam
s
que he pela Romanhà:gr que hokvtjfc de atravefzr 3 v.milhas Italianas,

,

mte tantas fe ham de rodear Vera Pàíjar por Floren Ca,donde entam
fè

deviafu- inhift.Bcued,

<nr, Por càufa das guerras, que havia , amo diz^à Ffr.Leam. i/ílífy de cpue o

"sanilo hia apé,$r dèfcalço.ffi o caminho de Kcma ate Florefi^a.he muito afpe-

ro /$fmmtuofo-y gr de Florença d Veneza tem deus atas de caminho até 'Bolo-

nha cm mefe atravejfam as altas montanhas,gr afperas cerramas do ^tfpeni-

nome na goflaria de tomara fé^ defcalço o 9 laffareh aufor defanovella.

Nèjte cerríi-

nhomUn é>;

'riiit o Saríh
cm Florema.

Ribad. in vita

S.Iíoat. lib.i .

c. IO

depois d/jlo quizcrafahev,q guerras havia na Tofcanafiòahnode 1513

Pelas quàes era necejfano aòs Florentinos trazer Kú campo ewmel/as;ffi pren-

der
1

a hum pôbrè peregrino por cfpiaf- forqhe nam mcftrafarri .autor algum que

di<ra, que ]à entam eslava rota a paz\,ffi ardiam as guerras nà Tofcanâ ,
porque

eftas começaram depois Ú facco de ?,oma , quefoy no anno de ijif. por occa-

Notável efre

em matéria

de tempo*.

I



í

\

Paul. lov.hift.

lUI (CpOMS. p.2
io.iç. SanH,

in Caiol.hb.19

c.7,;n.i5?7»

ílliefc. in vita

Ciem. VI Lati-

no 1 527.

I

Virg 1 .Vltor-

queCaphartus.

Horat. de Arte

poet. Çurnef.

cire pudês pra-

vè.qtiamdifce

te maio.

Petr.deRibad.

cít.lib.i .c. 12.

P. Maff, lib.i.

cm-
Yilheg.traíl.

.1e S. Ignat,

^aul Io'v.'in vi

ra Jvtarquion:.

"ifcarij, ultím.

'•aobus lib 8
n hift. fui têpc

<s auno 1 523,

% t ^24.

Bk»£S in.hift.

Pontif..-tqm 1.

in vita Adrião.

V T
,&Clcment.

VTI.

Fr.Pródent, de

Sand.inCatol.

1 pi b.i.i.g

í.a«è§25

Vidé-ílheic. in

irita Ciem. VII.

armo 1 527.

Cícero Pnilip,

i,inMarc. Ant.

(.'."efarSaron,

rom. 1 . anno
Chriní 70.^.3

"Prologo\S_advertencias nece(farias ao Leitor,

fl.mfqne efiando amoprefo o fapa Clemente ]/ll. <«ue era~da~c^jãZ: Jriu..-
cesos Florentinos tomaram as amas^ lançaramfira os >dedices , ctn.o L
pJe ver em 9 aulo lom na 2 .Parte da htfloria âofeu tempo-, cm SandovahaU-
rolea anno 15 27. E logo [obre haverem de tornar a adtnittir os Mediccs U
ueoumk aguerra,em aqualmorreo, tendo cercada a Florença, o Trmcefedc
Oran^, Vijorey de "Nápoles , como refere, Jlhefcas na rtlli do Tapa Clemente
VIL f.oisfe no anno 1523 .narn havidguerras em Florença • comoprendenm
ah o Sacio for caufa da guerra? fe nam haviavigias de inimigos nacaPanha- co-
mo o dpmharam,ffeitando,que era efpia? Dondefefeguc quefe nm he lue 1

mefmo Conftantino.oufeu amigo Caffareílojoy o efpiám,q defcobno o Safo k o
deo a frifam,fica fiofendo nôvel!àfamofafopofiapelap7nade Confatino naHne-
nos levepêra vòar^jue atrevidapêrafingir- quefe lhe a elle deffem os trato* «ue
fiigio quererem dar emSJgnaao,elle confefiana efia verdade

-pofio que poderia
deitar a culpa aopharo

, quefeguio nofeu Cafdrello , quefoy tal como o me fez
perder os Çregos no mome^ue tambémfedizid [fhareo.

figora apmtarey aqm ao ^bbade Sarommo V/Conjldmmo Cayetarw
{fehe que aef

}
afaber a herdade defiecafo- ouquandonam

gofie deaouvir
eu lha quero enfmar, ainda que lhe cuficfporque 3 como dijfe o outrofábio aentw
melhor beaprender^ue errar) apomarey, digo , o tempo

,& lugar dí Pri
foens defanBo Jgnaao, quando o tiverampor efpia- quefoy em Lombardia indo
de Ferrara pêra ÇenoVd-fendopor hum* nje^prefo dos kefpanhóes

, fá outra
dos Francefes f por caufa daguerra.que entre elles hdvia ) comofeâdYrverm
Fddref.edro de Ãibdddneira, lib.i.c.ii. no%dâreMaffeò fô j; c 1 < fáem todos os mais autores da ^ida de S.lgnaao : ás quaes prifoens 'foram%
anno de 1524. depois de ^mdo de lerufalem, como cwtta dos autores aqui al-
legados, Enefie anno ardiam emguerra^ os Hefpanhóes^FrancefesJLm_

.ardia, (obre oEfiado de Mtlam, comofepôde -ver em Taulo Iovio afim na
mfioria dofeu tempo

3 co?no na <vida do Marque^ de fefiara em 'líhefas no
'orno i.da mforiaVoBtificdl em Frey Vmdenao de Sandovaf nahiíloria de
Carlos Quinto-, & em todos os mais Uforiadores d'aquclle tempo &mÁf fme que também os florentinos temfua rezam, de queixa contra o MadeCm-
ftdntmo (peranamfermos ios os queixóíos) pois osfa^eos da culparem me ef
tammnocentes-^ osperturba,^ mete emguerras3 nofyòemme flmeaamem
bellapaz;

I a fC

j

m
n^^ °

Cm?Ut° d°S temP°S he a ãlma
>é ofmdamento da

hfloru,fendo efaprfofçamtam errada nos'tempos, fica toda ella femvida gr
femfundamento • & commuita rezam lhe poderemos dizjr,a quem ifto affr-
mar, o que Cícero lançava em roftà a Marco entorno, Non cuidem in re
toca, íeiquod ma*imum.eft,temporibus erraííi : antes efe hehum
dos erros ma,< ^r^oP^rm qUe (como affrma Saroma Ytamv}Bo nacembí

na-
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Prologo,& advertências /lecejjanas ao Leitor.

Conílar.t.eodí

hb.fol.24.

Ioan.Bap.Cíf

i.,1.1 lib.advet-

.usConft. edite-

jnn 1640. cui

nòmé iudiciú

Diz ohbba-.

•tIeConflanm

wtfueS.Cía

ra he da ordè

de S.Bento.

naçam dos annos) cofiumam cahir os autores, fe namm
tem grande vigilância com

a contados annos, 0f coma rezam dos tempos:Quantum conFerat,^^,

in rebus inveftigandis teraporis ratio , hne qua interdurh labi ín

portentofos errores neceííe fie
, (^f bem ovemos nejle efpamojo portento

do ^ibbdde Bdrontino ;que com efiaí, ffl
outrasfimelhantesfabulas, ainda 'que

lie fez^celebre com algfts, ficou reprovado defita mefma Rugiam. jBft/iS rezõeas

bafam por avora, Nvíc -eriirri (como dizia o-Orador Romano, contra áquelle Marc.Tui. Pb

\ feu celebre adverfar;t>) última cftundam- ut íi íaepius decertandum mj rÀnion"

femper novas veniam.

'

Só híía confolaçam nosfica de todoefe fucceffo (fi
he confolaçam ter com-

panheiros defconfdlados)afaber, que namfiamfómete os Ttehgiofios da Companhia

os queixofss 40 ^ibbade Conftatinoyiefie particular-de querer levar ao feu halttO

o faceo de noffofanclofundador ígnaeto; finam que tab~efe'queixam deile outros

m:íitos RelifkfoS^entre^hs^os muyreve/edos^adreslhedtinos,po-
q

qmz^adi-

\w,har, q tal/epcriecM a S.Beto o-Religiofifiimo varam ^edro Cara
}
jti,Bifpodí

Theaníq depoisfofPapd faulo IVf^f o B.CayetanoThienso.fmdadores dfi

Câzrada 'Relimkm: forem num logroupor muito tempo empaz^ efeafiúa adivmha-

çarn Porque fe levantou contra elle hmú.Ioam Bautifa [aftaldo, com hum hvru-

('opoílo ca £r<t.epra?e,ã que chamou IqÍZG, ao qual -corrzàm lhe quadra esle no

me porque heJ?u ài<t do juízo Mr- os râjos de queixas,0y os corifcòs de tiros, que

afeíla contra o dito ^bbade• [onfãfitino>:
(§fr

he digno de advertência, que efe

Ioam Bautifd faftaldo he aquellefatmfi>Commenhidor,quefingio afabula,de S.

frnacio em XJenezd pedir mB\ Layetânjo Thieneo,&e deffe o habito dos "fadres

Theatinos^de forte que efe di^id quenoffofantlofundador quizera entrai-emfuá

Relmámjêj' no mefmo tempo o íonfantim lhe levava pêra S. Bento afeusfun-

dadores ^edrofaraffa^ o B.Cayetano: ambos efes autores tiveram nêfle par-

ticular feus defgoflos-
y
porq contra Confiantino efereveo o (afiatio, co grade cólera:

0r. cotra afabula de Cafialdo>efcreveram com muita erudi^amjfjj argucia,o
C
P.

JulioNi cromo,
(ffi

of Joamde fthoyâfnbosde nofa Companhia:ffiéontra os àtre-

vimetos do mefmo tonflatino-nos dizè^u ccposlo co grade efifcacia,omefmo
c
P.lo^

de Rho:oq tudo parecefioy dijpofçam da divina providencia^peraqefes dousfã.- ^Ion nb.adí-

dres [oníi
latino,0f Cafialdo entendèffem-quato cufiabullirfiemfundamento ; em íolnnVhò.A-

I matérias de tanta importância (efrpera que fóubeffe cadahum delles aqmètarfe caíuw.

com ò que. tem próprio^
(j>jf

namprocurefefear o que he alheyo
, quefe elles afim

ofizeíjem nam lhefuecedena [com o mffô provérbio) hirempof- la\ (^r virem

tofquiados.

B fera que acrefeentemos mais o numero dos queixofos , (gf
haja também

queixofas ,
quer provar Conílanno-nofeu mefmo livro as folhas 1 8 . até 1 2 .

que

S.Clara deÍAfis,com todasfuás freiras,fim Ttehgiofas de S.Bento. Namfey eu-

como fofrerám tal metamorphofe eslas religioffsimas madres ( ta devotas dofeu

IdêCaftin vitá

B. Caietani

Thicnxi, &iri

fuo Pacifico

certaminei

Se-

Coníl.Caiet m
fuohb.cit foi.

18. ufq.ad li.

Ex fuperiori-

bus, ínquit, iã

fatis probatum

eftS. Clara la

-

cris cu fuis filia

bus virginibus

magnoPatnsr-
chzBenediclo
adlcnbidebcie



FfpkgôM advertências vete(farias ao Leitor.

Eqd-tn !ib.t.8

íol.ioj.

iodem lib.

' eodem i"ol.

ò» afine.J.S.tranajcofipc cuydando atègora qt® eramfieiras traaíeara*
Jeaciem de repente mudada cm monjas Zem^ & fafi* confientimamfei*.
í&Jem mais l?mf ^ojloltcos

, que n breve refiluçam dapenna do oibbale
Ljrfiatmo,mais poderofia que aWA Je Mercúrio,pois tempoderfera * mu-
dar todas/m hum momento,de S.Fr-ana{copem S. -Sento- que nem ?ythanra<
joy tam aprefiado nas mudanças defiem ridículos,

<frfiabulofios finhos

\

9era o Ubbade [onflãtmo melhor corar^ coroar todas eílas Manes m
ve//as

}acrefientanocap.Uofeu foro, queS. Framifico de Xavvemam fy ml
metro Mcftlo do Oriente

( que aondefe namperdva aoPay^am ha «leeftra-
* nhar bulir também com ofilho)porque antes delle>dK ,firam d índia, fá ainda

ta andam mmos Zeliçiofes Sentos:& em prova
êfio afifrma, que em Portu-

gal ha três Collepos.aondefè criam monges SeneMnos mancebos
, me todos os

tnenmosfi embarcampêra a Indta,a continuar com eftasfiuas gloriofias miftoens

.

Cem temo que nem comfitas mmias letras
fie atrevem oT.M. Fr.Leám dc-

fendt

em f
u - - "/"""«"w rft cm noíjo^^precm

amverdadeira,wfierir, que ainda que efie^Abbade CmJiStmofieu celebre como

Cliry[bít.fuper

Matihx.um.
Conceflum jcíl

riiabolo inter-

dO verá dicere,

ut mendacium
fua rata fetita-

te ccmendct.

Tft.Liv.dec.i

lib.i. inicio

ied qucrílx,

ne turn quideih

gratz futur.-e,

cum forfitan,&

neceflatiz

crunt.

Aug.dclih.it.

bitiio.

imo-

j ™ totí^. -^n ,r ,chrur vjara em matérias mais elcondtdas que
»era todas efias confiequencias tios dá lictnça a Congngaçam geral Cafsinmfe
'ms chama aefie monge hmem leve^ atrevido. Nem obfid que odm ~Ji*
traga naquelle foro alguas confias de S. Ignacto (poucas porfiml)quefie\am ver-
dadeiras; que também o diabo, como bem notou S.Ioam Chryfioftomo, tal vez diz
,wma verdade, pêra autorizar muitas mentiras*

E com 1H0 quero deixarpor agora de me ^eixar maisMe autor ptr-
-lueasqunxa*

(
como dlz^oprincipalhiHonador das coufiasZomanas) nemamdà

'ntamjamagradavas,qmndopor ventura parecem neceffanas:& ao menos he
^emquecefiem nóprincipu defia obra

t que devíamos começar cmahando ap-
^aufes^nam repetindo queixas. Ey he tempo de colhermos abuma frmta
defia nofjafermofia arvore da Companhia de lESV,em Portugal delbedindonos
primeiro do Reverendfiimo 7)£onílatino Caetano ( ou de quem tomar por fua

efiacau/aje houver algum Ventureiro, que queira fiahir ao campo ) com*
fintençade S.Agostinho, Si de veritate fcandaium fumitui-

utihus pet-mittiturnafci ícandalum, quànj
ut veritas reíinquatur.

LIVRO



DA COMPANHIA DE
IESV, NOSIEYROS

PORTTGAL .

Modospor

\ónde Dêos

tratou

'iem WS{

homens.

I

DE

GAPITVLO .1.

Como Deos converteu áfya

S.lgnacio deLoyok^era dar

principio k RtHgiam da

Companhia de

IESV.

EMPRE DEOS
noííoSenhor tra-

tou de fe comu-

nicar aos homes,

& de reformar o

mundo-,nam faltando nunca ao

que era próprio de fua divina

fabidoria , em applicar traças,

accommodar meyos , 8c defcu-

brir modos ,
pcra habilitar

noíía natureza , a poder parti-

cipar a fo mofara do íer divi-

no: a eíTa conta ordenou na

xreaçam dos homens ,
que ef

tes fe pareceííem coiivelJe^ cõ

ímunicandolhes , comofcantou

o real Propheta a ,no compofto

humano
?
huns rayos da face di-

vina.

i Serviram eftâs luzes.de fe

obrigar Deos a defcubrír , tem

fua infinita fabidoria, modos

de fublimar a eíles ieus re-

tratos, fobre a baixeza do baiv

ro.de que os compôs. Norpiiti-

cipio do mundo lhe pareceo,

que baftava a luz do entendi-

mento (ou como alguns Theo-

logos
b
explicam, o di&ame da

natureza racional) pêra gover-

no das acçoens moraes da vida

humana. Avãte paífou o amor;

que Deos tem a fuás criaturas,

& o defejo, qu'e tinha deas re-

formar- porque,álê da íey natu- 1

ral, fe lhes.comunicou maisiCÕ

ieys pofitivas, que em-partfcur

lair declarou aos filhos delfraèí,
|

as quaes dentro do lume da?^e.i
|

zàm natural obrigafsé os homjís 1

Pf.4 n.?. Sig

na«ú eft fupet

nos lume vul-

tus.tui.Doini»

nt.

Mohn.in Gon

coicM- '4 a -

tj. d-3». i

lUtionsec.'-

A a co-
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a conhecer,& amar aDeos,& a

guardar entre fy a proximidade,

a q os obriga a mefma natureza.

3 Todo eíle modo de cõmu-
nicaçã pareceo a Deos pouco,
até que íè comunicou a íymef
mo,unindoíè tanto cõ cilas fuás

cam amadas criaturas,^ na mef
ma peííoa ajuntou a eííencia de
Deos

, cõ a natureza do home;
peraó^aõdefaítaíTe a humanida-
de depravada pelo peccado, fu-

priíTe a divindade comunicada
pela graça. EfTeito foy também
defte divino cuydado, afunda-
çam das religioens, que vemos
nâ ley da graça , íôbrelevando
ndks a obfervancia ordinária

dos preceitos, com à execuçam
mais perfeita dos confelhos.

4 Entre outras fagradas re-

íigioes,por cujo meyoDeos co-
municou eftes bês ao mudo (Sc

nasquaes, cõ a prerogativa de
mais antigas, reconhecemos os

louvoresde melhores gradezas)

quiz Deos nòflb Senhor trazer

ma, no anno de, i j 5 6. &cõ elíe

també íè acabaram as duas pri-

!

meiras partes d efta Chronica,

1
nas quaes diremos o q a verda-
de nos for moítrândo das obras

glorioíàs , que em Portugal,
Sc em fuás conquiftas fizeram
os Religioíòs

, que nefta noífa

Província entraram nos i6\an-
nos,que fando Ignacio, Patri-

archanoíTb, viveo, depois da
fundaçamda Cõpanhia; Sc co-
mo efcrevo em tempo, em qne
ainda vive algus,cj conheceram
as peííoas de que falarei,& em
q as memorias deftas cou&s, ao
menos per tradiçam,eftam muy
frefcas; Sc como li por vezes a
fentéça do melhor Orador 'Ro-
mano, que diz qhecoufa indig-

na de hu hiíloriador o mêtir
pofío muy feguro empenhar a
verdade do autor, & íolicitar a
crença dos leitores.

5 Pêra Deos.eílabelecer
no mundo cite fim da reforma-
çam de vidas; & pêra fundado

Cicçr. in Sall.

Hittorias feri.

benti mentia

LJJi j a j ^- ,, . ,
v c ,uas ' " Pera iundado-

IESV,que cõfeflàndoíè por mi- 1

nima,nam pode deixar de pre- 1

zar muito a hora de feu grande
fadador Ignacio, pelo qual nos
enfínou Deos ritos meyos,& ti

novos, pera a falvaçam, Sc per-
feiçam dos feus predeftinados;

Sc pera q faibamos quê foy eftc

autor de rito bé, determino de
o hirfeguindo, defde Guipuf-
coa, aonde náceo, no anno de
i49i.atè íua sã&a morte e Ro-

meyo nós cõmunicaííe os mais
fubidos fegredos dos feus mais
perfeitos confelhos, efeolheo
Pátria rchas,.& Sanftos de muy
alta virtude, como hum Baíílio

em Grécia, hum 5.Bento,& hu
S.Francifco era Itália , os Pau-
los.&Hilarioens naThebayda,
Saneio António o grande no
Egypto em Heraclèa , os Ago
ftinhosem Africa, os Hierony^
mos em Dalmacia,os Romual-

dos

Qu/ies fo

j

ram osfa-
daJores de
ãlgúasre-

ligioens



Maff. ViV».

i C.i-

\juro primeiro.

dos em Rauena, os Brunos, &
Bernardos em França, S.Do-

mingosem CaftelIa,S.Ioam de

Deos em Portugal , & fanòto

Ignacio de Loyola emBifcaya;

a vida do qual breuemente ,
&

muito por mayor, aqui tocarei,

peraque fe veja o principio,por

onde Deos trouxe ao mundo

[

1

efta fagrada Religiam daCom- j

panhia de IESV. Foy efte fan- 1

tiílimo Padre de muy illuítres

progenitores,* de muy antigos

folares, como largamente mof-

tram os authores de Tua vida:

nem lhe faltou o luftre da boa

criaçam ,
quefeus pays Ikf de-

ram na Corte dos ReysCatho-

licos,tam conhecidos no mun-

do: cultiuoufe o generofo filho,

nam fó noscoftumes cathoh-

gos da Corte,mas também nos

efpiritos valerofos da guerra,na

lhe enfraquecêdo a ocioíidade

de cortefam polido os alentos

de caualeiro esforçado. Grades

teftemunhas teue do feu valor

em hu exercito inteiro doChri-

ftianifsimo de França, cercan-

do, & combatendo no anno de

1511 Pãplona (celebre por feu

fundador Põpeio , celeberrima

por feudefenfor Ignacio)como

cabeça do Reyno de Nauarra,

queelRey de França Frãciíeo

de Valões defejou reftituir-a

Henrique de Brit feu parente,»

cujo pay Ioam de Brit elRey

Dom Fernando o Catholico a

ganhou por fuás armas.

Cap. II. }

6 Tinha cercado aquell

caftello Mõfiur
a André deFox Iff-^-

l

general de hu groíío,&podero-

íb exercito de Francefes, foy o

íítio muy apertado, as baterias

muy repetidas, grandes os gaí

cos,muitos, & vários os petre-

chos de guerra : tanto apparato

na era pêra a conquiíta de húa

sò Pãplona, do mundo todo íe

crataua nefte cerco, porque da-

qui dependia a mudãça de Ig-

nacio a Deos,& a cõuerfam do

Oriéte aChriílo. Apertados ef-

tauã os fitiados,&o gouernâdor

daquella praça inclinado a lar-

gala ao poder do inimigo, com

que trataua de cõcertos : na íb-

fria o valente efpirito de Igna-

cio ta grande fraqueza,que po

dédofe defender,ou morrer co-

mo hõrados, fe rendefsé, & en- mjtfie s

tregaíTem,como couardes. Baf- úgnacipa

tou aqui hu leã pêra os tornar a \IeètreMJ
todos leoés,& fazerem valerofo

j

°^/o/o [
rofto a ta excefsiuo poder,como

'

os cõbatia
;
refrefcãfe,&animâfc

os briosHefpanhoes cõ o esfor-

çado efpirito de Ignacio:dobra-

fe a bateria cõ o arrebatado im

peto,& valor Frãces,defcõfiado

de lhe defprezare os feus pavti-

dos ;
mas fe bé efoertàrã asaffal-

tos,mais efperta achara a. deie-

fam;& como Ignacio fora o au-

tor delia , como couía íua a me

neaua , achandofe em todas as

parteç,aõde era mayor o traba-

lho, & mais euidente o perigo:

he^ao cõbace a termos. I) pêra f

fe

mal feri-

do*

I

A %
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dejeo

cafielIo de

Pâpíona.

Gen. c.32. a.

i-|. Tetigic

neruil femoris
êius,& (latim

emarcuit.

A
fe rêdera praça ao inimigo/oy

neceííariofpelo quererDeos aí1

fi pêra mayor gloria fuajquefe

rendefsé primeiro as valerofas

forças de ígnacio à violécia da
bala de hfía peça de artilheria,

q aííí como lhe tirou o poder
deféder o catlellojhe pudera ti

rar a vida,fèDeos o nã guardara

pêra acommunicar a tantos.

7 Tomoufe finalmête a pra-

ça, porque pode tomarfe, riam

íe deo,porque nã conuinha dar-

fe.faltoulhe a fortuna, mas nam

I
o esforço • rendeofe o cafteío,

1

mas nam fe íogeitou o animo,
aqueJle podiafe vécer, mas efte

era inuêciuehteue a bala poder
pêra ferir o corpo,mas nã pêra

enfraquecer o brio . Nam fe

vio nunca bombarda tam bem
aííeftada

, nem fe vio pelouro
tam bem gouernado; o que pa-
rece veyo dirigido pêra ma-
tar, vinha encaminhado pêra

com ferro, mas pêra conquiítar
o mundo a Chrifto.

8 í Nàm foy cã. leue o golpe
da Bõ bardada, que deixaísé de
deíeonfiar os médicos do feri-

do poder efcapar da morte : íc-

freo elíe grandes •martyriosna
cura

: cortaramlhe hum oíío,

comque Jhe parecia ficaria me-
nos ayrofo aos' olhos do mun-
do,porque ainda naquélíe tem-
po nam trataua dosdeDeos;
tudo fofreo com grande conf-
tancia^que quê cõ tal animo íe-

uoLi a ferida,nã lhe hauia de fal

tar perâ .fbfrer a cura
5

- & quem
nam perdeo as cores

, pêra ver
o pelouro fulminante , nam as

hauia de perder, à vifta do
ferro medicinal

\
que o varam

conftante fempre tem as mel-
mas cores . No meyo dos ac-

cidentes, & do trabalho da cu-
raram perdeo o esforçado íòl-

dado o acordo de entreter o té-
immortahzar. Cahio ígnacio, po com liçam, que o diuertiíTe
mas com efta queda feleuan-j (das dores,que padecia.o feu na-
taram muitos . Ficou lacob
manco da luta do Anjo , &
também o ficou ígnacio do
golpe da bala , ambos aonde
parece que ficauam com difi-

culdade de poder adar, ficaram
com azas pêra poder voar : an-
dou depois lacob por muitas
partes

, mais terras correo fan-
elo ígnacio, deixando Europa,
entrou na Azia ,íôy a Ierufalé,

palíou osPyreneos,oAppenino,'
os Alpes

,
ní pêra render Itália

|

tural tá bellicofo. o inclinou a

defejar liuros de guerras,& ca-

uallariasjparece que ainda doê-
te, da maneira que podia,queria
aquelíe brioío efpiritoguerrear,

& porque nã podia menearas
armas com o braço , ao menos

|

trataua de as exercitar com a
liçam

; pedio algum Iiuro de-
ftes

, que chama de caualíeiros

andantes
( que fendo aíli , que

nunca andaram pelo mundo,
ma fama íèmpre voou entre

os



Meyoefe
'

bua hoa li

çam ,por

cndeDeos

eonuerteo

a S. Igna

cio.

Lkro primeiro. Cap.
t

A^l.c.9.in.6

Hevijita-

cto ria doe

ca for S.

Pearo,&
fe/aVirgê

fanãifsi-

tna.

os ocioíòs ) mas nam iè achou

em cafa nenhum deites aliuios

da ociofidade,&ladroésdas ho-

ras mais preciofas,cj emalhe fin-

tou da mefa, nam a fortuna ca-

íual.mas o acerto diuino.Trou-

xeramlhe humliuro da hiftoria

dos Sã&os,que conte em fi ou-

tra milícia mais gloriofa
j
pêra

conquiftar gradezas do c.eo
}
&

nam pêra render caíldlos en-

catados;pera vêcer vícios, & na

pêra matar gigates fabulofos;pe

ra entrar em guerra cõtra o in-

fernOj&na pêra paíTear por fío-

reftas imaginarias.Nã regeitou

o enfermo a liça , nem perdeo

sé fruito o têpo,que gaitou nel-

la, porque nos exêplos, que leo

dos Padres do ermo,lhearmou

Deosos princípios de fua cõuer

íàm; & tal foi o mGuiméto,que

a breue liçam cauíou em íeu ef

pirito,penetrãdoo de repete cÕ

hum ta poderofo rayo do ceo,

que (afli como S.Paulo
e em hu

inftante fe tornou de leam em

cordeíro)aííi Ignacio fe vio lo-

go de todo conuertido a Deos,

& já ta mimofo feu,que o mãn-

1

dou o Senhor viíitar pelas mais

graues peííoas
,
que no ce.o lo-

gram fuás mayores glorias: foy

a primeira 'o primeiro Vigairo

de Chrifto na terra o gloriofo

S.Pedro, aquélgnaçio fempre

teue muy íingulares refpeitos

de familiar deuaçã:&nã sò fer-

uio a vifita de alíuio ,
que lhe

trouxe, mas també de mezinha

do mal,que padecia, achandoíe

de repente com íaude; que quê

sò com f a íbmbra antigamente

íaraua enfermes, bem podia a-

gora com a vifita cerar feridos.

o A íeguda pdíoa.que íè deu

por obrigada a viíítar o Sanfto

enfermo, foy a Virgem facra

tiílima , com íeu Filho bendito

nos braços: merecialhe S. igna-

cio tam íõlicko fauor
,
pelos a-

moroíòs afFedoSjCÕ que feruia,

8c veneraua a puriífima Senho

ra; Sc com eíta ília vifita taes

raizes lançaram na alma do

enfermo aquellas aluiííímas ne-

ues dos lírios da pureza, que nu

ca dali por diante pudera, nem
de hum leuiíftmo àr, íer bafeja-

das, ou maculadas. Porem aífi

como o ceo neftas viíitas mo-

ftrou a eftimaçam.que fazia de

tam apreíTado , 8c reíbluto ren-

dimento de Ignacio , também

moftrou o inferno quãto temia

leuantarfelhe hum tam capital

inimigo deíeus enganos,publi-

cado logo.naquella mefma noi-

te da vifita do ceo, guerra cõ-

tra o Sanóto, com hum exceífi

uo temor, que abalou a cafa^nc

trempo,em que ignacio,com o

nouo abalo do ceo, feleuantou

a orar, como largamente conta

os Autores * de fua vida-poren

fe o tremor da caía foy gran-

de, mayor , fem duuida,

íoy o do in-

ferno.

Aél.cs-n.í'

Summa pro-

ceffus Cano-

niz.fol.j.

A3 CAP1
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YayaMon

ferrate.

Pfal. 39, n.5.

Montes ficut

cera fluxerfit

àtacciOomini.

CAPITVLO II.

Continua S.Ignacio fita con-

uerfam: fa^ grandespeniten-

cias; vaj alerufalem; ejh-

da em varias Vú-
uerfdades.

Velados os penfa-

mentos, & traças

da vida militar de

Ignacio , em deíejos de abne-

|

gaçam , & de/prezo do mun-
do,deixa a caíâ,&íòlardeíeus

Pays,&Auós,cõ pretexto de ir

dar as graças ao Duque deNa-
jara,das muitas viíitas, que em
íua enfermidade delle recebe-

ra. Parteíè com sòs dous cria-

dos, que ao íègundo dia defpe-

dío; chega a Moníerrate, aon-

de o leuaua o eípirito' do Se-

nhor, corno a ceruoacofTado, a

demadar aquella fonte purifsi-

ma: vinha elle ja íàm do golpe

da baila
, mas a alma vinha fe-

'

rida de amor diuino-dizia bem
o norae,& o milagre do monte
ferrado

, com o coraçam cor-

tado do peregrino, íenam que
o monte era de penhafeo, & o

coraçam vinha de cera
,
que á

vífta da face de Deos atèos

nontes mais duros correm, fe-

gudo diz oPropheta/ como fe

foííem de cera derretida. NeP
ta íân&a cafa feconfeíTou muy
de propofito de toda a vida

;
lar-

gou os veftidos de capitam il-

luítre,que ainda leuaua, a hum
pobre pedinte.que achou ; fez

dependurar diante da ara vir-

ginal a eípada
;
& acaga , cemo

por tropheo do ír.undo, que

deixaua vencido^ cm íinal de

renunciaçam
, que fazia de tu-

do o que por armas.& nobreza
podia, cem tanto fundamento,

eíperar. Veílidodas defprezra

das,& humildes galas da fanda

pobreza (que eram hum íàcco

de burel) peia medrar, que as

prezaua , como armas de gran-

de eítima,as velou toda aquel-

la noite diante do altar da Se-

nhora, como caualleiro nouef
que trataua de aífentar praça

com outro melhor capitam
,

pêra começar a exercitar outra

milicia,nam contra os Fran ce-

ies em Pamplona
, mas centra

fi mefmo no mundo todo : era

nouo género de peleja,cm que

dlc mefmo hauia de fero ven-

cido^ elle mefmo hauia de fi-

car o vencedor , & porque era

gnerradomeftica,era maispor-

fiada • & por fer mais difficul-

tofa a batalha , feria mais glo-

riofa a victoria.

2 Logo na menham íeguin-

te íè partio , por na fer conhe-

cido: retiroufe em huma lapa,

que em htins penhaícos vezi-

nhos á cidade de Manreía eP
condera a natureza, que mais

parecia lugar pêra íêpultura de

hum corpo morto,qpera habi-

tacam

Retirafea \

húa. ldpa\

em Man-
]

refa.



Liuro primeiro. Cap. II.

Fauores q
S.lgnacio

recebeode

Deos.

taça de hum homem viuo. A-

qui efteue o noíTo penitente S.

Ignacio,qaâíi por efpaço de hu

anno,tam falto de regalos,-que

ío com pam , & agoa fe fuften-

taua,& atè eftò fauor lhe falta-

ua os três , & os quatro dias in

teiros: andaua cuberto todo de

cilicio, tinha no dia fete horas

de oraçam mental, difciplinan-

dofe três vexes entre dia,&noi-

te , com hua cadea de ferro • a

mefma choça tremia com o ef

trondo, & fe compadecia com

as dores , retumbando entre as

cõcauidades da lapa, juntamé-

te o fom dos cruéis golpes , &
o echo dos abrafados collo-

quios.

3 Neftes tam grandes ri-

gores , & entre afperezas ta ar-

'

duas,& difficultofas à natureza

humana, foram notaueis os fa-

uorés,& diuinos osrègalos,que

o Sãto penitente experimêtou,

que mal podia continuar efpi*

rito tam affligido com penité-

ciaSjfenam foííe confortado cõ

mimos do ceo ,
que nunca foy

efcaífo com quem com elle fe

moftraíTe liberal: ailí o experi-

mentou efte feliciílimo peni-

tente (pêra que nam toquemos

outros) na fua Manrefa, quan-

do hum Sabbado,ouuindo vef-

peras na Igreja do Hoípital de

S. Luzia , teue huni admirauel

| extafi, que lhe durou per oito

dias , no qual recolhendofe os

fentidos do corpo,em hua, co

7
mo auíencia,que delles a alma

fazia,ficãdoo eípilito liure pê-

ra tratar sò cõ Deos,ccm hun

rapto tam eípantoíó
,
que poi

fer tam continuado, íêm qual;

final de vida , os moradores de

Manrefa tratauam de o fepul-

tar-mas na eílaua ainda aquel-

le corpo aíazoado pêra a mor-

te^ por iíío eícapou da íepul

tura, porem a vida morta ficou

fepultada no corpo viuo;&nam

pareça contradiçam
,
porque

affi fala o Doutor das gentes,
b

Mortui tritm eps.
> ffi

rvita njt^n.

áhfconâita eft cum Chrifío In Deo.
\

Antes bem longe eftaua da

morte, quem em tam vagarofo

eípaço aííi trataua com Deos*

viuõ , cuja cõuerfaçam he mais

vital, que o fruito da aruorè da

vida,como bem experimentou

Moyíes," quando por quarenta

dias fuftentou a vida 5
fó alenta-

do com a prefença )& conuer-

façam diuina*

4 Mas como Deos noíTo

Senhor na conuerteo a Igna-

cio pêra ermitám de couas fo-

lharias, mas pêra criar prega-

dores pêra o mundo todo ,
lhe

infpirou,que deixando as cele-

ftiaes delicias de Manrefa, tra-

ta íte da romaria de íerufalem;

: poéfe logo a caminho íèm fub-

fidiohumanó,&íêm viatico al-

gum, com â pobreza por com-

panheiro , & com a efperanca

por guia , entre infinitas dufr

culdades de caminhos ^ de fo

AdCol. c.j.

n. 3. •

ÊX9^. c. 34'.

n.iS. Fuit er-

go ihi cu Oíio

cjua.-lracinta

dies, ôc^ua-

Hragirua no-

ites, pane nõ

comcdít.iií a-

quã nõ bibir.

Trata de

h/r a Ic-

rujalem.

A 4
mes,
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Ad Philip. 3.

n. jo. Noflra

conuerfatio

in csh»eft.

mes,-de perigos. De Barcelona I
' daarmada

?
q leuãua ogouerna-

apòrta em Cayeta no Reyno
de Nápoles

,
guardando no tu-

multo,& inquietaçam da nao a

paz , & os íoííegos da vida de

Manreíà : gaitando os dias, &
paíTando as noites nas conuer-

íaçoés , que Sam Paulo 4
dizia

tinha com os corteíàõs da glo-

ria, nam fem grande íruito dos

pafíageiros,que como Saneio o

viam , & como Anjo o venera-

uam. De Cayeta foy a Roma,

1 prefidindo no Pontificado Ro-

j mano o Papa Adriano Sexto.

Partioíè daquella íãncla cida-

de para Veneza , aonde achou

cuidados diuinos pêra feu ga

íãlhado, executados pello fena-

dor Marco António Triuiza-

no (que mouido por diuina inf-

piraçam o veyo huma noite de-

mandar , eítando elle deitado

na praça de S. Marcos ) o efcu-

ro era grande
,
que parece que

a lua, & as eítrellas, ou por cõ-

paísiuas íè eícondiam , ou por

enuergonhadas íè encubriam:

hia djante com huma tocha o

pagem
j viram o feruo de Deos

lançado no cham , & reconhe-

cendo
, que aquelle era aquém

demajrdaua
, o leuou pêra lua

caía
, aonde competio a chari

dade doíènador com a reíií-

tencia do peregrino. Mas tam-
bém achou fauores do Uluítrif-

íímo André Gritti Duque da-

quella Republica, peraíua em-

Chcga a

dor do Reyno deChypre.,q en-

ta era do SenhorioVcneziano.

5 Partioíè de Veneza
em 14.de Iulho de 1 5 2 3. & a

4. de Septembro chegou a íe-

ruíalem. Fique àcontemplaçã i

/^.úfalê:

de quem puder,&quizer coníi-
'

derar o que paíTaria de júbilos

eípirituaes , de coníõlaçoés do

ceo naquelles fancluarios ía-

grados,que Deos íànclificou cõ

íua diuina prefença. Baila di-

zermos que fobre o Saneio ci-

tai empenhado com diuina re-

uelaçam tida em Manreíà pêra

íèr architeclo do edifício da

Companhia , foy tanta a fuaui-

dade de íèu eipirito na cõtem-

plaçam daquelles fânclos luga-

res,que defejou ficar nellesjpo-

rem mais poderofa foy a traça

da prouidencia de Deos, que o

gofto da deuaçam do Saneio:

voltoufe a Heípanha cõ a mef-

ma pobreza, com que delia fe

aufentara peraa Paleftina. Pal-

ia a Chypre, embarcafe na pe-

or das três nãos, que vinham a

Itália , perdeoíè no mar a Tur-
queza , deu a trauès em terra a

Venezeana
; faluouíèa em que

vinha o íanclo Padre,poftoque

muito velha,&mal aparelhada,

fem outra eíperança mayor de

chegar ao porto
,
que trazer o

íãncto Padre por íeupaíTagei-

ro, como a nao,que trouxe a S.

Paulo
e
a Itália, a todos pos em

>arcaçam
,
em a nao capitania [

I terra íèsuros da tormenta, por-
in. Tnii- ^ r

A flor. c. 27. -i

n.15.

qu(
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Pharf.Italiam

fitilo autote

reculas,

Me pete , fola

tibi eaufa cft

eft hxc iufla

timofis Vecr

torê non nof-

fe [Uim.

S.Ignacio

Começa

aefiudar.

que vinha nelko Apoftolo;

que Te Cefar
fjulgou j

que nam

|

hauia que temer carranca do

ceo irado, & tormentas do mar

furiofo,aonde íè embarcaua fua

fortuna;; menos hauia que arre-

ceai-jaonde Ignaciõ nauegaua^

& aonde o meímo Deospdo-

teaua .- Defembarcado fan&o

Ignacio no Reyno de Nápo-

les, paííou logo por Veneza,&
j

Ferrara a Genoua /& tornouíe I

recolher em Barcelona. Aqui

íe refolueo afe applicar todo ao

eftudo das letras, pêra com efta

oceupaçam ao diante executai

por obra, o que agora o Senhor

lhe daua a lenti-r por reuela-

çam.

6 A nada fe acanha , & a

nenhú> difficuldade fe rende

hum elpirito refoluto, & fauo-

recido da diuina graça; aquém

nam aííombrariam trinta& três

annos de idade ,
que tantos ti-

nha nefte tempo fan&o Igna-

cio, pêra entrar , como fe foííe

menino, nas miudezas de prin-

cipios de Grammatica,pera fo-

frer , & continuar tam vagaro-

fos eftudos , com tam euidente

falta do neceííario pêra elles,

A tudo fe dilpos o fandoPadre

com hua admirauel fogeiçam

às inípiraçoés de Deos, Come-

ça em Barcelona a eftudar no

annode i5i4.rendendo,&fo-

geitando os brios de tam cref-

cida idade,com acções, & eftu-

dos de tam pueril emprego

Dous annos gaitou em Barce-

lona neíta trabaliófa oceupa-

çam, fem nunca largar o còttu*

me quotidiano dastres difcipli-

nas,& ícte horas de oraçã men-

tãt Dali fe
paííou 'áVniuerfi-

dade de Alcaià/ aonde ouuioa

Philofophia, & padeceo os pri-

meiros trabalhos, de fuás uri-

íbes
,
por trazer a Deos os que

andariam enganados no mun-

do. Daqui,por confelhodeD.

AfFonfo da Fonfeca Arcehifpo

de Toledo,mudou O íànóto Pa-

dre a Vniuerfídadc&íe paííou

à de Salamanca , aonde íe lhe

dobraram os trabalhos por ze-

lo apparente de certos reíigio-

fos ,
que chegaram ao prender;

mas nam íeruio demaisodif

credito da prifam Sj que de au-

! torizar ao Sãóto ,que porien-

tença.publica foy julgado por

innocente da culpa, & reftitui-

do á liberdade de poder âpro-

ueitar a feus próximos , como

dantes fazia,com tantoque an-

tes de ter quatro annos de

Theologia nam pudeííe prègar

ao pouo myftenosdiuínos; co-

mo íè nam pudeííe bem enten-

delos ,
quem de tam grande

Meftre os aprendera nas

efcolas do fanto re-

tiro de Man-

reíâ.

m
CAPi-
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CAPÍTVLO III.

Vay S.lgnacio a Vmuerfida-

de de Paris
?
ajmta compa.

nheirõs ivaycomelks a Ro-
mã; tratam dafmdãçam
da Companhia, quefi-

nalmentefoy appro-

nada pello

Tapa.

i
i

VayfeS.

ígnario a

Vniuerft-

dade de

Paris,

Ora eíla prohibiça

de nam pregar , &
limite (que parecia

arrezoado,fe foífe niuelado pe-

la prudência humana
) pareceo

ao íàncto Padre, que íè lhe en-

curtaua muito a matéria de Teu

tam largo,& eílendido zelo; &
por iíío íè paífou à Vniaeríida-

de de Paris,pera onde o Eípiri-

to ianeto , com grandes, & oc-

cultas infpiraçoés , o chamaua.
Aqui acabou Teus eíludos de

Theologia.padecendo grandes
trabalhos, & íòfrendo notaueis

contradiçoen$
, por meyo da-

quelles, que perdiam a vida, o-

Ihando pêra hum tam fermofo

foUentindo alguns em parti-

cular ver os muitos, que com o
exemplo de fanctolgnacio,dei-

xando os eíludos da Vniuerfi-
dade

, & as eíperanças da vida
efcholaílica

\ fe retirauam a
: femir a Deos em varias reli-

( gioés. Foy tal o exemplo da
vida do fan&o Padre ,'que dos

mais illultres mancebos,& me-
lhores eíludantes daquella in-

%ne Vniueríidade fe reíoíue-

ram ao feguir, como a pay , &
venerar como a mefirena ef
chola do eípirito : & fendo
muitos os que traziam eíla prè-

tençam^m particular eícoiheo
a Pedro Fabro natural ào Eíla-

do de Saboya,a DomFrancifco
Xauier do Reyno de Nauarra,
a DiogoLaines de Almazam, a
AfToníò Salmeiram natural de
Toledo

, a Simam Rodrigues
de Azeuedo Português^ Nieo-
lao de Bobadiíha de Faíencia,a

Cláudio Iayo Saboyano.aloam
Codori do Eílado da Prouéça,

a PafehaíioBroeth de Picardia.

Todos noue podiam vencer na
matéria do eípirito, o que alcã-

çàram os noue da fama no me-
neo das armas : todos noue de
tam Angélicos efpiritos, como
fe em os noue choros dos An-
jos fe criaííem. Eram noue em
numero.mas por conformidade
de eípirito tam vnidos,como fe

foíTcm hum sòraííiobferuauam

as acçoés,paIquras>& confelhos
de tam fanclro varam , como íè

elle foííehum eípirito íuperior

i vindo do ceo pêra fua inítruc-

|

çam,& aproueitamento.

2 Oito annos tinha paífa-

do em Paris, na conílaRcia, &
diligencia de feus eíludos,& na i

leontinuaçam de tam rigurofas
j

peni

Ajútaeô-

fanhelros
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)lta a

eftanha

Occupãfe

S. Igna-

cio,&fc~

us cêpa^

nheiros

no lê das

abrias.

penitencias, que -chegou o lau-

do Padre a porem perigo a

vida , & pêra a nâm perder de

todo o obrigaram os médicos

a fe vir a Helpânha a búfcar na

pátria a faude, que tinha perdi-

da por terras eííranhas \
o que

aceitou ojfan&o Padre, pêra de

caminho refoluer- alguns.negó-

cios de Teus companheiros , aí-

íentando- entre fide-os ir efpe-

rar a Veneza, pêra* onde parti-

ram de Paris a 15. de Nouem-

bro,nò anno de 15? 36.com in-

tentos de todos irem em pe-

regrinaçam à fancta cidade de

lerufalem. Recuperada afau-

de na pátria,& reformada toda

aquella prouincia com feu a-

poftolico zelo , feitos os negó-

cios de feus companheiros èm

fuás pátrias \ Te partío pêra Itá-

lia; & paííando por Genouà, &

j
Bolonha , finalmente chegou a

j
Veneza. Grandes foram os tra-

balhosjque no caminho de Pa-

ris a Veneza paliaram os fan-

ecos companheiros , Sc ditoíbs

filhos, embuíca de feu querido

pay,que com os braços abertas

jà os eftaua cíperandoj chegara

finalmente â Veneza em 8. de

Ianeirode 1537-

3 Bem íe deixa ver o que

padaria naquellas benditas al-

mas de pay, & filhos de fatisfa-

çàm , & júbilos de charidade,

por íe verem todos juntos. Em
quanto efperauam embarcaça

le detiueram naquella cidade

oceupados nos mais humildes

officios dos hoípitaes; efpànta-

dos os homens,íèm fe poderem

reíbluer , que intentos podiam

fer de mancebos tam nobres,

empregados com tanto cuida-

do no íeruiço da. gente roiíera-

uel 8c pobre , de que nam po-

diam eíperar os grandioíosdef-

pachos, que poderia ter cercos

nas cortes dos Príncipes , em

que pareciam nacidos , & cria-

dos.. Nefta perplexidade, em

que os homes andauam, do fim

que podiam ter aquelles tam

officiofos corteíaõs dos pobres

do hofpital , os declarou por

quem eram hum efpirito inter-

nai
,
que trazia atormentada a

huma miferauel molher/azen-

do trafordinariasvifagens de fe-

rezâ,quando os via^o qual,mais

com rayuâ, que Com defejo de

os authorizar(que tal vez toma

Deos ao author da mentira por

inftrumento de annunciar al-

guma verdade , como o outro

efpirito maligno do Euange-

lho,
a quando chamou a Chri-

fto filho deDeos altiífimo) com

eftas formaes palauras decla-

rou quem eram : Vós nanifahis

quemfam efles clérigos ,fim hum va-

rões excellemes
y
dotados de ?fandes

rvirtítdes
,

(gjr excellente aoutnna.

Eu , @Jr tofâs companheiros fozemes

toAo noíjo poder, pêra desbaratar feus

intentos \ @f quê mm apQrtájJefii a-

mti, más tudo- nos fiou em yátot*

Mãrcic.ç.n-7

Qúidmihi , &
libi ,Ielií fili

Dei aUiísicoi-

4'Nelk

J
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I í)iuiJife

\<em miílo-
!

-

gaíbám atè o principio da qua-

reírria,&entam íèdiuidiram em
miíTòés pellas terras, & cidades

do ícnhorio Venezeano
,

pêra í

ajudar aos próximo- rainda nam
|

eram religioíòs
; & jà procedia

como íànetos \ ainda nam tinha

eftatutos , & já os guardauam;

ainda lhe nam tinham tocado

à arma , & jà íâhiam a pelejar:

já faziam por obra o que íeu

capitam Ignacio meditaua no
peníàmento. Por aquellaspra-

jj
ças de armas procediam eftes

i nouos íoldados com grade ad-

|
miraçam dos que as habitauá,

vendo huns homens tam fan-

&os, que, parecendo dignos de
todas as riquezas da terra, an-

dauam pedindo pellas portas

hum pouco de pam,&huma
pouca de agoa- eftando fempre
prorr,ptos,a qualquer tempo,

&

a toda a hora
,
pêra ajudarem

feu sproximos.o ordinário púl-

pito eram as praças pablicasjas

pregações mais íolennes com
j
admiranel izençam de eftipen-

|

dio • nas confifíòesfaciilimos;

nas doutrinas dos ignorantes
muy continues • nos hofpitaes,

J
& com os enfermos muy cer-

tos á íuâ confolaçarn,&fèruiço.

De fbrte,que com tam trafordi-

narios modos de zelo, & chari-

dade,fe fizeram em toda aquel-

la parte da Lombardia,Marca,
Sc Veneza

, huns íègundos A-
| poílolos naíàluaçam das almas,

Chimica da Companhia de lcfu em Portugal

Neíre fan&o exercício
j j& huns homens auidos por vin-

j

dos do ceo, pêra grandes bens
dos que viuiam nas miferias da
terra.

5 Repartidos aííi os Padres
pôr Italia,& defenganados que
nam podiam paíTar áTerralàti-

cla
j
por cauíà das armadas do

gram Turco Solymam, 8c ten-
do ja perdida a efperanea

,
po-

ftoque nam o cuidado,da pere-
grinação)

, fe partio fana© Ig-

nacio pêra Roma, leuando por
companheiros o Padre Pedro
Fabro

y Sc o Padre Diogo Lai-
nes. Teue no caminho em hu-
ma ermida já velha , em que fe

recolheo a fazer oraçam,aquel-
h fuauifíjma, & tam celebrada
vifam, em que lhe appareeeo o
Saluador do mundo , fazendo-
lhe numa muy amigauel pro-

meíía, de lhe íèr de grande fa-

uor em Roma , aonde oíàn&o
efperaua o comprimento de fe-

us íàndos intentos
, que eram

inftituir huma religiam, cujo

principal fim foííe ajudar aos

próximos
, pêra confeguir ma-

yor gloria diuina: com efta ce-

leftial vifita lhe certificou o Se-
nhor os fauores,que lhe oífere-

cia em Roma , com aqueílas tã

doces palanras: Ego \wbtsRoma

frefitms ero. Com tam certo pa-

trocínio fe confirmou de nouo
o Padre no propoííto,que dan-
tes tinha

, que a religiam, que
inftituiííe/e chamafle Compa-
nhiade IESV- pêra que tiueííe

Vay SJg-

naifo a
Roma.

o no'
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Chega os

\idpatihà'

\ros doS.

I
a Romã.

Fandacã

da Compá.

nhia de

IESK

\ o nome de quem lhe prometia

o amparo
\
que nam podia dei-

xar de fer muy certo à vifta

dos empenhos de tal peííoa.

6 Nam tardara muito os cõ-

panheiros do S. Padre, que onã

vieíTem demãdar a Roma.Iurt-

tos todos na cabeça do mundo,

no meyoda quareíma de 1 5 3 8.

fe recolhera em hua pobre ca-

ía de hõdeuoto QueiinoGuar-

doniojaõde pafíauam ávida em

eftremada pobreza. Pote logo

a piedade Romana deo fe,corn

grade eít.imaçam,da muita,que

os nouos peregrinos mereciam,

porque repartidos pelos bair-

ros,& igrejas de Roma 7
come-

çaram a exercitar feus coíhima-

dos officios , cÕ fingular frudo

do trabalho de tam deuotos o-

breiroSjCom a renouaçam, que

ouue de íe frequentar naquellaj

fah&a corte o antigo coftume,

que eílaua muy defcaido,do v-

fo dos Sacramétos da penitécia,

Sc da fanótiífima Euchadftia.

Vedo os padres a beneuolécia,

que achauã iio fan&ifsimo Pa-

j

dre Paulo III. trataram de iní-

tituir,& formai a Companhia,

fundala , Sc confirmàkpor fua

San&idadé em religiam regu-

lar,& clerical j & que aos votos

da caftidade^&pobre&ijque cm

Veneza tinham feito nas maôs

do legado apoftoíico Hxrony-

mo Veralo, acrefcentaííerb vo-

to de obediência ao que íâhií-

fe por fuperiòr4
& pay de to-

dos : 8c ajuntando o quarto

voto de miífoens apoílolicas

aonde a fan&idade do Padre

íãn&o os quizeííe mandar: &
quanto ao nome da religiam

íe conformaram todos com á

humildade do Padre fan&o

Iohacio, aquém Deos tinha

reuelado em Manrefa, & con-

íirmado no caminho de Ro-

ma,que foffe o da Companhia

de I E S V > que por efte nome

a confirmou o íànaiíímoPa-!^^
dre Paulo III.Marcellò IV.Gre b;j^-
gorio XIIL& Pio V.& por eftè fe;. ™;

nome a califica o íàgrado Cõ- ^

cilioTridentino-em que fe dei-

xa ver a difíerença,que aCom-

panhia tê da religiam dos cléri-

gos regulares, q fundou oemi-í

nétiífimo Cardeal PedroCarafa

Arcebiípo de Theati,aque vul-

garmete chamamTheadnos,&

por fe parecera cõnofco no ha-

bito clerical, alguns populares:

nos chamam Thea tinos, fendo

nos . tã d ifferentes em o nome j

como diuerfos no mílifcuto;

f Depois de grandes dili-

gências , & notaueis dificulda-

des, & exames fobre o institu-

to dá Companhia 5
finalmente

entendendo o íàn&iííímo Pa-

pa Paulo III. que efta religi-

am era obra do dedo de Deos,

antes de a CoHfmar co muras á-

poftolicas,- tornoM noáho dc[

1 5 4010 àproúou no anodé .1 5 39

poftoq porerítám íomente^:.^

-,m$ oytivuk^mm íatisfeito-d* ver,;

- ... ,.,»-.— --'-""'"
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Chriflo de que fe lhe offerecia tam ani-

1540. moía companhia de lòldados

Apoík>licos,pera a conuerfàm,

&conquiíta das nações do mu-
do ao conheciméto, & adoraçã

do criador delle;e q nam era ío

oíFerecimento de palauras}mas

que juntamente íè obrigauã cõ
foienne voto a nam repugnarê

aíua 5anótidade,a irem a qual-

I
quer rcmota,& barbara naçam
do mundo.aonde os enuiaíTem,

(ainda que íbííe sé viàtico pêra

a jornada, íèm promeíTa, ou ef-

perança humana de qualquer I

intereífe da vida • mas ío por
sããittaé

I hua abfoluta^ voluntária obe-
algus dos\ i-~ • « t> r j

copanhei-
dieC1E a0 SUm0 Paí"> 1' «° mon-

ros Je s.\ do.Começou logoS.Sã&idade
ignado a

\
a feruiríè de tã vakroíbs Coro-

f neis,& Meftres de capo da mi-
lícia do ceojdeípachou huspor
Lõbardia, outros mandou a Si-

cilia,& a Calabria,outros enui-

ou por Núncios aoReynode
Hibernía. Eftes forâo breue-

mente tocados os princípios da

Cõpanhia j vejamos agora eo
mo veyo a Portugal,

CAPITVLO IV.

Doprincipio, que teae a en-

trada da Companhia emPor-

tugaljorna vinda do P. M.
Simam Rodrigues a ef-

te Remo.
"p Ntramosnoano de 1540.

*rf que foy feliciflímo pêra
toda a Companhia

, por eíle

Cbromea da Compaiwia de lefh em fèriugâl.

partes.

ler o primeiro<anno de íua fun-

daçam, porque nelle foy cõfir-

mada em Religiam , como di-

remos^ nelle veyo a Portugal

o P.M.Simam Rodrigues, pelia

cauíà,cjnefte capitulo apotarei.

Como o fim da Cõpanhia era

iííuftrar as mais remotas gentes

do mundo com o refplandor

do Euangelho, parece que nam
conuinha que luz tam íuperior

faltaífe às prouincias mais viíi-

nhas ao nacimêto do íõl- antes

bem era que pêra ali primeiro
íe procuraiTe a luz dos melho-
res pregadores, aonde primeiro
nacé os rayos do melhor plane-

ta. Hauia já fama pelos Reynos
de Europa doraroexemplo,&
doutrina do P.S.Ígnaciô

3& feus

companheiros em Roma.Com
efta tam geral, & certa noticia,

que íè tinha dos Apoftolicos o-

breiros deRoma
3ateae o augu-

ftiílimo Rey de Portugal D ,Iq-

am o III. de gloriofa memoria,
por via de feu embaixador de

Roma, que neíle tempo era D.

Pedro Mafcarenhas , filho do
capitam dos ginetes D.Fernam
Martins Mafcarenhas,& de D.

V"ioIanteHenrique2,fidalgo de

j

grande autoridade,illuftrimmo,

& perfeitiííimo varam, em car-

jgosdepazj&guerrajaoqual to

j

da a Cõpanhia deue,& cõfeífa

eternas obrigações;do qual hei

de falar muitas vezes,&sêpre íè

I

rà menos do q elle nos merece,
'& do muito que lhe deuemos

,

—"— '
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lAnno de

Chriflô de

1550.

Liiiro primeiro, Cap.IV.
i 1 ,* 1 1

*y

& a toda fua illflftriísiraa fami-

lia;o qual vendo o zelo,q ardia

nas almas de S.Ignacio , & feus

cõpanheiros da conuerfam do

mudo, parecedolhe muy accõ-

modaclos perâ a cõquifta eipiri-

tual daAíiaOriétaljefcreueoao

ferenifsimo Rey , que pois fe-

us grandes intentos eram nam

menos fogeitar ReynosdoO-

tiente a Portugal,que cõquiftar

almas de Gêtios a Chrifto,q ti-

nha em Rómahua noua Cõpa-

nhia deceSeftialfoldadefêâ, cu-

jo capitã era Ignacio,dos quaes

lhe podia prometer muy bê fu-

dadas efperancas da conúeríam

daquella vaítifsimagêtilidade*

1 Nefte melmo tempo 5
co-

mo fe eftiueísé falados.deo eíle

mefmo aluitre a elReyô doutor

Diogo de GouueaPõrtugues
i
&

peííoa de grande âuthondade,

que tinha fido Reytor no col-

legio de fan&a Barbora,; na-

quellas celebres efcholas dePa-

ris ,
quando ali eftudàram ían-

&o Ignacio,&feus companhei-

ros . Pareceo a fua Alteza.que

pelo muito conhecimento,&a-

mizadejqne o doutor moftraua

ter c5 o fancto Padre Ignacio,

lhe efcreueífe íòbre fua real pre

tençam,que era prouer cõ gra-

de cuidado as prouincias do

Oriente de taes obreiros
*,
que

podeííem com Tua doutrina,

& zelo fazer aDeostamco
nhecidonosReynos Onê:aes,

como ás fuás poderofas armas

o faziam Monatcha, & fenhor

dclles
(
que efte foy íempre o

animofo, & catholico zelo dos

auguíliífirnos Pveys de Portu-

gal ;
conquiílarê Impérios pêra

Deos ícr nelles conhecido , &
ac

T

2^ado-& que andafte íempre

cô igual compaíib nas fuás cõ-

quiftas a felicidade de íuas ar-

mas vidoriofaSjCÕa conuerfam

dosReynos cõquiftados.)Fez o

doutor o que o fereniífimo Rey

lhe madaua, perfuadíndo ao S.

Padre Ignacio hfia grata cõfor-

midade cõ a vontade real
,
pois

lhe abria tam largas portas ao

feruor > & zelo de feus compa-

nheiros pêra as vaítas prouin-

cias da Afia Oriental. Refpoií-

deo oían&oPadre ao dout< r

Diogo de Gouuca
,
que na ma

de íua Satictidadè eftaua pofto

o defpacho dâ petiçam,& defe-

jo do fereniífimo Rey
5
8c q.pre-

fupofta a aceitaçam,que o fan-

ctiífimú Padre tinha d- fe pore

em fuás maõs elle,& feus cõpa-

nheiros- nam érâ.rezãj que dos

olhos da corte Romana , & do

Vigairo deDeos naterra,fe grã-

geaífem ta illuftres miííoés, co

mó era as que eíRey queria, sê

virem da mam , & tença do Su

mo Paílor do mundo.

3 Deíia repofta de S. Igna-

cio deo conta o doutor Diogo

de Gouuea a íua Alteza, o qtàíl

logo efereueo ao íêii ébaixador

é Roma D.^eJroMafcãrenhas,

peraq traraífe negocio ta impor
~

BT~ TõHtS
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€hrij% ât late cõ ò Summo Pontífice, &
com o fan^o Padre Ignacio,

que,poftoque nefte tempo nam
eítaua ainda eleito geral , com
tudo,como era pay 3&meítre de

todos Éus companheiros, tinha

paternal fupetintendenciáiias

acçoés,nas ôbras,trabalhos , &
jomadâs de todos elles. Entrou

D. Pedro Mafcârenhas a falar

]

cõ S.Ignacio,pera ní5ca mais ti-

rar do coraçã.né a dlle,né a feus

filhos.antes-cõ Mamor ta reci-

proco entre a Cõpanhia,& efta

illuftriffima família , que,como
por d ireito,íicouíielía a afíeiçã,

& em nos a obrigaça. Pedia o
embaixadora parte do ferenif

íimo Rey^inítauá por íeis cõ-

panheiros de sâ&o lgnacio,dos

quaes fua Alteza íê prometia já
hua fermofa Igreja Oriental de
nouos chriftãos

, que tam ze-

lofos obreiros conuertcfsé.Éem
entendeo S. Ignacio o zelo do
catholico Príncipe , em querer
miflionarios pêra ta grades fea-

ras^ft concedera féis de boa võ-
tade, fe lhe na parecera, quê fi-

ca ua prejudicando a todas as

mais partes dovniueríõ(porque
a todas fe eftendia já âquelle a-

nimo.que era mayor,que omef
mo mâdo ) deixando perâ tam
dilatados capos tâ poucos con-
quiítadores,- & eíTa repoítà deu
ao embaixador- que era muitos
os que pedia, & que importaua
repartir daquelles obreiros cõ
as outras Prouincias de todo

^*^-

1

— °-^- ' :-
,

-"

de lefii emVortugal

mundo,tã necessitadas como as

Orientaes. Verdade he, dizia o
sãdojque meus cõpanheiros,&
eu eftamos cõ os braços cruza-

dos áobedieciaie fuaSatidade;

mas fe na matéria 'poíío têr pa-

recer^ meu era, que peia a ín-

dia foífem douSj&os oito fique

pêra o reftante do mundo , fo-

geitos á obediência de Tua San-
tidade.

4 Tinha o embaixador a-

cabado o feu tépo nacorte Ro-
manajareírauaproxifnode par-
tirfe pêra a de Portugal,& enté-
dendo o grande gofto,quc feria

pêra elRey,fe lhe trouxeífe cõ-
figo aquelles ú defejados mif
fionarios,que o mefmo fley tã-

to íõlicitaua.tratou cõ íuaSádi-
dade íbbre a preteneam real,&

repoíta,c]úc delia jâ tinha do P.

S. Ignacio. Nam pode fua San-
tidade improuar a cuidadofa

prouidencia
, que fan&o Igna-

cio moítràm do mais réíknte
do mundo,:pera remédio de fua

cegueira
, por via de feus com-

panheiros, & afíím fe confor
mou com a Vontade do íândo,
que lhe délíe dous, pois nã po-
dia íer féis. Inftou o embaixa-
dor cõgrade calor pela nomea-
çam dos Fadres^orque deLif-
boa o apertaua "b fereiíifàmo

Rey
, pêra chegarem a tempo

danauegaçam. Com madura
deliberaçam foy logo nomea-
do por S. ígnacio no primeiro
lugarop.M. Simã Rodrigues, *

^Anno da
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Partepe

1 ra Lisboa

\oP.M. Si

mam Ro-

drigues.

que, como Português, poderia

com mais facilidade menear as

coufas da mhTam em Portugal,

& aííiftir à conuerfam da Irídia

no Oriente, aonde tudo íè go-

nernaua por lingoa,&miniít.ros
f

Portugueíes . Mandou o logo

vir a Roma de Toícâna, o qual •

acudio voando
,
por nam per-

der tam gloriofa emprefa
,
por

mais fraco, & doente que eíta-

ua de humas importunas quar-

tans
,
que ainda eram reliquias

de outra rriais perigofa doença,

que tiuera em Sena; Stsé que-

rer efperar pelo embaixador,

aproueitandofe da occaíiã, que

Deos lhe daua,íe partio em hu

ma nao, que daua à vela > do

porto do Papa, que chama Ci-

uità vecha,êmproando mais rio

Oceano da índia que deman-

daua
,
que no mar Mediterrâ-

neo por onde nauegaua. Foy

efta fahida deRomanoanno
de 1 540. nam eftando ainda a

Companhia confirmada, 8c fo-

méte approuada. ZJiua )>oás orá-

culo. Nam o aíTombrou o mar,

nam o deteúe a infirmidade,

peia deixar de partir com gra-

de aluoroço pêra tam ardua,co-

mo gloriofa empreza* E trazé-

do por companheiro ao Padre

Paulo Camerte,que em Roma
fora admitido na Companhia,

com muy feliz viagem, em ef-

paço de oito dias , aportou, fe-

gundo entedemos, em Setuual:

& por ordem particular
,
qie o

CoPmbid

Iv

Padre trazia do embaixadorD-

Pedro Mafcarenhas , íe retirou

á íua quinta da Palma (que ho-

je hevilla titular dos Mafcare-

nhas Cõdes da Palma,&entam

eréfazenda do meímo embai-

xador , & eftá íituada entre a

villa de Setuual , & a de Alca-

cere do íal) pêra nella conuale-

cer da quartaâ\

5 Tanto que tèue auiíô o

fereniííimo Rey da chegada do

Padre medre Sirriâm, o madou

ali viíltar por hum gentilhomé

de fua Corte, o qual o vieíTe a-

companhando atè Lisboa , di-

zendo,que pêra tudo oque fof-

íe íarar da quârtaã , & defcãíàr

do caminho ^ era Lisboa mais

acomodado lugar. Acodio lo-

go o Padre meftreSímam,obe- I

"

si
%*m

'

a
decendo a efta áfFe&uofa von- usboa^

tade i
qué o píadoíífíimo Rey \y4j1 -uií-

moftrauá de o vei1

, & tratar , o

qual o rcebeo com reaes,& be-

nignos âffectos
j
que parece já

|

pronofticauâm o muito, que a-

juia de eftimar a efte Padre , &
I fauorecer à Companhia • nam

I fe fartando íúa Alteza de o ou-

i
uirjnem aeabaua de lhe pergfi-

Jtâr3
corn grade curiòíidade, pe-

j
ía peííoq de fancto Igtiàció,que

|

tanto veneraua^ pelos prind-

j

pios da Companhia, cjue tanto

jeftimauà. Deípèdto de íuá pre

fenca âò Padre , mandando a

târfuaAl

reza.

ifeusreaes ininiítro^ que ík eh-

xergaííe rio bom gafaihàdd do

Padre ,
: o muito

?
cjue tam re*

B? imok
C3>

^.íriitftKtiJnit
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de Lisboa aonde, a pezar da !

kecolhefe

M. Sima

no hofpi-

ialdcLif-

ligiofa peíToa merecia,&o mui
to,que íèú liberal amor lhe pro

metia. Vendo o Padre meítre

Simam a grandeza do animo
real, o fòlicito cuidado de íèus

miniftros em o íèruirem, Re-
galarem: como vinha cambem
coítumado ao defprezo da vi-

da,que nos hofpitaesparTaua,&

à eítreiteza dos viaticos
,
que

pelas portas pediâjcom modef-
tia , & effícacia rogou ao íère-

niííimo Rey foífe feruido 3 por
primeira merce,de o deixar íè-

guir feu antigo eftiío, & íândo
inítituto,que com Teus compâ-

nheirosguardàrainuiolauel,pe-

dindo pelas portas, 8c morando
em hoípitaes

;
& que efte modo

de viuer íèria pêra elle de ma-
yor delicia^ que os regalos,com

que fua Alteza queria que o
trataííem

; como também po-

deria fer de mayor edificaçam

pêra aquella cidade 3 aonde ef-

tauam,& mais cõforme ao fim

pêra que fanóto ígnacio os ma-
daua. Com muita difficuldade

alcançou o P.M.Simam a mer-
cê, que pedia a fua Alteza; mas
preualeícendo por entam com
elle as rezoês, que o Padre lhe
daua , em quanto lhes nam afli-

nalaua cafa própria, em que hâ-

bitaííem, como jà elRey traça

moleítia da quartaa , cõtinuou
em íèus íànótos exercicios,prè-

gando, confeííando, ajudando
aos enfermos

, & edificando a

todos com íèu raro exemolo;
porque aonde faltauam as for-

ças do corpo enfermo , fupria a
virtude do eípirito valente.

CAMTVLO V.

I

-Da/e huma Irene relaçam da

peÇfoado Padre meftreSimã,

de come feguio a [anão

Ígnacio3 & defuás

peregrinações

lSi nno d<t.

CcpanhU

1.

Emos jàem Lisboa

ao Padre meítre Si-

mam 3 o qual teue tã

íúbftancial parte na fundaçam
deita Prouincia, 8c na felicida-

de das confequécias delia (pois

efta foy a mãy das Prouincias

da índia, Brafil, China, Iapam,

8c autora da fundaçam dosCol-

legios em outros Reynos ca-

tholicos } como veremos
)
que

feria tam grade ingratidam nã

reeonhecer,& gratificar ao Pa-

dre meftrè Simam os grandes

trabalhos , que paífou nefte il-

P. M. Si-

mãRodri-

gues he

pay defta

Prouin-

cia.

ua.permittio^queeíliueíTemno jluftre edifício, como fe nos
hoípital como o Padre pedia. 1 eíquéceramos de agradecer ao
Auida a licença, fe recolheo cõ

f f
fando Padre ígnacio o traba-

íeu companheiro no hofpital lho geral de toda a fundaçam
de todos os Sanétos na cidade) | da Companhia. Reza he logo

que
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Patria,(

pays àeM.

Simam.

hiuro primeiro

que pois elle he o particular

fundador das Prouincias fogei-

tas á coroa de Portugal
i
faça-

mos aqui alguma breue lem-

brança defte noíto muy preza-

do pay, pêra que tenhamos al-

guma noticia do principal íb-
\

geito deftes primeiros limos, a

quem todos reconhecemos , &
veneramos , como fe veneraua

|
no pouo Iudaico o Patriarcha

Abraham com o nome de 'Pa-

ter multarum gemium: como na

verdade o foy o Padre meftre

Simam.dando tantos filhos em

o Senhor, pêra ferem luftre do

mundo, que alumiaram; & rel-

plandor da religiam , aonde fe

criaram.

i Naceo o P. M. Simam

Rodrigues de Azeuedo em a

vtlla de Bouzella (que hé dchu

concelho na Beira, a que cha-

mam Concelho de Laíoens,na

comarca de Lamego > mas dó

Bifpado de Vifeu ) feu pay fe

chamou Gil Gonçalues > & fua

rnãy Catherina de Azeuedo,

ambos dâ gente principal , &
mais nobre da terra , & paren-

tes, fegundo a tradiçam comua

do bemauenturado fam k. Gil

Rodrigues; difpondo Deos noí-

íb Senhor as coufas de tal for-

te, que daquelie lugar fahiífem

dous illuftres Prouinciaés, fam

fr, Gil da íagrada Ordem dos

pregadores,& o P.M.Simâm o

primeiro da Companhia delE

SV. Eftando pêra morrer o

Cap. V. 19
honrado velho pay do P. M.

Simam, como outro Iacoh.quis

con folar as faudades de íeus fi-

lhos em fua auferida ,
com a

bençam paternal : vieram to-

dos a prefenciaraquella vitima

defpedida,& tomando nos bra-

ços a Sii-nam^ue ainda era me-

1 nino innocente,& pondo nelle

os olhos , com muy particular

aífedo,o entregou à mây^dizõ-

dolhe eftas formaes palâuras:

Encomendouos, fenhora , cfle menino ,

criayo com ejpeaal cuidado ,
porque

Z>eos o tem efcolhidôpêragrandes cou-

fas âe fua gloria. Notauel prono-

ftico, & muy bem acertado no

fucceíío; & ainda que nam di-

zemos que foy com a íèguran-

! çâ da luz diuina , que tiueram

alguns íanctos , que tanto dan-

temâm profetizaram caíos fu-

turós,como fe jà foííem prefen-

tes:comtudo digo que nam foy

efte o primeiro pay ,
que eftan-

do pêra morrer prenunciou os

fucceííos de feus filhos
;

pois

lacob,
b como bem ndíou fam

Ieronymo, tédo os olhos cegos

|

pêra ver ascoufas prefentes,ti-

I nhâ o entendimento com vifta

perâ preuer os fegredos futu-

|
ros

;
porque, como diz Xeno-

phonte
d no feu CyrO; & o que

mais he, como o notou fando

Thomas, 6
a alma humana ,

íe

em algum tempo moftra o lu-

I
me da diuindade, cjué em fi té,

I

I

he principalmente na hora da

I 1 morte, na qual tal vez aífi pro-
1 í_ __ ***£>___=«—

B4 noltica

CoPanhiA

I.

Exèd.c.iig.
c

ia Prosm. :

lib. Cõment.
in Anjos.

Lib.8. Antma
hommis tunoj

fivuíjúání aji ís

diurna efie vi-

deuirjin ir.oz*

te dminaeft,

& tunç fútwía

pioípicit

c

S.Thom.í.s.
q.iyi.art.t.

sd i.
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noftica o futuro, como fe.oti- rou. FoynotàueFo feruor de

í

*

rOílandin.lib.
J. n.8g.

ueííe prefcnte : aííi fuccedeo a

eíle bom velho
, porque o tem-

po moítrou adiante quãta ver-

dade elle falou naquella hora.

3 Criou Cathetina de A-

zeuedo,com todo o cuidado, a

feu fílhoj Sc tendo já annos ba-

ílanteSjO mandou eftadar com
íeu jrmam Sebaftiam Rodri-
gues de Azeuedo (que depois

foy peíToa bem conhecida ne-

fte Reyno ) a Vniueríidade de

Paris, que era o theatro,aonde

naquelle tempo mais campea-

|
riam as Jetras , & aonde acudia

j
os Portugueíes

5
por atè entam

nam termos cà Vniueríídade,

que introduzio o lènhor Rey
D.Ioam o III. Eram ambos os

irmaõs fogeitos de qualidade,

cjue fe podiam chamar eíludã-

tesdelRey, porque elReyos
mandaua eftudar àquella Vni-
uerfidade^ com outros, à conta
de fua real fazenda. Eftudou
Philofophia,com muitolouuor,

Sc nella íè graduou de meílre-

& foy muy excellente Theo-
logo. Aqui teue conhecimento
de noíTo fan&o Padre Ignacio,

& foy o quinto companhei-
ro,que fe lhe ajuntou > dali o
acompanhou logo na jornada a

Veneza, & a Roma : Sc ainda
que teue penfamenros de vida
mais folitaria , teue focorro
do ceo, em que manifeítamen

CcçmhiA

1.efpirito
, com que eíle feruo

de Deos começou o caminho
da perfeiçam; nam contente
com as quotidianas difciplinas,

Sc com trazer a cruz dentro na
fua alma,tambem a quiz impri-
mir no mefmo peito à força do
ferro

:

, pêra em tudo fe dar por
catiuo ferrado do Senhor, aqué
íèruiãj porem

, porque o fegre-

do deite nouo habito de Chri-
fto efteue fempre encuberto a-

té a hora da fua morte, pêra el-

k deixaremos guardado efte

theíouro.

4 Sendo ainda so féis os
primeiros Padres, fefez a pri-

meira junta, na qual fe achou o
P.M.Simam

; & nella fe lança-

ram as primeiras linhas de nof-

íb inítituto, tam certas, que tu-

1

uu *»«»»

âo o quedepois pelo tempo fe I

cIllCcmPa

foy declarando ; nada di fcrepa
i;

dacjuella primeira traça é Se-

guiofe odeuotiííimoacíto, em
que os Padres fizeram íèos vo-

tos(em Paris na ermida daVir-
gem noíTa Senhora j chamada
vulgarmente Monte dos Mar-
tyres)noannode 1534. dia da
AíTumpçam da Virgem noíía

Senhoiaj& depois osrenouarã
duas vezes, nos anos feguintes.

Na memoria deites dias (como
quem teue táta parte nas eon-
folaçoês , Sc fruitos eípirituaes

delles) faiaua o Padre M. Sima

M.Simani

cõ os mais

Padres lã

çã os pri-

meiros fã
da mentos

te vio que a lua vocaçam era a coito grandes affe<âos de fua àp
que Deos primeiro lheinfpi-jl ma. Em lêbrança da fuauidad e

__ eípi-
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efpiritual dette*deuotiííimo ac-

to, por toda fua vida, ainda de-

pois de profcíío, renouou lem-

pre íeus votos naquelle fagra-

do dia da Aílumpçam dà Se-

nhora,

5 DeParisíepârtioo P.

M.Simam comos mais compa-

nheiros a Veneza > â éíperar o

íàndo Padre Ignacio (
que era

vindo a Hefpaiiha)perâali tra-

tarem da peregrinaçam a Ieru-

falem. Sahiram de Paris a pè,

com bordões na mam i & com

os alforges de feus papeis às

coitas i cOm Rofârio da Vir-

gem lan&ifsima ao pefcoço {

&

efta era a deuiía de que vfauam

êftes nouos Toldados doSenhor,

éfté o final deftes caualeiros da

milieia do exercito celeftial.

Grande foy à confolaçâm,com

que os deuotos peregrinos paf-

íarã aquelle primeiro dia. Che-

gada a noite , fe vio o PM> Si-

mam com hua veheméte afflic-

çam
(
que âfsim coftumâ Deos

alterar a Vida efpiritUâí dos ho-

mens fati&ôs ) Sahiolhê de fu-

bito em hum hombrõ hum in-

chaço tam grande , & tam in-

flammado ,
que metia medo a

quem o via;quanto mais eaufa-

ria dores a quem o feriria. Paf-

fòu a noite com humã ardente

febre; porem mayor erâ a pen-

na> que rinha , com cuidar que

por califa daquelle mal na po-

deria acõpanhar feus mny pre-

zados companheiros , os quaes

^Anno da

Clpanlow

I.

Safa M.
Simã mi-

lãfrofa-

teie.ite.

com o meímo íenumento pal-

iaram a noite , que toda leuou

em vêlla M.Simam, parte pelas

dores do achaque
,

parte em
muy feruorofa oraçarr^ eíperã-

do da mam do Senhor o remé-

dio de tam grande mal. Chega

a menhaa, continua M.Simam

I
fuás feruOrofas preces > acodem

I os companheiros ao coníòlarj

multiplica o enfermo as rogâ-

j
tiuas ao eco- pede cada vez cõ

mais afFeóto ao Senhor que lhe

valha: eis que, com hõa repen-

tina confiãçâ, acode com a mã
ao hombro.nam acha o incha-

ço- ceifa de repente a dor ; dà

conta do íucceiTo aos mais Pa-

dres ,
que com grande alegria,

dam os pârabés ao companhei-

ro,que era o ehfermo,& as gras

ças ao Seíihor,que foy o medi-

cojquefe bem pode mortificar,

melhor fabe viuificar: dãdolhê

huma faude tam miíagrofa , nã

por meyO dé hum Anjo , como

fez aTobias/ mas por fua pró-

pria mam,como faz â hum leu
íhofc

g

mimoío.

6 Partiram logo daqui , &
caminhará pela arraya de Lo-

rena , entraram ha alta Alema-

nha,aonde tiúeram humànora-

j
uel guia

,
que parece foy hum

|
Anjo do ceo ,

que os acompa-

|

nhou ate amftarem Confiada:

pafsàram por Bafilèa 3
que-a-hà;

! ram jà infeftada coni a péttter
1

la doutrina do impio -Luíherò

Em fim chegaram á Veneza

í.ii;
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Chrouttã da Companhia de Iejà em Portugal.

-*°" os eftaua efperando , com cuja

alegre vifta amainaram os pe-

rigosas íobreíaltos, os grandif-

íimos trabalhos^ue neíía larga

peregrinaram paísàrara, por ef
paço de três mcíès, caminhan-
do por França,atraueffando A-
Iemanha, & difcorrendo por I-

talia. Aqui, em quanto efpera-

uam occaílam pêra paliarem a

íerufalem , fe repartiram pelos

hoípitaes, fazendo vida de làn-

I

clcSjpiègando.ajadandoa bem
morrer , & íèruindo aos enfer-

mos. Coube a M. Simam hum
hoípital chamado de S.Ioam,&
Paulo^onde afííítia com admi-
rauel cuidado, & com rara hu-

mildade, varrendo as caías, cu-

rando as feridas, & enterrando

os mortos.

lém-êà ^ Aqui neftehofpitallhê

[mP.M.si fuccedeo a M. Simam hum ca-
mãbãca-

i

f àdmirauel,& de notauel edi-
o admita r c i ,

uel
,
pot

hca çam - Sendo alta noite,tem-

juammtâ
\
ja%f83 que todos eftauam accõ-

xhar4dade\ modados ., íèm hauerjà nenhu
lugar, aonde fe podeíTem alojar

mais enfermos, chegou à porta

hum íeprofo
;
pedindo poramor

deDeos j que o recolheííem-

refpondeo o enfermeiro mor^
que.perdoaífe, porque nam ha-

uia em todo o hoípital hum fó

leito deíoceupado , Tornou o
pobre chagado a repreíènrar

huma, & muitas.vezes fuás Ía£
timas , & a eílas ajuntou lagri-

mas, & importunaçoens de ro-

gos
3
íem o enfeTmeiro(que nam

deuia fer dos mais charitati-

uosj íe render a tam laílimofas

petiçoens.Ouuia tudo o Padre,

mais magoado do que o mef
mo pobre íê moílraua

;
rogou

logo com toda a inítancia ao
enfermeiro

, que o deixaífe en-

trar,& ceifariam fuás lagrimas;

porque os pobres, ainda que
fam importunosjam muy bons
de contentar: nam tenho leito

aonde o recolher, refpondia o
enfermeiro

j mm nos deíaue-

nhamos porííTo, lhediífe M.
Simam } que eu lhe darei gaia-

lhado em minha própria cama.
Aqui nam pode o enfermeiro
refiftir mais,vendo o charitati-

uo oíferecimento do Padre.que
fe bem odiííe por palaura,.mui-

to melhor o executou por o
bra. Abrefe a porta ao leproío,

tornao o Padre pela mam > re-

cebe o com muita humânida-
ue, coníòla o,com muita bran-

dura, exhortao à íancia paciên-

cia; & pêra lhe dar a elle o ali-

uio,de que necefsítaua,& efco-

Iher pêra fi a mortificaçarr^que

tanto eítimaua
\ deo lugar no

íèu pobre leito ao pobre lepro-

ío ; & por ventura íemfaber

quem.agaíàlhaua, recolhia ao
mefmõ Chriílo, aquém, como
diz o feu Propheta,

h
juÍgauam

muitos por íeprofo, & nam foy

efta â primeira vez, que o Se-

nhor .tomou eíla figura de en-
fermo Íeprofo , fendo elle a fi-

^Jnno da

Cípanhia

i.

ífaix c.jj.n.

4. Etnospu-
lauimus cum
tp.iaii leproíu. I

gura
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Liuro primeiro. Lap. V.

Jíâoece dè

íepra M.
Simã, &
fnra mi/a

grofamê
te.

f/4
Regf.n.io

j

Vade,& laua-
ie fepties in J
Ioráane.&re-
eipiet fanita-

tem caro tua,

arque munda
tccis.

:
gura da fubltarítia de Deos. O

I
certo he que vinda a menha,

i o leproíb deíàpareceo,iem nin-

guém mais dar nouas deíle- po-

rem deixou bom rafto de fy,

porque o Padre ficou todo cu

-

, berto de lepra, que pêra os cõ-

panheiros era matéria de gran-

de femimento
,
pelo verem cõ

hum mal tam contagioíò. Mas
o Senhor

, que por meyo da-

quelle pobre o viíítou com a

i lepra, logo íirilagroíâmente o

I

recireou com a íãude. Pêra ifto

lhenam foy neceffario manda-

lo lauar no Iordam , comoEli-

íèu^ordenou a Naàmam Sy-

ro: deitouíê o Padre a noite íê-

guinte cheyo de coníblaçam,

H por lever leproíb no leito doj

hofpitatpor amor daquelle Se-

1

nhor 3 que tal pareceo aos ho-

mens na cama da cruz. Caíò

mila.gròíb ; veyoodia,&com
elle lhe amanhe eeo a faude;

porque fe leuãtou o Padre fem

hum mínimo final da hofpeda-

gem do leproíb ; como íb nam
quizefíe o diuino hoípede pa-

!

garçom lepra aquém oagaíà-

lhana com amor; antes preten-

dendo íb com aquella lepra ti-

rar a limpo a grande mortifica-

çam 4 & admirauel charidade

: deíle leu íêruo fie],perá de huà,

Sc outra virtude nos ficar tam
raro exem pio;

3 Sabemos de certo que fu-

! cedéo efte cafb âo Padre me-
dre Simam

;
porem (pêra tam-

K
i.àrl Cor.cap.
ii.n. i. Seio
hominem ín

Chrifto ante

annos quatu-

otclecim, fiue

iri CQrpote.fi-

ue extra cor-

pus hcício,

bem aqui triumphar fua humil-

dade ) no tratado , que elle fez

dos íucefTos deitas fuás pere-

grina-çoens(&mandou a Roma
ao Padre geral Euerardo Mer-

curiano ) conta efte cafo em
terceira peíToa , dizendo que
fucedeo nefte hoípital a hum
dos noue companheiros; dama
neira que S.Paulo K punha em
terceira peíToa o feu rapto mi-

lagroío ao ceo $ mas aííi como
fe o Apoftolo encubria feus fa-

uores , lhe mahifeftàua Deos
fuás glorias ; da meíma forma,

poftoque oP.M.Simam ,com
tam fermofa capa de humilda-

de nos encubra efte miíagroíb

íueefío , melhor ficamos enté-

dendo que tanto mais campèa
ííia virtude,quanto menos oftç-

ta íeus louuòres*

$ De^eneza paítou à'Vay m. si

Roma o P.M.Simam, pedindo mamaRo
eímola de porta em porta com
dous companheiros

(
porque

lhes pareceo melhor aos Pa-

dres que fe repartiírsm ) & ne-
j

íle caminho foram notaueis os
j

perigos,grandes asfc^ies.ácfal-
j

tas do neceííàrio
,
quer experr-

1

mentou* Parlou por Ràuena;
j

entrou em Ancona y aonde fe

encontrou com O Padre Diogo

Laines (que foy o íegundo ge-

ral da Companhia) & conta o

Padre M.Símam [naquelie feu

tratado
]
que fê edificou muito

de o ver andar pedindo de por-

ia em porta com a cabaça dei

ma.

cub)cna
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Cuberta, com os pés defcalços,

& cora huma profunda humil-

dade, fendo hum homem de d
raro engenho , de letras tam a-

balizadas, & de eípiíito, & ta-

lentos tam faperiores . Daqui

fe foV vi fitar a (anela caía da

Vifgem Lauretanâ , aonde ve-

neram os fieis Chriftaõs a fua-

I

uiíTm-a memoria do principio

de nefíà redeírjpçam.neíte fan-

ctuano gaftou ires dias,que ef-

tinaàra elle muito que foííem

ali todos os de íúa vida. Che-

caram à cidade -de Tolentino

jámuy de noite, chouendo,co-

mo dizem, a cântaros > íem ter

quem os guiaífe , nem aonde fe

agafalhaflem j & o peor craque

com hirem os três peregrinos

tam molhadoSjhiâ a pobre bol-

ça tam feca,que nem hum real

hauia pêra compai* algum fo-

corro, do qual particularmente

necefiBtauao.P, M. Simam,que

hia quafi desfalecendo: neíte

comenos lhes íàhe ao encontro

hum homem , ao parecer bem
apeíToada<> o qual entra pela a-

|

goa j chégafe ao cançado pere1-

grino,tomalhe a iTiam,metelhe

nella dinheiro , tofnalha a fe-

char, & defuiafe,fem lhe dizer

palaur2iquizo padre conhecer

quem era o feu bemfeitor a tal

tempo,& em taloccaíiam> mas

o homem,aL*m de ler noite,vi-

nha com o roflo embuçado,pa-

rece que pêra o nam conhece-

rem , íeguindo o confelho d

Chriíto, " que fio dar da cimo*,

la fe ha de abrir a mam j & en-

cubrir orofto: o certo he que

as moedas eram de prata
,
que

bailaram pêra bom íocorro dos

pobres peregrinos; & o homem
defappareceo tam de repente,

que nos deixou occafiam de

íbfpeitar, que efte era o me fino

que tomou a figura daquelle

pobre leprolb do hofpitai de S,

loam & Paulo, o qual agora

quiz pagar a M. Simam com a

efmola,que lhe deo em Tolen-

tino o agaíàlhado, que lhe fez

em Veneza. Chegaram errifim

todos a Roma , aonde foram

muy bem recebidos de íua Sa-

didade.

CÁPITVLO Ví.

Dòmisfuefíiceàô ao¥n-

ire mejlw Simam até vir a

1

Matth c.ó. ti.

1. Cuín facis

elccmofynam
noli ^uba sa-

neie antete.

Ci

Nimàdcs os Pathes

com a bençam de

fua Sanaidade,&GÕ

os diuinos fauores, íe voltaram

a Veneza, pêra fe embarcarem

perà a fua defejada jornada de

Iemfalem > ali fe ordenaram de

Sácerdotes;&etn quanto as dif-

ficuldades da viagem durauam,

fe repartiram pelos lugares da-

quella fenhoriá
,
pêra fe apare-

lharem pêra dizer miíTa , Sc eí-

tarem mais á mam pêra íe em-.

Torna M.
Simam a

Venezape

ra bir a

lerufalê,

barca-
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Adoece,^

he vifita-

do cie S.

Jguacio.

baixarem ; ao Padre meftre Si-

j

mam lhe coube com o Paire

Cláudio Iayo a cidade de Ba-

çam. Aqui íê foram recolher

com hum famoío ermitam,que

em hum lugar delêrto fazia vi-

da íblitaria ; chamauaíe Anto

nio,& era verdadeiramete imi-

tador do grade António; rece-

beos o íaníto velho , como fe

foífern dous anjos do ceo;& co-
J

| mo o P.M.Simam naturalmece^

fofíe aíTeiçoado ávida folitaria,

foy notajdel o gofto,cõ que ali

efteue aquelle tempo: paííaua a

mayor parte do dia emoraça,

dormia de noite íobre humata-

boa,trataua feu corpo cõ gran-

de rigor.

2 Porem como os traba-

lhos parlados eram grandes , &
as penitencias preíêntes muy

viguroíàs , nam pode o debili-

tado corpo fuítentar as for-

ças do incaníàuel efpirito; ve-

yo finalmente a cahir emhu-

ma graue enfermidade, Cen-

trou em perigo de vida. Che-

gou efta noua a Vincenda a

noíío gloriofo Padre fancto Ig-

nacio 3
que também eftaua en-

fermo com hama febre : ven-

ceo porem o fogo da charida-

de do pay
,
pêra com tal filho,

o da febre
;
pode mais a força

do efpirito valente ,
que a fra-

queza do corpo enfermo : a-

companhado do Padre Pedro

Fabro caminha com grande

prèfla a Bacam, pêra acudir a

ieu amacio filho • a tharidade

lhe daua azas pêra caminhar;

com eíie abalo do caminho

,

com que parece hauia de cre^

cer a febre, fe lhe defpedio,co-

mo íè o feruor da febre dèííe a

palma ao incêndio da charida-

de. Após efte fauor diuino fe

feguio outro adroirauel
,

por-

diie no caminho teue reuela-

çam , que o Padre meftre Si-

mam nam morreria daquella

enfermidade. Chega o glorio-

fo Patriarcha , entra na caía

do ermitàm , acha ao feu en-

fermo eílendido íobre hurra

taboa, compadecefe muito de

o ver veftido fobre tal cama, &
com a enfermidade tatuo aua-

te
,
que ogeftomais indiciaua

íinaes de corpo morto
,
que?çf-

peranças de homem viuo.

3 Chegafe o S.P. ao íeu doê-

te,cõ entranhauel amor \ abra- \fefaz. eu-

çao cõ fingularafTabilidade,di- \fermèiro

zendolhe eftas paíauras for-
^

mães : ^Alegramos , meu irmam t/íc-

fire Simam s que Deos fe quer

feruir de Vofos trabalhos ,
a ef-

fa conta "vos ejlende o prazj da vi-

da ; nam morrereis dfíid cm Sa-

çam 3
comprido he o caminho, que

<-vosfca y muito tendes fie an-

dar r> (g^r* que fazer for feu amor.

Ditas eftas notaueis paíauras.

tratou logo de acudir às obras,

tomou o offício de enfermei-

ro , buícou por meyo doer-

nrtartv alguma roupa , fazlh e

auí cama, defpeo, detao nelln,
1 í

S. Ignacio

mam.

c &co-

—
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íe->n.i.ç. 31.9

ít ftanm fa-

íius ía<ílu$ eft

homo ille, &
fubfiiiht gra-

batii fuum, 5c

ssabulabat.

Marci c. 1 . n.

3 1 . Continmò
dimiíit cãfc.

bris, ôcmini-
flrabatcis.&c.

vbiViftor.An-

lioch.Nos per

tioc eruciiens

tie faniraris be

ticficiu fruflra

iDco expct»-

«IU3.

& começao a curar. Cõ tal en-

fermeiro, com a vifitadefte di-

urno Efculapio,cÕtal intercef-

for pêra cõ Deos , cobrou logo

M.Simam a faude perdida
5
por-

que efta mais facilmente fe al-

cança por meyo da charidade

feruorofa de hu vara tã sacio, q
cõ os remédios mais prefentes

de hu bõ medico. E quam bem
íè comprio a propheciado S.P.

veremos aodiate,porque fe lhe

eftendeo o prazo davidanam

menos que a quarenta annos, cj

tantos andou ainda nefte defer-

to,atê chegar â terra da promiP

íâm; & como foy vida alcança-

da, & prophetizada por hum
sado milagrofo,nam podia dei-

xar de íêr vida milagroíà.

4 Em breue cobrou M.Si-

mam as forças perdidas(q íâude

milagroíà nam requere largas

cõualeícécias,como íucedeo ao

paralytico, * que,tanto qo Se-

nhor o fárou , logo teue forças

pêra poder leuar o leito às cof-

tas) Paííbuíè cõ íèu cõpanheiro

o padre Cláudio aVincencia(q

os íàn&os nam querem a faude

pêra folgar,mas pêra trabalhar,

como fucedeo a íogra de Sam
Pedro,

b
que tãto que íè leuãtou

do leito, logo fe poz a íèruir á

mefa) Aqui com todos os mais

padres íè ajuntou em hua ermi-

da , meya legoa fora da cidade,

fem portas,& fem jânellas,& de

todas as partes pátéte àos ven

tos, & às chuuas; na qual fobre

hõas palhas íè agaíalhauã o sa-

cio Patriarcha Ignacio cõ feus

dous cõpanheiros PedroFabro,

& Diogo Laines(boa occafiam

tinha na pobreza, no deíêparo,

& nas palhas, pêra meditar no

prefepio do Senhor) Em Vin-

cenda diííeram alguns miífa

noua cõ extraordinários fenti-

metos do ceo fauorauel. Nefte

comenos chegou o fim do ano
(̂ &I 537- que era o tépopreci-

fo do voto da terra fan&a, & as

dificuldades da jornada cada

vez mayores, como fe conte na

vida de noíío gloriofo Patriar-

cha : aííentàram os Padres que

S. Ignacio cõ íèus dous compa-

nheiros folTe a Roma a oíFe-

recer ao Papa a fi, Sc aos mais-

&que elles entretanto íerepar-

tiííem, ajudado o bê das almas;

coube nefta repartiçam ao P.

M.Simam, Sc a feu cõpanheiro

a cidade de Ferrara, aonde fora

marauilhoíàs as obras,que fize-

ram, foy admirauel o exépío,cj

derãjpor final que morado elles

no hoípital , o que o tinha a íeu

cargo eftranhou muito modo
de vida dos dous Padres ,tã fora

do cõmu,& fe velaua delIe.SjCO-

mode homés foípeitos; pêra fe

aíTegurar mais neftes íeus pêía-

métos tratou de os efpreitar de

noite , Sc achou que no mayor

filencio delia fe Ieuantauam da

pobre cama , Sc que ferindo

fogo , Sc acendendo candea,

íè punham com os joelhos

Prega M-
Siffià em
Ferrara,

e

faz outros

Jeruii os a
Deos.

cm



Li aroprimeiro. Cap. VI.

DizM. Si

mã a pri-

meira mif

k

em terra
,

gaitando a màyor
parte da noite em oraçam

5

& adnirtindo mais nas boas

obras, em que gaftauam o dia,

como curauam os doentes, &
como doutrinauam aos íâõs

;

veyo em fim com efta con -

,
frontaçam de coufas a conJe-

nar fua defconfianca , muda-n-

doa em grande opiniam de

faa virtude , & apregoando em
toda a cidade, que tinham en-

tre íy dous Anjos vindos do

ceo.

5 Aqui em Ferrara foy

vencida, a humildade âo Pa-
,

dre meftre Simam de íua pró-

pria charidade, porque fere-

iblueo em dizer miíía noua,

hauendo que ficaua affim ha-

bilitado pêra os minifterios j

que exercitaua em beneficio

das almas » De Ferrara fe par-

tio com íèu companheiro pê-

ra Pádua
,
pêra coníolar ao

Padre Ioam Coduri , que ef-

taua muy fentido pella dito-

fa morte de feu companhei-

ro o Padre Diogo Hozes , cu-

ja bendita alma vio noíío fan-

1

tio Padre ígnacio eftando em
|

Monte Caífino > três jorna -

das de Roma , entrar na glo-

ria veftida de grande ref-

plandor , no meímo ponto

em que efte leu decimo

companheiro na terra, & pri-

mícias da Companhia no ceo,

acabou lindamente em Pá-

dua . A íàncla memoria ^def-

32.
te bom Padre obrigou ao Pa-

dre meftre Simam a conti-

nuar os íèus exercícios, a que

a morte cortcu o fio . Aqui
tomou por íua guia , & por

icu particular intcrceííor "ao

bemauenturado Saneio An -

tanto , a quem o Padre pro -

curou tam de veras imitar,

que tornaram os Paduanos a

ver em íeus púlpitos outro Por-

tuguês , que com o eípirito

do leu tam querido Apoílo -

lo António , honra de Lif-

boa , & gloria de Portugal

,

os tiraua dos peccados , como
pregador zelofo, & os exci-

taria à virtude , como varam

fanóto.

6 Adoeceo nefte come-

nos grauemente o Padre Ioam

Coduri, curauao opadre meftre

Sim a,& como o mal foííe gran-

de, & igual a falta do neceíía-

rio , moueo Deos o coracam

de hum Ecclefiaftico nobre,

&

rico, queleuaíTe pêra íua cafa

aílim o enfermo, como ao feu

enfermeiro 5 nella foy o Pa-

dre muy bem curado , mas

também pagou Deos muito

bem ao leu hoípede 5 & íe

o Padre íârou no corpo , eh

Ic fe melhorou na alma; por-

que meteo em caía o pobre

de Chrifto 3 & lançou delia

quem o apartaua de Ghrifto;

recolheo dentro hum Anjo

do ceo 3 & lançou fora hum
tiçam infernal t a conuer -

Adoece ò

P.IoâCo-

âutiyCU»

f,io M. Si

tnarn.

.

c % faça íii
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etn.fer.io-

in Cant.

VayM.SÍ-

mam a Ro

ma^vence

ali os me-
dos que o

diabo lhe

mete dê

noite.

.

Deos' , & fez íuas coítuma -

das oraçoens : nam parece

que ficou nada contente com
tai hoípede o inimigo de noí-

íà paz ; em o Padre come-
çando a repouíar o efpertou

de repente com hum horren-

do eftrondo , & eípantoío tro-

uam r nam parou aqui efte

inquieto eípirito , muitas ve-

zes corria pella cafa , como
hum fero jauali acoííado dos

monteiros , a quem as lanças

dos caçadores tem cercado,

Sc porque nam pode romper

auante , corre por huma, &
outra parte furioío , atroando

os ares com roncos eípanto-

íòs , 8c ameaçando os mon -

teiros com os dentes agudos.

Efpertou o Padre com o ter-

riuei eftrondo do trouam, &
aduertio nas , voltas .do porco

montes dentro em caía , Sc

àqueilas horas \ & .viando de

íua grande prudência , 8c con-

formidade com a diuina von-

tade , alcançou o que podia

íèr , 8c eftando certo que o

nam podia morder aquelle in-

fernal Cerbero , fem licença

particular do Senhor ( em
cujas maõs paternaes elle eí-

taua entregue.como filho mui-

to amado ) lembrandofe do

grande António no defeito

da Thebaida , fe pos a rir

daquelles phantafticos eArca-

dos , 8c diabólicas marinadas,

diuino , encommendouíe ajque no reílantech noite con

tinuà-

íàcam tam íànóta com os Pa-

dres-, lhe fez eíquecer a ílli-

cita com o diabo: que aííim

coftuma Deos cambiar os ga-

los
,
que íe fazem em agafa-

íhar íèmelhantes hoípedes, cu-

jas rendas nunca quebram, co-

mo diz o glorioío íàm Bernar-

do ,

c
gaitadas em femelhan-

tes hoípitalidades j
porque sò

|
na cafa da charidade lèmpre

]

paífa a receita pella deípe-

za.

7 Ainda que a muita be-

neuolencia dos Paduanos fazia

grande inftancia ao Padre me-

ftre Simam peia os nam dei-

xar , com tudo foy neceíía-

rio acudir a Roma com to-

dos os mais Padres
,
pêra íe

entregarem, nas maõs do Sum-

mo Pontifice . Aqui íe ajun-

taram todos no anno de mil 8c

quinhentos 8c trinta 8c oito, hu

anno antes do Padre medre Si-

mam vir a Portugal. Eftando

em Roma offerecéram aos Pa-

dres humas caías pêra íua mo-

rada , as quaes eftauam desha-

bitadas , 8c como depois íou-

beram , por fe dizer que as i-11-

feílaua,&: definquieraua hum
eípirito maligno, que nellasha-

bitaua . Coube ao Padre me-

ftre Simam hir lá dormir fó a

primeira noite , pêra guardar

as pobres aliavas, quejànel-

las tinham . Fechou as por -

tas da cafa ,. rezou o offlcio
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AcqcIô oP.

M.Simam
áhugran
de engano

do diabo

na cidade

de Sena.

continuaram , dormindo, o Pa
dre melhor a efte fom , como
fe foííe de hua branda corrente

de agoa
,
que com feu tremulo

fufurro faz adormecer ao ca-

minhante caníàdo. Tam fraca

he a guerra do infernal inimi-

go , tam pouco.podem feus na-

gidos eftrondos contra a quie-

taçam de hua alma
,
que tem a

Deos por pay, & a confeiencia

por guia.

8 Vinda a menha nem
rafto apareceo daquella noc-

turna larua * auiíou porem aos

Padres do hofpede , que ti-

nham naquellas cafas , mas

elles nam temeram eftando

juntos , o que defprezou me-

ftre Simam ficando sò- mui-

tas noites continuaram neíla

briga contra aquelle defen-

quieto demónio , fern nenhum
delles. làhir ferido

,
por mais

que com mil géneros de trauefc

furas , com vários terricula -

mentos , Sc inauditos eftron-

dos os pretendia inquietarjco-

mo fe vè na vida do noíío ían-

do Padre Ignacio.

9 Em mayor cufto entra-

uam os danos
,
que o diabo

cauíaua em a cidade de Sena,

aonde com huma diabólica fu-

perftiçam , de infernal embu-

fte trazia muita parte do po-

uo endemoninhado . O cafo

foy j- aqodia gram numero de

gente a huma hermida nam
longe da cidade (' pertencem;

te aos cauaieiros da Ordem
de Malta) nuaida ao princi-

pia com o falíò rumor de

b&ns milagres fingidos pello

autor das mentiras
\ era traf -

ordinário o concuríò de toda

acjuella comarca
, attrahido>

pelo demónio com a iíca da

Jeaaçam
(
que até deíla fe

fibe nproueitar pêra íeus dia-

bólicos enganos ) As ceremo-

niàs, com que o diabo toma-
ua poííe deíl-es feus Romei-
ros , metem admiraçam , &
caufam horror

; ao fahir da

ermida, entre grandes aper-

tos da gente , Ieuadcs de hum
efpirito phanatico, bradauam
a grandes vozes : Mila<rrc% rdi-
i i

Ugre
j 8c logo correndo

, co-

mo gente alienada do juizo,

íê hiam a hum penedo, que
como pedra de ceuar , com
huma oceulta violência, os ar-

rebataua a fy • & deicandoíè

de coftas fobre efta pedra, fe

lhes metia na alma o efpiri-

to arrepticio , Sc ficauam en-

demoninhados , & de todo

ponto enfeitiçados.Hia lauram

do efte mal em toda a forte

de gente , aííim- homens , co-

mo rcolheres
} a.ffí-m plebeyos,

como nobresj que taes fam as

traças do demónio 3 8c os en

ga nos dos homens, que che-

gam eftes a cmerer fer ende-

moninhados , com tanto que

tenham o parecer de milàgro-

los-.

C 3 labuy
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| Matt.c.17. à.

j
ii. Hoc ge-

nusdacmonio
runõ eijcitur

riiíi in oratio-

tae,& iciunio.

30
1 o Foy neceííario ao ííim-

mo Paftor acudir a efta horren-

da contagiam
,
que hia inficio-

nando íuas ouelhas naquella

lluftre cidade, que ãdaua chea

de endemoninhados) & nam

menos de aííombrados
,
pelo

que viam em cafo tam eftra-

nho) & nouidadetam eftupen-

da, a que nam fabiâm dar íãhi-

da:& pela muita confiança,que

íua Santidade fazia do P. M.

Simam , & do padre Pafchafio

Broeth,os efcolheo pêra hirem

em miííam a efta cidade;& efta

foy a primeira miííam em for-

nique houue na Companhia;

que nam foy pequena gloria

do P. M.Simam íèr elíe o pri-

meiro miftionario, que manda-

do pelo ílimmo Pontífice abrio

o caminho às glorioías miíToês,

que tem feito no m6dó
)
& vam

fazendo os religioíbs da Com-
panhia . Efta da cidade de Se-

na fucedeo quanto íe podia de-

fejar : & pêra lançarem fora a-

queíla diabólica íuperftiçam

,

depois de muita oraçam > de

muitas diíciplinas,& depois de

muitos jejuns (porque ha cafta

de demónios, como diz Chrif

to Senhor noflo

,

A
que íe nam

venCem,ícnam co eftas armas)

vieram a defcubrir a raizdà-

quella grande contâgiam;& lo-

go vfando dos exorcifmos da

Igreja contra os infeftâdos da-

quella pefte , 8c pregando con-

tra os quefe queriam deixar en-

ganar ; foy Deos noífo Senhor

feruido que parou efte grande

mal, que hia inficionando os à-

res,& impèftando a gente.

1 1 Outro negocio encar-

regou também íua San&idade

ao P. M. Simam, que foy a re-

formaçâm de certo mofteiro

de religioíàs,que efquècidas do

que deuiam á perfeiçam de íèu

eftado,& à claufura de fua reli-

giam j tanto íe deíobrigauam

deftâ, quanto fe efquèciam da-

quella » Os padres nefte cafo

[
que nam podia deixar de fer

muy trabalhoío, pois era nego-

cio de freiras apaixonadas , Sc

diftrahidas ] vfáram de tanta

deftreza junta com tanta fuâ-

uidade
,
que em breue tempo,

todas com grande conformida-

de fe âccommodàram ao que o

P.M> Simam lhes períuadio, &
íuâ Sanctidade defejaua : efti-

màndo todos , 8c louuando

muito ver concluído com tan-

ta quietàçam
)
& brandura hum

negocio,oqual naopiniam dos

homens parecia deíconfiado

;

que na verdade mayores vi&o-

rias fe alcançam com bran -

dura prudente,que com poten-

cia violenta
;
como a Theoioíio

dizia o feu Panegirifta.

!

12 Como o efpiritodo

P.M. Simàm era incanfauei> &
o defejo de ajudar o bem das

almas era tam feruoroíb, & co-

mo eftaua em terra > âon Je ha

hua muy celebreVniuerfidade,

Vay o P.

M.Simam

reformar i

hã mo(lel\

rodefrei* [

ras.

Claud.Paneg
in Conful.

''

Theodofij.

Peragit tran-

quillapoteítas

Q^iod violeta

n«^at manJa-
laque lortius

vrgét

Imperiofa

quies.

lia



Por via

do P. M.
Simãmu-
dou a 'vi-

da hú Sa-

cerdote,

"*
'
—" " ! I

I !!
Liuro primeiro. Cap. Vi.

lia nella huma liçacn da íagra-

da Efcritura fobre as epiftolas

de S. Paulo,pêra que á conta da

curioíidade , com que preten-

dia perfeiçoàr os entendimen-

tos, vieífe finalmente a lhes cõ-

quiftar as vontades dos ouuin-

tes. SuCedeo atraca tudo quãto

íè podia defejar; acodio grande

numero de eftudantes,os quaes

eftimandó a doutrina do mef
tre , & muito mais o exemplo

da peííoa , vinham ao Padre

a fe confeíTar -

y
& a tratar mui-

to fde íua aíma , viuendo co-

mo fe fbíTem religioíòs • & to-

mando os exercícios de noíío

fancto Patriarcha, com grande

proueito eípiritual, muitos dos

quaes entraram depois na Cõ-

panhia,& íe repartiram por ou*

trás íâgradas religiões.

13 Notauel foy entre ou^

trás a conueríàm de hum Sa-

cerdote, que nefta cidade viuia

com grande eícandalo de to-

dos; gaftaua efte a vida em cõ-

por comedias profanas- & nam
íe contentando com asefereuer

em cafa -

}
as hia reprefentar á

praça • & como íe prezaua de

farfante , fahia muitas vezes ao

theatro publico, reprefentán do

taes figuras ^ & veftindó trajos

tam indecentes
,
que fe por hu-

ma parte ganhaua o nome de

comediante^ por outra, com o

grande eícldalo, que dana, per-

dia a autoridade de Sacerdo-

te. Efte mouido com as prati-

- ''cas do P. M* Simam, íe veyo a

jeonfeífar com elle geralmente,

& tomar os exercícios eípiri-

tuaes de noíTo íâncto Padrerfoy

tal a conueríàm deite homem,
que mouido do efpírito do Se-

nhor^ íè reíolueo em daríatií^

façam publica
,

pois fora tam
publico peccadorjvefteíè de ci-

licio, cabeça defeuberta, pès

deícalços, &, com huma corda

ao pefcoçó , entra na igreja

principal,/obefe ao púlpito eho
rando, o que dantes entraua no
theatrô faltando

\
pede perdam

a todos com gemidos , & fufpi-

ros Íàhidos do intimo do cora-

çam : abaloule «grandemente o

pouo com èfta nóuidade tam
exemplar,&íe dantes riam,ago-

ra chorauam,vendo tam muda-

do ao íeu farfifta
5
aceitam a fa-

tisfaçam do paífado , à vifta do

expectaculo preíênte
; nam pa-

rou aqui efte diuino fogo , me-

teofe logo capucho nareligia

mais apertada do
)

gloriofo Pa-

triarcha S.Frânciícoxonfeífan-

do toda a ÍUa vida que deuia ao

P. M. Simam o bem,qúe poííu-

hia na religi-am, & a Íàluaçam,

que eíperauano paraiío.

14 Foy fcanto o pezo do

trabalho do P. M. Simam em
Sena, que era baílante pêra fa-

zer ajoelhar a grandes Àthhn-

tes; veyo â adoecer grauemece,

& íe mudou a enfermidade em
quartas, que efte foy o eíiipen

dioda miíTam , oue leuou de

Adoece

em Sena

o P.M. Si

mam.

qu(

G A »ena
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. Chromcâ da Companhia de Ma em Portugal ^
Sena a Roma , aonde foy cha-

áá

t> Hrer.adHc-
liodorum de

Mepotian.

GtauitatG mô
ri'B', Kilariracc

fiontis tera-

jetabat.

mado de noíío ían&o Patriar

cha, acodindo a toda a preíía

pêra a mifíam da. índia \
& co-

mo fe eftiueíTe muy valente, fe

partio logo pêra Portugal, fem

eira importuna febre o largar,

ate que mi lagroíàmente farou

com a chegada do P.M. S.Frâ-

ciíco de Xauier, como logo co-

taremos. I

1 5 Eíle foy o P.M.Simam

ate o tempo, em que o temos
|

emportugfal; aonde procedeo

lempre com raro exemplo de

prudenciâ,de modeília,de zelo

das almas, de penitencia, 8c de

todas as mais virtudes % íendo

fempre muy eílimado,& muito

amado de todos, aííim feculares

de fora, como dos religiofos de

cafa, temperando (como S.Ie-

ronymo f diz de Nepociano ) a

grauidade da pefloa,com a ale-

gria do rofto , como hiremos

vedo nos primeiros liaros defta

Chronica
;
emque teremos mui-

tas occafioens de referir parte

de íuas muitas, Sc muy herói-

cas virtudes. Agora nos volte-

mos a Roma pêra trazermos

a Portugal ao Padre S.Fran-
,

cifeo de Xauier como
embaixador Dom
Pedro Maíca-

renhas.

M

CAPITVLO VIL

Da ditofa elelçam do "Padre

S.Francifio de Xauierfera a

índia,& defia vinda

a Portugal

"T hxn fam os penfa-

mentosdiuinos (co-

mo dizia o Prophe-

ta
*

) conformes aos confelhos

dos homensmem fe fazem cou-

fas de grande importância na

terra íèm particular prediôni-

oam do ceo. Os mais prudentes

no mundo julgam huma coufa,

mas Deos em íèu-dinino tribu-

nal difpoem outra . Dos filhos

de liai

,

b nefihum menos re-

prefentaua promeíías de fer

Rey s
do que Dauidmorem a ef-

te,deixados os outros, eícolheo

Deos. Na eleiçam, que os A-

poftolos
c
faziam entre os dií-'

cipulos,pera hum delles íer co-

tado no lugar, que Iudas per-

deo: eftando oppoítos dous,dcs

quaes em hum parece que ha-

uia mais direito pêra a digni-

dade, pois tinha o nome de ju-

fto,& as obras de íanfto ;. com

tudo a eleicam diuina, 8c a for-

te do ceocahio fobre Mathias;

pêra que entendeíTemos,quefe-

melhantes efeolhas iam cõíor-

mes ao decreto deDeos,& nam

íègundo o coníèlho dos hõmés

Nada

Ifais c. 5 5- n -

7. Non «nítn

cogiiaciones

ma, cogita-

tiones Yeflrx.

1 .Reg c.16.

ilil.lí-

A<3. e.i .n.ií

Et deilerjnt

fortes,& ceai-

dit fots lupet

Mathiã, 3c an-

numerStus eft

cíi duoclccim

Apoftolis.
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1

Bobadi-

Iba.

Nada menos trátaua S. Igna-

cio que de tirar de fy, & man-

dar pêra a índia a S. Franciíco

deXauierjporé como efta cele-

ftiál eleiçam eftaua já predefi-

uida no eterno entendimento,

as côufas íe difpoíeram de ma-

neira, que logo moíírou como

era em tudo decreto diuino.

Foy o caio
,
que pêra compa-

nheiro do P. M. Simarn pêra a

miífam da índia nomeou S, Ig-

'

nacio ao Padre NicoIaodeBo-

ra a In-
j

badilha, que actualmente eftá-

dia ao p. ua na ça }abria prouincia do
'''

Reynode Nápoles . Acodio

logo a Roma o Padre, com de-

fejos dè fe lhe nam dilatar tam

grande bem , mas as forças do

corpo nam andauam apar com

os feruores de íki efpiritojche-

gou tam debilitado , & fraco

dos trabalhos da muTam
5
peni-

tencias 3 8c rigores,com que to-

dos fe tratauam ,
que julgaram

os médicos que punha em eui-

dente perigo a vida , íe em tal

occaíiam trataífe de íe partir

de Roma a Portugal, Pedia a

enfermidade mais vagares, do

que tinha , & dana o e mbaixa-

dor,que nem podia efperar, pe-

lo enfermo, nem queria fahir

de Roma , fera o outro Padre

concedido.

2 Aííim hia a prouidencia

diuina occafionando com a do-

ença corporal de hum a fâude

eípiritual de tantos, por meyo

de S.Francifco de. Xaoier, em

quem toy Deos íèruido que Copamia

coubeíTe ' efta ditoía forte , tam i<

fora do que dantes o meímo S.

ignacio imaginaua; porque, ale

ie ter nomeado ao Padre Ni-

.olao de Bobadilha , vendo as

grandes partes,de que Deos ío-

bre todos dotada a S. Francifco

de Xauier , fazia jà de lie tanto

cabedal, que o tinha por feu fe

cretario mais intimo, & delle íe

aproujeitauá nas couías de ma.

yor importância . Com tudo

mouido dehuma interior luz o

chamôu,& nam foram neceffa-

rios grandes lermoens pêra o

i

perfuadir á nauegaçam do Ori-

1 ente , á conquiííaefpirirnal da

Aíia, áfubita partida, 8c deípe-

dida de Roma;todas as eloqué-

cias íe fecharam, em eftas bre-

ues palauras : Irmam Francifco,

efta jornada de Portugal
.,
(^r da ín-

dia cahe Cobre voffos hombros • o em" .'," '" '"

baixaaor ejla a pique'; Ttobadihaem- \j/jrrãéif*

pedido por falta defaude
y
vós eleito pe-

\
w Jè Xa-

ráferuiço de tanta gloria duma: -nam

dá lugar o tempo pêra majores deten-

ças: eu outrospenfamentos iinm0ás

os de T)eos preualecèm : o negocio toao.

hc do ceo,(ejf oYojjo coraram ammofo

pera os trabalhos^ que vos ejpèrain) a-

qm moflrai oferuor ,
quê Jcmpre em

vós conhecemos? ainda que o embaixa-

dor defortugal aprefja a 'jornada Jey

que voffo defejofe adiantaram fe dila-

ta mais o tempo da partida, que. pera

tomar a bençam de jua Sanclidaae,

çh começar o caminho ermo embai

xador ". hide ãpos Deos, que vos cha-

iio-w&à S.

Ignachpè

vier.

má
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,3j4 Cbromca da Companhia de íefu em Èôftsgal.

/mt-à o

P.S. Trà-

\cijco de

\ Xauierco

\grãde ale

'gria àjcr

Viu:dapêra
,v? iTulia,

ma, <t& Oriente.

3 Ainda tinha na boca as

palauras fanclo Ignacio,& nam
podia jà deter as lagrimas de

alegria nos olhos iam Francif

co de Xauier : proílraíe a fias

pès , & tanto que lhe deram lu-

gar o aluoroço, & júbilos
,
que

tam alegre noua e-m /ua alma
cauíòu

, rendeoasgraçasafeu
may querido pay,pelo eícolber

I peia taniglorioíà miííam , tam

I
conforme a íeus antigos defe-

|
jcs,& cekíUal inclinaçam. Ba-

ilou aquelie foreue -aceno de S.

prompta
;
&corc{eaI obediência,

com que eífe apoftolico miííio-

nario fe coníâgrou à vontade

j

diurna
, explicada peias breues

|

palauras de íeu íanclro Patriar-

cha. E muito mais íe acrecenta

o preço, & valor deíla prompta
refignaçam

; confiderando que
j ainda raefte tempo S» ígnacio
jnam era canonicamente eleito

|

Prepoíito geral daCompanhia-
I porque efta obediência do P.S.

^Francifco de Xauier íucedeo
jem Março do anno de 1 540.
quando ainda a Companhia fó

1

C.fánhid

ígnacio, pêra fe render aquelie l tinha íeu inftituto approuado,
generoíò animo.de S.Francifco

de Xauier a huma emprefa tam
trabalhofa,que tinha por dauã-

te tam árduas diíjficuldadesyco-

moeram deixar pátria, paren-

tes, amigos, & entregaríe á for-

tuna, & mudança detempe
ítuofos mares , de furioíòs ven-

tos,<le eípãtoíos tufoens, de in-

temperança de climas, de bar-

baria de pouos, tam differente> :

nos coílumes , tam diuerfos nas
cores, tam vários nas lin^oas, &
inclinaçoens , afogados na ce-

gueira gentílica,& tam conrra-

poílos às luzes do Buangelho
& íe ouuermos de ponderar a

;

multidam,&grandeza dosglo
rioíos fuceííos

, que eíle íanctc

obediente teue no Oriete, bem
íe pôde cuidar que todos foram
fruitos

, que com grande abun-
dância de graça fe mereceram
naquella fingula.r fogeiçam

,

wW voas oráculo
5 & fua confir-

maçam foy em Septembro do
mefmo mno- & a aceitaçam de
S.ígnacio em Prepoíito geral da
Cõpanhia foi em o primeiro de
Mayo de 1541.

4 Pêra S.Francifco deXa-
uier coroar aeçam tam gene-
roía, o apTefto,que fez pera/ua
partida, foy nam mudar couíà

algQa da velha, & pobre rotrpa

com que íe cobria , comentan-
doíe com a remendar, &com
tomar algfus breues horas,pcra
dar os vltimos abraços a íeus

irmãos, & íe deípedir de alguns

amigos
, que tinha em Roma.

Porem a primeira vifita foy ao
íando Padre Paulo Iífpéfa lhe

;

beijar opè !

, & pedir fua íanóta
j

bençam. Recebeoo o beatiííi-

mo Padre com particular afFa-

bilidade,como quem,com eípi-

rito de Pontífice fnm-no, nell

-

Da grade
i

prèjja, &
eftremao.a

pohreza,

coque S.

Frantifco

deXaitier,

fe pos ao

caminho.

enx.T-



Liuro primeiro. Cap. Vil. íí
enxergaua o muito, que Deos

pofera de fuás diuinas dadiuas

na peííoa, que tinha a íeus pés.

Deolhe paternaes cõfelhos en-

carecendo a obra,em que o Se-

nhor delle fe queria. íèruir,&

iagradecendolhe a vontade,cõ

;que à imitaçam do ApoftoloS.

iThome fe hia facrificar pêra a

reítauraçam da Igreja Orien

tal. Vltimamente animandoo

lhe concedeo liberal muitas in-

dulgências, & laçou a bençam:

&ainda que fua Sanótidade lhe

fignificou que o mandaua au-

torizado , & armado com as

graças,.& priuílegios de -Nueio

ápoftolico do Oriente , nem o

tempo daua lugar pêra a expe-

diçam do breue , nem fua San-

tidade queria fe lhe entregaííe,

íênam por ordem do fereniííi-

mo Rey.

5 Com efte viatico de in-

dulgências, & bençam apofto-

hca 3& sò com feu breuiario de-

baixo do braço ( amigo fiel de

facerdotes deuotos ) íe partio o

dia íeguinte o bemauenturado

Padre SamFrancifco de Xauier

com o embaixador DomPedro

Mafcarenhas , tam defapegado

de todo o criado,quam bem fa-

bia pegarfe sò com Deos : fem

querer outros apercebimentos

pêra tantos milhareis de legoas,

quantas aquelle dia começou,

porque foy a mais coprida jor-

nada.que ate aquelle tempo ía-

bemos fer feita pela conuerfim

das almas . Eíta grande refig-

naçam,com que tam breueme
te fe apreftou perâ tàm difficul-

toía viagemmos moftra a reue-

lacam
,
que oíancto tinha , do

muito que hauia de fazer,&pa-

d ecer na conueríam do mundo
Oriental

5
porque nam foy sò

huma, mas foram muitas as ve-

zes que deftes gloriofos traba-

lhos .teue antecipados correos;

pois eílado em Itália dormin-

do em huma camará , tendo ali

por cõpanheiío ao Padre Dio-

go Laines, que foy oíègundo

geral da Companhia , acordou

muitas vezes com grande fadi-

ga do rigurofo trabalho
,
que

lhe daua hum índio negro , &
muy peíado.que entre fonhosò

trazia em trabalhoía luta; que-

rêdo Deos nefte índio fépreíe-

tarlhe o Oriete,como lemos de

iam Paulo,
d
aquém appáreceo

também em íõnhos a prouin-

cia de Macedonia.em íio-ura de

hum mancebo
,
pedindo a íãm

Paulo o ajudaífe ; & o que nam

lemos que fizeífe no feu íonho

o Apoftolo , fez dormindo Xa-

uier; porque tomando nos bra-

ços aquelle negro , & nelle to-

do o Oriente,lidando,&íuando

com o peio , o leuaua ás coitas:

& quem aííim trabalhauàpelos

índios entam dormindo, muito

melhor o fez depois vigiando.

Outra vez em hum hofpital de

Roma,em companhia do P. M.

Simam , lhe moftrou Deos os

mefmos

^yímc tu.

1.

Algunsfvt

naes
y
emq

Deos ti -

,nha reue-

lado a S.

Frcuiàjco

àe Xauier

à mijam
da Índia.

A£Li6. n 9 .

Vifiò p-.Tn.ò.

flc P.iufo oÇrí

Ia eft, vir Ma-
ceió oiJidbrn

crac ílaís , &
deptecis eu.

I.ll
- T- -í
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AÍguS ca-

fos mila-

grofosque

mefmos trabalhos do Oriente,

& acordou gritando, pedindo a

Deos que foíTem mais , mais,

mais. O Padre íeronymoDo-
mcneCjCom quem teue grande

amizade em Boionha,teftemu-

nhaua delie íêr írequentiííimo

em falar da gentilidade da ín-

dia, como couíà, que lhe anda

ua muito no affecto, pêra a de-

íejar , & na lembrança, pêra ?

fuípijar. O que tudo nos da

moílras euidentes,que efta no-

tauel eleiçam do nouo Apofto-

lo do Oriente,álem de fer na e-

tern idade decretada , lhe foy a

elle em tempo reuelada.

6 Partio o embaixador de

Roma com tam /anda compa-
nhia

,
que pêra todos foy de

deRo-ma-.

YjuceJerâ
\ grande íàtisfacam, & proueito,

%
r

p
m
f] R

dos vai
'

ios
> * ™ikg™&s ca-

FramijÀ faui$&. no caminho fucedèrã.

deXauier\ Nam perdeo o Padre em tam
m vi?ida compridas jornadas tempo ai-

gum de lua contemplaçam , né
deixou exercício algum de de-

uaçam
5
aflim caminhaua pelas

eftradas, como fe eítiuera no
mais retirado recolhimento do
deíerto. Nam faltou aos com-
panheiros,& criados do embai-
xador em couíà algua

, que lhe

podeíTe íèr de proueito tempo-
ral, ou feruir de edificaçam reli-

giofa. Ao fecretario do embai-
xador liurou no meyo dos Al-
pes de hum euidente perigo,

porque cahindo de huma rocha
talhad; >rehum monte de

neue, o fancto Padre o tirou

per fua peíToa,arriícando míèz
própria , por dar remédio á a-

lheaj & pondo em íãluo.em lu-

gar feguro ao que jà íè daua
por enterrado em íepultura de
aeue. A outro liurou da viole-

cia da agoa, com que hum rio

impetuoíofurioíamente oleua-
ua jà vencido da força da cor-

rente.

7 Ao terceiro acodio o $
Padre , liurandoo também da
morte , em que per huma pai-

xam fe hia precipitar
, porque

leuado do ímpeto da cólera,

que o cegaua,roais que da prèí-

ía do caualo em que corria, de£
cahio de hum precipicio,rodã~

do per huma rocha abaixo , &
caindo o caualo com tal fúria

na raiz do monte
, que loo-o

fe fez em pedaços . Tinha^o
Padre Franciícodãtemam, co-

mo quempreuia o cafo, pedido,

contra feu coílume,huma boa
cauaígadura , & a toda a préíía

vinha feguíndo ao que hia dar
no defpenhadeiro. Apeaíè lo-

go, achaojàfem fala, dandoo
:

todos por morto, porque a que-
da iífo demandaua. Tomao o
fanclo nos braços, falo tornar
em íi (que nam- podia perder-
fe quem em taes braços fe a-

chaua ) Sc fazendo defte fucef-

fo negocio , 8c grangearia , lhe

pregunta amigauelmente : Que

fora de Wjpenhor ,/e aonde auhou o

£ãualo, tomara a morte ao cauaíctroi

^rmo da

Ccfanhia

1.

—

'

" v Ou;
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Liãro primeiro. Gap. VIL

Que fora fe afiim yafsareis d outra
j

\>ida
y
[em neíia terfeito penitencia da

j

meda cfpiritual^ue vos caitfou ejka cor

foral* Rédido o caualeiro(como

outro Saulo
e
à voz de Chrifto

K&,c-9- n.«-

Seu grã-

ckdejítpe-

^amento

deparen-

tes.

vêcedor)deo as graças aoP.pela

vida do corpo, cj lhe deuia,&pe-

j la faude da alma
,
que dali por

diante lhe prometia,confeíían-

dofe com o fanóto, arrepende-

' dofê do parlado; & proteílando

que milagrofamente alcançara,

perfua interceííanij nam me-

nos a vida do corpo, que a fau-

de da coníciencia.

8 Com fertam feruorofa

a charidade do sa&o caminhã-

te,pera acodir ao remédio dos

eftranhos ,foy igoal o deíàpega-

mento,com que tratou ièus pa-

rentes: paííando jà de Fraca pê-

ra Hefpanha os Pyrinèos,& se-

do a eítrada do embaixador
j

por Nauarra.junto à famofa ci-
j

dadede Pamplona, pátria fua,
|

eílando nefta cidade D. Maria
|

d'Azpilcoèta, & de Xauier fua
\

mây, feu irmam, & íeus paren-
|

tes,que hauia annos nam vira;

pediolhe muito o embaixador,

(como ta cortefam,& tãbenig-

no)quequizeíTevifitaraquelles

fenhores,pois era bê certo,q nã

teria neíle mQdo outra occafia:

pote como o S. P. feguia nefte

particular outra mais nobre phi

loíophia ;
queoenfinaua, como

Chrifto S.N.
r
dizia, a ter ódio

aM própria may,nam foy pof-

^p»* íua
íivel acabar cõ elle q a viíuaíie,

&macre,c<c. |
l -

Luc.14. n-í$.

Si quis venit

ícl me, fie non

3 7 JtòW® da

íatísfazêdo cõ rara brãdura ] & |

tfjtyfa

satos deídês àopiniam,& ainda

ao eícãdalo
3q algus poderia ter

de íua abnegaçam,& íècura.

o Admirado vinha o embai-

xador cõ ascouías milagroíãs q

via , & notava neíle íeu íãnçto

cõpanheiro, alcançando com

viveza de feu engenho , & ma-

dureza de íeu grande juizo (de

que Deos liberalmente o tinha

dotado) os raros talentos de S.

Franciíco de Xaqier,como que

com tanta familiaridade o tra-

taua, em tam comprido cami-

nho. E fentindo a dilaçam de

chegar a Lisboa , logo deípa-

chou humeorreo ao fereniííi-

mo Rey com cartas , dando! he

novas de quam contente vi-

nha
,
pêra aprefentar a fua Al-

teza aquellas illuftres primi-

ciàs de gente noua no feruiço

de Deos,mas do antigo efpirito

dos Apo{lolos 5
qual Cem duvida

era leu companheiro o P. Fra-

cifeo de Xauierj&que mais cõ-

tente vinha com efte sò, do que

fe trouxe (Te outros muitos, mi-

lhares. Com eftas boas novas,

que lhe efereuia o embaixador,

&cõ outras.que a fama jà dates

voando lhe ofFereceo, efperaua

elRey cõ grade alvoroço pela

chegada do embaixador cõ o

P.Frãcifco ; muito mayor era o

defejo do P. de chegar cõ tepo

aLisboa,pera alcançadas nãos

I

ia viagé da Indispor nl perder

|a cõjunçam, pêra fe partir logo >'

aqaeue
jirrma
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aâuelle anno, co v.o em effeito

perdeo , poílo que neíla perda,

corao Jogo veremos \ ganhou

wiica da Companhia de lefn em Portuga/. Jima. da\

muito Porta pai.

S. Frâcif-

co de Xa-
uier da

faude ao

P. M. Si-

mam.

CAPITVLO viu.

Chega a Liskao P. S.Frã-

cifio de Xamer, âa faude ao

VrAl.Srmam, vamamks vi-

(itãrafua Alte7
K

a.

Res tnefesauia que o

P.M.Simam, na coite

de Portugal, eíperaua

pelo P. M. Frãciíco de Xauier,

j

lidando fempre nam menos cõ
1

a moleíria da quarta,qo arBigia,

q cõ os exercidos da virtude, q
o recreauã: eis que eftando te-

mendo a quarta, por fer aquelle

o feu dia,ehega a Lisboa é 17.

de Abril de 1 540. o P. M.Frã-
ciíco de Xauier; vayíè logo áo

hoípital a viíitar feu antigo co-

pa nheiroma hora, € que a quar-

ta vifítaua a feu enfermo.Berã-
íe apertados, & cordeaes abra-

ços, cõ tal aluoroço, & repêtina

alegria, que como íe o P. M.Si-

mam cuidara que o abraçauá:

hú eípirito fuperiõr dehu Anjo
S.Raphael , vindo do ceo pêra

medicina de íeu achaque,aííim

bailou aquelía vifta,& charita-

tiuo comprimento
,
pêra oali-

uiar de maneira da quarta, que
nunca mais lhe tornou; que bê
era que os bons

, & milagroíòs
efFeitos

, que os companheiros
do findo Padre Francifco íen-

tiram na jornada de Roma,ex-
perimentaííe eíle íèu querido

irmamma chegada a Lisboa; &
entendeííemos que nam tinha

menos virtude pêra acodir aos

efnanhos, que graça peraTarar

aos amigos.

2 Deixou o ferenifíimo

R>ey defcaníàr por eípaço de
três dias ao noíío caminhante,
pêra que podeííe lograr com o

P.M. Simam das affeduoíàs lê-

branças
, que lhe trazia de íeu

muy querido P.S.Ignacio;&pe-
ra íaber o P.M. Simam em que
eílado ficaua as coufas daCõpa-
1ihia

;
comoperaS.Frãcifco deXa

uier íaber do P.M.Sima a difpo

(iça das couíàs, c) tinha achado
é Portugal. Acabados eíles três

dias,mãdou elRey chamar am-
bos osPadres ao paço: entraram

nelle os dous femos deDeos,le-

uãdo após fy os olhos dos mais

illuftres da corte,q acõpanhauã
a peíloa real, & tinha por grani

nouidade ver a doushomés,que

mais repreíêtaua trazer íòbre

fy, & por détro de fuás almas o

cilicio da mortiíicacã, & abne-

gaçam, q outro ajgu trajo, por

abrigo de íeus corpos : tal era o

habito de íua modeília,tal a re-

ligioíà compoíiçam,cõ que en-

traram pelas íãías do paço,qem

todas fuás acçoês íè enxergaua,

que mais as meneaua , & regia

hum íuperior mouimeto do ef

pirito,que outra inclinaçam,ou

afFedo da natureza.

Cifánlna

VamfalúK

cõ.eiRey o

P. S.Frã-

cifco de

Xauier, e

o P. M.

Simam.

3.Tanto



yinno de

1540,

Liuro primeiro. Cãp.VílL i3$L

Da mui-

ta afabi-

lidade, co

qusforam

recebidos

delRey.

3 Tanto qrfe o íeoso i(h Bio

Rey teue vifta dos Padres ,
pa-

rece que logoíe enclieo de nua

noua,&certa efperãçá; q
por el-

les hauia de mãdar oatío nouo

Oriéte de luz do cep aos pouos

do mudo oriêtal. Foy notauel a

beneuolecia,&muy grade o pra

zer,& rara a fatisfaçam,q
<*&?J

moftrou dos hofpedes tam de-

íèjados. Paííados os primeiros

cõprimentos, entraram logo os

íèrehiífimos Rey,& Rainha em

muy particuíar,&miuda cõuer-

íacã cõ os Padres; pregutarãlhe

alguas coufas , cj muito goftaua

de ouuir,da origé daCõpanhia,

como fe vniram entre fy,fendo

de ta varias nações 5 cõ que me-

yos os leuáraS.Ignacio a fegui-

rem Teus cõíelhos ? que rezam

danam os que por tantas vezes

os perfeguiam?que fendam em

Tuas almas de fauores diuinos,

quado fe viam ta mal tratados

pelos homés? Tudo ifto pergu-

tauam cõ muy paternal amabi-

lidade, &aceitauam fuás repo-

rtas co agradauel fatisfaçam. E

cÕ a meíma confiança,& parti-

cular fauor lhes fez elRey a el-

lles outra relaçam de fuás cou-

fas , do gouerno de fua caía ,
&

corte , do fira de fuás cpnquií-

tas, do numero de feus filhos
$

contando, & nomeado os mor-

tos,& fazendolhe ali vir os que

tinham viuos,que era o Prínci-

pe D.Ioam,& a infanta D.Ma-

ria, Princeía,cj dahi a três annos

foy doi Reynos de Caítelia. A
efte tam iní]gne,&real faaor a-

crecentou muitos outros,& em

particular hu muy notauel, por

q como fe e cípirito adiuinhál-

fe q entraua a Cõpanhia neftes

Reynos, pêra eníinar as letras

& virtudes, em efpecial aos de

menor idade, lhes encomendou

logo, que em quanto tardaua o

tépo da nauegaçam pêra a ín-

dia , tomafse muito a feu cargo

o cuidado dos moços fidalgos,

q

trazia éíeu. paço,peraq os dou-

trinaísê nos bõs ccítumes,&os

inftruifse em toda chriílãdade.

4 Grande foy a confoiaçam

I dos Padres, quãd o viram que na

primeira pratica, que ambos ti-

ueram cõ hu tam poderofoRey

acharam o caminho tã aberto,

& o fauor ta fácil, & a põto, pê-

ra tudo o que cõpriííe ao ferui-

ço diuino, pois nam íó trataua

de os madar pêra a índia o an-

no feguinte, mas jà fazia delles
r

tã particular cõfiança,que logo

lhes entregaua a criaçam,& bõ

enfino de tantos mininos illuí-

tres,& moços fidalgos, q entam*

trazia é íeu paço, q nam era tã

poucos,que nam digaOrlandi-

110,
a Centuferí numero trmt édokf-

ceteSjUtifsmaftcs Lufam.%egw, q

era quaíi hu cêto de moços fidal

gos , nos quaes eftaua a flor do

Reyno,&as mais bê libradas ef-

perãças de tudo o q tã florente

Império podia ao diate prome-

ter.OsPadres muy agradecido*

1)i be^jà-

Entreva
l e:Rcy aos

dous Pa-

dres a cria

cani cios

mocos fi-

dalgos.

Otland. lik a.

ia 3
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Chryfof.lib.3.

deíiacerdotio.

Nã vulgarium

homiruidelic-

ta velut in te-

nebrij cõmif-

|

fa autoresluos

I
lolu perdút,.cx

;

çerú hominis
' illufliis deliciu

. cõmune omni
bus damnum
affsrt.

c

Caffiod.bb.5.

Epift. Claras

!
enim fuás ma-
culas rsddut,
il illi, ad quos
multu re-ípicu

unt, aliquarc-

preheniione

ordefeunt.
1 d

Claud.Paneg
in 4. Confu
Jatu Hoporij
Nec polTe da ti 1 .

'~JJ
,.

•. j-».»»vifi ío

ãt««„
f

m j

n0m
l
<\™ foubeíre de certo,

ó,
VifíjS _nam hauia lugar efcondido pe-

beijàram a mam a ília Alteza

,

aceitado a obrigaçaimque lhes

punha, que fempre foy conti-

nuando nos da Companhiajatè
o tempo delRey D.Sebaftiam,

no qual os companheiros do
Padre Maurício,Yeu confeííor

tinham à fua conta doutrinar

os moços illuítxes,que no paço
ísruiam as peífoas reaes ) mof-
trando o prudentiílimo Rey,
quanto monta ao diante a boa
criaçam dos mais nobres ; por-

que de ordinário os procedimê-

tos deíconcertadosdosqueíàm

mayores, & mais illuftres, fam
de grandes perdas,& demayo-
res danos nas reípublicas aos

de menor condiçam: que o def
cuido , & erro do marinheiro
nam faz tanto mal aos naue-
gantes o erro do piloto, & o
deícuido do meftre traz nau-
frágios aos paflageiros, & cauíà

danos na fazenda, & perdas na
"vida. E por iífo com rezam o

j

grande padre fam Ioam Chry-
foftomo b

achaua que as culpa-

dos homens vulgares andauam
as efcuras, & que a elles sòs of-

fendsam- porem o erro do mais

-

illuftre he dano commum, que
a todos faz mal: &aeííacõta
diíTeCamodoro,

c que os pecca-
dos dos nobres leuam confioo
a luz pêra ferem viftos : .8c o
outro fabio d

aduertio no íeu

Panegyrico ao EmperàdorHo

Cbromea da Companhia de íefu emfortugai.

|

T
ra vicio de peífoa rea

5 Sahiram finalmente os

Padres da vifta do Rey
, & da

preíença dos cortefaõs : tratou

logo o apoíentador mor de os

leuar pêra as cafas
3que por par-

te de fua Alteza eftauam to-

madas
5
& fe deo ordem pêra

ferem agaíàlhados com a lar-

gueza, que pedia a liberalidade
do Rey, & a muita mercê, que
lhe viram fazer aos Padres. Po-
rem como o Padre meftre Si-

mam tinha lua morada no hof-
pital

, 8c nelle eftaua jà reco-
lhido o Padre meftre Francif-
co nos três dias antecedentes,
logo do paço dos Eftàos ( aon-
de entam poufaua elRey , & a-

gora eftá o tribunal do fanfto
officio ) fe foram direitos ao
hoípital de todos os San&os
(iníígne apofento de pobres,
8c enfermeria de doentes, que
eftà no mefmo rocio ) nam ba-

ilando nenhuma diligencia das
muitas

,
que íe fizeram, pêra fe

mudarem de íeu fãncl:o propo-
ííto, rogando com todo o arTe-

ão da alma aos miniftros dd
Rey,que nam quizeffem que a

real grandeza de fua Al-
teza encontràííè o hu-

> milde trato de'

íuas pef-

íòas.

[>]

^nno eia
j

1.
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Coma fe

vccuf

na falua-

cam ã>s

proxim cS

sm Lisboa

CAPITVLO IX.
^

Como os dons Yadres S.Frã-i

dfco de Xaúer.S M.Slmãy

procederam em Liska, aonde
!

Ibespuferam o nome de

Apoftolos.

Dilaçam da viagé pê-

ra a índia, &aíàudê

recobrada pelo P.M.

Sirmfpor interceííam de feu sa-

™Jr\ „do cõpanheiro]habilitàramaos

dòusPadrcs, pêra cõ a graça d

nina fe empregarê na faluaçam

dos proxi mos emLisboa,na for-

ma q tinha guardado êBolonha,

em Roma,&: nas mais partes de

Itália. Acodiam cõ toda a dili-

gencia aobõ enííno , & criaçã

daquelles mininos fidalgos, q

era a flor3& efperaça doReyno,

q elRey lhes tinha entregado,

nam perdoando a nenhum tra-

balho, peta alcançaré hum fim

tam defejado : ouuiamnos a to-

dos de cõfiííam cada feita feira,

dãdolhes no mefmo dia o fane-

tiffimo Sacraméto da Euchari-

ftia : andãuam tam reformados

que pareciam hus religiofos: &
pouco a pouco foy laurando ef

te celeftial fogo, & ateouíe tan-

to,que,apos os de menos idade,

viera feus meímos pays,& mui-

tos grades do Reyno, enuejãdo

ao> filhos tam grade bê : toma-

ram muitos delles os exercícios

eípirituaesjfizeram cõfiííoésgé-

raes,& deram volta à vidatcom

^ínno da

1.

tam notaueis mudanças, que o

meímo Rey foy confiderando

como Deos hia dilpõdo.&fauo-

recedo a cidade de Lisboa por

meyo deites léus nouos hoípe-

des. lá fe via no paço, na corte,

& em todo o pouo, é a freque-

cia dos diuinos Sacramentosda

cõfiííam , 8c cõmunham, como
íe anticipáraa quarefma,&mu-

dâra o coftume do tépo paíTa-

do,porq dates ío pela quarefma

fe via fazer cõfiíloés, & fe aco-

dia a receber o íànctiííimo Sa-

cramento da Ecohariftia^como

le nam eftiueíle Deos a todo o

tempo com os braços abertos,

& com a meia pofta.

2 Velauã eftes dous íànctos

cõpanheiros boa parte da noi- Com0 tâ
~

tcgaftãdo o tépo em oraçâ\& ê &*"}"* a

, .

& ... r r • • « I

notíe com
hçam de huros eípintuaes, 8c a Deos^
menor parte dauã ao fotio,de q {{ia ã os

andauã bê faltos. Logo de ma- \proximos.

dragada dizia fua miíía, prece-

dedo ás obras exteriores a difpo

íiçã interior da alma, co a ora-

ça,& obrigações do diuino offi-

cio.Nas primeiras horasdodia,

como eftauã no hofpitai, vifita-

ua os íêus doetes, por lhes ficaré

mais perto,feruindo,&côfolãdo

a todos,procurandolhe o remé-

dio corporal 3
&eípiritual,aliuiã-

do cõfeu trabalho aos próprios

enfermeiros,noque Ihescoftu-

ma fer mais penofo.Sua ocupa-

çam após iílo, era tratar cõ to-

la a forte de gete,pera os íeuar

\Deos,tédo sepre a porta aberta

:

3
peia
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pêra todos osque delles íè que-

riam ajudar na confiííam , no
confelho,& no remédio de feus

trabalhos. Viíitâuam os cárce-

res , prócurauam liberdade á-

quellesprincipaíméte que mais

eílauam preíòs por pobreza

que por culpas, pregauam com
grande zelo, & eníinauam em
toda a parte a doutrina aos mi
ninos*

3 Com efte modo de ví

1 da, & obras de tanta edifícaça,

I & particularmente com a mui-

ta modeftia,& compofíçam ex-

terior, com que falauam, & an-
i

•dauam pelas ruas de Lisboa,

quando íàhiam fora do hofpi-

tal, em breue correoafama
por toda a cidade,& fahiopelo

Reyno < publicando a virtude,

& ííngular exemplo dos Pa-
dres

;
de maneira que todos os

tinham por íàndos
, & por ho-

mens vindos do ceo ; & como
he próprio do amor, ou ódio a-

crecentar,ou diminuir, a muita
beneuolencia que os Padres ti-

nham ganhado com todos,& a

muita opiniam de íèu bom pro-

cedimento,foy caufa de à volta

da verdade,andar entam na be-
ca do pcuo hum

, que cha-
mauam milagre, que era dizer-

íe que pafsàram o Tejo a pè
enxuto, fera hauer mais funda-
mento que a grande reputaçam
de íandidade em que os tinha,

& a muita affeiçam que lhes ga
jiharam, que os fazia íahir com

efte exceíTo, crendo que ja ti-

nham feito o que cuidauam po
deriam fazer.

4 A efte meímo arTe&o,

& grande opiniam, que conce-
beram deftes dous Padres , de-

uemos a muita honra com que
falauam de nós; 8c o nome que
lhes pofèram nefte mefmo an-

no de 1 54o.dizendo que eram
os Padres huns Apoftolos ; &
ate hoje nos authorizam em
Portugal, 8c fuás conquiftas cõ
efte glorioío appeliido. DiíTe S.

Ambroíío, a que foy graça par-
ticular que Deos concedeo ao
pouo de ífrael,que foubeííe co-
nhecer, 8c dicernir quaes eram
os verdadeiros prophetas j eu
nam tenho a authoridade de S.

!

Ambroíío pêra dizer que o po-
uo de Lisboa tinha efta graça
de Deos

, pêra faber qualificar

quaes eram os verdadeiros A-
poftolos ; fomente poffo affir-

mar,que foi benefício muy par-

ticular, que deuemos ao pouo
Lisboês

, pois entre tantos reli-

gioíos mais antigos, que por vé-

tura melhor mereciam efte ti-

tulo, sò aos da Companhia au-

thorizàram com a prerogatiua

Je Apoftolos.Bem vejo que no-
me de tanta excellencia pedia
mais conííderaçam

, que a que
coftuma ter o pouo em feme-
lhantes aplaufos

;
pois o mefmo

Chrifto b
pêra eleger doze,que

foífem Apoftolos , íè retirou a

hum monte,& depois degaftar

lAnno da

C cpa?ihidtfan

EmLislca

chama A-
pofloios

aos Pa-

dres Sam
Francifco

dsXauier

& M. SÉ-

mam.

Ambr. luper

Luc. ir- j-iine.

irar populi

grana diicer-

nere ípiritus,

vc çogiiolce-

letquos lefet-

rc debebar. in

numero pro-

phetarum.

^«o-c.ff.n.is

Ekgitduode*
cimex eis,

quos.fíc Apo-
ítalos nouij-

nauic.

a noi-
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me/mo

Rey cha-

mou Apo-

Jlolos aos

doiis Pa-

dres.

a noite toda erd oraçam,& cõ

fideraçam de nome tam gran-

diofo , eícolheo tam poacos.

Porem o poao de Lisboa fem

mais confelho que o que lhe

ditaua o arTecto , naquelles do-

us Padres , nos chamou Apoí-

tolos a todos os da Compa-

nhia.

5 Bem he verdade, que

também íàhio acreditado efte

feruor do pouo com a authori-

dade do Rey ,
porque eftando

elle a huma janela de feds pa-

ços com o Marques de Villa

real Dom Pedro deMenefes,

aceitaram de paíTar os dous

Padres S. Francifco de Xauier,

& o P.M.Simam, com tal mo-

deftia,& recolhimento, pobre-

za, & humildade de fuás peíTo-

as.que nam fe pode ter eIRey,

tratando de couías tanto fuás,

que nam diííeííe ao Marquês,

Que vosparecem efies homens ? Re£

pondeo ò Marquei, como quê

era , em grande abonaçam dos

Padres;tornou elRey, ^4mim,

vos digo, que me fârecem huns ^Afo-

Holos . Deita nomeaçam real,

que pelo bom animo do Mar-

quès,nam ficou em.íègredo,co-

meçou , ou continuou o pouo

de Lisboa chamandonos Apo-

ftolos
\
Sc dahi correo por todo

o Reyno de Portugal a honra

do titulo tam honrado : eíía

força tem as palauras de hum

Rey,que ainda ditas acaíb, fer-

uem muitas vezes de ley
;
&

eíta perleuerança tem os no-

mes poftos por hum grande

Prjncipe,como vemos Tucedeo

a Adam c primeiro Monarcha

do mundo , elle foy o que pos

os nomes a todos os animaes,&

acertou tanto com elles , que

teftifica a Eícritura
,
que eíles

fam os feus verdadeiros no-

mes.

6 Efte nome tam autho-

rizado, que entam nos chamou

o magnifico Rey, nos dura ain-

da no tempo prefente; Sc peito

que o fabemos agradecer^ nam

o podemos merecer
(
pois ate

aquelle
d

(\ por anthonomafia

he o Apoftolo,dizia que era in-

digno de tal honra) antes nem

temos direito pêra o deuermos

aceitar
;
porque o noíío nome

he o que nos deo sãctoígnacio

fundador da Companhia , in£

pirado pelo ceOj cõfirmado pe-

los furamos Põtifices, * Sc abo-

nado pelo íagrado CõcilioTri-

dentino, chamandonos da Cõ-

panhiadelESVV Mas ou fof-

fe o Rey,ou o pouo o autor de-

fte nome, de qualquer maneira

que ifto paífaííe
3
aífim como re-

conhecemos o pouco que me-

recemos tâm gloriofo appelli-

do , aífim entendemos o muito

aque nos obriga prerogatiua tã

foberana.Nomes grandes trazê

configo grandes encargos , &
brandes obrigaçoens , Et nomi-

num in/ímiá owrojk fant,
í
diííe S.

Chryfoftomo , o que fe chama
"

D 4 capi

iS\nno cU

Coframi;..

1.

Gen.c. 2 fíM)

Omne cjuod

voeauit A Iam

animz vhiêris

iplum eftno-

men eius.

i .adCor. c i 5

n.9. Qmí non
íujti dignus

Vocati Apoíto

us.

Vide Bailar,

fciciet.p, 59.

Trid.ieíf. M>
dqi<8g.c. ló,

Êfciyfof.Kaaití
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44 Cbromca da Companhia de leju em Portugal.

capitam famofojtem obriga-

çam de fazer obras faraoíàs, &
auentajadas íacçoens : pouco
montam nomes fantafticos , íè

nam ha obras verdadeiras.En-

controu Alexandre s Mamão
com hum íoldado, perguntou-

lhe corno íè chamaua? Reípon-

deo
,
que cambem íe chamaua

|

Alexandre : Ide, lhe diííe o ge-

j

neroíò Rey , (gr fazey façanhas

dignas de talnome : aílim também
;
deuemos de entender os da

Companhia
,
que com o titulo

de Apoílolos.que nos deoo fa-

uordoRey, &oapplauío do
pouomos corre preciíà obriga-

çam de fazer obras, com que
políamos autorizar o nome , Sc

correíponder à obrigaçam de
léus apoftolicos empenhosjimi-

tando os raros exemplos da-

quelles dous excellentes varoés

S.Franciíco de Xauier , & Pa-
dre méftre Simam , que pois

porellesnos veyoahonra do
nome gloriofo, por nòs tenha-

mos a irnitaçam das obras lan-

chas.

CAPITVLO X.

Trata elRej daconfrmaçam

da Companhia , recekfe em

Portugal o primeiro noaiço*

Poemfeemconfelho de e/L

tado a ida dos Padres

pêra a índia.

CcpanhiA
Vtra-mayor obriga-

çam temos a eíte

benigniííimo Prínci-

pe
, por outra mercê

, que nos
fez

, em que moftrou quam íô-

lidos , Sc verdadeiros eram feus

reaes defejos definirem a luz

eífectiuamente os ditofos prin-

cípios da Companhia, nam sò
em Portugal , aonde jà nos ti-

nha, mas no mundo todo, aon-
de nos deíejaua^porque experi-

mentando neftes dous Padres
o muito, que fedo muitos pode-
riam obrar eíles feus nouos A-
poftolos em bem das almas; Sc

crefcêdo cada dia nelle o amor
a leu inftituto,com a grande o-

piniam,que tinha de íeu fan&o
fundador; com hum incaníãuel

cuidado folicitou ao Papa Pau-
lo III. pêra o que mais impor-
taua á Companhia, que era fua

approuaçam , & confirmaçam
apoftolica. Pêra íãhir melhor
com tam íàndos intentos, ef- \P'J*&ã*

creueo ao Emperador Carlos

'

///- /r/

V. (íêu cunhado por duas vias)

Sc ao Rey de França Francifco

de Valois, feu grande amigo,
pêra todos três com apertadas

inítancias procurarem eíle bõ
defpacho,diante de fua Sandi
dade. De ambos eíles poten
tados

, Sc monarchas fupremos
da Chriílandade,íè valeoelRey
pêra focorro das rogatiuas , &
íupplicas

,
que fazia diante do

íummo Põtifice, pêra procurai

hum bem tam grande , come

D ihgcn- \

cias

fez. elRèyi

CMijirma-

cam dr,C&

panhia.



Lkro primeiro.jinno de

íhrijio de \ ^e Q ^ue vey aD mundo todo

í 5 4o - pela fundaçam daCorapanhia:

1 & quis apontar iílo aqui , ai-

íim porque o calaram alguns

noííos hiftoriadores,como pêra

que entendamos os da Compa-

nhia toda
,
quantas iam as o

brigaçoens ,
que temos a eíle

grande Rey ,
pois tanto de íua

parte procurou que fua Santi-

dade deferiífe àsfanótas preté-

çoens,& continuas lagrimas de

noíío fan&o fundador , em o-

bra tam gloriofa , como foy a

coníírmaçam da Companhia;

que finalmente íe veyo a con-

cluir em 27 dè Setembro do

mefmo ánno de i 540. E pêra

fu prema cabeça,& prelado de-

fta fan£a religiam, por votos

de todos,foy eleito o meímo S.

Ignacioj de quam aceita foy

eíta eieiçam a todos , tam pe-

zada perafi afentio o fanéto

Padre,fazendo notaueis dilígé-

cias por íe efcuíar de gouernar

huma religiam tanto fua,como

na fua vida
sa

fe conta. \

z Em quanto o ferenifTi-

mo Rey Dom Ioam com fuás
J

cartas , & valias procuraua a
|

confirmaçam da Companhia; l

& os dou* Padres fam Francif

co de Xauier, &meftre Simam

continuauam ria forma de vi-

uer,que apontamos,cultiuando

aquelle grande campo da cida-

de de Lisboa: entre o muito

fruitoque fe colheo ,
ta-mbem

recolheram as primícias daCò-

Otland. lib-3-

h,8.Maff.lib.

i.C.KJ.

Cap. X. 4y ^tmotU

panhia neííe ReynoTeftelbf
CT

Padre meftre Gonçalo de Me-

deiroSjhomem nobre, & muito

bom letrado ] natural da villa ° p - M-

de Meijam mo
,
junto ao fio *,

.

Douro, da parte da prouincia \jQy pri _

dentre Douro & MinhOjOquali/ww^
era irmam de Franciíco de Wlt-\ entrou na

deiros, eferiuam da cafa da In-
\

c
%
afa

, , \HsJidPro-

dia
;
muito conhecido,& eftima-

\ uim -

m>

do na corte por fuás boas par-

tes^ grande intelligencia nas

couías da fazenda real, a quem

íua Altez\fízera mercê de me-

ter a féu irmam Gonçalo de

Medeiros em o numero dos cj,

á conta de fua real fazenda, e-

ram eleitos pêra irem eftudar a

Paris ; aonde continuaua no

tempo , em que fanfto Ignâcio

com íeus companheiros dauarrí

a todos tam grande exemplo:

& logoêntam teue elleos pri*

meiros rebates do ceo, pêra dei

xar o mundo, & íèguir as piza-

das de tam bons condiícipulos.

Ouuio a caio á lium pregador,

& fahio tam conuertido
,
que

logo mudou de vida \
veftioíè

de hum afpero cilicio
)
& come-,

çóu a viuer em grande penité--

im0 âufteridade.Porem pare-

ce que o inferno todo fe conju-

rou contra ó pobre manceba,

experimentandobem o que diz

o Eípirko fanétb, v quando en-

comenda ao que fe chega a

Deós, que appatelhe fuaâima

pêra as tentaçoens . Por mais

que fe difciplmauà >
por mais

EOcUs-Cin.
i', Fili acce-

dens ad ferui-

tu;5 Bei pr.C-

p;ira ániaiaw

v.:nm adtcn-

I
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6^^jj ejuns,que QQn gjjj™j^n
7~

1 H°- j do dias inteiros Tem comer, ta-

co mais o perfeguia huma rija

bateria de tentaçoens. Bradaua

?/.

j
AtTinn. invita

J -Aiitonijycip

V

continuamente a Deos , pedin-

Jolhe miíèricordia,gemia,cho-

raua , & íuípiraua. Mas o Se-

nhor , que lhe daua graça pêra

vencer,pera feu mayor mereci-

1 mento o deixaua peleijar.

3 Lidando Gonçalo de

Medeiros com citas impetuofas
j ondas, Sc quafi çoçobrado da
tormenta, entrou em huagran-
de de/confiança de íua íàlua-

|
çam . E irando neíle mayor a-

perta lhe acodio o Senhor por
meyo de hum Anjo , o qual a-

chandoo chorando emoraçam,
& em amorofas queixas com
Deos

[ como aconteceo a fanc-

to Antam,
5 quando bradando

pelo bom ÍESV, que imagina-
ua que eítaua aufente, o achou
prcfente

] com -huma reíplan-

decente luz o alegrou, com íua
viíla celeftial o confolou , &
muíeo mais com a ditoíà noua,
que da parte de Deos lhe trou-
xe

, dizendolhe eftas paíauras

\z.lmzs£onfidejufaluus ens. Loóo
deíàpareoeo de íua alma aqu-el-

'

le eípefo neuoeiro, com eme fe

lhereprefentauam cubertos os
caminhos da faluaçam

5
& com

nouas luzes do ceo continuou
o caminho começado-& quem
nam fe alentaria com tam ex-
traordinário fauor.que chegàf-
Mje£_reueJaçam de hum íe-

gredo, que fe tratou na eterni-

dade em confelho de citado
das três diuinàs peííoas: fazen-
dolhe a elle certo, & infalliuel

o que pêra todos lie incerto,&
duuidoío.

4 Acabados íèus eíludos,
fe tornou a Portugal, & eftan-

do em Lisboa conheceo a íãm
Francifco de Xauier , & ao Pa-
dre M.Simam,lembrandofe do
tempo,em que os vira na Vni-
ueríidade deParis

3&notou o ra-

ro exemplo,quedauam
;
& per-

íoadindoíè que com taes com-
panheiros acharia o caminho
por onde hauia de alcançar o
effeito de íua predeftinaeam,
denunciada pelo Anjo.íè reiòl-

ueode íeguir aspizadas de S.

Franciíco de Xauief, & do Pa-
dre M.Simam Rodrigues. Le-
uado defte íân&ofenior pedio
aos Padres, qué i?ecolheííem

na Companhia;& depois de ad-
mittido, bemprouou com íua
vida Aegelica em Lisboa, que
fora certa a promeíía do Anjo
em Paris. E aílím- hiaadiuinn
prouidencia diípondo as cou-
ias, pêra que hido o Padre Xa-
uier pêra a índia , ficaífe com
companheiro o P. M. Simam
em Portugal. Foy efte Padre
homem demuy aííinaíada vir-

tude;foy muito bom letrado,&
tam infígne Theologo>& afFei-

çoado a doutrina do Angélico
D. S. Thomas;que íãbiade cor
as fuás partes da fumma Theo-—

,u

^inno da

\Ccfdnhia

loeica,
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Trata el-

Cdpanhia,

lógica ;.
procurando nam me-

nos eftudalo com cuidado, que !

imitalo com perfeiçam.. De íuaj

vida, &coufas mais notaueis ia-
|

laremos ao diante no anno em
j

que Deos foy feruido de lhe

comprir,por effeito , o que do

Anjo tinha ouuido, por pro-

meíía.

5 Confirmada pois a Cõ-

panhia em Roma (ainda que

com certo limite até leííenta

profeííos ; a que chamamos'

, .. de profiílàm íolenne de quatro

íieyãfú- votos ) Sc vendo o fereniffimo

jkt WjRey a grande fatisfaçam, que

Collegioá jclla hauia em Portugal, en-

trou em penfamentos de fer el-

1

le o primeiro,que nosdèííe mo-

rada, & edifkafíe hum grande
j

collegio
,
que forte hum nobre

feminario , em que íe criaííem I

muitos fogeitos, pêra reforma-

çam doscoílumes em Portu-

gal , Sc conuerfam dos gentios

em a índia : coro tal refoluçam

entraram eftes cuidados no re-

al peito
,
que hum dia falando

fobre efta matéria com D. Pe-

dro Mafçarenhas(que trouxera

de Romaao-p.M.Francifco, &
que nos era arTeiçoadiíímo)lhe

diííe, que de muy boa vontade

admitiria em Teus Reynos. a to-

dos os da Companhia ,
ainda

que lhe cuítàíle muito de fuás

rendas ; tomou azas efte rea
1

penfamento com a grande ap

prouaçam
,
que achou nefte il

luítriííirno fidalgo. Chegou fe

-?
.-/.,

Vam osPa

fJrss com

neite comenos o -inverno ,
&

partioíc (m Alteza á villa de

Almeirim,defronte de Sanea-

rem (íegundo o antigo coííume

dos íenhores Reys de Portugal)

& nam quiz,.nem por aquelle

tempo, perder de íuá viftaaos

fcus Apoítoíos: leuou os conii

0-OJ& mandou os agafalhar em MRey aAl

humas -caías vifinhas à horta \meiúm, e

do paço , aonde, andando o té- fom ah

r í - ' < •
J-. n .'

r! 1 •
\
panaram.

po,elRey D.Sebaítiam[herdei- /

ro nam menos do Pveyno ,
que

da piedade delRey D. loam íeu

avo] em memoria deíles dou*

fanctos varões, ordenou que le!

accõmodaífem melhor eftas ca-

fas com Igreja • Sc alguns apo-

fentos, .pêra os noífos Padres,

que, por ordem fua,fcguiam a

corte,aos quaes tinha por feús

confeíTores,& por feus meftres.

Quatro Padres da Companhia

fe acharam jà nefte tempo em

Almeirim, a faber o P. M> Sam

Francifco de Xauier, o P.M.Si-

mam Rodrigees,o Padre
v
Paulo

Camerte , Sc o P.M- Gonçalo

de Medeiros ,. que receberam

em Lisboa : hiam todos os dias

a dizer miíía a huma ermida

da inuocaçam de S. Roque, co-

meçando já o íànóto a íauore-

cer em Almeirim aos que tam-

bém hauia de agafalhar em

Lisboa. Exercitaram os Padres

os meímos bons oífiçios , -& cc

o mefmo calor em Almeiriu

pelo inverno, como p$ tinham

obrado em Lisboa pelo-yerám

.íii a
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6 Hia porem paííando o

inverno,& apontando a prima-
vera, & com ella ferviam na
corte os índiaticos com íuas

pretenfoens, & defpachos pêra
a Indiajcs mais íòilicicos reque-

rentes -eram os Padres, preten-

i

dendo os trabalhos da miíTam

\

do Orientè,com mayores aníí-

)as
5do que outros negociaúam

a fortaleza de Sofaía,& a capi-

tania de Ormuz. Apertavam os

I
Padres por haver delRey efta

flicençavmasnam achavam nel-

Je a preíTa pêra os mandar pêra
a índia ,copforme a diligencia,

com que os tinha feito vir de
Roma • a cauíà diílo foy por
lhe eftar tam afFeiçoado oRey,
& o pouo, peia plenária fatisfa-

çam que delles havia, que nam
queriam largar pêra tam longe
aquellcs de quem tanta fatisfa-

çam recebiam , tcndoos mais
perto. Inflavam os Padres pela

hida,apeitava o povo que fícaf-

fem. Pêra fua Alteza acodir às

infcancias de huns,& aos rogos
dos outros, poz o negocio em
confelho d eftado , no qual fe

tratou
, fe reteria os Padres no

Reynojpera melhoramento de
feus vaííallos', ou fe os deixaria

embarcar, pêra converiam dos
Gentios?

7 Nefte confelho de eíla-

e/laJofoMo fe achou o Infante Dom
bre a hiJa

\ Henrique , Cardeal que depois

jia%

[tro Coroados, & Reydefbco-.

qus fe
tratou em
cõfelho de

roajcujo parecer foy, quefua ^.l-

teça os mandaffe muito embora fera
a índia, fera ondevieram dcjlmados-

ffi ftè eram efcufadas em "Portugal

rehgioens novas , aonde havèâ tantas

antigas
j

(gr que cem a Companhiaf
havia de hir muito a tento

, (gpJe»a
:

gar
, fois era religiam que ainda en-

tam começava, da qual namfabiãfor
exfenencia os hens

, que muitos delia

pregoavamforfama-, frincifaimenft

que os mais áaquelies "Padres tinham
andadofeiasfartes doNortejm na-

quelles temfos eflavam infernadas cc

afefle çontagiefa dasheregias. Efte
foy por entam o voto defte íâ-

bio, & prudentifTimo Principe,
que com rezam íè podia preca-
tar de nouidades, & querer que
o tempo foííe moftrando , fe o
procedimento dos da Compa^
nhía era tam íòlido por dentro
na virtude, como por fora mo-
ftravam na modeftia. & por ou-
tra parte , também lhe atiça-

vam efta opiniam algumas in-

formações íi mirras, que de bof-
íàs coufas tinha ouvido. Po-
rem nos grandes , & extraordi-

nários favores, que efle efclare-

cido Principe ao diante , com
grandes exceííos,fez à Compa-
nhia(como veremos) abundan
temente fuprio efte inculpável

disfavor.

8 Por dirferentes meyos
julgavam outros /que era bem
que os Padres fe partiflem pêra
a índia

5
forque a chandadefedia

quefe ncodifje a parte mais fraca, <4n

htlgâ al-

gas, qhe
bè q vam
os Padres

pêra alu-

dia.

onde
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onde a necefsidade era mais eviden-

te, Wfc o Perigo mayor
;

que fàhm-

mente mais necefsitavam os gentios da

índia de quem os enfinafje
,

que os

[brifláos dePortugal de .quem lhes

pyégaífe ;
porque havia muiras reli-

çioens , (êfr
infinitos pregadorespêra o

Heyno, (gjr raros os mifíonarios, que

fe ofereciam fera a índia : que nos

Portuguefes fempre ,pela bondade de

Z)eosrfe achoufé ;
que efufados e-

ram Pregadores novos
j

que lha enf-

'affem , tendo tantos amigos', que Ina

torferVdfem'. que deixjfjeJua ^Alteza

hir aos Padres fera 'onde o Spmto

fànão] comtamrveheh^ente infpira-

çam, os chamava-, ($f
poikot trouxe-

ra de Itaha fera tam gloriofhempre-

fa,que nam havia fera que lha impe-

dir, porqueferia refflir a Dcos , que

os chamava , (gjr negar opam da dou* \

trinadospobres , que apediam ,
por

acodir aos ricos, que a efcufavam-, $f

afim que nam convinha que fua^Al-

teza mudafíe de parecer em os re-

ter em 'Portugal , fupbfo que o ti-

vera tambom em os mandar vir pê-

ra a índia - ^r pois o feu real

intento era querer antes o Oriente

convertido
,
que conquijlado

, )à que

o Provia fempre de tam esforçados

capitaens , bem era que o enrique-

ceffe huma vez.com tam valentes pre-

gadores.

o A mayor parte porem

dos que fè acharam nefte con-

celho , & entre elles no pri-

meiro lugar o excellentiííimo

Príncipe, & fereniííimo Infan-

te Dom Luís , íofriam muito

49
I

mal haveremíe os Padres de

;

adernar de Portugal , Sc ha-

I

verem de perder de íua vida

tam grandes pilotos do eco.

,tf orno pareceria bem, diziam, en-

tre pente de entendimento largar ao o
naçiens variaras , (è^f idúatras es

que tantoprovey to. fazem nas pohti-

cas
} Mf cathohcas: a chandade hem

ordenada começa primeiro por fy

mefma
,

pois como fofrerémos fcar-

mos privados de tam poderofos meyos

da fãvo-Çam , tendoos em caft , pêra

que os logrem os Orientaes no cabo do

mundo : quem teria por prudência

' efquecerfe de
fy cm matéria de tan-

ta importância
,
por acodir a quem

deliafaria menos efiimaçam. Jííuito

Vay, diziam, dosamos, (êfrfenberes,

aos vafjaUos, (^y eferavos
5
(gr grande

dijferença vay dos <uencvdos aos vence-,

dorésypois como nos havemos de per-

fuadtr tirar efes 'Padres aos Por-

j
tuguefes , quefam osfenhores ,(^ os

conquistadores , pelos dar aos Cafres

Orientaes, quefim os cativos,($f con-

quistados?Quanto mais, fenhor, acre-

cétavam^^ voffa^Altezafazjnayor

mercê a toda a índia em lhe reter cà

efles Padres-,
(ffi

negandohoe agorafs.

dous , lhe poderá ao diante mandar

muitos
5
porque ficando elles no Tieyno,

(gk dandolhes vojfa ^Alteza rendas,pê-

ra edifearem cafas,fe lhepoderám a-

\untar muitos companheiros do mefmo

eÇpirm,como agora já fez_o M. Coça-

lo de Medeiros, @j daqui pelos annos

adiante os poderá]/,jt.inviar-, (gjjfi af-

fim citaremos os Pormçuefesfatisfei-

tos, (èjy ficaram os Índios provida.

I ¥erl

,_Anno da

Copanhia

1. - •

R ezoes, q
dava o In

jante D.

Luís, pêra

os Padres

ficarê em
Portuo ai.

<2>
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'Pêra que be 3fenbor , deitar ao mar

de bu

todos ?

\e Hum lanço as efperancas de

tanto bem f E Pêra me be ar-

nfcar agora em bum fo anno , o

me ao diante nos Pode ajudar em

nem a natureza em fuás

nem a graça em [eus ef-obras

feitos outra coufanos enfnam^ Por-

que aquella nam acode ao longe
,

fem primeiro obrar ao perto :
ffi

a graça" enfna , me as leys da

cbaridMe bem ordenada,primeiro que

favoreça aos albeos , bãdeàcodir aos

\

próprios.

10 Eftes foram cm íúm-

ma os pareceres
,
que íê de-

ram naquelle concelho d'eira-

do ; & deftamaneirahum, &
outro mundo ,0 Oriente , &*o

Poente competiam íobre quem
havia de ter a boa íorte de re-

ter em íy a eftes dous apofto-

licos varoens. Vencèo final-

mente por entam(como de or-

dinário be ooftume ) a parte,a

que elRey mais fe inclinava,

que era a que deíêjava que os

Padres ficaííem em Portugal

;

parecendo a íua Alteza
, que

nam mudava y antes confirma-

va a vontade, cõ que os fizera

vir de Roma
,

pois por que-

rer ao diante prover a índia

com outros muitos, agora man-
dava ficar aquelles dous : &
juntamente tratou de lhes ha-

ver de dar rendas , & fundar

caías, em que fe criaííem mui-
tos religioíbs imitadores da
virtude de fan&o Ignacio

,

com os quaes o Oriente le

converteííe, & Portugal fe me-
Ihoráífe.

CAPITVLO XI.

Da ultima refoluçam
, que fe

tomou nefie negocio , íS como

elRey defpachou fera a

índia ao Padre meftre

Som Yrancifcode

Xavien

O Coraçamdo Rey, co-
mo diz o íàbio, * eftà

namamde Deos,el-
le o movc,& o governa da ma-
neira, que melhor lhe parece,

fegundo o confelhode fua di-

vina lâbidoria ; efta fentença

do Spirito íànólo particular-

mente íè entende , conforme a

doutrina dos Padres^em Reys
fanótos, & nas matérias de gra-

de importãcia
5
&efta,que fe tra-

tou no concelho d citado,o era

de grãdiífima , de cujare/ôíuçã

no hir , ou no ficar dos Padres,

dependia a converíam à fé do

Oriente,&o melhoraméto nos

coftumes em Portugal. Que-
ria o picdofilíimo Rey deixar

ambos os Padres nefte Reyno,

mas, como as traças de Deos e-

ram outras , veremos agora o

modo,poronde ordenou,que le

embarcàííe hum pêra a India,e

nos ficáífe o outro em Lisboa

2.To-

Prou. c. 21.11.

1 . Cor Regis
in minu Dfli,

«juocuque vo-

luerit , inch
nabitiilud.

D. Hier.&alij
Patres ibi.
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ktc/mà

o os Pa-

ires riam

tf deixarc

)ir pêra a

maia.

Uuro primeiro. Cap.XL y I uínns da

z Tomada no concelho

de eílado a reíoluçam q diííe-

mos,de deixar ambos osPadres

em Pormpal, nara faltou quem

i os avifaífe do que paliava (que

eílas materias,que fe tratam em

fegredos, & coníelhos reaes,

.ninguém as diz,mas logo as fá-

bem todos.) Nam he tam mal

recebida de hu prezo em fer-

ros deiPvey a nova, que lhe dá

: do deílerro de Tua pátria pêra

Guine, em q fahio condenado,

quado eíla-va^cõ os olhos lõgos,

eíperãdo liberdade
3
quã íentida

foy dos dous Padres a reíoluçã

real de haverê de ficar em Por-

tugal. E vendo que íeus rogos

nehhua coufa.valiam cõ'íua A.

eíperàram a reíoluçam de íeu

beatilíimo Padre Ignacio(a que

jà d'antes tinham dado conta

do animo, que alcançavam em

S. A. pêra os deixar e Portugal)

Nam quiz o fan&o Patriarcha

fazer nada neíta materia,sé pri-

meiro dar parte a S. Sãdidade,

cuja repoíla foy , q o negocio

todo fe puzeífe nas maõs de S.

A.q elle diípuzeííe dos Padres,

como julgaííe fer mais hora de

Deos,& lerviço feu.Narn podia

deixar o glorioíb Patriarcha de

aceitar bem eíla ordé , & nefta

cõformidade avifou aosPadres,

q deixafsé tudo na determina-

çam, 8c parecer de hu Rey tam

prudête nas coufas humanas,&
ta zelofo nasdivinastacrecenta-

do poré na carta , q eícrcveo a

Dom Pedro Mafcarcnhas, que

íe íua Alteza no cafo lhe per-

cmntàíTe- o que fentia , o feu

parecer íeria ,
que mandàíTe o

2adre meílre Frãcifco à índia,

bera cõveríam cios eétitioS; & q

dekáíle embora no Ileyno ao

P.M.Simã, pêra fnndaçã do íè-

ráinarioj porqaílimhéa índia

por enram feria deíemparada,

nem Portugal ficaria queixoío.

Muito approvou íua Alteza

tam íâudavel confelho ,
dado

por hum varam fan&o , & a

quem o mundo por tam pru-

dente refpeitava 5 & ( alem

de com efte meyo íe dar íà-

hida aos pareceres do conce-

lho , & aos defejos do po-

vo ) deofe à execuçam o

meyo
,

que Deos de toda a

eternidade tinha ordenado pê-

ra o fim da converíàm de

tantas almas em Afia , pelo

Padre meílre Francifco, Sc fun-

daçam de tantos Collegios em

Europa ,
pelo Padre meílre Si-

mara.

3 Mudado jà o cora cam
do Rey, conforme â vontade

do Senhor de todos , & re-

foluto de feguir o parecer de

fan&o Ignacio , em fazer a-

quella repartiçam dos Padres

na maneira fobredita, os man-

dou chamar a ambos diante

de fy , & recebendoos com

grandes rnoílras de benevo-

encia , com a mefma, lhes de-

:larou. o afíento, que fe tinha

2.

Refiivefe,

que fique

emPortu-

qalo P.M.

S/mam,(s

que váps\

ra aln?á({\

o P. M.
\

Frâáfico.

D 2 tomado
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tomado de hir o P. M. Fran- jyor- íiíencio, falam os olhos, &

Sete mui-

to o P. M.
Simãnam
hirpêra a

Índia,

ciíèo, & ficar o P. M. Simam,
encomendando a cadahu a boa
execuçam da íorte, q lhe tinha

cahido por repartiçam , mai^
ordenada porDeos,que tomada
pelos homens. Mal fe poderá

explicar com palavras os jubi-;

los de alegrias , com que o Pa-j

dre Sam Francifco de Xavier

aceitou efta
,
pêra elle tam de-

1

fejada , & di tola nova . Vioíe

de repente aquella bendita al-

ma tirada fora das talas ,-& an-

guftias , de que andava cer-

cada, entre efperânças, & me-
dos duvidofa- âesíeife aquel-

la confuíà nuvem de trifte-

zas , & amanheceolhe hum
dia claro & huma luz ferenâ,

por ver que fuá eleiçam eftava

]

já confirmada com aquehV
real decreto . Levantou logo

os olhos ao ceo, como quem
lhe dava as graças, por mer-
cê tam íinguíar , & lançan-

'

doíe de joelhos beijou a mam
a clRey,com o mayor àíFeóto

de fua alma
, por efte, que elle

tinha pelo mayor favor do mu-
do.

3 Qual foy a alegria do
fanclo Xavier no deípachoda
viagem pêra a índia

, tal a tri-

fteza de meftrc Simam com a
nova de ficar em Portugal

.

Mal fe pode encobrir no rofto

a diííimulaçam do juftofenti-

• mento da alma
, porque ainda

_
quando a hngoaguarda oma-

fala o rofto todo , apregoando
com hua pratica muda os mais

encubertos fegredos do retiro

interior
: difficultofa coufa he,

(como diífe o outroRomano J
,'reprefentar com animo trifte

palavras alegres. Viofe bem ef-

ta verdade no que aqui acon-
teceo ao P. M. Simam, porque
fobrefaltado com differente

nova da que defejava , nam
pode deixar de manífeftar a

grande dor interior ,-com que,
por obedecer, fe fometia a efta

ordem de fua Alteza \ a quem
com palavras rnuy prudentes
pedio perdam de em fua prefen

ça nam poder encobrir os feh-

timentos de fua alma, que quã-
do dantesfoífemmuy juftifica-

dos
, jà nam podiam ficar bem

avaliados, pois lhe conftava íer

efta a vontade de fua Alteza,
que tanto mais devia eftimar,

quanto mais a via apoyada cõo
parecer de feu P.ígnacio,cõfir-

mada cõ o divino decreto, cm<
defta maneira os queria dividir,

pêra melhor fe íèrvir delles:

que elle nam podia negar
3que

mais fentia ema ficar na pátria,

do q a outros podia euftar irão
defterro

,
poré q muito fe cõíò-

lava cõ cuidar q naquelle femi-

nario,que fua Alteza tratava de
fundar em Portugal , aftim co-

mo foíTe mandando outros,

também lhe viria a elle a fua

hora, pêra alcançar por efFeito

o que
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Como fe

aprefiou

pêra aln

vier.

o que entam perdia por obedi

encia . Ouvio o benigniííimo

Príncipe a hum , & a outro cõ

o-rande afíabilidade , ficando

cheo de muy bem fundadas el-

peranças, que por eftes doas

Padres havia de acodir à con-

verfam da índia , Sc ao melho-

ra mento de Portugal.

a Com ifto fe íahiram os

Padres da prefença delRcy; &-

como era já muy entrado o

tempo da monçam pcra a ín-

dia, foy neceííario tratar da

viagem: aqui teve o gloriofo

milionário S.Francifco de Xa-

vier , no aprefto defua peííoa,

milhares de nobrezas de efpi-

rito, fundadas no amor dafan-

TTp. aa pobreza, que eftimava,&

M.TrâciA na confiança de Deos,que pre-

:
cô JeXa- tendia : porque nam tratou de

matalotagem pêra a viagem,

como quem a havia de emprê-

der tam difficultofa, nem como

quem hia fogeito â variedade

dos climas, ora abrazadosnas

calmarias da coita de Guiné,

ora enregelados nos frios da

terra do Natal
5

pêra tudo en-

tendeo que lhe fobejavam pê-

ra íy, & pêra os feus dous com-

panheiros (o Padre Paulo Ca-

merte Italiano,& o Irmam Frã-

cifco de Manfías Português

)

três cacheiras uzadas, pêra de-

fenlam das calmas, & pêra em-

paro dos frios: havendo que do

t contrario fe podiam dar por a~

!

gravadas a fanctea pofireza,& a

cõfiança cm Deos: tarnbem a-

ceitou algus livros,que na índia

podiam ler de grande proveito:

de tudo-o mais que podia levar

ocra cóíervaçam da vida,& re-

galo da peííoa, íe deo por deío-

bràgadô : o q mais nos deve de

efoàtar,por ver q tinha tãto cm

feu favor a liberal,.& afeiçoada

vôtade de hu Rey ta poderofo,

ta repetida,& encomendada ao

Cõde da Caftanheira ,
que era

Veador da fazenda(a cujo cui-

dado eftava o aprefto da arma-

da) que cõ toda a benevolecia,

& largueza deíejava prover ao

fan&o,& fatisfazer ao Rey
5
cõ-

petindo a pobreza doPadre em

nam aceitar , cõ a liberalidade

doConde em ofFerecer.De for-

te que foy dito feu muy cele-

brado naquella occafiam
,
que

mais trabalho tivera com oPa-

dre Francifco ,
por nam querer

aceitar o neceííario ,
que lhe

davam > do que com toda a ar-

mada junta ,
pêra que efcufaí1

íem as demafias,que pediam.

5 Mas nam quero paííar

daqui íem fazer alguma cõme-

moraçam devida atamilluftre

CÕde; porq efte he aquelle D.

António d' Ataide primeiroCõ-

de da Caftanheira
3

aoqaal(pelo

muito, cj nefta occafiam lhe de-

va© S.Frãcifco de Xavier,^ de-

pois toda efta provincia ) * con-

feríamos grades obrigações: foy

eftc fidalgo filho de D. Álvaro

I

d*Ataide, & de Dona Violante j

Ccpanhki

Bens vote

cia Jo CÕ-

ck da Ca-

flanhára.
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D. Anto

i f I la p n

de da Ca-

flanheira

Veadcrdíi

fazenda.

)̂ 4 Chronua da Companhia de lefn emformal
de Távora: por parte do- pay

j

annos i no tempo' em .que a In-

j

Boas par-

\
tes do Cd-

j
de da Ca-

\ftartheira.

neto dos Condes d'Atouguia,

Sc por parte áa mãy dos Con-
des de Prado : neto da Conde
D. Álvaro Gonçalves d'Ataide,

Sc da Condeíía O.Guiomar de
Caítro, filha de Dora Pedro de

Caílro fenhor do Cadaval, avo
da Duquefa de Bragança Dona

j

loanna de Caílro
, molher de

|

Dom Fernando, o primeiro do

j
nome , 8c íêgundo Duque de

j Bragança . Eíle foy. aquelle

Igram valido delRey D.íoam o

I

líí. o qual fazia delJe tanta cõ-

I ta,pela muita prudencia,& bõ
dade, de que Deos o tinha do-

tado, que tendo fós vinte annos
de idade, o mandou por embai-
xador trafordinario a el Rey
Franciíco de França , em hum
negocio de grande importân-
cia, & de igual dificuldade; na^
qual embaixada eíle bem dè,-

fempenhou a confiança real •

moir.ran.do que nelle a pruderi-

cia de velho fupria os annos cíe

mancebo.

5 Eíle he aquelle D. An-
|toniod'Ataide verdadeiro exé-

píar de toda a modeflia , de to-

da a honra, & de toda a fidal-

guia Portuguefa
; eíle aquelle

que.íèmpre eílimou mais a vir-

tude,que as riquezas; & prezou
mais a honra

, que o interefíèj

porque tendo muitas occaíloés
pêra cnriquecer(pois foyoma-
yor valido delRey D.íoam , &
gsy.-Veâdor.-dái fazenda 'tantos

dia era índia) com tudo £ tra
tou do bem comum , íèm fom-
bra de proveito próprio. Com
eíla meíma conílancia rejeitou
outra occaíiam, que teue, pêra
íèr muy rico; porque o Infante
DomLuis o quiz fazer feu her-
deiro

, que elle nam quiz acei-
tar

x com nam menor eípanto,
que edificaçam do fereniffim©
Infante, por ver hum homem,
q por ganharnome de deíinte-

reííadoideixava as occafioês de
fer rico. E porque teue muitos
filhos,& filhas, & era muy pou-
co o que tinha pêra lhes dei-

xar
, 8c poderiam eíles eíperar

muito
, em rezam dos grandes

cargos, que teue,& mayores va-

limentos com a peífoa real- en-
tendeo. que lhe era neceííario
dar fatisfaçam por efcrito [que
ainda hoje fe guarda em caía

do Conde da Caítanheira D.
António d'Ataide feu neto ] a

feus filhos, & deícendentes^do
pouco,que lhesdeixaua ;acon-
felhandoos com feu exemplo,
que eílimaííem mais o bom no
me, que a muita fazenda

;
que

he exemplo raro, 8c que pode
fervir de admiraçam aos vali-

dos
, 8c de freo aos pretenden-

tes.

6 Eíle finalmente foy a-

quelle tam celebrado, tam cor-

tefam , 8c tam avizado Conde
da Caílanheira , em cuja bo-
ca íèmpré fe ouvio a verdade,
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O Codeda

Cajlanhei

rafoy muy
afeiçoado

10 P. M.

Frâàfco,

£9 ao P.

M.Si/nã.

Lmrg primeiro. Cap. XH-

em cujo coraçam iempre rey-

nou a piedade, em cujas o-

bras fempre fe enxergou o de-

íintereííe . E como eram tam

fuperiores os dons das virtudes

de tam illuftre fogeito.nam 'm

efpanto ficar logo tam amigo

do Padre S. Francifeo de Xa-

vier, & doP.M.SimamRodri-

gues; principalnente,que nifto

queria dar goílo a lua Alteza,

que via quanto eftimava aos

Padres;& dacjui lhe começou o

grande amor,que teve a toda a

Companhia, da qual fempre

foy arfei çoadifTimo protector;

deixando., como por herança,

efte grande amor a feus filhos,

& defeendentes ,
que o guar-

dam,como fabemos eftimar, &
como defejamõs agradecer.

7 Com efte fer o Veador

da fazéda, que tinha a feu car-

go aviar ao P. M- S. Francifeo

de Xavier , nam foy poííivel a-

cabar cõ elle q aceitáííe mais,q

o 4 temos dito:& cõ efta mata-

lotagem , entregue nos braços

da fanda pobreza, efperava ef-

te ditofo miííionario o final pê-

ra íehir embarcar, da maneira

que hum valerofo mantene-

dor efperá atento , & com ani-

mo alvoroçado,o final da

trombeta, pêra fahir

ao campo.

m

CAPITVLO XII.

Como fe.foyo Fadre meftre S.

Vranxjlo de Xavier dtjfedir

dclRej,& deoa vèlapr
ra aludia* •

Anto que a nao ca-

pitania diíparou pe-

ça de leva , veyo o\ Vãy />.

P.M.Francifeo ao paço, acom- pr. Fran

panhado do Padre M. Simam, c

fj.'p~
& mais companheiros, a defpe- f^l ps

dirfe de fua Akeza,pera dali íe ra fe /J;j r

hir embarcar : foy recebido emharcâr

delRey com a brandura , & af-

fabilidade coftuinada, & com a

mefma lhe meteo na mam os

breues,& letras apoftolicas,que

por íeu refpeito lhe tinha rr.ã-

dado a fanclidade do beatiíli-

mo PadrePaulo III. pelas qoaes

o fazia feu Núncio apoftolico

na índia , & Comiííario geral

em tudo o que foííe neceífario

pêra bem , & proueko das zU

mas: Sc pofto que a" expediçam

defta dignidade sò pertença ao

íummoPaftor da igreja, com

tudo era fua Alteza tanto da

deuaçam 3
& refpeito clofan&if-

fimo Padre,q lhe mandou a el-

le remetidas eílas bulias, peva o

tiveífe o gofto de asdaraoP.Iví.

Francifeo, pois elle era a caufa

porcj lhas davam. Cõfufòficou

o humilde fervo de Deos com

a ofFerta , & entrega de tam

E 4 grande
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grande dignidade ; tratou de íe|

eícufar, mas jà nam havia lugar

pêra efías detenças; & be moi-
nou ao diante que mais acei-

tou eíla honra pêra a encobrir,

que pêra íèauthòrízar
;
pois sò

huma vez na índia uzou de
(eus grandes poderesjeomò que
mais pretendia exercitar occa-

fioens de humildades
,
queoí-"

tentar luzimentos de grande
zas,

^ Depois de entregues, &

feus paysganharam emmeufirviço
y

(êjr com as mefiias conqmUam ou-

tras de novo a meu império : a esles

quefimfilhos defia coroa, &meus,
[vos rogo muitofe]ais departicularfa-
)>or com Voffofinão zelo

;
pêra fiefia

liberdade das armas,namfe efiueçam
das ebrigaçoens de íhnfaos, potsfi-

ben

thor,

que me nam agradam largos Je-

recebrdo^os breves
,
dizem fej florece a Chnftandade\^me aquel

,-deípcuio fua Alteza do Padre lesfinhonos fim mais aceitos aos vaf

Pratica

com eílas palavras: Mefre-Fra

afio, dou infinitasgraças a T)eos mf-

\Jo Senhorpelas afimaladas mercês,que

\. n cr -
\
de fua divina. ma?n continuamente re~\

\ P.ò.Jt ra- \ , . r f

! cifeo de
csbo

5
a *e mefazerfinhor de tom ri-

1

Xavier. Uos
9i

(^r profperos Reyms do Oriente I

(que meus avós nam chegaram apofi \

fuir)defiyva p de fiúsfazer a 1>eos,
j

comprocurar -que os mefmos termos^
\

que houveffe em meusfinhonos.0p tu-

tros mais dilatados
, foffem os do cor

nhecimento defia divindade : chegou

T)eos a fer fervido Je me dar firmes

'

effcrancas de *ver, cm meus diasfo-
;

pridos efes meus defejos • pois me deo
]

a rvojfdrehgiofipeffoa^ pêra mos cem-
\

prirdes ;
ffi

ainda quefiy y
que^ vós

vosfim efeufadas advertências\por Ve-

tura que a mim me corre obrigaçam

\

de asfa^er- < nampêra "vos efpcrtar a

Vos,maspêra me defempenhar a mim.
Trêsfortes degente ha nos largos

tfa-
dos da^faOríeral^a fiber,os vafiallos

namraes defie "Rcyno, q cõ armas
ifufi

tentam, (gr con

f

ervam as terras, que

'ios
, ganhados com romsprocedi-

mentos^ que os façais entender que
aquelles impérios fim demais dura,

em cujo goverm rcyma mííiça
, (jfr

filos rendidos, /que menos Violência a-

chdm nosfenhores vencedores. Epera
que com mais authoridâdepoffais fa-
zer o que tanto vos encomendo

y
vos en-

treguei asprefentes letras apoftolicas,

pelas, quaes tudo o que há na índia vos

reconhecera por umverfil fipenor de

toda ellano effirituaL E ainda que

nam digam com efpirito tam religiofo,

como o Voffo, cfpimos militares
? ifiofi

entendepêra $ exercício das armas , e

nampêra as advertências do -confelho:

(d/- afsim efpcro.quc as façais muy
continuas aos meus Vifòreys, gover-

nadores^ capitaens, '0 mimflros , pê-

ra que em tudo
fè conformem com os

caminhos,que lhes mofrardesjeráfe-

rem melmrguiados aoferViço deDcos

(0- <ao meu. Nam tiro defe cuidado o

que de^zsós efpero de me advertirdes
y

por cartas Voffis^ de tudo o quefentir-

des conuem no governo politico dos po-

vos, ($f ainda na obfinancia militar

das coufis daguerra*

3 Os fegtmdos moradores da

Índia
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índia fam gentios meus vafíalos , ou

alumiados \ánafe\ou cegos nelL,nam

háfera me encomendar ao vojfo zjio

o melhorar a hum, tf o alurm.tr a ou-

tros,forme dgrande luz^de me "Deos

ijosfezjnerce , ws namfifrera va-

gires em commumcardes a do Evan-

gelho.

4 ^ terceira cafla de gente,
me

ha na. índia , fam os gentios fora de

meufenhono , fera cuja conqtusla te-

foral eram necefarios majores fade-

resmue os meus, fera a effiritualba-

Bam os voffos,foisfam divinos, fera

mimfira grande glorianamfaltardes

a efes com aluado Evangelhoporque

ainda me os nam tenhamos for vafi

falos conqufados, gloria.noffafera tê-

los for vifnhos convertidos
; ffinam

vos fareja quéhefórd de meu ferViço

trabalhardes em Vinha alhea,^ fa-

zerdes nella gaflos de mmhafazenda ;

0y fera efla vos namfaltar , àvifo a

meus minifros-, forque mais eflímo na

índia hum gentio convertido; me hum

ReynoconquiBado.jDemdo o mèper-

tence a efes três ejlados degente , me

há na índia, me aviftreis muy amiú-

de forme cm terras tam remontadas

fia vifla defeu %ey , fam necçjfarios

muitos olhos, (gf
ouvidos alheos

; (êfr

formais mefejam , nuncafàmfobe-

\os. Sobre tudofabei queprimeiroper-

derei o 7ieyno,(çjf a Vida,que o cuidado

detfa chrifaridade ,fera que daqui ti-

reis a obrigaram, que ^vos corre a Vos

cm os converterdes,$ ôgofto,queme

dareis a mim ,forfaber que os tendes

convertidos.

5 O Padre meílre Frari-

c lco 3
que jà eítava envergo-

nhado de vero muito caío
3
cpe

elRey fazia de fua pefioa , em

lhe entregar os breves, pêra of-

fieio de tanta dignidade, íendo

fua intençam fazer o mais bai-

xo, & humilde da nao ;
muito

mais atalhado ficou ouvindo

efta pratica , & vendo a muita

conta
,
que fua Alteza delle ia-,

zia^tanto que teve lugar de reí-

ponder,com breves palavras,r >

gradou as mercês ,
que neíta

defpedida lhe fazia. Mkjfode-

teiffenhor, lhe diífe ,fatisfaz?r ao

muito, que vofa ^Alteza de mim con-

fia: effero eu na divina bondade, que

mefará mercê 'de tamfervorofos ejfi- .

ritos , que foífa correffondcr ao que

y.\A- me ordena-, (gr quefijá Deos

1 tanto em.meufavor, feraofervir em
1 Mm glonofa emfrefa ; como ferafa-

úsfazer os fijfsimos defejos,
que Vofa

^itezà tem fera augmentala. Quanto

á dignidade, qué V.^i. me oferece^

mal Podia efferar tamgrande honra,

quem nam defeca mais quefervir-,mas

fois \ánam ha lugar de efeufa , que-

rerá "Deos, que o haja fera mosirar

ao mundo todo,que aceito efa dignida-

de mais for obedecer comofervo, que

fera governar como "Nunào.

6 Com efta ultima repof

fta fe defpedio o P. M.Francil-

co da prefença real,e em cõpa-

nhia do P.M. Simam , & mais

companheiros, fe foy embarcar

em a nao capitania do gover-

nador Martim AfFonfo de Sou-

fa, tomado poííe naquelle dia a

primeira

Cofanhu

RePoíla do

/>. S.Fru-

cifeo a S

Alteza.
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mtwmdef
'•fedida do

P.MJrã-

àfco&do
P.M. Si-

ntam.

j 8 Chromcã da Com
Á

primeira vez as lagrimas de ul

Cimas defrjcdidns, que todos os

annos choramos na praya de

Lisboa
,
quando, com íâncto

coíiame, himos acompanhan-
do aos noíÍQs milionários da

índia, do íapam, Sc da China,
dando os últimos abraços , &
faudofos valcs,aos quedaíi fe a-

parrai-n de nos , deixaqdonos a

muitos envejofos da forte, Sc a

todos /àudoíos da partida.

7 "Nam ficou cita vez no
cais o P.M.Simam, fenam que.

pondo com elle os pès na prã-

çfaa, entrou no batel, 8c fe foy

com feu ían&o companheiro a
bordojdeíèjando de o acompa-
nhar ate a índia

;
& tendo pi-

cada a amarra, 8c dando o me-
ftrc âo apito, pêra desfraldar a^

vela de gavia, fe deípediram c$
dous íàn&os varões; & no me-
yo de fuás faudade.s,fe exhortá-

ríffl bum ao outro,a cada hum
levar fua cruz em terras por di~

ílancia tam d i verias , 8c muito
mais por coíturnes,&.religiaro:

^p-^dizo fanclo Padre Fran-
jcifco

,
que tenho a defiyda fop de~

fia nao 9 fnncifw das mercês\ de me
2)eos me tem doadas certas Prendas,

nam vos quero encobrirfirmam meu
mejlre Simam

, humfigredo 3 me )>os

fera de gmnde ccnfilaçam. Lembra-,
do cfareis d'dquelles bmdos , m^me
ouyips «m hum hòffital de Rema
quando com ^o^emgrmdizja

, ma-
jis, mais, mais; muito JefeyJks en-

) ramfikr que brados eram esles, 0Jr

ipanhiadelefu em Portugal. ^mo d,

\

a quefimfe repetiam \ agora -vos de-, I

Cifãn^la

cUro
yirmam meu muito querido em o

Senmr
,

que me refrefermu omefino
Senhor os trabalhos da índia, cuja na-

vegaçm hoje começo • gr foy tal o

ámmosjue emam me dcoy que
'

fahi cem
aquelles imfetuofos gritos

9 bradando

por mais, (gr mais. f.ogayformim a

2)eos como bom amigo,quefois me deo

tanto animofera os aceitar, refrefen-

tados emfonhos , me dé ainda mayor,

fera esfadecer
3 exfenmentados cm

realidade.

8 Mais queria o Padre
Franciíco dizer fobre efte feu
tam celebrado.&repetido mais]

prem interrôperamihe as pa-

lavras , pêra nam poder dizer
mais, por huma parte as lagri-

mas.que choravamjpor outra o
nordeíte,que efpertava

;
& a gri-

ta áos marinheiros, que ao lar-

gar da vela deram a boa viage:

tudo ifto obrigou ao P. M. Si-

mam a deixar,pera nunca mais
vcr,a feu grande amigo o P. S.

Francifco de Xavier
5
o qual fi-

nalmente íâhio de Lisboa cm
a nao Sandiago ,em que hia o
governador MartimAffonío de
Soufa,fida!go degrande eílima,

em o qual concorriam todas as

boas partes; foy filho de Lopo
de Souíà íenhor do Prado , Sc

alcayde mor de Bragança^&de
Dona Britis de Albuquerque;
o qual erdou à cafa de feu pay, I

8c foy homem de grande valor,

8c de notável piedade , 8c zelo
da fe^como tam amigo de Sam

Fran-



Lmo primeiro. Cap- XIII:

Francifco de Xavier -, fuccdeo

no governo a DomEftevam da

Gama, irmam do Conde almi-

rante.Hiam em fuacompanhia

mais quatro naos,das quaes era

capitaens Dom Álvaro ^Ataí-

de da Gama.filhodo Conde al-

mirante, Álvaro Brandam, Frá-

cifco de Souía,LuisCayado; cu-

jos nomes aqui apontei, pela

boa dita,que tiveram em hirem

na companhia de tam fan&o

patíàgeiro. Deram todas á vela,

anno.de ij4i.emos 7 do mes

de Abril,que he mes de prima-

vera, em que o verám nos abre

o thefouro da natureza rever-

decida, nas alegres, & vi/tofas

flores, com que a terra fe enfei-

ta^ as arvores fe reveítem,que

fam penhores certos dosfruitos

fazoados,que fe ham de colher

pelo eftio, & outono. Outras

melhores efperanças fe abriram

nefte Abril de 1541. a todo o

Oriente, com a miííam de Sam

Francifco de Xavier, a qual nos

prometeo o copiofiífimo fruito,

que da renovaçam das almas

recolheo efte apoftolico ope-

rário ; o qual como hum novo

Argonauta vay CuIçando as im-

menfas agoas do largo Oceano,

nam pêra trazer da índia o vèl-

lode ouro,que deípreza
;
mas

pêra recolher no ceo o

thefouro das almas,

que eftima.

CAPITVLO XIII.

Dafe huma breve noticia da

peífjayí3 virtudes do Fadre

Sam Trancifco de

Xavier.

Mbarcamos no capi-

tulo parlado pêra a

-'índia ao Padre Sam

Francifco de Xavier;& pois lhe

;

temos tantas obrigaçoens , & 8

j

nam podemos acompanhar cõ

; o corpo, íigamolo ao menos cõ

a lembrança; & jã que o perde-

mos de viíía , nam olarguemos

da memoria, dedicandolhe cf-

tes três capítulos, fazendohum

breve elogio de fuamilagrofa

vida , Sc recolhendo nefte pe-

queno mappa a gradeza do mu-

do todo. Sam tam íabidas as

couíàs dcfte incomparável va-

ram , tantas em numero fuás

glorias , também hiftoriadas

fuás illuftres façanha<,tam bem

cantadas per hum infigne Ho-

mero' as grandes proezas deite

melhorAchilles, que feria gra-

de temeridade querer vadeai

pego tam profundo ; & muito

mayor pretender recopilar taes

grandezas : & por outra parte

he tam notável a obrigaçam ,

que lhe temos todos os Portu-

guefes ,
que feria ingratidam

nam fazermos delle alguma

Io»n.

ce pa

FranC

de Lu-
in vitaS-

iXaveiij-
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Chronica da Companhiade lefii em Vvrtiml

Milagre

frodigiofo

j

quefez S.

francifcò

de Xavier

no P. Mar
cello Ma
pillo.

fe levantáífe, porque jà eftava
hm : & aífim foy, porque im-
mediatamentc fe levantou vi-
vo o moribundo , diante de to-

commemoraçam nefta hifto-

ria daProvínçia de Portugaí,sê-

do elle o principal, a quem de-

vemos quanto logramos no
ileyno

, & quanto temas em a

india. Eíla ke a rezarn,porque.

me rcíolvo a dar aqui huma
breve noticia, ainda que muito,
per mayor, deite noíTo mayor
iâncto

, querendo antes ler jul-

gado por temerário
, que fer a-

valiado poríngratorhirei sò to-

cando
, Sc deferevendo breve-

mente com a pena as terras , êc

I Ss mares
,
que dk paílòu , dif-

correndo c0m fua peííoa: farey

huma breve peregrinaçam, 4-

companhando a tiymfikàò,
que fempre % peregrino na
vida, & também appareceo em
habito de peregrino depois de
morto.

f.
Foy o cafo, que cirando

em Nápoles, em noííos dias, o •

Padre Marcello Maflriík da
Companhia,, agonizando por
momentos com a morte

( por
caufa da mortal ferida, que lhe
abri o na cabeça hum martelo,
que por defeuido cahio a hum
armador em huma igreja) lhe
appareceo S. Franciico de Xa-
vier, vertido como peregrino,&
lhe fez renovar o voto de hir
ao lapam, 8c logo lhe diíTeque

^i^^^

o officio da. agonia, que Jogo lè

mudou em júbilos de alegria.

Tiráramíhe os panos da cabe-
beça, &acharamnofemhum
minimo final da ferida' o cabe-
lo,que tinha cortado pêra a cu-
ia, já crecido; o rofto desfeito,

& deícórado com a doença de
tnntadias

, de repente ficou
cheo de carne, & elle valente
nas forças, ^alentado na íàude.
Deíle eftupendo milagre pode-
mos dizer, que foy ornando
todo teftemunha de vifta

,
por-

que o Padre Marcello correo
Itália, veyo a Lisboa, aonde
todos o vimos,navegoti aludia,
foyis Philipinas

, paífou ao Ia-
pam

? â comprir feu voto , aon-
de glorieíamente deo a vida
peia íéÓQ Chrifto, que prega-
va.

I Nefte prodigiofo mila-
gre appareceo Sam Frãcifco de
Xavier, ainda depois de morto,
feito peregrino

, porque íua vi-

da foy huma continua peregri-

naçam, 8c nifto fe remata toda
aperfeiçam de hum chnítam,
diz S.íoam Chryfcílomo:

a
V-

merjpt únús ejjehmus munclikojfi-

*m$rperegmnum : 8c por iílo a-

inda,depois de morto, lhe tref-

Iadam feu corpo incorrupto de
Sancham a Malaca, 8c de Ma-
laca pêra Goa, pêra afsim (co-
mo de íacob diííe S, h Ambro-
fio, quando mandou tresladar

feus oííosjnem ainda depois de

appareceo

S. Frãcif-

co de Xa-
vier vejii

do de pere

grim.

D.Chryf.ho.

14. adlícbr_

Ambr. rie-fLíc

içlur.Trãsfcr-

r. criiao ofla

lua , no vcl

moniuis tc-

quielccrct,

ábfecravit.



Lturo primeiro.

cm tod a a vida cjuiz andar pe-

Cap.XUL

íenec.lib. de

tian^.c.3.

regrinando. Sigamos pois bre-

vemente^ com toda a"préíTa,a

efte tam andante peregrino
,

cuja pátria era o mundo; como

defy jâ dizia o grande Séne-

ca ,
<

P'atriámque noíis mundimfro-

fcfii ftftnus , ut hceret Morem

yirmn cdmfum dare,
cperaq a vir-

tude tiveííe mayor campo ,
cm

q melhor fe podefle exercitar.

Vamos vedo as terras,por onde

andou, & temos muito que ca-

3tares\fi minhar,porque ale deNavarra,

paffou s
\ aonde nace0l& de França, aõ-

Franàjco
{

-
eftud álem de Italia,& de \

Europa, parlaiemos a linha fc-

quinoccialatraveíTarémoseíies

mares Atlântico, Ethiopico,

Arábico, Indico, & ainda á vi-

fta do mar vermelho
;
paliare-

mos à índia , entraremos ,
&

fahirèmos do íapam , batere-

mos às portas da China , veré-

,

I

mos lugares, que o íol*nam|

aquentou com feus rayos , aíu-

1

miados com a luz peregrina

defte efclarecido peregrino
;

emfim neftes três capítulos da-

'

remos varias voltas ao mundo

todo, feguindo fempre a efte

,

apreíTado caminhante. O mun- l

, do todo em redondo, como

eníinam os mais fábios Geo-

crraphos,tem féis mil & trezen-

tas legoas 5 & S. Francifco de

Xavier ,
peregrino de venta-

gem , muitas mais legoas an-

dou
,
porque íó de Roma den-

tro ao íapam , tomadas as con-

tas pelo diligente Bozio,
d
an-

dou íeis mil, & citocentas le-

ctoasj& o fanóto Xavier voltou

1 outra vez do íapam à índia, &
|
da índia Fóy à China,, andando

cerras íèm nnmero,& correndo

legoas íem cõtomoftoque hou-

ve hu curioío.que as quiz cotai;

BoZio ile fig-

„is Ecclcliy

lib.ú.c.
!

com o Bifpo Bozio , & vé a di

zer que andou efte fanóto pe-

regrino quinze mil , Sc tan-

tas legoas : que efpirito tã grã

detam dilatado campo deman-

dava.

5 Mas porque lie impoíli-

vel reprefentar em tam peque-

no theatro , como he o de três

capitules, façanhas tam eften-

didas por tantas terras , tocarei

as que fez em algumas ,
pois

nam podemos dizer o que lhe

acõteceo é todas. Vamonos pri-

meiro aHefpanha,entremos no

Reyno de Navarra , aonde fe

levãta,junto à nobre cidade de

Pampíona,o caftello deXavier,

primeiro berço do fan&oPadre

Francifco , aonde nafceo de ef-

clarecidos progenitores j
íeu 1

pay fe chamou Dom Ioam

I.aífo , íua mãy Dona Ma -

ria de Afpilcueta
?

& de Xa-

vier ) dos mais illuftres íe-

nhores , Sc mais antigos fola-

res daquelle Reyno .
Aqui

nefte caftello efteve por mui-

tos annos,nameíma
cafa,aonde 1

riáfeéõjS. Francifco de Xavier,

hu venerável crucifixo, do qual

íabemos que todas as vezes, q
JT"" o ían-

Miíagfe

ria %tuç'tjl\

xârf fua-

vè, quãtfo
|

dfê& tinha \

aiiti trã~
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o lancto Padre Já no Qriéte % / j 5e o grade Padre, & Laphii*
dava cõalgu grade trabalho, o
íàn&o crucifixo, cà em'Navar-
r.a, fe cobria de fuor. Defte mi-
íaon-e, de que nara temos jâ ho
e rezim de duvidar, nos fica a-

abrazado S. JFrancifco de AíHs,
pelas chagas, que o Senhor Jhe
imprimio

, imagem viva de
Chrifto morto-& que vé a Frã-
ciíco chagado, Jhe parece q vè

li

,

»— «*« a- cíicu cnagaao, Jhe parece ó vèmda rezam de perguntar
, que a Chrifto crucificado-porem S.combmaçan, podiatero traba-

j | Franeiícode Xavier, nefte mi-
Iho^ de Xavier no Oriente com
o íuor do crucifixo em Navar-
ra ? A rezam difto ao certo eu
a nampoderei dar • falvo feera
tal a uii!am,que havia entre
Chrifto, & Xavier, que era im-
pofsivei padecer hum , fera o
fentir outro^q aflim como peia
grande uniam

, que hà entre o

íagrofo íuor da venerável ima
ge-m

, paífa avante, porè, como
íe foííe a alma do meímcChri-
fto (pela grande unkm^m t n-
tre íy tinham) Xavier padece as

dores, de Chrifto moftra os íu- 1

ores.
I

6 Mas deixemos o Reyno
<Je Navarra , deixemos a po-ín,-™ «, „„i

'

,

,

V
L,-vi,n:»» deixemos a po~>po,& a alma, «pando hum pulofa Fnmça , & a celeber

sfârses***lm*$& «i^Ss

Í.ue.c.z2. h.

44-Sudor eius

íicut gurta: sã-

guinis decui
rentts.

JMait. c.26.

In. j8.

pena
;

aflim também quando
Xavier canfava, Chrifto fuava.

J Suou Chrifto a no hor-

|

to gotas de Tangue * &fepro
' guntarmos a caufa defte traíor-

dinariofuor, elJeadáva, com
huns íufipiros tam mortaes, que
entrifteciam o vaíle todo , brá

il4i

o ían&o Padre Francifco re-
nunciou ao mundo, & íèguioj
a Chrifto, por confeJhos , Sc
perfuafoens de S.Ignaeio

( Sa-
hindode tal pay tal filho, de
tocha taro reípJandeceme huaj
luz tam eíclarecida, quenã po-j

*****
:
de mane.ra, que o que Continuemos cõ eli nofla Íe I

1 íí
C01 P° mamf<%a fora

1 1
romaria l faníta cidade de Ie-

'"m"A
mfalem

, atraveííemos a ai ta!
E
J"°

ía
f-

Alemanha, deçamos aos Pa,TesfcS£
baixos

, voltemos logoaltà-
ha

, paíTeemos á frefea Lom-
bardia

, entremos em Veneza,
vejamos Vincenda , descubra-
mos Bolonha em todas eftas
cidades, por todas eftas regiões
acharemos ainda viva a memo-

, r« iwauucuava rora
por íuor. Se perguntàííemos á
venerável imagem do fando
crucifixo, no meyo de feus fuo-
rès

,
que caufa havia pêra taes

afflicçoés? Se,afsim corno fuou,
lalara

, reJpondéra Jnjlis cjl am-
m*mea, que fuava, porque fua
alma Frãcifco de Xavier eftava
em trabalhos, Sc padecia penas



ÍAuropnmaro. Cap.XlIL ^
i ia defte íando peregrino, em
Veneza ainda hoje eítà hu hof-

pital antigo*, aonde ellecoftu-

rnava fervir aos incuraveis;aco-

dialhes cõ charidade, fazialhes'

acama cõ cuidado, lavavalhes

as chagas cõ amor; por ímal, q
bua vez encõtrou cõ hu deites

incuráveis,^ tinha hua chaga tia

nogéta,q quado o Sado fe poz

dejoelhos para lha curar,íentio

a natureza grade afro
;
porê cõ

hua illuítre vidoria de íy mef-

rno, véceo a abudâcia da graça

a repugnada da natureza; porq

dejoelhoSjComo eftava,nam fe

contentou cÕ beíjar,& Jabera-

Guella chaga,q era a mais aho-

minanda; pouco era iíto, pêra a

grade vidoria
, q de íy meímo

meditava;efpremeo,chupou, &
levou pêra baixo a peçonha, &
iílo na de hD golpe , mas goftã-

domuy devagar aquellesfuaves

amargozes,pera por largo tepo

dilatar as delicias de íèu tormé-

to.A S.Pedro
f
apresêtou Deos

hua meia, na qual lhe .oferecia

por iguarias cobras,& íàpos, cõ

Gutros nam menos trabalhoíos

pratos,animãdoo cõ grades vo-

zes,pera cj os comeíTe,to^,(gr

madvcá-Motâ por mais q os bra-

dos do ceo Te repetia,já nuca S.

Pedro íe pode refolver a levar

algti bocado daquelles pêra bai

xo;mas oq S. Pedro receou em
rcpreíentaçã,n3 temeoXavier é

realidade. E íè na peçonha da

nlefa de S.Pedro, íe repreíenta-

va a gétiiidade, deita ainda me-

nos afco teue SFracifcodeXa-

vier,do q S.Pedro,pois foy pro-

priaméte Apoftolo da gétilida-

de.Deíla maneira íàbia eíle prã

í de Sado cõ o esforço da graça

íoberanajòpear os laços da na-

tureza temeroíà.

7 Continuemos a peregri-

naçam de Paris a Roma , & a-

charèmos nefre caminho outra

vidoria roaravilhoía, quando o

Sado por faber de fy 3q em mo-
ço fora airoíbj&incíinado a dã-

çar
,
pêra mortificar eira incli-

naçã jâ parlada, atou os buchos

dos braços,& por cima dosjoc-

lhos,cõ hGs cordéis tã delgados,

& cõ hu labyrintho de nós tam

cegos 5q creícédo a carne porfó

ra das ataduras,&nam lhas po-

dédo cortai',0 puzerã às portas

da morte,se poderpaííar avante

efte Sado peregrino, prezo, &
por íy mefmo,crateado cÕ eftes

apertados cordéis; ate q o ceo,

per cujo amor íè prendeo.mila-

groíãméte o deíàtou;porq nam
erã baftãtes aquellas prizoes pe

ra préder a efte forte Safam; &
na era bé,q ta depreíTa parálle,

que era tã ligeiro no correr. Po-

rê eftes terríveis tratos de cor-

del, & eftes cruéis torrpentos,a

que Xavier íè poz volutariamé-

te.defcobrira a verdade, a qual

era
,
que queria o Sarvdoanr.es

morrer prezo , & engraçado a

Deos;q parecer íòlto, & gentil

homem ao mundo.

¥i S/Dali

Como e S,

fenicrtifi-

cou atan-

Jofeforte-

rr.ents.
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8 Dali por diate caminhou

cõ paííbs ainda mais agiganta-

dos- chegou a Roiri2.de Roma,

atraveííando os Alpes, veyo a

Portugal; daqui embarcado em
a nao de Martim Afíbníò de

Soufa chegou â Indiajdeo volta

ao mudo todojforam muitos os

climas, o, mudou; innumeraveis

as qaçoés barbaras, ern que en-

trou : aportou em Moçãbique,

de Moçambique chegou a Me-

linde j
de Melinde a Zocotorâ,

correo toda eíla cofta de Afri-

ca meridionaljatraveííou o mar

Arabico,entrou naAÍia,&fínaI-

mete lacou ferro em Goa: aqui

reformada eíla cidade nos coí-

tumesjfezíe logo no cabo deCo

morim, converteo toda a cofta

da Peícaria,celebre cÕ as pero-

las,q ali fepefcam,celeberrima

pelas muitas almas, q nella pef-

cou Xavier pêra o ceo. Paífou

ao Reyno de Travãcor; entrou

na famofa ilhade Ceilam,eni

Nagapatam,& Corornadel: da-

qui foy a Meliápor viíitar o

corpo do íàgrado A[)OÍlolo S.

•Thomè, aõde eíleve algus dias

sé comer bocado, todo arreba-

tado no ceo, como outras mui-

tas vezes o vira enlevádo,&ale-

vatado no àrjaqui teve particu-

lares favores da Rainha do ceo

cõtra o inferno, q íe atreveo ao

querer inquietar cõ medos , &
moleílar cõ pacadas.De Meliá-

por fe fez á vela pêra Malaca:

eíleve na ilha de Amboino:cor

reo todo o Macaçar,; íoy o pri-

I meiro, q entrou nas Malucas a

pregar a fé de Chrifto.

o Eíleve na temeroíà ilha do

Moro,efterii nos mõtes,incuka

nosvalíes,fertii de peçonha,do-

étia no terrenhojíragoía nas pe-

I nédias, roãy da crueldade, def

; humana nos coílumes, barbara

1 ha gête ;
porq nã guarda entre íy

1 ámiíade^matãíe Eus aos ou ti os,

I

peracevarêíòavoracidade eícus

filhòsiefta he aqlla ilha do Mo-
ro,aõde os trabalhos -da. Sanéto

foram infinitos,&as cõfolaçoés

incíaveis:efta he aquella ilha,de

q tatos medos metia ao Saneio:

efta he aquella ilha, á que elle

depois chamava,ilhade íúa cõ-

íolaçsm, aõde andava cõ os pés

deícaJços,cõ a cabeça deícuber

ta.cõ o cabelio,& barba crefci-

da.&cõ a roupeta lebre o peito

rafgada,por nã poder íbfrer de-

tro no coraçãfechado as giãdes

-coníolaçoês, q o ceo lhe abria.

Efíafmalmete íoy aquella ilha,

aõde as lagrimas de devaça erá

tãtas, que fahio deila, depois de

milhares de almas bautizadas,

por nam perder a viíla dos o-

lhos, pelo copioío chuveiro de

lagrimas, que derramava.

10 Tirado doMoro tornou a

Ternate;daqui paísadoporAm

boino, fefez à vela pêra Mala-

ca,de Malaca voltou a Goa; de

Goa arremeteo cõ a gloriofa é-

preza doIapam,theatro fatal de

martyres gloriohííimo: foy en
j

ueiLO-

Vay áilha

do Moro,



Jjmfrmetm Lap-^J .

Num.cio. n.f

ji. Tu noftij

quibus lociS
|

per defertum

caílra ponere

debeamus, &
eris dux nof-

ter.

h
Rup.lib.i. ir.

Nuin.c.23.

defcobrimento de todos eftes

Rcynos ; entrou com a cam-

painha da ían&a doutrina pe-

las províncias do íapam ,
por

Nangazaque
,
por Ornara, por

Arima
,
por Bungo,por Firan-

do, por Cangoxima,& Aman-

guche: pregou a fé de Chrifto

na mefma corte de Meâco 5 a-

traveífou as mais nevadas fer-

ras deftas ilhas, andado íempre

a pè,muitas vezes deícalço,&os

pès vertendo fangue; íeguindo

a prèlía dos lapões, que hiam a

c'avalo,& lhe ferviam de guias,

por aquelles matos, os mefmos,

que elle guiava pêra a falvaçã;

como fucedeo a Moyfes, s quã-

quando pedio a Iethro, que era

gentio
,
que o guiàííe pelo de-

ièrto
;
pêra que , como notou

Ru perto,
h Moyfes tiveííe oc-

caíiã de écaminhar pêra o ceo,

a que o guiava pela terra : Ttocí

reamrèât m via, ut dux illifieret da

vitam.De Iapam fe tornou á ín-

dia, defembarcado em Malaca,

de Malaca navegou a Goa < de

Goa voltou a Malaca; de Ma-

laca lê fez- no defcobrimento

das grandes províncias da rica

China. Deixou atras o rio in-

do : vioos campos, que rega o

Ganges. Dobrou todos eftes

cabos
,
que vam de Portugal a-

tè a China, o Bojador , o Cabo

verde,o de Boa efperáça.Rofal-

gatc,Comorij,Cingàpura, Gar-

dafú,& outros muitos
;
paííeon

toda a Zona tórrida; entrou no

Franc.Rem.

orar. 18. Tat
tettas.&rnaria

exbaufic.iítos

bis tçfratum

aur fe iam mi

porem fe ipfo

credat,a'atilbã

humana cõdi-

tione maiott-

Maiavar; navegou o golíam ae

Bengala; defcobtio novas con-

ftelaçoens 5 adorou o cruzeiro

do polo auftral : & como diz

a bulia ? de fua canonicaçam,

íoy o primeiro, que pregou a

fé de Chrifto aos Paravas , aos

Malayos , aos láos , aos A-

chens, aos Mindanlos,aosMa-

laíeníês , & aos lapões . Cor-

reo em fim tantas terras, & na-

vegou tantos mares, que,como

bem diíte hum grande leu de-

voto, l ou he neceííario que o

mundo lê confeííe por mais pe-

queno,ou que o tenhamos a el-

le entre os homês por mayor.

1 1 Andando por todas eí-

tas terras , & navegando eftes

mares , apparecia por vezes no

mefmo tempo em diverfas par-

tes,q ou parece defejava multi-

plicarfe , & fazerfe em muitos,

pêra acodir a todos(q na verda-

de hu homem fan&o íendo hu,

vai por muitos,como de David

diziam m os íeus vaííalos ,
que «*.?««»

fendo hum sò reprefentava dez

mil ) ou foífe
,
porque nam ca-

bendo aquelle grande eípirito

em húa sò parte, queria no mef

mo tempo fòcorrer a muitas,

& acodir a todas -,
que a todas

abrangia aquelle vaitiffimo co-

raçam; aquém , como do cora-

çam de S.Paulo diííe Samloam

Chryfoftomo,
n
podiarops cha-

mar coraçam do mudo todo, Sc

primeiro elemento do univer-

íb : Totius orhis cor , (êf ehmmtum

i.Reg. c,i8.

n.3. Vnuspto
decê millibus

Chtyf.ho. 33.

in ep.ad&om.

F3 Pnt
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Eufeb. in vita

S.Ignatij c.37

p.ig. 1 16.
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D.Amb.epiíl.

60. de Achol.
Vidi imagine
illius.quiferap

tu in Psradisí;

viderat, ícae,
nina percurte-
bat omnia ex-
curfu írequêti,

Cõftantinopo-

lim, Ashaiam,
Epirii, Iraliã,

ut Juniores eu
non polTent

eonfequi.

pnmartum jalutis noftrot . Por to-

das eftas terras entrou efte pe-

regrino da terra,& cidadam do

ceoj convertendo Reys, bauti-

zando os povos , en finando os

mininos,pregando a todos, pro-

pherizando o futuro, aíTolando

os idolos , refucitando mortos,

fazendo hua vez ° parar o íòl,

como outro lofue , aííombran-

do com milagres ao mundo, &
confundindo com prodigios ao

inferno.

CAPITYLO XIV.

Continuafe a mefma matéria

do elogio de S.Vrancifco

.
de Xavier,

1 /\ *nc^a c
J
ue Promet '>

rm\ de nam fazer mais,

que íèguir ao fanc-

to Xavier nefta fua peregrina-

çam , com tudo elle corre tam

apreífado , com a ligeireza de

feu alentado eípirito voando,

que nam hà podelo alcançar,

nem com as azas da pena ef-

crevendo. E verdadeiramente

neftes íèus apreííados voos , ou

vejo hum Sam Paulo íobindo

aoParaiíò,ou hum BiípoAcho-
lio voando por Europa, a quem
S. Ambroíio a chama imagé de
S. Paulo arrebatado ao ceo, pe-
la muita preíía , com que efte

fando pregador correo muitas

pia, Achaya,Epiro,& Itália, cõ
tal ligeireza, diz o fanélo

, que
nam podiam os macebos igua-

lar os pados de Acholio ve-

lho. E pois nam podemos voar

com tanta préífa, neceíTario fe-

ra determonos hum pouco por

algumas deitas partes. Primei-

ramente nas prayas da cofta da
Pefcaria nos ficou aquelle mi-
lagre raro, a que chamamos do
caranguejo, quando ofando
(no meyo de huma horrível té-

peílade, em que parece que to-

da a maquina do mundo em
tormenta fe vinha desfazendo,

quando nam havendo jâ remé-
dio humano,acodio o fancto ao
divino ) tirou hum crucifixo,

que trazia configo ao peícoço,

& lançou o por hum cordam
dependurado nas ondas furio-

ías do foberbo,& irado elemen-
to: foy caio raro, no meímo in-

ftante faBd h
ejl tranqmfhtas mag-

na
, amainou o vento , ceifou o

temporal , aquietàramfe as on-

das^ ficou o mar leite: porem
quebrou o cordam,& ficou nas

ondas o fando crucifixo . De-
fembarcou o Padre com a ma-
is companhia , & diz a hiftoria,

que andava paííeãdo na praya,

com os olhos no mar,cheyo de

íàudades do íèu crucifixo: qul-

do vera todos,que,de là do me-
yo do pego , íàhia hum grande

caranguejo(que podia fer con-

tado entre os íignos celeftes,cõ

1
terras de Europa, Conílantino- mais rezam,que o fabnlofo,por

que

Milagre

doCaran-

guejo.

Mar.c4-n.33
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irai.19. n.i.

Pominus afcc

der fuper nu-

bem levem.

Pf3l.17.r1. 1 1.

Et afcêdir fu-

per Cherubim
& volavir.vola

vitfuper pan.

nasvcntorú.

Matei. n.7.

Zach.c9.r1. 9

que tocou no pé do fingido

Hercules } efte vencendo o ro-

lo do mar , hia andando pela

praya, levandolhe nas duas bo-

cas, ou maõs,arvorado ofeilo

crucifixo • vayíeaelle o fervo

de Deos , todo banhado em la-

grimas de alegria , tomao nas

maõsjlevao á boca, poemno íb-

bre a cabeça.

2 Muito havia aqui, que

difeurfar íbbre efte notável mi-

lagre 5 & podíamos perguntar

como quiz o Senhor aqui falin-

do mar, & entrar na terra, bul-

car a feu fan&o fobre hum a-

nimal tam tofco, 8c tam pouco

acommodado perafer throno

em íemelhante íahida? E aon-

de ficaram as ferèas de Thetis,

8c os golfinhos de Arion ? aon-

de eftavam os carros de nuvês

ligeiras , em que o Senhor foy

vifto por Ifayas?
c Aonde fica-

ram os coches de empenados

ventos 5
. donde o Senhor rafga-

va rayos de mageftade?como o

vio o Rey Propheta.
d Porem

aíTim como quando quiz entrar

triumphando em Hierufalem,o

amor dos homens ofezefeo-

lher , em lugar de carro trium-

phante,hum vil,& abatido ani-

mal , fedem fuper afmm\ ' affim

agora o amor ^
que tinha a S.

Francifco de Xavier,o fez riam

reparar em thronos de gloria,

8c em carros de mageftade ,
8c

vir em hum caranguejo, que ali

logo achou à roam
,
porque

aonde faltava o apparato , &;i|

grandeza 5
fobejavao amor,&

venciam as faudades.

3 No mar do lapamj h in-

do ema nao de Duarte da Ga

ma,navegando naquella travei

ia, corro de temeroíos tufoens,

5c theatro de infames tempeí

tades, nos fica o cafo ,
ou mila-

gre, a que commummente cha-

mam do batel. Foy o temporal

tam forte,que, depois da torme-

ta durar finco dias , no cabo fe

vieram todos a dar por perdi-

dos , 8c no meyo da conluiam

do ceo , & dos aíTombros do

mar, quando os paííageiros de-

fefperados da vida choravam

fua perdiçam, feguro de todo o

perigo bradava entre todos o

Sando Xavier ao ceo : Senhor
y

fe defkd hei de efcdpar^feja f>erá otítrd

mayori fahío a nao milagroíà-

mente da tempeftade j & foy

neceíTario lançar fora o batel,

&levandoo atoa, feguindo a

fortuna da nao,com quinze ho-

mens dentro $
como o mar

andava muy groifo,eis que lhes

ferio a todos o coraçam, ainda

mais que as orelhas, hum grito

de Senhor T>eos mifencordm , .das

quinze peífoas,que eftavam no

batel , ao qual a força da vaga

fez trincar as cordas, por onde

eftava amarrado ;
8c num mo-

mento defappareceo, feguindo

a força dos mares ,
que ainda

andavam empolados. Chorava

os triftes navegares a laftimofa

Milagre

do hateL

F4 perda
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perda de léus companheiros,

encomendandolhe a Deos mais

as almas ,
que as vidas . Neíte

meímo tempo efíava o Saneio

defcaníàndo,encoílado febrg o

prepâo , como íe repouíaífe. E

como o cancaííem os brados

dos paíTageií-os, lhes diííe o Sa-

do, que íe aquietaííem, porque

o filho antes de três dias viria

buícar a may, 8c o batel torna-

ria à nao. Porem o piloto dizia,

ao outro dia, vendo que ainda

nam apparecia , que era couía

impoííivel tornar o batel, por-

que a bom orçar, ficava por rè

mais de ímcoeta legoas. Senam
quando , ao terceiro dia,dizen-

do o Sancho , que amainaííem,

& vigiaííem íe apparecia^bràda

hum mmmo>eis o noffo ^Wjolhà-

ram todos, com fubito alvoro-

ço^ viram, que vinha o batel
j

direito á nao
,
guiado

,
parece,

per Anjos,cortando as vagas,&

atraveííando as ferranias dos

mares : Sc finalmente chegou, !

íalvandofe todos , conforme a
!

prophecia do San&oj affirman-

1

do algus delles, que no meímo I

tempo o viram no batel. Ad- 1

miravel cafo foy eíte , & que
cauíou grande eípanto em to-

dos os que hiam naquella nao.

O que aqui mais me eípanta, he
a fegurança do Padre S. Frãcií-

co de Xavier, que quando os

outros defmayavam,&íè davam
totalmente por perdidos, e\k
eílava tam feguro , íèm temer

os naufrágios prefentes , aue ,

brada pelos perigos futuros, di-

zendo (como fazia em muitas

tempeftades ) Se dejla heide efea-

par
, fejdpera outra maycr-

y
8c tam

íèm medo, q com grande fegu-

rança íe põem a defcançar,& a

dormir ; imitando a íeu divino

meítre, que nomeyo daquella

mareta, em que os diícipulos fe I

deram por perdidos, dormia na
|

poppadefcançado,4.^ yerádor-
'

Mat.d . Z4

rmebat.

4 Continuando com o| Milagre

íànéto peregrino
5 navegando

|

cíã ngGa

da índia pêra a China, em hõa Mf%
t -i . I fez dôcs.

nao muy grande,em que hiam, /

como diz a bulia
h
de fua cano-! r

nizaçam , quinhentas peííoas, [S.S t
á
:

deo a nao em huma terrível

calmaria,com a qual eíteve pa-

rada muitos dias, fem poder
canjar avante, nem hum sò paf-

fo: a calma, por caufa do tem-
po,&do clima,, parecia que a-

brazava
;
& opeor he, que nam

havia já nem gota de agoa : os

íoldados, ospaííageiros, &a
mais chufma de gente, meyos
mirrados , Sc quafi confumidos
com a íede,pediam a Deos mi-

fericordia. Vamfe ao San&o,
porque efte era o ultimo re-

médio, que lhes ficava: manda
elle logo, como diz a bulia

s
de

íuâ canonizaçam, encher todas

as pipas , & jarras de agoa fol-

gada, Sc lançandolhe hua ben-

çã , atrasformou logo em agoa
doce, como agoa abendiçoada

por

In bulia can.

fol.mihi 6.

% !



Ltaro prijjmw-

i

Exod.c.i c.n

Oftcdkei

ligní\ qnod cii

mififfet ín a

quas.indulce

;
diucm verta:

lunt.

por tal San&o,

< Aíím fe conta efte mi-

lagre na íua bulia, porem fe he-

mos de dar credito a muitas

cartas dignas de fé >
que eu li

vindas da índia.efcritas por peí-

foas de verdade , & authorida-

de, & ás pinturas, que em mui-

tas partes achamos fobre efte

milagre; ou foííe que juntamj-

te deitou a bençam ,
ou que o

fuceíío,& o milagre foy multi-

plicado s
porei aqui o que di-

zem eftasteftemunhas,afaber,

que 'fe tez o Saneio atar por

huma corda , & dependura^ do

bordo da nao fobre as ondas,

de maneira que lhe tocàíTecom

o pé
';
& afíim como ofando

peregrino punha o pè no mar,

lhe punha Deos logo amam,

com tal ventura ,
que ficava a

|

agoa doce , Sc emfim agoa mi-

lagrofa , tocada com os pès de

tam fando peregrino ,
porque

todos os que beberam delia fá-

ráram de, fuás infirroidades, lou-

vando os paííageiros todos a

Deos ( como antigamente fize-

ram os Hebreos,
}
vendo que

Moyíes , com o lenho metido

na agoa de Mara, de amargofa

a tornou doce) E com efta par-

ticular circunftancia, que fó ef-

tava a agoa doce naqueila al-

tura
5
aonde oSan&o tinha o pè;

de forte, que conforme o fervo

de Deos metia ,
ou tirava o pê

da agoà,afsim ficava íaÍgada,ou

fe tornava doce.

XIV. j6j^
6 IS!am pode carecer de

grande myfterio
,
que pêra S.

Francifco.de Xavier adoçar, &
amaaíar efte bravo elemento,

I o quiz fazer pondolhe o pé , &
pizandoo: que

i(
aísJm'como Io

iuè mandou trazer diante de

feus íòldados aquellcs (incoRe- j;V/;

. * i ! time

ys dos Amorrheos , & ordenou
J

i 11

à lua gente que ,
pondouieses-

nès nos pefcoços, os pizaflem,

&' atropelaííern, pêra que. deita

maneira, como dizia Ioíue , &
commenta Abuleníe, n perdei

fem o medo.que tinham àquel-

les finco gigantes temeroíos,&

entendeííem, que nam tinham)

|
que temer,como a valentes,aos

!
que viam pizados como covar-

1 de^ afsim parece, que o fando

|
Padre Francsíco, capitam for-

!
tiífimo, punha aqui o pé fobre

I o Oceano,como pizandoo íb-

peando a efte efpantofo gigãte,

dizendo a feus filhos as pala-

i

vras i
que Ioíue repetia a íeus

j

foldados: ° fonite ffedes fifer colld

I

Zemniiforum^ animando aos da

' Companhia a defprezar as tor-

mentas do mar da índia ,
as te-

I peftades do cabo tormentoío,

os tuíoens repentinos do íapl;

porque nam. há mar nenhum

deftes ,
por mais infamado que

efteja com naufrágios laftirao-

! fps^que*também nam efteja pi-

jzado, & primeiro apeado por

|

S.Fcancifco de Xavier ,
pondo-

lhe primeiro o pé íobreopef

Icoco ,
neftas (uai"tam feq?

nave-

Iof.c

ProJucke ac

rae <quirK;us

,?6c'.

Noiice

timete ti!Ç

pauearis.

Abui. : q-?3

íeí G.iç.ri.:



yo Chromca da Companhia de lefu em fortugâl

Bainhou

ireze?7tas

milálmas

Soz. de fígn.

Ecclcfis. lib.;

'9.C.3.
I

Aâ.c.8.n.8.

deiJa, nam íè íabia peífoa, que

fícâííe em mao eirado : que co-

rno de Chrifto íè diz, H que fer-

trmsijt benefkciedoiOpz íuas entra-

das, Sc íàhidas sò erain pêra fa-

1

zer bem 5 & como o divino ef

poio * dizia da alma fan&a, fs«.«?.W*.

Emijsiones tua târaÀiíus
,
que íuas

fahidas eram hum paraiíò j af-

íim efte íàn&o peregrino, em
todas fuás obras, em todos feus

caminhos , em todas íuas nave-

gaçoens } melhorava as almas,

alumiandoas com a luz do E-

vangelho, & fanctificandoas cõ
a mudança dos coílumes.

navegaçoens ; de forte que já

eftes mares , que eram d'antes

íàlgados, 8c medonhos , eiram

hoje adoçados , & aman fados,

depois que lhe tocaram os pès

de tam milagroíò peregrino.

7 Pois que direi das mui-

tas almas, que converteo efte

íãnóio peregrino com fuás cõ-

pridas peregrinaçoens por ter-

ra , & largas navegaçoens por

mar? Teftifica o doutiííimo Bií-

po Bozio, p ferem trezentas mil

as almas, que bautizoii, & con-

verteo á fé , em quaíi onze an-

nos,que viveo na índia ; Sc en-

tre ellas perto de mil almas de

crianças, que em as bautizãdo,

voaram pêra o eco : bemaven-

turadas almaímhas, pois primei

ro entenderam, que eram díto-

ías , do que íòubeííem que fo-

ram nafeidas. E fendo Provin-

cial de noífa religiam, & tendo

tantos negócios , a que aííiftir,

affim acedia à converíãm das

almas,como íèefte foííe oprin-

cipal cuidado de fua alma. Aias

íe tantos foram os convertidos

a Chrifto, quãtos foram os me-

lhorados nos coílumes ? Digac

Lisboa, que por gratificaçan

de fe ver por tile , & por iti

companheiro o P. M. Siman
tam melhorada, lhe deo o no-

me de Apoftolos ; digao Goa,
|

que elle quaíl trãsformou- tefti-

!

fiqueo Meliâpor
, que á fua en-

tradatodaeítava em vidos a- zianzeno, 3
quesò eftimava os

toJada, & quando o Sado fahio j bens, que Deos com elle repar-

CAPITVLO XV.

Das mais virtudes do Fadre

Sam Vnináfco de

Xavier.

Ve direi de íua pro-

fundiísima humil-

dade, com queren-
do' Núncio apoftolico na ín-

dia
, fe fogeitou ao Biípo de

Goa, & nam quiz uzar dos po-

deres de Legado,porque queria

os deíprezos de fervo: moftran-
do, como verdadeiro humilde,
que fó tinha efta .grande digni-

dade, pêra fe abater, oceultan-

}

doa- & nam pêra íè autorizar,

manifeftandoa
;
que aflim dizia

o gloriofo Padre Gregório Na- Naziãz orat.i

tx Cjiiibusdú-

taxat hí:c iru-

ílúcspi.^uòd

cai liontCpii.

tio.



fouro primeiro, Cap.XV,

tio, por ter qtie deixar pelo'

meímo Senhoí.

i Que direi dos notáveis

trabalhos, que efte grfnde íân-

do padeceo, pêra alcançar efte

fim do bem,& falvaçam das al-

mas ? Bem podia fazer delles

outra ladainha, como o Apof
toio S. Paulo b contando os tra

j

balhos da terra,& defcrevendo-1

os perigos do mar ; três vezes"

fez naufrágio; Sc de huma del-

ias andou quafi três dias íbbre

as ondas do mar, em huma ta-

boa: muitas vezes foy períègui-

do dos Mouros , Sc huma eíca-

pou em hum boíque , eftando

nelle por alguns dias e/condi-

do ; muitas o livrou Deos de

coííarios no mar,& de ladroens

na terra : muitas efcapou dos

arcos, das frechas, & da peço-

nha dos bárbaros, guardandoo

Deos pêra os cultivar com a

policia da~fê"de Chrifto, Sc pêra

os eníinar com a doutrina do

Evangelho.O zelo da íàlvaçam

dos próximos foy verdadeira-

mente de hum Apoftolo Sam
Paulo,que,fendo hum,reprefen-

tava muitos, pêra acodir a to-

dos, dizendo de íy, quefe fazia

todo pêra todos , Omnihm omnu

f&mfumS Sc em confirmaçam

difto dizia o meímo Apoftolo,

que era hum efpedaculo , Spe-

Baculum faflifumus,
* ou como

hum theatro (porque aísim ex-

plica S.Hieronymo
d)ionde re-,

prefentava toda a variedade de

7

1

figuras
,
que o zelo das almas

lhe enfinava, pêra converter a

huns, Sc melhorar a outros ; fa-

zendo de fy mil manjáres.pera

contentar aos que convidava

p irá o ceo; com o íoldado fala-

va de valentias , ao taful bara-

lhava as cartas , com o merca-

dor tratava de mercancias - en-

contràvaíè com o lafcarim , Sc

faziafe íeu matalote.Defta ma-

neira fingindo que entrava cõ

o mundo, na realidade fahia cõ

Deos;& quanto mais diísimnla-

va o que nam era , tanto mais

manifeftava que era fando ; Sc

como hum divino Protheo,mu-

dava tantas figuras ', quantas a

engenhoía charidade lhe enfi-

nava , nam pêra enganar com
vaõs fingimentos, mas pêra de-

fenganarcom íòlidas verdades:

entrando (como o Sando co-

ftumava a dizer) com a fua, pê-

ra íahir com a noífa. Foy final-

mente tal o zelo das almas de-

íle grande Apoftolo, que pare*

ce,que lhe ardia no peito efta

íànda ambiçam, Sc por iíío lhe

era neceííario raígar a roupeta

íobre o psito,pera poder refpi-

rar a alma fora.

3 Efta rara charidade, &
trafordinario zelo da íàlvaçam

das almas , tinha fua fonte ma-

nancial no amor de Chrifto

Senhor noífo,que naquelíefer-

vorofo peito ardia. A uniam,

&

familiaridade defte Sado com

Deos, era continua, & qual à de

May-
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i i . Loqucba-
t;ir aurem r>'"is

-adMoyfcm fa-

tie ad fatiem,

fícutfaicr lo

gutfíomoad
ansicã fuum -

Pofia
grande a-

mor de

Deos.

Cite. 6.n.i

e

Moyfes com o meímo Senhor, aceitadas ,
os,perigos encadea-

da qual diz a Eícritura e
que

j
dos , o meímo ceo atroando o

era como de amigo pêra a-

mígo ,
paííava noites inteiras

velando em oraçam, & fuaviííí-

mos colloquios com o bom le

;
Das gra

I
des cõfo-

j

lacoês, q
\
Deos lhe

comuni

€aua.

ííi; ou em huma tribuna diante

do San&ifsimo Sacramento,ef-

tando em Goa
5
ou na horta, em

humas ermidas de S.Hierony-

mo, & de S.Antam, dos quaes

era devotifsimo; & pofto que o

finclo, por nam fer viíto, íê re-

tirava a eftes lagares, nam efca-

pou aqui a noíTos irmãos(como

nem aos amigos da alma fãn-

&a f
eícapàram os favores do

divino efpoíb na fuá horta) que

notaram os cordeães aífedos,

& amoroíàs praticas , com que
j

tratava com o Senhor, & a cõ-

fiança,com que lhe falava.

4 Huma vez entre outras,

efpreitandoo,o viram em huma

deitas ermidas da horta , tam

cheo de mimos , & favores do

ceo
5
que acodindo com as mãos

a deíabafar o peito ardendo

em chamas de amor, & abun-

dância de coníòlaçoens, brada-

va , Nam mais, Senhor, nam mais:

cafc notável
,
que efte meímo

San&o
,
que agora nam quei-

mais confolaçoens, he aquelle,

que em outro tempo ,
quando

íè lhe reprefentàvam os traba-

lhosas mortes,as tormentas, os

naufrágios, as laças enriftradas,

aseípadas defembainhadas , os

cutcllos afiados , as bombardas

mundo com trovões, deípedin

do ília reforçada artílheriade

rayos, corifcos, & chuveiros de

pedra groífa , & emfim os tor-

mentos do diabo , & o inferno

todo conjurado em fua perdi-

çam,entam muy feguro brada-

va, Mais, Senhor,mais,mais
7
imi-

tando, como bom difcipulo, a

feu amorofo meftre,que na cruz

ainda bradava por mais cruzes

j

& dizédo o feu propheta ê que

havia de fer farto de afrontas,

elle dizia , que ainda delias ti-

nha fede » Sitio £
b
por ventura

porque o Propheta julgava os

trabalhos, & afrontas de Chri-

fto pelo erTeito,que pediam, &
Chrifto os avaliava pelo affec-

to,comque os padecia
3
& como

efte era infinito no calor , era

também infaciavel naíêde.Tal

era o grande Xavier,que como

o affecto, com que defejava pa-

decerem tam inflammado, ne-
J

nhuns trabalhos o podiam apa-

gar, todos lhe pareciam pou-

;
cos,& fufpirava por mais; & co-

j

mo nam podia ter quatos que-

j
ria, ao menos em os favores do

ceo pedia termo, pêra íuprir,cõ

a falta das confolaçoens , o de-

fejo dos trabalhos ;
havendo

que nam era feu peito cápàz,

pêra no defterro deite valíe de

lagrimas lograr taes favores da

pátria ceieftial.

5 Tam enlevado andava

Ic;c. Tlire».

c. 3 n,jo. Sa-

urabicuc ep-
pro.brijs..

Is>a n. c. 19.11.

aS. VtcoaJà-
u>are tur iciip-

fKiiijdiiitíilr

"ff

em
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Liiiroprimem, Cap.XV. 73

Teve dom
de lin^oas

\ em Deos eítc glande San&o,

que entre outros lhe ííicedeo

hum dia , levantandofe da ora-

çam ( em que íe tinha por ho-

ras traníportado)& íàhindo ds

caía em Goa
,
pêra hir falar ao

gouernador , andar por toda a

cidade com o efpirito no ceo,

paliando de rua em rua , com

hum -rofto de homem extáti-

co , tam enlevado, como quem

sò trazia os pès pela terra , &
com o peníàmento voava pe-

lo ceo 5 atè que finalmente íe

tornou pêra cafa, 6c dandoíe

por obrigado a dar deícarga de

íy ao companheiro > lhe diííe;

Filho , outro dia teremos fera nego-

ciar com o ço^emador > o de ho\e
o J

Z)evs o tomou prafy : verdadeiro

peregrino da terra, & cidadam

do paraifo, com quem entam

mais negociava,quando com os

homens melhor feriava*

6 Pois quem poderá ago-

ramam digo contar , mas tocar

os grandes milagres,& eípanto-

íbs prodígios, queDeos por eíle

milagrofo, & prodigioíoíànclo

no mundo obrou. Teve dom
íe lingoas, como os Apoílolos

Ereviar.RôrtV

in eius Icgêda

1 1 . lunij. Vt
in" vittute Dei

fica; Trinitatis

no dia de Pentecofte, & muitas

vezes , falando em huma sò, o

entendiam muitos de naçoens

muy diveríàs
,
que nam podia

deixar de íèr muy bem enten*

dido quem falava pela lingoa

da chaiidade. Do glorioío Bif*

r™óftu

C

o po Sam Martinho diz a Igreja

faneca , h aue foram tâes íeus
fufeirctor

magnificus.

merecimentos
,
que chegou a

reíucitar três mortos : a bulia

da canonizàçam deite Saneio

diz,que reíucitou muitos; 8c tu.

acho em livros , & hsírorias au-

thenticas,& em teftemunho de

muitos, que foram vinte Sc íin-

co os mortos.que reíucitou ;que

affirn obedecia a morte téporal

aquém anunciava a vida eter-

na.

7 Em Choromadel lhe fu-

cedeo o cafo da eímola mila-

grofa^quãdo íàhindo hum nau-

fragante naquelia praya , eíca-

pando do naufrágio com a vi-

da, & fem a bolça , vendofe

pobre na terra , tendo entrado

rico no mar , íe veyo valer do

Sanélo,pedindo efmola,haven-

do pouco que elle a podia re-

partir ; meteo o Saneio a roam

na algibeira (por bom coílume

de querer bufear dinheiro pê-

ra dár , <k nam por efperan-

ça de achar nella que tirar)

& achou a vazia , como a

coítumava trazer • defeonfo-

louíe o pobre , & muito mais

o Sanóto , aquelle por nam

haver que receber
?

eíle por.

nanl ter que offerecer; Há&
nos defconfolemos , irmam

o glorioío Sanóto

wande he a rmfèncerdia de "Deçs^
o J

torna a meter a mam na

própria algibeira, eis queira»

làgfoíamente logo a tira ehea

de moedas d ouro * deo as ao

pobre 3
aííim como Deos lhas

l——
- G~™~~dea

Efmela
j •

miiagrojá

diíle

aue m^ito
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ínvitaReginac

Slabeth. mêfo
íuJIj 4.Ribarf.

in iJoi.fanél.

deo a elle, ficando o pobre re

mediado, Sc o eímoler confola-

do . Grande maravilha foy a

que obrou a noíía Rainha
1

de

Portugal Iíàbel ( a quem com-

mamméte os Portugueíes cha-

mamos a Rainha fanóta)quan-

do mudou huma vez , por cau-

íâ de huma eímola , o*dinheiro

em roías
j & de outra vez as

rofas em dinheiro; Sc aííim em
huma, como em outra, fempre

aquelle dinheiro ficou dinheiro

de roíàsjporé efta maravilha do

dinheiro de Sam Francifco de

Xavier, ainda he mais mila-

groía
;
porque no milagre da

Rainha íanóta
,
precedendo a

matéria das rofas, pêra o dinhei

ro , & a do dinheiro,pera as ro-

fas 5 sò houve mudança na for-

ma
;
porem aqui no milagre da

eímola de Sam Francifco de

Xavier, nenhuma matéria pre-

cedeo , fenam que de nada cri-

ou ali Deos,em hum inftante,a

materia,& a forma daquelle ou-

romeraque nelle tudo fofTe mi-

lagroío 3 afsim a matéria, que

de repente íè criou, como a for-

ma, que de novo íe introduzio.

Deixo os outros milagres,aísim

porque he impoísivel contar

todos,como porque toda fua vi-

da foy humperenne , & conti-

nuo milagre, com que edificou

o mudo,& aísõbrou o inferno.

7 Efte foy o gloriofo P. S.

Francifco de Xavier,novoAtlã-

tedo mundo Oriêtal, prodígio

triúphal de làndidadc, compé-

dio theatralde fuccífosmilagro-

fos.Eíte foy o ditofo cõpanhei-

ro, ^cõíigo trouxe de Roma o

|

embaixador D. Pedro Maícare-

I
nha.s: cite aquelle paílageiro, q

í agora mãda pêra a índia elRey

í D. loam.em a naoSã&iago efte

|

he aquelle tam milagroío pe-

regrino, aqué pareceo eftreito o

Oriéte, & muy limitada a vaíli-

dãdo mundo,a reípeito da gra-

de capacidade de feu animo,

fufpirãdo.como outro \ Alexan-

dre, por mais mudos, narn pêra

os fogeitar a íy cõ força de ar-

mas , mas pêra os converter a

Deos cõ a brandura do Evãge-

lho.Efle foy aquelle grandePa-

dre, chamado pelo Papa Vrba-

no VIII. ra na bulia de íúacano-

nizaçam , Apoftolo das índias:

deo o Sancto a fé à índia , & a

índia convertida lhe deo eíle

nome gloriofo; cõ mais reza, do

q antigamêteas terras vencidas

o dera aos Africanos, Afiaticos,

Cantabricos,Germanicos, Bri-

tânicos, & a outros, q perfilha-

vam femelhantes oílenraco-

ens de vaidades
?
ampl fican-

do íèus nomes com os no -

mes das gentes conquiíladas;

desfazendofè o mundo todo,

pêra dar novos títulos de no-

va amblçam
;

pois le mata-

vam tantas gentes, fó por fe a-

crecentar hum novo titulo,

contando os appellidos entre

os deípojos,& nam fe cõtêtãdo

com

i

luven. íar.rp.-

Vnns pelfeo
iuver.i nõíuf-
ficii osbis,

Acílu.ic infe-

]ix anyuflo li-

mite nuindi.

In bulia caia.

ir.ihiíòi.S.

S.Frãdf-

co ck Xa-
%'ier he

chamaao

da l)ici:ã.
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Liuroprimeiro. Cap.XVL

In bulia can,

mihifcl. 8.

com roubar as*provincias,tam

bem lhes furtavam os nomes.

Tudo ifto foram effeitos da íõ-

berba,da vaidade , & da ambi-

cam
;
porem o noíTo Apoftolo

da índia alcançou efte renome,,

nampela roubar,mas pela con-

verter-nam matado gentes,mas
bautizando povos ; oferecendo

graças, 8c nam tirado vidas.

8 Efte foy aquelíe tam a-

mado filho de íèu fan&o pay

ígnacio de Loyola. Mereceo
eftegloriofo peregrino , como
diz o Papa'VrbanoVIII.na bui

la de fua canonizaçam, n
a ben-

çam do Patriarcha Abraham,
que foííe tido por pay de mui-

tas gentes,& que viíTe os filhos,

que gerou em Chrifto , multi-

plicados íòbre as eftrellas do
ceo , 8c fobre as áreas do mar,

pelos muitos,que por fua via fe

converteram no Oriente ; & fe

foy grande gloria do Oriente

ter pordefcobridor a hum Ga*

ma,mayor gloria he ter por A*!
poftolo a hum Xavier. Acabou

'

em fim o curfò deita íua larga

peregrinaçam' em Sacham, que'

he huma ilha quaíi deferta no
\

mar da China* deíèmparado de

todo o favor da terra , âfíiftidó

porem de mimos do ceo; deíâ^

companhado de homens, em
cõpanhia de Anjos; se remédio

humano, mas cÔ íocorros divi-

nos: & finalmente entre fuavif

íimos colloquios,com o íãnétif

ílrao nome de IESV na boca,

7í
8c no coraçam

, acabou a vida

presête,pera começar a eterna,

em 2. de Dezembro de 15 51.

janto das portas da China, que
bufcava,como oacroMoyfes ° á

vifta da terra prometida , que
demandava: temperado as dei-

cõíòlaçoês, que tinha de a na
entrar, cõ a certeza dos filhos,

i

depois a haviam de cõverter. E
perà que eiltendeífemas (\ nam
fe lhe acabava o curíb dos mi-

lagres com o termo da vida^feu

corpo, depois de muito tempo
en terrado, foy achado freíco,&

incorrupto, porque nam era

jufto que venceífe a corrupçã a

hum fando, que foy pnriífimo;

ficado inteiro na morte queai

foy inteiro na Vida.De Sacham
foy o corpo mudado a Malaca,

& de Malaca trasladado a Goa
;

continuando ainda , depois de

morto,as peregrináçoês,que vi-

vendo exercitou. Foy recebido

em Goa,nam menos cõ infinito

cõcuríò de gente, que o applau-

dÍa,como a íèu Apoílolo • que

cõ innumeraveis milagres, com
que Deos o authoriza , como a

fando • o qual finalmente foy

câtiofiizado pelo sadiílimo Pa-

dre Gregório XV- Sc vive def

caníàudo dé íeus caminhos na

gloria do paraiío', aonde, como
diz S.Hieronymo, p né o traba-

lho jà parece duro,nê o tempo
das peregrinações cõprido.Ecõ

ifto temos dada hQa breve no-

ticia dofandoPadre Ffâncifco

G 2 de

Deut. c.j^

Hier. inepift.

fíul u-s labor

durus, niillum

itpu? \ãg-~\ vi-

, eri dehccquo
iloria áwrni-
c acis açijmticur
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Chffode, ^ Xavier-, do qual agora.com zer o difficuitoio ,
que

I54 1 - muitas faudades, nos aparta

remos ,
por tornar a' continuar

com feu bom companheiro o

Padre meftre Simarm que dei-

xamos no cais de Lisboa cho-

rando, por nam acompanhar ao

Padre Xavier,que fe hia pêra a

índia navegando.

CAPITVLO XVI.

Dh elRej ao Yadre meftre

Simam Rodrigues o mofteiro

de Carauere ,
pêra ajuda da

fundaçam do Collegio deCo-

imhra ;
trocao feio mofteiro

defarão Antam o velho,

que linha fido de frei-

ras da Annun-

ciada.

M quanto vay nave-

gando pêra a índia o

y Padre meftre Francif-

co de Xavier, vejamos o que

fucedeo em Lisboa ao Padre

meftre Simam Rodrigues; que

aftim como aquelle hia alegre

entre as dificuldades da via-

gem , aííim efte ficava fenti-

do , por lha 'impedirem : a

forte era defigual , mas a ef-

perança do fruito, com rezam,

podia em ambos íèr igual,

porque nas coufas da obedi-

ência tanto nos íancliifica fa-

manda , como deixar o apra-

zivel
,
que fe eftima : holo-

caufto era hir pêra o Orien-

te , com a evidencia „ & cer-

|

teza dos trabalhos ,
que là

i fe previam , mas nam menor

i

íacrificio era ficar nos ares

da própria pátria , quando a

vontade tanto deíejava o de-

fterro na terra alhea . Parte

Sam Francifco de Xavier com
alvoroço, ficanos meftre Si-

mam com faudades, figamos o

que nos fica , pois nos foge o

que fe nos vay.

2 Depois de dar à vela

pêra a índia o grande fervo

de Deos , novo Apoftolo da

Afia , nam deixou logo me-

ftre Simam a eftancia do hoP ocupado-

pilial , delle fahia, como de êscio.p.

huma praça de armas, a com- M-Sw:/7m

, o *
i em Lisboa

bater , & render pêra o ceo;^ Ja
almas , & confciencias per - \tarúâah
didas . Muito fe alegrava o.s.Frãàf-

benigniffimo Rey de ver tam cor e Xa ~

felices progreílos , eíperando

que daquelle único gram íe

encheriam grandes celíeiros de

abundantiífimo fruito , a mef-

raa fatisfaçam havia na cor-

te , & a mefma complacên-

cia no povo : deíèjavam to-

dos de ih dar jà principio a

• o Seminário de gente tam

efcolhida , & de quem íe

prometiam tam certas , &
tam efpirituaes bonanças. Po-

,

i

rem, como as obras grandes'

iam

vier.



Anno de

wMq de

1541.

Lwroprwmw. Cap.XVL

elRey
\

ompa- !

a oMo
ro de

\

•quere

íàm íèmpre vagaroíàs em íèu

principio ; & os negócios da

corte nam vam de ordinário

tam apreífados , como defèjam

os requerentes
5

fentia muito

oP.M. Simam ver efteíeu nego
cio em calma,&nã íe effeituaré

logo as promeíías reaes da fun-

daçam do Gólíegio
,
por cu-

ja occaííam o deixavam em
Portugal ; 8c porque o defèjo

de hir à índia era grandifsimo,

por eífe fer o íèu principal, in-

tento ida vinda a Portugal, en-

trou em peníãmentos de elíe

fèr o que, logo no anno íèguin-

te,de mil & quinhentos & qua-

renta & dous, levaífe o íbcorro

de íua própria peífoa a íèu bom
amigfo Sam Francifco de Xavi-

er
5
fezifto com grande fegre-

do
,

pela certeza , que tinha

das grandes contradiçoens ád-
Rey 5 deo com tudo primeiro

conta a noífo íàn&o Padre Ig-

naciò 3 preparandofe entre tan- í

to pçra a viagem : nam teve

porem efTeito eíle intento, por-

que o de Deos era,que o Padre

ficàíí^, 8c íe executou deita ma-
neirai

3 Vagou neíle comenos

o moíleiro de noíía Senhora!

de Garquere
,
que antigamen*

te foy de Cónegos regrantes

da ordem de fan&oAgoítinhoj

8c coroo elRey nam eíperava

mais, que ter rendas j com que

acodir ao novo Cóllegio
, que

no? traçava, tato que houve ef

77 uAme -eia

ta vacacura,a deo logo ao P.M.
Simam,pera principio de dote,

Sc íundaçam do ditofeminario;

o qual S. Alteza corn parecer
do íèu concelho,& doP.M. Si-

mam,quiz fundar na cidade de
Coimbra, pêra onde pouco an-
tes tinha paliado as eícholas

gèraes,que eftavam em Lisboa;

inftituindo naquella cidade,co

mo no coraçam do Reyno,hua
infigne Vniverfidade, florentif

fima em todo o género de le-

tras^ fciencias
5
da qual te íahi-

do doutores famofos
,
prelados

digniííimos
, varões muy efe ia -

recidos emrcligiam, 8c landi
dade,que foram,& iam a luz,&
governo deites Reynos.

4 Efte mofteiro de Carqu e-

re,que elRey D.Ioam applicou

áCòpanhia, eftá íltuado junto

ao rio Douro, três legoas da ci-

dade de Lamego :
m
foy fundado

pelo Conde D.Henrique, pro-

genitor,&trõco dignifsrmo dos

íèreniísimos Reys de Portugal,

no anno 1000; em reconheci-

mento da íingular mercê
,
que

ali recebera o Infante D. AÍ
foníb Henriquez íeu filho, pri-

meiro,& fortunatifsimoRey de

Portugal;porcj nafeendo o ven-

turofoPrincipe aleijado de am-

bos os pés(que tinha tolhidos,

8c pegados detrás hum no ou-

tro ) a Virgem noíía Senho-

ra , Rainha íoberana, & avoga-

da dos Reys de Portugal
(
que

com fuás armas ^ & por fuas

Copanhia
,

2.

Milagre
j

feito por

nojja SJe
Carquere

em e/liey

D. Affon*

[o Henri-

qyez.

G3 con-



^Anno de

Cbriflo Je

1541.
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cõquutai haviam de levai poi
,
J

1 JlJt.

to

benJiti

o o mundo o nome de leu

''-'Timo filho ) appareceo

Gcivc.41 n »
Mat.c.i.n-18

Sap.?..n- <<.

!nfinitus«nim

chcíauruE cíl

hominillus,

quo tjut uíi siit

participes fa-

cti funt ami-

citiz Dei.

em iònhos a Egas Monis , ayo

defte iníigne Príncipe, manda-

dolhe
, q foííe a Carquere, que

fizeííe cavar em c lugar, que

lhe apontou, & que ali acharia

os aliceííes de huma Igreja,que

antigamente fora dedicada a

feu nome , com huma imagem

íua , & levantando ali altar, &
fazendo hua noite vigia,pozef-

fe o infante aleijadinho fobre

o feu altar', que logo alcançaria

a deíejada faude. •

5 Deo credito Egas Mo-

nis ao myfteriofo fonho
(
que

nam foy efta a primeira vez, q

Deos explicou em fonhos, & às

efeuras ; fuceíTos,què' depois fu-

cedèram em vigia,& às claras,

de que temos muitos exemplos

na íãgrada Efcriptura *
)

parte-

fe pêra o lugar revelado , mãda

cavar, acha os aliceííes prome-

tidos , Sc a divina imagem en-

terrada, que mais eftimou, que

fe deícobriííe hum ineftimavel

thefouro(queo nam há melhor

que o favor da Virgem facra-

tiífima , na qual eftá efeondido

aquelle infinito thefouro, de e]

fala o Sábio
b
) levanta o altar,

põem nelie a fagrada imagem,

& ao pè delia o aleijado Prín-

cipe, que logo íe levantou com

perfeita íaude,ficando livre mi-

lagroíâmentedo impedimento,

& aleijam dos pés , folto jà, &

Copanhu

Ifa.c. 55. n. 6.

Xuncfahetfi
cut cervus

ciando^

deiempedido
,
pêra dar laltos

com ligeireza de cervo , como

canta o Propheta Iíàiasj
c dado

vidoriofos aííaltos aos Mou-

ros; Sc pêra, como hum efpan-

toíò rayo , difeorrer ligeiro de

huma pêra outra parte , como

fez efte famofo Rey, com afsõ-

bro do mundo , Sc deftruiçarrv

das armas Mahometanas}libef/-

tando,com eterna gloria fua, as

terras defta coroa,da prizaro, Sc

cativeiro,em que eftavam$que

ifto , fem duvida
,

parece quiz

Deos íignificar , na mitagrofa

foltura de feus membros;
;
por-

que,aífim como Deos o foltou

a elle das prizoêsnaturaes,.cm

que nafceo,aílim elle nos liber-

tou a nos dos grilhões Mauri-

tanos,em que vivíamos. Em re-

conhecimêto defta mercê, logo

o Cõde D,Henrique(como tam

agradecido , Sc como quem íâ-

bia, que coníorme á doutrina

de S.Ioam Chryfoítomo,' naro
j

|jWj|

há melhor meyo pêra confer- Hgj*|

var o beneficio,que a continua Wfà£
lembrança de o ter recebido) '* *Sf
em memoria de tam grade mi- (i

lagre , Sc íingular mercê, edifit

cou ali aquelle mofteiro , & o

deo aos Cónegos regrantes da

ordem de S. Agoílinho-;- o qual

com o tempo, que tudo acaba,

ficando deshabitado dosCone-

»os, fe veyo a reduzir, ou a pre-

fidencia de Abbade,ou a tit alo

deÇommendatário.

6 Efta foy a primeira

coiiía
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Lturo primeiro. 79

Trata o P

M.Sintam

ele termos

akúa ca*
r

\Ja emLiJ-

boa.

toufa, que nos Jeooliberalií-

fimo Rey D. Ioam> nefte Rey-

-no. ordenado Deos as couías de

maneira, q na meftna caía,emq

a Virgé íanctiíTimà primeiro a-

gafalhou às primícias do Rey-

no de Portugal , eíía nos dêfle,

pêra principio da fundaçam da

Companhia,nomefmoReyno;

pêra q entédeííemos q, affi co-

mo a Rainha dos Anjos tomara

à fua cota os Reys defte Rey-

no , como mãy amorofa , aíiim

aceitava nelle a Cõpanhia, co-

mo prote&ora cuidadofa. Eftá

hoje efte mofteiro unido per-

petuamete ao Collegio de Co-

imbra, com bulias Apoftolícas,

como em feu lugar veremos ;
po-

fto que etitam o P.M.Simam o

-trocou cõ a Preceptoria, ou cõ-
j

menda de S. Antam de Benef-

pêra, pela rezam,q aqui direi*

7 Sétiã o P.M.Simam nam

ter em Lisboa comodidade de

cafa, pêra nella poder receber

géte,q prillcipiâíTe a fundaçam

do Gollegio de Coimbrà-,&pe-

ra ter lugar certo, aonde habi-

taííem os noífos, cj acodiííem a

Lisboa, ou pêra tratar os negó-

cios da fundaçam do femina-

riojou perâ fe embarcarem pê-

ra a índia; ou finalmente perâ

exercitarmos,naquella grande,

& principal cidade dóReyno,

os minifterios da Cõpanhia: o

que veyo â ter effeico no-moí-

teiro de S. Antam o velho, fun-

dado pela Rainha D^Leonor,

L.

Cap. XVI

molher delRey D. Ioam o II

& irmã delRey Dom Manoel

Princeía, que foy de eftremado ;

valor: a qual.cõ íàh&o zelo,in-

Ítitnhfo J
& cíorou o famoíò hoí-

pitaldavilladas Caldas ;& cõ

o mefmo animo patrocinou, &

ajudou a inftituiçam da infignc

confiaria da fanda Mifericor-

dia de.Lisboa 3
da qual foy prin-

cipal, & feliciíTimo autor o muy

reverendo P.Fr-Miguel de Cõ-

treiras da ordem da fan&iffima

Trindade , q por iífo em todas

as Mifericordias defte Reyno

(
por coílnme muy antigo , &

por provifam real ,
paííada em

io.de Abril de iÓ27)andaem

fuás bandeiras pintada,& arvo-

rada, como tropheo da eterna

memoria, a imagem defte tam

grave religiòíb, & tam venerá-

vel varam
;
cõ eftas três letrasno

efcapulario K M, I. que quere

dizer, Frey Miguel hptmdor: dõ-

de be fe vè a grade obrigaçam,

queté a efta fagrada ordé todas

ascafas da Mifericordia defte

Reyno,&muy em eípeciala de

Lísboa.Era efte grade fervo de

Deos confeífor da íereniílima

Rainha D.Leonor, cõ qué ella

comunicava todas as obras de

fèrviço de Deos, ^ emprendia;

entre outras,q fahiram defta ce

leftial officina , foy també hua

cafa,^ efta fenhora mãdoii fun-

dar em Lisboa ao pê do caftel-

lo , da parte do Norte
,
junto à

{Mouraria, perarecolhimeto de

"G 4
huas

[s4nm íUjA

' ""epámU i

/

F. Miguel

de Cotrei-

ras infli >

iiádoi dá

Miferkof

dià.
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Trocàfe o

ccmiienio

das frei-

rasdAnú
ciada,co o

mofleiro

de S. An-

tam*

huas reiigioías da ordê deS.Do
mingos,cõ titulo d'Anuciada:&
sedo o íitio mal acomodado,pe
ra morteiro de freiras(como de-

pois o tépo cnfmou)ad vertiram
â fereniísima Rainha, qbuícàíTe

outro lugar, péraefta fudaçam:

ella, cõ grade refoluçanvcípõ-

deo, q ddxàfse ali fundar o feu

mofteiro,porcj efperava éDeos,

q dacjuelle fitio, & paredes ha-

via de fahir hua grade reforma-
çam de Portugal. Moítrou o tê-

po, cj foi-a o cõfelho be cõfide-

rado da parte de que o dera à

Rainha • porê que a fua refoiu-

çam mais fora prophecia,q ref

peitava ao bé futuro, que repo-

rta ordinaria.q atêtàííe a como-
didades,preíèntes: porq o rnof-

teiro fe vcyo a mudar,como lo-

go direi;& daquella cafa fahira

ao diãte, & faríem hoje grades

pregadores,&íèrvos doSenhor,

de que té refúltado grade bé, e

reformaçam a eftes Reynos,

8 Pore andado o tempo, fe

defcobriram mais as incõmodi-

dades do lugar , cj era húmido,
occafionado a íèr mal íãm , &
danoíò a íaude de molheres re-

ligiofas, & muito mais ao reco-

lhimento,que profeíTavarn, por
fer devaífado de três montes

í
viíinhos,a faber,o do caftello,o

I

de N.S.do Mõte,& o de N. S.

da Graça. Sendo difto informa-

j

do elRey D.Ioam o III. as fez

. mudar pêra o lugar aocíe agora
' cfiam(& aõde vive cõ admirá-

vel exemplo de sã&idade)& íe

chama Annunciada. Ellavaali

entam hu mofreiro deConegos

|

da ordé de S.Antam(o qual era

I

foge iro a outro mofieira de S.

I

Anta de Beneípera)os quaes fe

I

paífaram pêra o convéto do pé
:

do caftelloj efFeituãdofe a troca

|

co apraziméto das partes. Vie-

j

rafe eíles mofteiros de S.Arítã,

I

cÕ o têpo,a reduzir(como íogo

j

veremos) a hua Preceptoria,ou

I

Cõméda,da qual neftê anno.de
1 que himos falado, eftava ele poí
fe o Bifpo titular D. Ambrofio
Pereira.Deíèjou o P.M.Simam
de fazer troca cõ o dito Bifpo,

dadolhe a Igreja de Carquere,
de que S. Alteza lhe tinha feito

merce,pela dita cõmêda de Be-
neípera; porque ao Bifpo era de
pouco proveito eílemoíteirode >

S. Anta deLisboa, q pertecia ao
de Benefpcra

; & a nós feria de
grade comodidade, por ter Igre

ja feita,&caíàs baílãtes,pera lo-

go fe recolher nelle o P. M Si-

mam,cõ os mais cõpanheiros.

9 Florecia neííe tépo emPor-
tugal,& era muy valido dclRey
D.Ioam o III. o reverédiísimo

P. M. fr.Ioam Soares, refigioíõ-

da ordê dos Ermitães de íànóto

Agoítinho (que depois foy Bif-

[pode Coimbra) famofo prega-
dor daquelles tépos; que com a

igraça de fuás eloquentes pala-

jvras,& efficaciade íuas exceíle

,tes rezoés, trazia após íy a cor-

í te toda , 8c era confeífor dé fusa

Alre-

.yíw lo da

2.
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'roca o P.

f. Sintam

mofteiro

? Carque

?, peio de

\Antam.

Alteza , & meftr£ do Princepe

fep filho. Com efte grave,& re-

ligiofo varam tinha o Padre M*.

Simam muitaamifade, & trato,

pelo que,communicandoihe eí-

te feu deíejo , de. ter caía pró-

pria em Lisboa, pelas rezoens,

que apontarnos,& que pêra ido

nos ficava bem a Commenda

de Benefpera , 'por eftar .a ella

annexo o mofteiro de S. Antam

de Lisboa,que nos podia íèr de

grande commodo : tomou eíle

muy reverendo P.à fi*a conta a-

cabar com o Bifpo D. Ambro-

íio, que nos largaífe ejta Com-

meqda, pela Igreja de noíía Se-

1

nhora de Carquere: veyo nefta

;

troca o Biípo , & elRey houve

d'ifto muita fatisfàçam , fazen-

do logo com o Núncio apofto-

lico Aioifio Lippomano uniíTe

â Companhia os ditos mortei-

ros de S. Antam, por eípaço de

cem annos, como logo fez (&
depois no annode i yjo.foram

unidos pêra fempre pelo Papa

Iulio Iíí.) & como efta troca fe

fez pela Igreja de noíía Senho-

ra de Carquere , que era dada

pêra dote do Collegio de Co-

imbra, por iíío ainda S. Antam

de Benefpera, com letais rendas,

pertence ao Collegio de Co-

imbra, poftoque eftã jà muy di-

minuídas, porq depois do Con-

cilio Tridétino ceifaram os pe-

titorios , cj fe faziam pelo Rey-

no, em que coníiftia a principal

renda defta Commenda.

CAPITVLO XVII.'

Ddfealgua noticia defte mof*

tetro de S>Antam3o qualfyà

primeira cafa} que tivemos em

Portugal,pêra ondefe mudou

oF.M.Simam*

Am muy grandes as o*

brigaçoens, que todos

os da Companhia d'e-

fta província de Portugal , te-

mds ao glorioíò P» S. Antam
(a quem por anconomaíia cha-

maram, o grande) porq elle foy

o primeiro
,
que nefte Reyno,

como pay amorofo , nos agafa-

lhou, &co^so protector liberal,

Sf cuydadofo, nos fuftentou, Se.

nos defendéo íèmpre; afsim no

íeu mofteiro velho , aonde pri-

meiro eftivemosjcomo no Col-

legio novo s pêra onde , com o

Sancto , nos mudamos : & por

efta rezam, pêra fazer algú fer-

viço a efte íànctifsimo. Pátrias

cha (gloria do Egypto, aonde

naceo ; foi do mundo, que alu-

miou ; alegria do cèo,que enri-

qaecèo; efpanto, & terror do in-

ferno, a quem aftbmbrou)defe-

jei tirar a limpo a verdadeira

noticia defta fua ordem,& mo-

fteiro. Achei,depqis "de revolver

os autores, q d'iftome podiam

dar noticia, que foy efta cõgre-

gaçam inftituida no anno de

109 5. fendo fummo Pontífice

I Gregório VII. em França , na

die-

Cõpanka

Qhrigâco

ens^ que tê

mes a S

Antam

Vide hiíWiim
Antonianam
apud Baton.
tom.í.an.io^
h.ult.Onuft irt

CÍttoh.anno

lojs.Hier.Rò;

iníepú.Chnft.

j

lib.ô.pciplu-

u capita- Az3í

to.i^lib. ij.c.

u.q.8.&alio«
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1541,

Tinha ef-

tes mÓges

cuyAado

dos hofpi-

taes.

1

rhham
'imme-

dieceíiViennenfi,no lugareha*[ (nha também çfte no0o nioítei

mado Mota, aquém hoje cha

mam S. António (por trazerem

aly deGonftantinopla o precio-

íb thefòuro de Teu fagrado cor-

po)Seus Fundadores foram buns

dous fidalgos chamados Gai-

tam,& Girôndo,pay,& filho, &
outros companheiros. Tinham
eftes Religiofos cuydado dos

hofpitaes, aonde fe curavam os^

enfermos,que íàm abrazados. do

fogo, a que chamam de S. An-

tónio
,
que em Latim fe 3iz

igmsficer
i
& vem a fer et yfipola.

E pofto que eftes réligipiòs ti-

vefé a S. António por íeu prin-

cipal padroeirOjCÕ tudo,da ma-

neira,qu.e os .Religidjbs de Sam
|

Bernardo guardam a regra deS.
j

Bento, afsim eftes guardavam â»;

regra de 5. Agoftinho, & eram'

feus cónegos regrantes; afsim o

achey em varias builas.paífadasj

pelos fumrnos Pontífices; entre
j

ellas fe ve húa pafTada pelo Pa-
\

pa Bonifácio VIM. no anno de 1

1 29 7. que diz aísim : Quodh m
\

eoàem mpnaíierio S.^Antonij, $r bof-

pitah,dç memhns eifdem, maé jíii-

gúsíini regula fer^àremrMffécunãum

ekm diBi^AbbdSjffi [anomct perpetuo

wcre tmerétur.O íè 11 prelado im -

mediato era Abbadero íuperiof

mayor , ou geral de todos eftes

íleligioíòs,fe chzmwxfrxceptôr

maxmuS) que vinha a íèr, como
feu gram meftre; & por iífo os

mofteiros,fe 'chamavam Trxcep-

toriáf, que efte meímo nome ti-

ro deS.Antam de Benefpera.

• 2. Florecèram principal-

mente emFrança,& também os

havia em Gaftella; porém por

mais que afua infignia era hum
Tau , que fignifica a potencia,

nam puderam reíiftir i. tyrãnia

do tempojporcj cõ elie íe veyo,

quaíi a extinguir cita Religiam

ê Portugal, & a reduzir íè a bua

Gõmenda,que jà no tempo do

Papa Iulio-IL.no ãno de 1 j 10.

fe provèo-em hum Ruy Lopes,

como cõfta de hum Breve, que

tenho en^meu poder .(& agora

apoííuia o Biípo D. Ambrofio

Pereira) As cafas,que ne-fteRey-

no houve d eftes Religioíòs,era

o mofteiro de Benefpera,© mo-
fteiro de S. Antam de Lisboa

}
e

dous oratorios,o deS.Antam de

Sanór.aré,& outro, q íe chama-
va S. Antam d' Aveleira; item

outra Igreja,que fe dizia S. Do-
mingos de Befteiros , no Biípa-

do de Viíéojtudo cõfta do Bre-

ve,^ temos em noífo poder, paf

íãdo pelo Papa Iulio Iíí. em cj

nos unio eftas Igrejas, no anno
de 1550. Nam confta do anno

ém q eftes^ mõges entraram era

Portugal-, né da occafiàm^pera

ifto houve; a mais antiga memo
ria,q acho deftesReligioíbs em
Portugal, hehua bulia do Papa

Nicolao V. expedida no anno

de 1450. Defte Breve tam-

bém confta, que por eftes fra-j

des terem íeguido a regra dos
-—1

—

•— "
,

Cone-

^Anno d<k

C-ífanhia

1.

Ca/as, qn
tivera er,

Portugal
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Luiro primeiro. Cap.XVíL o
o

lalito
, q

razia no

eito efles

eligiofos.

Principio

do mofiei-

ro de S.

Antam.

Cónegos regrarítes de S.Ago-

ftinhojhes chamavamtambem

a elles Cónegos.

3 Confta porem dos di-

tos breves, que eram verdadei-

ros religioíòs,& que tinham re-

gra, & profeííavam os votos

íuftanciaes, & ufavam de habi-

to regular. Sabemos mais, que

a diviía deftes religioíbs no íeu

habito era huma cruz pequena

no peito, a modo de T. ou Tau

Grego ,
que reprefenta a cruz,

na formarem que ainda hoje a

trazem nas capas brancas 3os cõ-

fradesda irmandade deite San-

eio , & fe lhe coftuma a pintar

no peito ao mefmo fanóto An-

tam.

4 A cabeça,& cafa princi-

pal deftes religioíbs era o mof-

teiro de S. Antam deBenefpe-

ra,íituado na comarca da Guar-

da, junto à frefea ribeira cha-

mada Teixeira. Aeftacafaeí-

tava fogeito o mòfteiro de ían-

&o Antam ,
que havia em Lif-

I boa -

y
o qual ainda hoje tem o

nomedeS.Antamovelho, &
primeiro foy edificado no lu-

gar , aonde eftam as religiofas

cTAnnunciada.

5 Também fiz diligencia

pêra defcobrir a fundaçam, &
principios defte primeiro mòf-

teiro, que efte modo dé Cóne-

gos tiveram em Lisboa ; & a-

chei que fendo feu gram.Mef-

ftre hum Pedro Lobato; íe fez

adoaçam perâ aquelía Igreja,

Chryf.:o:n,3.

ham.de cracé ji

ScL-icii&neMfle

mcrcacuri.ilu-
j

E'-tn : bíc latrd I

lilíamt czele-»

de impcnum.
j

(:Sc pêra o mòfteiro, & hum hoi-

pital, no anno de 1400. por

huns dous caiados, chamados

Ioam de íãm Vicente', Sc Lou-

rença loa mie, os quaes eram

mcrcadores,como confta .da eí-

critura • & deviam cie ler bons

negociantes, & grandes hortiês

de negocio ,
pois queriam ga-

nhar-o eco, depois de ter gran-

geado o dinheiro- como do bô

ladram diífe S. Ioam Chryfoí-

tomo,
a que íbube tam bem e-

xercitar o officio, que na vida

furtava as capas , & na morte

roubou o parai ío . Elles dous

bons cafados, fçndo mercado-

res , & fendo ricos ,
poderam

muy bem guardar o confelho,

que Chrifto no Evãgeiho b da-

va à gente femelhante , adver-

tindoos, que com as riquezas,

que fam temporáes, ícubeíícm

cãbiar os tabernáculos da glo-

ria,que feram eternos.

6 O fitio, aonde elles ma-

dáram fundar o mòfteiro de S.

Antam (que he, corno diífe -

mos, aonde eftà o convento da \Ja chama 1

Annunciada)fe chamava a çar- \J
e Ccl

/
rsl

'

I

, 1 fU ratios ca-

reira dos cavalos , como conita

daefcritura>que logo aponta-

rei
;
porque ali íe deviam de

exercitar os cavaleiros de Lil-

boa, naquelle tempo: & riam

era pêra iíío o lugar mâl accõ-

modado; porque das portas de
j

S. Antam,âté a Aiinunciada,en-

trando as hortas, que por ali
j

ha , fe eftendia hum fermofo

'

Luce.t6.t1.5j i

Facire vobis

air.icos exmã
|

tnona in:qui- |

U.tis , uc cum
|

deftceiitis re-

Cipiant vos iri

isterna taber-

hacula.

O fttiodd

énníicia-

vâlos.

campo
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1

do, & muito capaz pêra eíle

exercício cie cavallos, que na-

quelle bom tempo era mais co-

fiumado em Portugal : as pala-

vras deíla eícritura iam as íe-

guintes : "Ncs mandkmtis , «tf^r

conccdmus corpora nofira dicio ordtni

de (anelo ^António : Item mandamus,

0f conctdimus
,
quodm qmdam do-

mojUvftfuo território,Jhe'prddwj qua

noshabemus m njico de Corre-aeird,
j

qUk ejt imer ambas <~uias , "videhcet
[

quádam via
,
per quam tendttur ad

3emficam,($? alid,per quam tmduur

ad Cotavam , ccnjlruatu^ qm-dam

Ecclefa.ffi adjficetur domus , atquef

hofpitale dicli oi'dmis3cum quadam ta-
j

pella,m aua mandamus corpora nojlra

fepelm ,
quando contigerit nos debitum \

natura perfohere,(^fc.Querem di-

zer eftes latins
,
que nam íàm

Ciceromanos: Mandamos,^ en-

tregamos noffos corpos adita ordem de

S.ÍÀntamJtcm mandamos,quenuma

caía cófeu território, ($j- herdade, que

temos no lugar da carreira dos cava"

los (que eíi-á entre ambos os caminhos,

condem afaber,hum caminho,por ande

fevay pera Semfca,^r outro por onde

Ce vaypera a Cotwvia ) fe. edifique hua

lfre\a,huma cdfa,(^f hum hojpud d*

dita ordem,com hvma capelia, na qual

mandamos jeptdt-ar ncíjos corpos,qua-

do fucederpagar o commum tributo a

natureza, (tírc* Aqui eíleve eíte

mofteiro,& Igreja de S.Antam,

que, como diíTemos, eraíogei-

to a S.Antam de Bencípera , a

quem também pertencia outra

ermida de S. Ántam
,
que cita

na vi! la de Sanctarem,emMar-

villa.fora dos muros, iunto do

paço delRey , pêra a parte do

poente.

7 Porem,coma as couíâs

deita vida todas caminham pê-

ra a morte, já nam ha via,no té-

po delRey Dõ Ioam, nefte mo-
íleiro mais,que dous religioíòs,

ou cónegos, que eícaííam ente

reprefentavam o nome, aguar-
davam a regra daquella ordem:

& como o íítio era mais accõ-

modado pêra convento de frei-

ras , do que era o lugar aonde
cilas eítavam ao pè do caftello,

junto â Mouraria, fe fez a troca

da maneira,que diíTemos
;
leva-

do as freiras configo a invoca-

çam da Annuciada.pera o mo-
rteiro dos frades de S.Antam

;

& os frades trazendo o nome
do feu $an&o pêra o madeiro
do pè do| caíle.llo. E com tudo

a porta <ja cidade, que vay do
rocio perada Annunciada, nun-

ca perdeo o -nome da porta de

S.Antam, que ainda hojecon-
ferva , como fe nam quizeífe o

San&o deixar a guarda , Sc de-

fenfam daquella porta da cida-

de
, de que huma vez tinha to-

mado poííe.

8 Mas nem,com a mudã-
ça do fitio, fe melhorou a or-

dem de S.Antam, ou fe acrecé-

tou o numero dos fens religro-

fjs: antes totalmente fe extin-

guio , fem lhe ficar mais que o

nome

^Anno da

CÕPanhia

2.

Como fe

!

••'
\fxtingui

It-ãát c/ies

' relido/os
V
'-4$S.Antã:.



nno de
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Hi

tram/e

es mo/
ros a re

íir a

nome, acabandoíè primeiro o

efpirito da perfeiçam,como co-

duma luceder ; & já no tem-

po , em que o Padre medre Si-

mam fez eda troca, nam, ha-

via nenhum dedes religiofòs,&

aííim íe extinguio totalmente

eda ordem,& lè veyo a reduzir

a commenda , como fucedeo a

menda.
J
outros modeiros em Portugal,

; como fora os de S.íoam de _o-

\

gavares,de S.Fins , ào Pedrofo,

\
de Roriz,& outros,de q adiãte

falaremos. Be pode fer á, o Bif-

po D. Ambroíio,q foy o ultimo

poífuidor deda comméda, foífe

religioío deda mefma ordê , da

maneira que os comendadores

de Chrido fam tabé religioíbs

da ordem deChrido,porcj Ruy
Lopes,de que atras falamos,era

també religioío deda ordé, co-

mo conda dos breves allega-

dos.

o Entregue pois ede mof
teiro de S. Antam á Cõpanhia,

fe paííou pêra elle o P.MSima,

em 5. de Ianeiro do anno do

Senhor de 1542. veíporados

fana.os Reys Magos, embaixa-

dores, & paranimphos da gen-

tilidade , de cuja nova conver-

lãm havia de íêr aquelle Col-

legio hua como ditoía eícala,

aonde os noííos de todas as

partes fe haviam de ajuntar, 8c

partir dali pêra a índia , 8c

mais terras de infiéis. A honra

deda feda, em que tomavam a

I poífe do modeiíCjtomou o Pa-

mia/e a

[fe do

o/leito

• S. An-

in.

dre Bernardino , novamente

recebido na Companhia,o ap-

pcllido dos Reys, chamandoiè

dantes Bernardino Elcalceato:

tinha! he a ede bom Padre pro-

metido o Padre medre Simam
de o receber na Cõpanhia, tan-

to que ambos dèífem á velia pe

ra a índia 5 <$c como nam ficou

por elle a viagê,c*õpriolhe o Pa-

dre o prometido, rtxebêdoo na

religiam , na qual acabou em
boa velhice, depois de fervir

muitos annos aeda Província,

8c muito mais à da índia, & Ia-

pam, pêra onde embarcou gra-

de numero derelio-iofos da nol

ia Companhia , íèndo procura-

dor daquellas partes , com gra-

de exemplo,&rara edificaçam,

aísim dos de fora, como dos de

caía.

10 Com ede novo cõpa-

nheiro, 8c cõ o P.M.Gõçalo de

Medeiros,primeiro noviço, q fe

recebeo neda Província, deo o

Padre medre Simam obema-

fortunado principio á refiJen-

cia de fanóto Antam j na qual,

como em caía própria, come^

çáram logo os noííos a exer-

citar, com grande felicidade,

os miniderios de noífo indita-

to , 8c a dar ditofos princí-

pios à grande edifícaçam, &
fruito efpiritual , que daqui

tem procedido : 8c foram tam

copioíbs os fruitos
,
que fé re-

colhiam , que os que fe lem-

bravam ào dito prophetico
_____

H
~ -

-^

Começam

es nof/os ê

S. Antam
a traba-

lhar )tfl vi

nha do Se-

nhor,
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O eflado ê

que acha-

mos o mo-

fteiro de

S. Antam.

da prudente íenhora Rainha

Dona Leonor, que daquelle

feu mofteiro havia de íahir a

renovaçam defte Reyno, jul-

gavam teríe comprido , pela

grande mudança , & melho-

ria de coftumes , que viam
,

& louvavam na cidade
,

por

meyo dos noííos
,
que fefi-

diam em íân&o Antarn , que

fendo poucos em numero de

fogeitos, trabalhavam por mui-

tos no exercido das virtudes.

Foy efte mofteiro a primeira

caía, que teve a Companhia
no mundo todo , depois da

Igreja de noíTa Senhora da Ef-

trada em Roma : porem com
ifto pode eftar 3 que^ o noíTo

famoío Colíegio de Coimbra
foy o primeiro entre todos os

da Companhia, porque o de S.

Antam fómentefoy refidencia

fèm titulo de Colíegio , atè.o

anno de. 1552. como adiante

con tarámos.

11 O eftado,em que o P.

M. Simam achou o mofteiro de

S. Antam ,. quanto ao material,

foy hua Igreja velha mal orna-

mentada , hum dormitório pe-

queno cõ fua cíauftra correfpõ-

àente á mais obra , com alguas

offícjnas mal accommodada%
pêra o noílb modo. Nam refi-

dia no dito mofteiro mais que

hum ío ermitam, por nome Pe-

dreanes , o qual recolhia as e£
molas,& o azeite pêra as alam-

padas , que por íèr homem de

1 idade,de rara fingdeza, & mui-

ta devaçam , o deixou o Padre

meftre Simam no mefmo offi-

cio , no qual períevercu ate fer

admittido na Companhia (pelo

Padre IeronymoKadal.Comif-

íàrio de todaHeípanha)no efta-

do de irmã coadjutor teporal,&

foy o primeíroSãcriftam
5
qhou-

ve na caía proftífa deS.Pvoque,

a8de finalmente acabou muito

velho na idade, & cheo de me-

íxcimêtos, ordenado Decsque
o ultimo ermitã de S. Antam o'

velho fcííe o primeiro Sscriftã

dos Padres velhos de S.Roque,

pêra q em ambas eftas calas de

Lisboa nos ficaííem em lêbran-

j

ça os ejurr pios de virtude deí-

( te bom velho ,& peia que os ir-

! maõs Sanehriftaés de S.Roque

;

entendam a obrigaçsm, que té

I

a S. Anta,, pois lhe criou cm fua

; caía o primeiro Sa.ncriftam^que

1 fe foy o ultimo noofficio de er-

i mitam, fcy o primeiro no exe-

j

pio da virtude.

ii E como a renda do

!
mofteiro de Benefpera fe appli-

j
cou, como diííemos , ao novo

I Colíegio de Coimbra , nam fi-

cado a efta refidécia de Lisboa,

mais q o aífento defte mofteiro

cõ algus foros (em q tãbe entra

a ermida de S.Antã
, q eftáem

Sandarem ) íupria elRey com
íuas efmolas , & ordinárias,

na falta
,
que havia de rendas,

& de fazenda; até que no anno
de 1 JÓ7. o íçreniííimo Rey D.

Hen

isímo &

2.
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hiuro primeiro. Cap.XylL
o

mo-
ro.

iuitfls

arkda

es de no-

tesrfteve

de mofiei
9 de S.

\ntam.

Henrique ( entarrí Cardeal , &
Legado á latere) aceitou a fun-

daçam deftc Collegio da ma-

neira,que ao diante diremos;&
por quanto efte fitio,& habita-

çam de S. Antam o velho era

notavelmente apertado,pera o

numero de fogeitos , & pêra a

grandeza do edifício (
que me-

ditava a largueza do animo

real de hum Príncipe tan -

to noíío affeiçoado j traçou

hum novo edifício, junto às

freiras de fan&a Anna, em íi-

tio mais efpaçolb , ao qual lan-

çaram a primeira pedra a 1 1.

deMayo de 157?- íendo fu-

perioroPadre Amador Rebel-

lo : pêra onde finalmente nos

paliamos em 8. de Novembro,

do anno de 1 59 3. trazendo o

meímo titulo de íanctoAntam:

ficando aquelle mofteiro anti-

go aos muy reverendos Padres

de fanéto Agoftinho,què no lo

compraram • tornando a pòr â

Igreja a ihvocaçam de Noífa

Senhora-, pofto que, pêra diftin-

çam do mofteiro das freiras da

Annunciada, ficou intitulado

NoífaSenhora daEncarnaçam.

1 3 Ifto quiz aqui fumma-

riamente apontar, pêra que fc

viíTem as mudanças de nomes,

& variedade de habitadores,

que efta cafa teve em breve

tempo
s
porque primeiro foy

de freiras da Annuciada, pouco

depois de cónegos deS. Antã.lo

|

g-o Collegio da Cõpanhia,& a

z.

&7 ^Anne d*

gora o he de religiolos cie 5. A- i

cff/ww**

goftinho , com titulo de Noíla

Senhora da Encarnacam. Mas

o bemaventurado faneio An-

tam íè chamou à pofíe d efta

cafa ( como o tinha feito na

lua porta do rocio ) de manei-

ra, que áindâ hoje chamam à-

quella caía o Collegio de fan-

do Antam
;

pofto que
,

pê-

ra diftinçam doCollegio novo,

pêra onde nos mudamos , lhe

chamam ', íànclo Antam o ve-

lho , & ao noíío Collegio cha-

mam S. Antam o novo.

CAPITVLO XVIII.

Manda [anão Ignaçio com-

panheiros de novo ao "Padre

meftre Simam : receie outros

em Lisboa , entre elles ao irr

mam Mamei Godinho,aqutm

mandou, veftido comoeftit-

dante fecularji Vniver-

fdade de Coimlra,

Anto què o Padre

meftre Simam to-

mou poífe da cala

de fan&o Antam,U fe vio com

apoíentos baftantes pêra agafa-

Ihar cõpanhciros, que o ajudáf-

fem â fundaçam doCollegio de

Coimbrajhe trouxe logo Deos

algus de Paris, mãdados por nof

fõ fan&o P.Ignacio,á inftancia

\\i dei
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delliey Dom Ioam , a quem o

zelo da converfam da índia,

& defejo da fundaçam do íeu

Collegio, excitava a procurar

novos íocorros de operários
,
dos

quaes lhe chegou no principio

defte ano hua nova colónia de

géte muy eícolhida,a íàber o ir

mã Diogo Miram Valenciano,

MicerPõcio Frãcès,Fra'ciíco de

Roxas Caftelhano, os quaes ef-

tudava em Paris,aõde fora rece

bidos. Poucos meies depois chc

gou outro mayor íocorro, eram

eítes o P. Cipriano Soares,o ir-

mã Frãcííco de Villanova, am-

bos CaílelhaiiosjFrãcifco Gálio

de nome, &naçxFrãcés,Angelo

de Paradiíbjlfidoro Brilino, 8c

Martino Parmeíàno Italianos»

z Acrecétouíè logo o nu-

\poelGoJi- |

me/° com alSus Portuguçies, a

\nho errou o,ué Deos moveo a íèguir noíTo

\raCompa
i

inrlítuto,foy o primeiro defles,

hu mancebo nobre na calidade

de íangue,& illuílre nos proce-

dimentos da virtude, chamado
Manoel Godinho, natural de

Lisboa,& foy o primeiro filho,

que efta grande, & real cidade

deu àCõpanhia,o qual andado

no paço , tratou em Almeirim

com os dous primeiros Padres

M.Francifco,& M.Simam,com
cujo exemplo fe moveo afazer

hua confiííam geral com o SP.
Francifco de Xavier, ficado da-

li ta affeicoado aos noííos , que

nunca lhes íâhia de caía. An-j

dando jàaffim abalado, orno-
1

nhia.

veo, & rêdeó de todo hufermã,

que ouvio ao famofò pregador

da Corte FrJoam Soares , dig-

niífimoBiípo que depois foy de

Coimbra, o qual fez na capella
\

real íobre o Evangelho da traf

figuraçam, aõde, cõ admirável

eloquência 3 tratou íòbre afer-

mofura, & eternidade dos bens

da gloria,cõtrapõdoos á vileza,

8c brevidade dos defte mundo.
Ouvindo o cortefam mancebo
os louvores da corte celeftial,fe

fentio de fubito ferido cÕ hum
rayo de luz, que logo o fez to-

talmente aborrecer o paço, em
que fe criava, pela gloria,que ef

perava, parecendolhe menos a-

gra a cruz de Chrifto,que dan-

tes temia , á vifta dos prazeres

do ceo, q o pregador lhe pinta-

va- reíòlveoie a fugir do mudo,
pêra fe recolher ao mote Tha-
bor da religiam,&abraçatfe cõ

Chrifto desfigurado na cruz,

pêra gozar delle transfigurado

no ceo ; 8c eílimandojâ muito
1 mais odeíprezo deChriítoJa q
as efperanças da coité, pêra fa-

zer fua a graça daquelía reíò-

luçam do Senhor,© qual,como

diz Sam Paulo, eftimou antes a

cruz do Calvario,que os goftos

dá vida.

3 Logo no mefmo dia,

em que o divino caçador fe-

rio a preza , veyo a cahir aos

pès do Padre meftre Simam,pe-

dindolíie,cõ inítancia,o quizef-

íe receber na Cõpanhia.deolhc \

"

o Pa-

s~

AdHefa. c.i

Jl.I.PiopOÍl

IjBí gáudio,

íuftiiinir cu
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Linro primem. Cap- 8 9
W de

i

iâdaoP-

f.S/mã a

Irmam
íânoelGo

inhoiif-

írfado a

oimbra.
b

)fc.!. à o . ?

iifit lofuè fi-

us Nun de

itim duos vi-

>s explorato

:s.&c,

o Pad reboas efpe*rãças,& potto

6 de fua bela inclinaça à virtu-

de tinha baftantes provas, quiz

que as houvèííe bem íblidas

defta íua deíiberaçam- meten-

do tempo em meyo , lhe apon-

tou o dia,em que podia tornar:

acodio a ponto no dia aííinala-

do,recebeoooPadre meftre Si-

mam na Companhia , & logo

ao dia feguinte o fez recolher

em exercícios clpirituaes ; nel-

les-fe aproveitou tam bem o

novo Toldado, que íèm ter ou-

tro meílre de noviços , íahio

tam alentado , & perfeito reli-

giofo
,
que fiou dclle o Padre

meftre Situam mandalo logo

em peregrinaçam a Sanctiago

de Galiza , &\ na volta fícaííe

em aVniverfidade deCoimbra,

como por efpia (á maneira que

íofué
b antigaméte mandou pri-

meiro vigiar â terra de promif-

fam) ordenãdolhe, q em trajos

de fecular andáíTe entre os eftu-

dantes ,
pêra com feu exemplo

os afTeiçoar à virtude 3 & pê-

ra que depois riam eftranhaf-

fem aos da Companhia, quan-

do os conheceífem ,
pois jà os

tinham converfado defconhe-

eidos. Partio o devoto mancebo

cõ animo alegre , pès ao cami-

nho,olhos no ceo,&o coraçam

em Deosradocceo emCoimbra

do cãçaífo da jornada de terias,

que totalmente lhe impediram

continuar a peregrinaçam. De-

pois de íárar Continuou com o

lancto disíarfe de eltudante fin-

gido no trajo , 8c de religioíò

verdadeiro no.trato : alcãçando

grandes viótorias, & tendo va-

lentes íuecííos , como adiante

veremos»

4 Deita landa traça ufou

aqui o P. M. Simam, & como

fby tam notavel,a algus poderá

parecer nova ; & os que íe pre-

zam de criticos, & judicioíos,a

poderàm eftranhar, dizendo,

CffPanhiA

3-

Ejledisfar
'

jc Johmâ-
Manoel \

Godinho
j

he cmfor*

q nam era licito mudar habito,

& q parecia iílo uíar de enga-

nos: cõtudo he certo q efta ac-

çã do P.M. Simã he louvável^

virtuoía, & como tal tilada dos

varões ían&os, exercitada pelos

mefmosAnjos,& cõfirmada pe-

lo próprio Deos; 6c deixando a

parte o exéplo de S. Sebaftiam,

cj fe veília
c como íòldado gen-

tio,pera animar os chriílãos , q
fraqueaííem , & outros muitos

femelhantes, de q eftã cheas as

hiílorias eccleíiafticas ; S.íoam

Chryfoílomo
d
nos oíFerece hú

cafo, que parece que o acabou

de ler nelle o P.M. Simã, quan-

do mandou a Coimbra da ma-

neira , que diííemos, ao irmam

Manoel Godinho. Conta o Sã*

éfco cj mandaram álgífctó vezes

do ermo a hum monge mance-

bo de grande virtude ,
que fa-

hindo do moíhiro vieííe á cida-

de muy bem trajado, ao modo

de fecular, pêra cô mais facilida

de,como diz eftefagrado doutor

recolher nas íuas redes a mui-

Chrifio.

PauLDiaCli^
C.e.i. Saroru

to.2.pag. á7}

S>.CHryf. to. 5:
j

I.3. fLiè.ãdvef
'

fnsvitupetar.
j

'?'ts sronaíl.
j

ExterioreqtiU
,

de híibicã nih.il !

à csuris difi !

fci£2 «idsba,
\

riu, ut fscilius
|

muitos contu-
|

bc inales intra

ua retia ir

clnJerst.

1- I

3
tos
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tos de fua idade : defta mefma
traça uíâva o irmam Manoel
Cadinho

; aquelle, fendo mon-
ge, ííngiafe leigojefte, fendo re-

ligbíò, moílravaíe cftudante;

ambos no exterior oftentavam

trajos profanos • 8c ambos no
interior confervavam intentos

fatiotas :8c aflim,como ninguém
com rezam diria, que o monge
de S. Chryíbftomo enganava

os feculares.aííim íè nam pode-

rá affirmar que efte precurfor

do P. M. Simam enganava os

eftudantes , pois o intento de

ambos era o mefmo, nam que-

rendo introduzir enganos, mas

pretendendo períuadir deíen-

ganos. Defta meíma traça uíà-

va S.Paulo, ° do qual diz Sam
Hieronymo(fundado naquellas

íuas palavras , em que elle fe

^cpift.adj
cj-taj^a eípedaculo,outheatro)

que como /è foííe hu reprefen-

tante,mudava o habito , & fin-

gia a voz , peia fe fazer todo

com todos , & peia atrahir to-

dos a Chrifto
, In kjinonum f-

mihmdinetnfdãus, habitam m diver-

fas figuras mutabât^^ocem^c.

5 Efta doutrina nos eníl-

nâram os mefmos Anjos , por-

que eíles por ajudar aos homés,

coníèrvando o mefmo íer por

dentro , mudaram também o

parecer por fora ; aífirn o fez o

Anjo ao Pátriarcha fAbraham,
apparecendolhe cm figura de

peregrino, fendo elle cidadam
do ceo; S.Raphael s a Tobias

1 ,ac? Cor. c.^
11.9. Hier.fup.j

Gala

Os mef-

mos/ njos

fe disjar-

Jam.

3en.i8.àn.i

.

g
ToVc.f .n.6.

Ignoras çuòd
^ngelus Dei
ITetj i-lut^rit

cu;n,&c.

em habito decaminhante, fen-

do elle dos que eftavam diante

da prefençade Deos;& aosMa-
chabeos e

fe moftiou o outro

Anjo cm poílura de hum va-

lente cavaleiro : que pêra aco-

dir aos homens, uíam de feme-

lhantes disfarces eftes celeftiaes

eípiritos j & entam mais Anjos

na innocencia interior, quando
mais vários nas apparencias ex-

ternas.

6 O próprio Verbo en-

carnado tomava por noíío bem
muitos,& vários officiosihumas

vezes fe fazia Rey • jà íe cha-

mava Paftor
j jà fe dizia lavra-

dor^ mercador ; 8c como diz

S.Cyrillo
h
Ierofolimitano,fen-

do hum,faziafe muitos , & íen-

do o meímOjparecia vario^pera

falvar a todos , fazendofe todo

de todos
, ]/mcmque -varius ftfal-

yator adutilteatem
, (êfr

ommbus fit

omma , idem natura mdr.ens qm eft.

E com o mefmo avifo diííe S.

íoam Chryfologo, i que Chri-

fto fe fez todo pêra cada hum;
8c fendo íempre o meímo em
íy , fe mudou muitas vezes por

amor denós; 8c ficando dentro

na mefma formada mageftade,

moftrava aos homens diverfas

formas de piedade, Tihi totumfa-

lias eflyqm totumfecerat,
(j$f

qm fibi

nunquam, tihi tones immutaturjroP-

ter te varus mutatur mformas3 qm
manei mica fux maieftatis m for-

ma.

7 Atè no habito, & no ve-~
itido

õfanhi *

3-

2-Mach. e 11
n.í.

Verbe

encarna-

do fe dif-

farfava,

por amor

dos homés

S t eyril. Hier.

Cateehef. 19.

D.Chryfol»g.

'erm.ij.
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regul.4.
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22. Omnibus
pmnia fidlus

iv.m.ut omncs
í.-.ceiem fsl-

v os.

ilido vemos ncfle efta meíma

variedade
,
porque à Magdale-

na i appareceo feito jardineiro,

& aos de Emaus fe moílrou em
figura de peregrino • & ainda q
o Senhor 3 aqui fingia

,
que hia

pêra mais longe , nam fe pode

dizer que enganava aos dous

diícipuíos , pois vinha pêra de-

fenganar a todos os homens. E

pêra concluir de remate eíla

matéria, o mefmo Chrifto, fen-

do também Deos , sò parecia

fer homemjcònfcrvava dentro,

como diz S. Agoftiaho, • a for-

ma de Deos,na qual he igual ao

Padre , moftrava fora a forma

de homem , na qual he menor

que o Padre- porque como, ten-

do Deos, queria ganhar aos ho-

mens , era necçflârio efeonder

o íer divino , & moftrar a libré

humana: que com eftes divinos

disfarfes pretendia encaminhar

os que andavam errados,&que-

lia ganhar os que eftavam per-

didos. E fe a alguns religiofos

melhor dizem tam fanótas tra-

ças,tam angélicas formas, & ú
divinas transformaçoés,fam em

efpecial aos da Côpanhia
,
por-

que como o noíío p fim he tra-

zer todos pêra Deos , nam quiz

S.Ignacio,que tive.ífemos habi-

to próprio, & eftavel, pêra que

em todos podefíemos ajudar a

todos, & fazeríe cadahú de nos

como o Apoílolo^ dizia deíy,

rodoper* todos.

8 Eflte fundamento tam

lAmo dé

Copmhi

3-

u

PadreMa
noelGodi-

nho home

de grande

cam.

9S
Tancto, tam angehco,& tam di-

vino teve o Padre meftre Si-

mam, pêra mandara Coimbra

o irmam Manoel Godinho , na

forma,que temos dito.Foy eíle

Padre Manoel Godinho,naCõ-

panhia,homem de muita virtu-

de^ rara mortificaçam,& def- mortifica .

prezo proprio.Huma vez pere-

grinando cm vertidos pobres,

com o irmam D. Rodrigo de

Menefes,defejofo de experimê-

tar em fua peífoa a deínudeza

de Chrifto na Cruz \ & de ten-

tir cm parte as afrontas
,
que o

Senhor ali padeceo por junto;

(tendo por davante o exemplo

do fcraphico Padre S. Francií-

co,
f que em fua peífoa o fez

em Anis; & ao fancto Frey

Rufino , a quem mandou exer-

citar o meímo em a mefma ci-

dade ) elle te deípio da cinta

pêra cima, & muy roto, Sc def-

calço , com muita humildade

foy pedindo por toda a villa da

Sertã do Priorado do Crato,

pretendendo com eíla fan&a

traça tirar eímola de efearnios,

& dcíprezos, de que sò andava

faminto; mas deíles foy tam

mal provido,quam rico de lou-

vores^ Deosaque lhe aceitou a

vontade , nam quiz que tiveífe

^s afrontas;porque,entendendo

o povo a caufa daquelle fando

exceíío, em lugar das zomba-

rias, que elle pretendia, lhe da-

vam efmolas, 8c lançavam ben

çoens. Nefte fuceíTo parece fe

D.Bon. in vita

5.Fr3ncifci,c.

4. & Fr, Luis

dos Anjos in

eáJê Chrcm. i,

p.l.i.e>jo.

H 4 enla
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rj.4*.
eniavou pcra outro notável fe-

rnelhante a efte ,
que lhe fuce-

dco, fendo Reitor no Collegio

dé Coimbra, como adiante co-

taremos : 8c finalmente veyo a

morrer na caía proferia de Sam

Roque noanno de 15Ó0. fa-

zendo a Deos voluntário facri-

ficio de íy meímo no tempo da

pefte • fendo ferido no selo da

confiííam,emque aííiftia a hum
feridorcoroando Deos,com efte

género de martyrio, os mereci-

mentos de tam perfeito varam;

com o qual íè pode muito hon-

rar Lisboa, por íèr o primeiro

filho, que efta grande , & uni- '

verfal mây deo à Compa -

nhia.

p O fegundo,que em Lif-

boa deita vez recebeo o Padre

meftre Simam,foy o PadreMa-

noelFernandez, natural deCei-

tajCxcelíente pregador,& inííg-

ne obreiro do Evangelho: era,

no tempo de fua entrada,de or-

dens de Epiftola : foy religiofo

de grande perfeiçam , Sc zelo,

atè morrer, por fazer o que de-

via ao officio apoftolico de pre-

gador das verdades; do qual fa-

laremos ao diante, tratando das

coufas do Colleeio cPEvora.

10 Foy o terceiro recebi-

do hum ecclefiaftico Caftelha-

no,muy grande pregador, cha-

mado Franciíco Neto. Tratava

efte Padre em Lisboa, com fre-

quente familiaridade, ao Padre

meftre Simam , dizia grandes

Jdnvà da

Cupanhu.bens de noííbs primeiros Pa

dres;& cõ tal reíòluçamfe mo^- 3-

veoem fedeípedirdo mundo,
j

contra quem pregava, Sc reco- Entra na

lherfc na religiam, que muito Copauma

hú gtande

pregador.
louvava, q na ultima pregaçam

íè determinou em dar rezam

dó que pretendia fazer ; de-

pois de pregar, com grande ze-

lo, falou com os ouvintes deita

maneira , como conta o noíío

Padre Orlandino. Ou eu ategora '

odanJ lsb

"vos preguei verdade deite lugar, ou ca- uií -

landoa vos enganei. Se falei verdade,

namfaltará quem me argua
3
(gjr me

diga, t$mo hepofsivel, que Pregueis a

perfeiçam dapobreza, fe vós viveis co

hum beneficio rico?como nos dizeis cue

defprezjmos o mundo, fe vos ainda ef-

timais a honra ? nam entendemos que

Vofaprégaçamf conforme cem vofas

obras , pois authorizais a Virtude com

j

louvores , (gfr
nam afegms com ejfeito.

j
Ifto difTe ao auditório contra

I

íy , 8c tornou a continuar-,

|

Jbfas porque entendais, que nam Vos

enganei dejle lugar , mas que vos pré-

\guei verdades Evangélicas , nesle mo-
' mento de tempo, em que efiamos , re-

.
núncio, @k deixo tudo,quanto tinha no

mundo,$p dejle lugar meparto ao mo-

fem de Sentam, fera que,em com-

panhia daquelles ladres, execute por

\
obra , o que tantas Vezes me ouviffes

louvarpor palavra . Aífim o diííe

efte excellente pregador, &def-

cendole do púlpito , tomou o

caminho pêra noíía caíà,acom-

panhado de muitos ecclefiafti-

cos da Sê , movendo mais a ci-

dade
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Entram
outros, -vá-

rios na

Copanhia.

dade toda corrf efte único exé-

plo , do que dantes tinha feito

com muitos outros fermocns.

Defte infigne pregador poderá

efcrever S. Agoftinho o que

diííe de Chrifto Senhor noííb,

que pregava com palavras , &
com obras. * Clamam diBi$> ($f U-

Bis,

11 Recebeo mais o Padre

meftre Simam,nefta fua cafa, a

o Padre António Soares , que

muitos annos trabalhou nefta

provincia,com raraedificaçam,

na fan&a,& trabalhofa occupa-

çam de confeííor. Item mais a

o Padre Francifco Henriques,

mancebo de grandes efperân-

ças n o mundo ,
que todas «dei-

xou em âgráço , por feguir a

Chrifto na religiam; aõde mui-

tos annos cótinuou em còuías

de muita importância, & de

grande ferviço de Deos : foy

profeíTo/em fer letrado, Prc-

pofito da cafa de S. Roque , &
eleito a humâ congregaçam

geral. Item mais recebeo o ir-

mam André GomeS,que foy o

primeiro cozinheiro doColle-

gio de S.Antam ; dando neftè

humilde officio illuftrès exem-

plos de fua alta virtude i de S*

Antaro foy depois mudado pe*

ra a cafa de S. Roque i
aonde

foy eímoler por efpaçode trin-

ta annos, cambiando as efmo-*

lâs,que recebia , com a edifica-

çâm,que dava.

ii Com eftes compa-

nheiros íe achava muy alenta-

do o Padre meftre Símam,pera

exercitar logo os minifterios

da Companhia , & pêra acodir

a Coimbrájá fundaçam daquel-

le Collegio, que o zelo do Rey

tanto delejava. Deita celeftial

officina fahiam os novos ven-

tureíros a fazer guerra aos vi-

ciosa pregar por Lisboa, a-en-

íinár os ignorantes, acodir aos

cárceres, a viíitar os hofpi-

taes,& â exercitar todas as ma-

is obras demÍíericordia,cõ tam

valentes fuceífos , que de novo

íe davam os parabéns os que

lhe tinham pofto o nome de

Apoftolos. E bem fe pode crer

â grande íatisfaçam, que teria o

Padre meftre Simam, vendo tã

profperos princípios, como lhe

hiam amanhecendo, de fe fun-

dar em Portugal, pátria fuâ , a

Companhia,& de ver os cuida-

dos reàes tam folicitos nefte

negocio de amplificar, & auto-

rizar â Companhia ;
porque fe

nam contentava com lhe dar

rendas em Portugal ,
mas no

mefmo tempo ordenou que as

letras da confirmâçám da Cõ-

panhiâ íepâgâíTem à íua conta:

& ainda acrecentou mais efta

magnificência ,
porque pêra

moftrar o grande preço,em que

tinha â graça Pontifical , man-

cou ,
que fe pagàíTe â Camâra

apoftolica na mais nobre moe-

da,que no mundo havia, quaes

eram os Pórtuguefes d'oUto ,

que

^Amoda

3-

GrãJe le-

nevolêcia

delRey D.
loám pe*

ra àCom-

panhia*
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que ainda naquella idade d'ou

10 em Portugal íê batiam; har

vendo que aonde a graça era

de mayor eítima, bem era, que

a fatisfaçam fclTe de melhor

preço. Agora veremos como o

Padre meftre Simam foy a Co-
imbra , a pòr em execuçam os

deíèjos , que efte bom Rey ti-

nha de ver começado o íèu

Collegio.

CAPITVLO XIX.

Vartefe o Vadre mefire Si-

mam Rodriguespêra Coim-

bra, dafe principio aquel-

le magnifico Col-

legio.

r^y Aftava pêra íèr entre

^ nos digno de perpe-

tua memoria eíle an
no de 1541, por ter nelle prin-

cipio o noííb muy magnifico,^
famofo Collegio de Coimbra^
quem a grandeza delRey Dõ
íoamo Ií I. tam liberalmente

fundou
i & o Rey de todos os

Reys liberaliílimo enriqueceo,
com favores divinos,&com dós
celeftiaes

, com que atègora o
tem feito celeberrimo, nam sò
em Portugal, aonde foy funda- , (í 6 f

do,mas no mundo todo, aonde dremeftre Gonçalo deMedei
he venerado. E fe elRey Cyro ros,& fe pardo com onze corn-ou, q eternizava a ChroniJ panheiros peta Coimbra, em 9

de

3-

Efdtac-l.i.c<;

n .3.CyrcsRex'

áecrevit ut x-
difica*ftut do

|

mus Dei in

Hierufaleo.

^Annodd

ca de fuás façahhas,ordenando CÕfanh*

no primeiro annodeíeugover
no (como ccma a íàgrada Ef-

criptura
, )

que fe tornâíTe a e-

difícar o templo de Ierufalem;

nam he menor gloria deíle

grande Monarcha clRey Dom
Ioam , a que neíle anno lhe re-

crefceo, cem a fabrica de tam
grandiofa cafa, que também fe

fazia pêra Deos. Eram grandes
os defejos

; do ferenifíimo Rey,
de ver principiado efte feu real

Collegio em Coimbra, pêra af-

igurar com ifto as eíperanças

em que íempre vivia, de fazer
a Companhia muy dilatada, &
venerada, nam fó em Portugal,
aonde jâ a via, mas no mundo
todo, aonde a defejava ter.Tra-
toupois cem o Padre meílre
Siniam,que fe difpuzeífe^&pre-

paràííe., com es que havia de
levar conílgo, pêra pedras fun-

damentaes defte edifício. Nam
pudera haver couíà de rnayor
prazerão P.M.Simam, que ver
o fervor real tam inclinado a
efta obra, que por tantos titulos

era obra fua. Conforme a ifto,

achandofe jà com focorro de
gente baftante,pera dar o defe-
jado principio ao novo Colle-
gio de Coimbra, fe refolveo na
partida.

2. Entregou logo o gover-
no da caía âeS. Antam ao Pa-

Fica o P-

Gõçalo de

Meckiros\

por fupc-

rior em S.

Amem.
\
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Lwro primeiro.

de Iunho de 1542. dia de Sam

Primo , & Feliciano martyres,

que já em o nome traziam o bõ
j

agouro, pêra a fundaçam de hu

Collegio, que ailim como he o

primeiro da Companhia,no te-

po,& nas rendas jallim também

he feliciííimo naditoía criaçam

de ta virtuoíos irmaõs,&apofto

licos miniftros do Evangelho ;q
delle, como de hum jardim fer-

tiliííimo, fe tiãfpiãtam cada an-

no, huns pêra meílres em Por-

tugal , outros pêra pregadores

no Oriente : annuncios foram:

eftes de grande ventura perà a-

quelle Collegio, pronoílicados

em o nome do martyr S. Fehx:

pudera muy bem dizer fua Al-

teza , o que Caííiodoro b conta

que diííe o EmperadorTheo-

dorico de Roma, dandolhe por

conful a Félix , varam nobre,

Fehx a confule fumdt annus dufpi-

cmm. Entrou o P.M. Simam cõ

efta fua nova, & religiofa coló-

nia em Coimbra, dia de S. An-

tónio noííb Português (que tã-

bem foy outro bom prognofli-

co) a quem nam fó Lisboa, pá-

tria fua , mas todo Portugal , &
em efpecial a cidade de Coim-

bra, fefteja com grande deva-

çam,penhorada com honra do-

brada,, por lhe ter efte gloriofo

Lisboès,com fua fanóta prefen-

ça,con (agrados dous mofteiros

da meíma cidade, ambos com

rezam famofos;hum em pobre-

za^ humildade; outro é rique-

Cap. XIX.. 95-

za, & magnificência ; efte he o

real convento dos Cónegos re-

I

grasnes de S. Cruz, da ordem

de S. Agoftinho ; aquelle he o

humilde inoíleirinho de S. An-

tónio dos Olivaes, da ordem de

:S. Franciíco , da Província da

piedade, em ambos eíres moí-

teiros viveo íàn£to Antoniojno

de S. Cruz foy primeiro agaíà-

lhado , quando entrou em Co
imbra.

3 Neftc morteiro também

foy recebido o P.M. Simam eô

feus companheiros ,
por aque!-

les muy reverendos Padres ,&
graviflimos Cónegos, com. a li-

beralidade,& amor,que fempre^

lhe faberemos reconhecer, co-

mo defejamos,pofto que nunca

poderemos fatisfazer, como de-

vemos. Eftavam elles jâ preve-

nidos,& efperando peios novos

hofpedes, com carta,& lemb ta-

ça de fua Alteza j & aífim na

grandeza , com que nos agaía-

lhàram, moftràram bem que a

recommendaçarn foy real
,
po-

rem que a charidade era divi-

na. Ali eftiveram todos juntos

na hofpedaria do convento, cc-

petindo odefejo damortifica-

çam nos hofpedes, com a libe-

ralidade daquelles muyreligio-

fos Padres, Até que o prove-

dor delRey, a quem o.negocio

Vinha cometido \ oífereceo ao

P.M.Simam hum fitio,& caías,

que, depois de feitas varias dili-

gencias, fobre todos lhe conte-

cArme da

ú
'f
'dnhia

jgàfáthâ

fe os noj-

jos emS.
Cruz Je

Coimbra.

ton,
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wjlê de tou& fe madou pêra elle cõíèus pos, q, cõ fuas^agoas de criftal

cõpanheiros, como diremos.

Muitos fidos , & muitas

*H

Pf.lIO. n.I.

Leva vi óculos
meosin mon-
tes, unde ve-

niet auxiliura

mihi.

Defcreve

fe o faio

do noffo

Collegio

dê Coim-

Ira.

4
moradas de caías fe offerecéram

ao P.M.Simam, mas el!e(pofto

que eftava tam bem hofpeda-

do no mofteiro de S.Cruz, que

eftà no mais baixo da cidade)

tratou de edificar o novo Col-

legio nos altos della:efcolheo o

monte mais levantado da cida-

de ( como quem lempre trazia

os olhos nos montes,donde, co-

mo o Propheta, c eíperava fo-

corro do ceo
)

parecialhe eíle

íitio mais rádio,& mais accom-

modado pêra Collegio de eítu-

danteSjpelas rezoens, que hire-

mos vendo. Tomou logo huas

moradas de caías de aluguel no

fundo da que chamavam rua

nova delReyj pouco diftantes

do muro da cidade , que cahe

da parte do norte,íbbre a cerca

dos reverendos Padres de fân-

óxa Cruz , defronte d'hum ou-

teiro, que chamam Mõtaroyo;

he eíle lugar , ou monte de

muito bons ares , que de todos

os rumos lhecurfam puros, vi-

taes,& deíempedidos; Ôc ainda

que cítà muy defeuberto aos

noites ,c] tal vez fam penetran-

tes-& poíto que o veto íòám,de

quando em quando sòa mais

violento, doq algus achacados

quizerãjcõtudo o imo he muy
apraziveljCÕ âlegres

3&muy eípa

derretido,vay regando
\ & com

jfiíás enchentes vem fertilizan-

dojdecendo poderoíõ em agoas
nevadas da ièrra da Eftrella: &
tendo efta boa eílrea, de fer rio

( todo Português, pois nafee em
j

Portugal,& em Portuga! fe en-

trega ao Oceano. Aqui deite

noíTo fitio tem os olhos muito
por onde livremente fe podem
apafeentar

< ao longe fe defeo-
jbrem longesmuy iaudofos de
campinas eftendidas , de mon-
tes fermofos, de ferras famofas,
qual he a que chamam do Cá-

I

taro,que dali a três íegoas, pê-
ra o norte, fe defcobre

\ 8c por
aquella parte mais celebrada

I

defta mõtanha, a que chamam
o Boçaco, ou ferra de Lufo: tã-

bempera oLçfte feyè aferra

de Semide
, & da Louza , con-

finantes cõ a da Eflrella. Nam
fam menos agradáveis as viílas

ao perto de outeiros enrama-
dos com' grandes vinhagos, &
cubertos com fermoíòs oíivaes.

O cham do íicio he íargo,o ter-

renho fádio, o ceo patente, be-

nigno,& faudavel.

5 Todas eiras boas partes

deita parte da cidade cõvidavâ* í

ao Padre meílre Simam a eíco-
;

lher antes eíle, que outros fi-

|

tios,& já fua Alteza o tinha de-

marcado . &nelle compradas
muitas caías, pêra ali fundar a

^nno de.

Ccpanhia

3-

çofas viílas do frefeo Mõdego, fua Vniverfidade, que como de
&das grades planícies de cam-J empreílimo tinha hoípedada

Deo elRey

D. Ioam

'euspaces

áVniver-

fidade,&
a nos as

caJas, que
tinhapera

aVniver-

fidade.

noucra
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noutra parte; pofem depois que J

vio q efte lugar cõtétava ao P.

M.Simam, quiz antes deíacom-

modarfe a ly,que defcótétarao

Padre
;
& íe veyo a rcfolver a fi-

car fem paços,por nelles agafa-

lhar a íabidoria, largãdoos p:ra

íèmpre â Vniveríidade, & dan-

dandonos à Cópanhia as mo-

radas de caías, que elle jà tinha

cõpradas pêra o novo edifício,

q traçava, pêra os géraes, & ef-

cholasda Vniveríidadc ;
como

tudo nos cófta das doaçoens,&

proviíoés reaes, que temos em o

noíío cartório de Coimbra.

6 Pêra eftas cafas íe par-

tio o Padre M.Simam com dez

cõpanheiros sòs ; nem faça du- i

vida termos dito aííima cj eram
|

onze os com que entrou,&que
j

com dez fe fahio • o calo foy,

que hum dos onze ,
que em

fanóta Cruz fe agafalháram ,

edificado da muita virtude,

8c notável aíliftencia do choro

daquelles tam religiofosPadres,

íê inclinou a ficar Com elles (li-

berdade tinha,pêra o poder fa-

zer ,
porque era ainda noviço)

pedio,& tomou feu habito,nel-

le eíleve veftido sòs três horas,

porque logo lhe chegou o arre-

pendimento de íua liviandade,

& a mudança de feus propoíi-

tos(que affim íucede às vezes a

os que nam tem lançado gran-

des raizes na virtude
)
quizera

depois lanear fua culpa,eõ o ar-

rependimento della,& tornar á

íua primeira vocaçam
; reíol-

veolè porem o P. M.Simam em
nam tornar a admittir naCópa-

nhia a hã lôgeito ,que com tam

leves cauíãs duas vezes tornou

a voltar pei;a trás os olhos, qua-

do ainda havia tam pouco, que

tinha tomado o arado nas

maõs; 8c com tam mudável in-

conftancia
,
que em menos de

quatro horas lhe pareceram

bem , & mal duas Religioensj

porque mal fe podia prome-

ter firmeza de vida em huma,

|

quando, em tam breve tempo,

lhe contentavam , & defeonté-

tavam duas,

7 Difpondo Deos as cou-

ías defta forte , pêra que o pri-

meiro Collegio, q a Cópanhia

teve no mundo, fe nam fundai*

fe cõ difTerente numero de ío-

geitos, do que íe fundou a Có-

panhia univerfal , efta teve dez

Padres (contando entre elles o

Padre Diogo Ozes, q foy o ul-

timOjCj fe ajuntou)os quaes fam

no mundo tam celebrados por

fuás virtudes,&tam conhecidos

por feus nomes; 8c be era,que a

o filho primogénito da Cõpa-í

nhia,quai he, étre os Çblíegiosjl

efte de Coimbra , ficaífe como

per herança avinculado o ráp»

fterioío numero dos dez cópa-

nheiros,cujos nomes íàm eftes,

Meftre Diogo Miram Valécia-

no,de grade entédiméto,&efpi- y
e&20

f
e

ritojdous Fracefes Micer Póce, 1

um ra"

& Francifco Gallo;dous Caíle- i

lhanos

Nomes

dos nojjos

primeiros

habitado-

res do Col
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j
Audivimus

! cosloquentc»

noftrij linjuis

(hfoât
jhano$ Franc^ Roxas y &
Franciíco de Villa nova ; dous

Italianos Angelo de Paradifo,

& Martim Parmefano;tresPor-

tugueíes, irmam António Car-

dofo, Manoel Fernãdez fubdia-

cono,&o irmam Lancarorte de

Seixas :em numero eram dez,&

na uniam represétavam a hu íiS;

as lingoas eram diverfas na to-

ada,porem muy cõformes no ef

pinto
; q també muito diverías

lingoas falavam os
á Apoítolos,

porq teftimunha a Efcriptura,q

os Perfas,os Parthos,os Creté-

fes,os Árabes, &osRomanos os

ouuiam em íuas lingoas,&q e£

tas eram mmt^Jifpemu hngua^

mas ofogo era hú sò,ta^ua igms:

bé pareciam eftesnoffos irmãos

garfos tirados daquelle nobre

troco S.Ignacio,qajutou outros

dez cõpanheiros,q sedo cõpof-

tos de nações ta diverías, & en-

cõtradas,eftavam unidos em a-

mor tam cordeal,& uniforme.

8 Fez o Padre meftre Si-

m am accõmodar as caías pêra

Como o P. ufo dos noííos o melhor que íb-

\\f.simam fr ja apert0 d lUgar
5
& a falta

om*°
a

\ das alfayas , ordenou hua Igre-

ja, ou oratório
, pêra dizer mi£

ia, & miniftrar os Sacramentos

de huma logca, que nam era

mais de três braças & meya
de comprido , & duas pouco

mais de largo , repartio as

mais ofhcinas , fegundo a ca-

pacidade do íltio. Ordenado

iílo da maneira que pode íer,

i/as pêra

\jua hahi-

tacam.

lè mudou perk eítes paços o

Padre meftre Simam, com ef-

feu novo , & pequeno ma-te

nipulo de religiolòs íoldados
:

confiado em o Senhor.
,
que

em tam pequenos , 8c humil-

des princípios havia fua di -

vina mageftade de fundar gran-

de fabrica , de copioíàs gra-

ças , 8c de ampliííimos favo-

res . E affim fucedeo
,
por fua

divina mifericordia
,
porque

defte pequeno gram de rooftar-

j
da íahio hua muy grãdê arvore;

I

qual a de q fala Daniel^raw-
;
tas eius counges c&lu,djbeBus ems ufa-

7

I ad términos unwrfz terra. Deft e

perto de lugar, deita eftreiteza

de humildes caías, em que efti-

veram muitos annos,fahio hum
Collegio tam infigne na lar-

gueza do edifício , na exten-

fam do íitio , na grandeza das

rendas , no numero dos fogei-

tos , na frequência das miP
foens , na copia de letrados,

na celebridade de famofos pre-

gadores
,
que he hoje com re-

zam o mayor , & mais infigne

Collegio de Heípanha, 8c pode

competir com os melhores, &
mais celebrados de toda a

Chriftandade.

o Declarou logo o PM. Si-

mam peraReitor defta nova co-

lónia de géte tam boa de gover

nar,a M.Diogo Miram, cujo a-

nimo capeava fobre os annos,

nam era ainda mais que irmam,

& já parecia Sacerdote, nã tinha*

ainda

^nno dá

CÕpanhia

3-

Dan.,j,n.í,

Primeiro

Reitor de

nojfo Col-

legio de

Coimbra.

-r-*-
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Liuro primeiro. Cap.XX. 9
ainda ordens lacras pêra dizer (

54^. I miíía -, &jà podia dar ordens,
[

pêra adminiftrar governos; era ;

mancebo na idade ^mas era ve-
j

lho na cavidade; fiava o Padre 1

meftre Simam de feu grande

eíp í iro , de luas muitas letras,

& de .lua rara prudência
,
que

.promoveria .muito, a fundaeam

do Collegio, & o-bom.gover-

1 no dos fubditos : &. dandoihe

*o regimento, & as ordens do

1 que havia de fazer , fe voltou a

Lisboa , como elRey lhe tinha

ordenadojpera na coite melhor

acod ir ao bem do Collegio em

Coimbra, & aoaugmentoda

Companhia no Reyno.

C APITVLO XX.

Como fãffrmm os noffos hejíe

tempo cm c mi Collegio àe

Coimlra, ãfsim no temporal,

como no espiritual-. & do

proledimento do. fea pri-

meiro. Reitor.

Efta eftreiteza de

apolento, começou

o novo Reitor M.

Diogo de Miram a reger feus

fubditos, cjeram muito mais ac-

cõmodados pêra fere governa-

dos, do q eram as caías pêra íe-

ré -habitadas : a charidade fra-

,temal,& a uniam dos efpiritos,

q todos entre íy tinhcm, era tã

virtudes

ios nojfos

Primeiros

Padres do:

Collegiode

Coimbra.

AdGal. c.f.n.

1 1 . Fer chiri •

taco ipimus feí

vlrcinncem.

maravilhola, que co rezam po-

díamos aqui dizer o cjda primi-

tiva Igreja diz a Elcriptura,"

.írát cor imtím, @f ãKimi virid. De- aíí.c *. n. 3 j

íejava cada hum de dar venta-

rcm aos outros;íerviamíe entre;

íy com tam íancta porfia, q era

neceífirio vigiar hum muito,

por nam fer anticipado da cha-

ridade do outro • antes preten-

dendo cada hum neíta faoda

contenda aventajarfe em fer vir

ao outro;que he o primor, que

S.Paulo
b
defejava nos íeus dif-

cipulos de Galacia : nam in-

venta tantas artes o amor pró-

prio
,
pêra poupar trabalho

,

& fe defcarregar de moleíti-

as
,
quantas buícava cadahum

pêra aliviar a feu iraiam : vi-

omfe eftas finezas , em a per-

petua contenda ,
que entre

elles havia , fobre quem ha-

via de lançar primeiro iios,of-

ficios mais baixos , com ttm-

ta chaneza ., Sc com tam ían-

c~ta ambiçam -, que o que era

o principal da caía , era o pri-

meiro oppofitor da cozinha;

prezando mais o oííicio de

cozinheiro ,
que o cargo de

Reitor . Tal foy o primeiro

procedimento dos que no Col-

legio de Coimbra começaram

a dar principio àquella tam bê

unida fempre,& charitativa co-

munidade.

t Suftentavamfe nefte

principio os noííos cm Coimbra

com à renda de S. Afiram dt
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principio

em Cõim-

lin.inn. Pane

5i. a d Trai»-

B^neípera
,
que nefte tempo

morna va como mil cruzados,

par caufa dos pecicorios pêra

S.Antam, que eram gèraes por

co Jo o Reyno ; mas como, de-

pois do Concilio Tridentino,

nam era licito arrendalos a ou-

trem , nem era decente aos re-

ligiofos arrecadalos por fy , lar-

gando os noííos os ditos peti-

torios, abateo tanto a réda,que

íè reduzio a pouco mais de

cem cruzados : mas aonde fal-

tou o mofteiro com íuas ren-

das, fupria elRey com lua gran-

deza; porque aflim como hia

creícendo o numero dos íbgei-

tos, aífím fazia acrecentar a

quantidade do íuftento; o qual

mandava dar de fua mefma ca-

ía , fera permitir que paííaííe

pelos miniftros , & officiaes da

fazenda,que era feguda mercê,

& de grade coníideraçam; por-

que defpachos, que partam pela

via ordinária de miniftros rea-

es , & de officiaes da fazenda,

fam tã vagaroíòsnaexecuçam,

& tem tantas difficuldades na

cobrança
, que tal vez mayor

he o trabalho, que vos dam em
os di!igenciar

3
que o proveito, q

vos vem de os alcánçat*;que ta-

1

tosíâm os vagares,taes as repli-

cas^ as duvidas,que vos põem;

!

as viftas, que mandam dar ; as

deçlaraçoens, & juftifi açoens,!

que vos mandam fazer . E a

rezam d ifto he a que deo Píi-I

nio
e
ao Emperador Trajano (q

tam antigo he eíte mao coftu-

me
)
porque vos querem abo-

nar a mercê por grande na efti

ma , à vifta da mayor difficul-

dade no alcance:de todos eftes

trabalhos livrou elRey ao P.

M. Simam, cõnam querer que

as merces,que nos fazia, correi

íèm por miniftros ordinários:

alem de que , como acrecenta

o meímo Plinio/ huma mercê,

que paíTa por tantas maõs , ne-

ceííariamentehade vir já çafa-

da, & por ventura que venha

cerceada, Sic emm unum mmusjer

multas teritur mantts : mas a mer-

cê,^ sò paíTa pela mamdoRey,
é tudo he real, vê cõ toda aflor;

& como nam vé cõprada cõ

muitas inftãcias(qafíiodif7eoa

viíodeCaííiodoroJhe graça mui-

j

to melhor égraçada.Durou efta

merce
3& íingular favor,ê quãto

íe nam annexàram ao Collegio

de Coimbra o mofteiro de S.

Fins,o deSIoam deLõgavares,

& outras Igrejas, q depois íè nos

unira por autoridade apoftolica,

e aprclètaçã realjcomovercmos.

3 Poré como pêra o numero
dos religioíòs, cj foy crefcendo,

era a habitaçam muito incõmo
da,&apertada, & a gétc de fora

começava de nos acodir, íè or-

denou, de obra rude,huma ca-

fa grande
,
pêra capella interi-

or dos irmaõs , continuando

com ella hum eftreito dor-

mitório de poucas camarás,

as mais delias divididas com

pare-

3-

Plin.ibí^tm.

Caffi».inepií

*ratiu $ eft é
nõquod?eni
ante preces-

—
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Limprimeiro.

com paredes de taipa, & de ti-

jolo , a que por muito tempo

chamàrani cubículos novos : a

qual habitaçam ,
pofto que ja

efteja de todo arruinada , &
desfeita

(
porque nam ha obra

nova
,
que com os annosnam

venha a envelhecer , & com o

j tempo a totalmente acabar) cõ

tudo ,-. porque ainda alcãçamos

eftas fan&as velhices , & nos

criamos, fendo noviços, naquel-

les palácios da pobreza , & na-

quelles theatros da devaçam,

bem he que pois eíla habita-

çam totalmente jâ fe arruinou,

nos fique em pé a lembrança,

& inteira a memoria de lugar

tam fancto, da piedade
,
pe-

nitencia , 8c oraçam daquelles

feus primeiros habitadores, an-

jos verdadeiramente na inno-

cencia da vida, 8c feraphins no

amor de Deos.

4 Era muito pêra ver, &
louvar ao Senhor de como a-

H fe paíTavam as noites em vé-

ios noffos la , como fem limite de tem-

?#* Coim- no aquellas puriííimas almas

fe entregavam a léu creador,

na oraçam diante do Sanctif-

fimo Sacramento , defpedindo

amorofos fufpiros , & fervo-

roíàs jaculatórias ao ceo. Suas

praticas , no tempo,em que fa-

lavam , todas , conforme a

regra , eram de Deos , ani-

mandofe à virtude , Sc defa-

fiandofe com fanecas emula

-

I
çoens a quem havia de íer

I O I oàmo dm

Lue. c.ij.

Gap.XX.
mais penitente , mais devoto,

cfamia

8c mais mortificado
;
que eí-

tas haviam de íer as compe-

tências entre os religioíos j
8c

eftas iam as contendas
,
que

Chrifto nos encomenda: * Con-

tendue mtrdre ver mguãam cortam.

Os rigores em fe diícipLnar crâ

ta notáveis, q de ordinário der-

ramavam muito íàngue, de que

dava bom teftimunho as pa-

redes rociadas com eíle orvalho

vermelho : era ta grade avirtu-

de,tam profunda a humildade,

tam continua a oraçam,& tam

admirável a competecia, em fe

aventajarem por mortificaçam,

8c em fe abater? por fogeiçam,

8c era finalméte em todos a vi-

da tam angélica , que podiam

eftes humildes íèrvos do Se-

nhor fazer enveja aos difei-

pulos de Sam Marcos ern Ale-

xandria , aos quaes fè attri-

búem os louvores
,
que conta

Philo t Iudeo . E quem viííe

communidade tam landa , &
tam unida, podia dizer com

Sam Chryfoftomo ,

h
o que cl-

le dizia dos fanótos, que ha-

bitavam os defeitos do Egyp-

to,que aquelle ermo parecia pa

raifo,&feus habitadores repre-

í fentavam fer Anjos.

ç Ao Reitor ( nam"fendo

eíle ainda Sacerdote ) tinham |b«

tanto refpeito, como fefoífe

a peííoa do Padre fan&o ígna-

cio ,
porque nam olhavam,que

era home o que os mandava
%

I 3
mas

PViilo llii lib-

de vira son-
templ.

CÍiryF.hom <f.

•fi Vl.-K.Si c, v 1*

n'ii« ailAcgyo

ti folitúdiren»

véniar.pariri- ,

fo piorius vi-
i

debit Qmném
i'.lã ícgione-l

tAignioi-.m , &
inruinaerabi-

le! angelotfi

cítus in cor-

potíbusl^abi-

tare rn.aM.n-
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i .ad Tim. e. {

jn.23.

Auguft. 1 1 b
.
9

.

conf.c^o.j

mas reípeitavam a Deos, por

amor de quem obedeciam. Era

e te bom fuperioivneílreDiogo

Miram,tam mortificado em to-

das fuás acções j era tam inimi-

j

gò de fy,& tam dado a grandes

penitencias, que foy neceííario

|

hirlhe á mam de Roma noíTo

jgloriofo Patriarcha(como Sam

I

Paulo
i
fazia a Timotheo ,

que

nemTimotheoBiípo, nem o

ReitordeCoimbra moderariam

feus rigores, fe lhes nam foram

á mam
;

porque teme hum va-

ram fanòto
y
como advertio S.

Agoílinho i ciladas encubertas

da natureza, nas rezoens appa-

rentes da neccííidade, Vt obten-

w]aluas ohumbret negotium ~volu^td-

tis ) nomeoulhe hum irmam,

aquém neíte particular obede-

ceffe, o qual lhe moderaíTe os

rigores,com que íe. tratava , &
modificaífe as penitencias,com

que iè affligia; porque era tal o

ódio
,
que tinha contra íy mef

mo^que jejuava frequentemen-

te a pam,& agoa , & de ordiná-

rio comia sò pam feco : trazia

hum jubam íbbre a carne, teci-

do de íedas de cavallo, cõ mui-

tos nós,muy aíperos,& agudos;

tomava rijas diíciplinas,até der-

ramar íãngue , 3c como quem
sò tratava de creícer, 3c fe aug-

mentar na graça
;
gaítava,& cõ-

fumia a natureza . Na oraçam,

& trato com Deos era tam cõ-

tinuo,& applicado,que por tra-

zer íèmpre o peníàmento no

ceo, vinha muitas vezes a nam
dar fê das coufas da terra.

6 Depois de Sacerdote,de

tal modo íe transformava na

miíTa em Deos, que a cada pa£

ío íe perdia,com hus acertados

erros , íèm advertir no que o-

brava nas ceremonias por fora,

por deferir a Deos,que lhe fala-

va dentro na alma. Acabada a

miíTa fe retirava em oraçam

por muito tempo,em acçam de

graças , por tam fingular bene-

fício , recebendo ao Senhor cõ

tam particular devaçam de ca-

da vez, como íe aquella foííc a

primeira , ou como fe houveííe

de fêr a ultima. Nam permitia

particularidade nenhuma em
íua peííoa ; nem na meia, que

era muy parca ; nem no fato,

que era muy pobre. E como no

I tempo, era que eílava no refei-

j

tório, pêra dar refeiçam ao cor-

po
,
principalmente tratàífe de

dar paílo à alma , nenhuma ad-

vertência tinha no que comia,

nem fazia difFerença, fe era té-

perado,ou mal guiíado:deram-

Jhe hua vez,àvolta da carne,hú

pedaço de rodilha, por inadver-

tência do irmam cozinheiro (q
ou também andava muy enle-

vado em Deos, ou era muy def-

cuidado noofficio) efteve o

pobre do Reitor maítigado por

muito tempo aquelle trabalho-

ío bocado,fem o poder accom-

modar pêra o levar pêra baixo;

atè que finalmente o irmam,

tAnno da

CsfsianhiA

3-

|UC
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"Imjlo de

wro primeiro. Cap. XX. 103
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kleus cibus

ít uc fàciam

oluntatc Pa-

ris mei.

que fervia,lhe íóy ámam,&lhe
fez advertir no, erro, de que el-

le fazia pouco caio
,
porque o

íèu manjai" era o de que faiava

Chrifto, aquando dizia,que íe

fuftentava com fazer a vonta-

de a íèu eterno Padre. De tal

maneira era fuperior de todos,

que íèmpre procurava ajudar

nos officios a cadahum;& riam

havia em caía occupaçam tam

humilde, que elle por íua pró-

pria peíToa nam exercitaííe mui

tas vezes.

7 Muitas coufas pudéra-

mos contar «iefte humilde fu-

perior, de cujas virtudes falare-

mos em outras occaíioens. Efte

foy o primeiro Reitor, q teve o

noffo Collegio de Coimbra; Sc

íc,como diííe oPhilofopho,
n
oq

he primeiro em algum cargo,

he juílo que íeja a medida, por

por onde os mais íe devem aju-

dar^ nivellar; bom exemplar

tem diante dos olhos nefte hu-

milde irrnam, &fancto Reitor,

os Padres, que forem Reitores

em o noíTo Collegio de Coim-

bra,os quaes entam compriràm

mejhor com as obrigaçoens de

feu officio,quando melhor imi-

tarem os exemplos defte fupe-

rior.

8 Nefte primeiro anno da

fundaçam do Collegio, cjuéi-en-

do o novo Reitor meftre Mi-

ram.darhuma efpiritual recrea-

do Je Co-\
ç3m a feus fUD(]itos, fahio com

elles, em dia do Apoftoio San-

.ri.0ot.lib. 3.

hyf. Primum
-1 unoquoque

cnere cít raé

naosreioru'

Primeira

renovacã

de votos

no Colle-

imbta.

cliago pela menhã , a huma er-

mida do Spirito fan&o (que ef-

tà como hum quarto de legoa

da cidade de Coimbra,emhum
lugar de vifta aprazível

)
peia

todos nefta cafa do divino Spi-

rito renovarem íeus votos , á i-

mitaçam do que,tres vezes,noí-

íos primeiros Padres fizeram

em Paris, dia d'AíTurnpçam de

noíía .Senhora, em Monte dos

Martyres. ° Chegado o defeja-

do dia daquella fan&a , & ale-

gre feita, que efperavain, fahi-

ram de íuas pobres caímhas a-

qu elles humildes fervos do Se-

nhor, paísàram o caminho todo

(que he muito alegre,pela mui-

ta variedade de flores , de que

he todo alcatifado, pelos gran-

des , & fermoíòs olivaes
, que

nelle fe levantam, & pelas eíté-

didas viftas, que delle íe defeo-

brem) louvando íèmpre o crea-

dor,á vifta de íuas creaturas , Sc

preparando íuas puriííimas al-

mas
,
pêra lhe fazerem aquelle

defejadoholocaufto
J& nellaso

receberem facramentado. En-

trando todos na ermida , ouvi-

ram mirTa,que hum dèlles diííe

(
porque o Reitor ainda nam

era Sacerdote) Sc comungou a

os mais, com huma inexplica-

veLdevaçam , Sc grande copia

de fuaves lagrimas.

o Logo começando o ir-

mam Reitor , com as maõs po-

ftas íobre a pedra d'Ara , com
^ibrazado amor, &charidade,

reno-

'^Anno dd

3-

Orland.lib.i.

r .89. n. 101

,

Rio. lib.i.yi-

tx B

.

I gn
, c

.
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.

Grande

dèvàcàm

nefíâ teno

vacam de

votos.
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renovou íeusvotos,em voz ai

ta.corno hoje fazemos; após el-

le fe íeguiram os mais , com as

mefmas fan&as cercmonias , &
com tam grandes júbilos de in-

j

tenor coníòlaçam , & ardentes
|

fuípiros ao eco, que muitas ve--

:

zes nam cabendo dentro na al-

ma a íuave violência do divino

Efpinto, brotando fora lhes in-

terrompia as palavras, fem po-

derem continuar com a profif-

íàm,cjue faziam
,
por cauíà dos

fervorofos arTedos , em que as

almas ardiam. Deita maneira

fe feftejou a primeira renova -

çam de votos, que houve em o

noíío Collegio de Coimbra , a
]

onde ainda hoje,duas vezes 110
j

anno, fe repete eíla fanóta me-

}

moria da renovaçam dos votos
j

(como he coílume na Compa-
]

nhía) com grandes aparelhos

de devaçoens antecedentes, &
com muy fervorofas lagrimas

dos cjue fe renovam em efpiri-

tOjComo diremos adiante.

10 Acabado efte acto de
|

tanta piedade , & devaeam, fe
|

tornaram pêra o íèu Collegio,
|

pulando de prazer, & júbilos

d'alma , abrazandofe huns aos

outros com praticas de amor

divino, acezas no fogo da cha-

ridade; animandofe, á viíla de

tantos mimos do ceo,a padecer

muitos trabalhos por hum Se-

nhor tam liberarem communi-

car favores divinos a quem ta-

humanas. Quatro dias, depois

deita ditofa renovaçam, íe lhes

acrecétou a alegria, com a che-

o-ada de finco companheiros,

que de novo,como novo íubfi-

diojlhes inviou noflb fàndoPa-

dre Ignacio de Loyola^os qua-

es eram o Padre Martim de S

Cruz,Caftelhano ,
que depois

foy o fegundo Reitor do Col-

legio de Coimbra: o PadreAn-

tónio Criminal Italiano, que

foy o primeiro da Companhia,

'cjue,em teftimunbo da fé, derra-

mou íèu fangue , & abrio efte

ditoíò caminho aos muitos,que

tam prodigamete deram as vi-

das pelo author da vida ; o ter-

ceiro foy o Padre Nicolao La-

cinoto, & Hercules Bucero Ita-

lianos^ o P.Guilherme Codu-

ro Francês.

CAPITVLO XXI.

Dapõuca eftimacmn ,
que na

Vniver[idade fe fmà dos

noffos , S| tomo fefoyhudan-

do efla mm opimmm&dcs

primeiros,qw entraram

naquelk Col

íe

^inm da

újunina
3-

Chegam

algus nof-

jos de no-

vo aoCol-

kgio de

Coimhra.

Eíla maneira pro-

cediam os primei-

ros habitadores do

to fe retirava de converfaçoes Collegio de Coimbra ,
conhe-

cidos
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"orno em
"oimhra
r
e fazia

,ouce \ca-

r
o dos nof

fosrtoprin

<;ipio.

cidos,& eftimados de Deos, eí-

condidos , & deíprezidos dos

homens. Nam podia eífca vida

tam íanéta deixar de eípantar

aos habitadores daquellacila-,

de; mas como eíles iioífos Pa-

dres eram tam encolhidos , &
tam retirados , fem haver na

terra quem os conhe ceíTe(fen-

do os mais delles eftrangciros,

que mal entendiam a lingoa

Portuguefa) a admiraçam do q

os Conimbricenfes fentiam , fe

lhes mudou em defprezo ,
pelo

que viam : nam havia naquelle

tempo entre elles nenhum.que

pudeííe contentar por prega-

dor , & que atrahiíTe ao novo

Collegio os Academicos;&jal-

gavam os de fora, que todos fe-

riam huns ignorantes, efpantã-

doíe como hum Rey prudente

fazia cafo de gente idiota:íínal-

mente por deiprezo,& zomba-

ria lhes chamavam communv

mente os Franchinotes, nome

que em Portugal coítumam dar

a alguns pobres cftrangeiros,

que vem do Norte a eftas par-

tes, & andam pedindo efmolas>

cantando pelas portas. A eíle

defprezo das peífoas fe acrecê-

tava a fofpeita dos coftumeS;

porque como neíle tempo o

Norte todo ardia em heregias,

que do inferno trouxeram a-

quelles dous diabólicos mini-

ftros Lutero,& Calvino : nam

faltavam alguns,que, com capa

de zelo, punham também a bo-

\A>nne dú
j

Ccfanhia

3-

Èern. fer. 6S.

in Cant. Oves

func habitu,

aftu vulpés.a-

ilulupi. Mali

videri timent,

nê parúm iínt

niali.

ca em os noííos,por ferem mui-

tos eflrangeiros, & algus terem

vindo daquellas partes inficio-

nadas. Eíles zeladores avifavam

aosefhidantes, que fe guardaf-

íèmdaquelles eftrãgeiros, por-

que, ainda que por fora pare-

ciam cordeiros maníbs, por dê-

tro podiam íèr lobos carnicei-

ros
;
que vicio entam he

mais perígofo ,
quando menos

defcuberto j & por iífo diííe bê

S.Bernardo, a que os hereges

de melhor vida fempre foram

de peor aftuciajporque parece-

do ovelhas no habito > fam ra-

pozas no engano ; & fogem de

parecer mãos ,
pêra na verdade

ferem peores \ nem a peçonha

fe dà fenam disfarfada; & como

diííe o outro^} quando o copo

he mais dourado , eatâm .pôde

íèr o veneno mais refinado »

Nam paravam as íolpeitas em|^«
difçuríos domefticos,&em prá-

ticas ao íoalheiro; mas ouve re-

ligiofo(fenam foy mais que hu)

que advirtio muy feria mente a

o Cardeal infante (por ventura

por cuidar
,
que nifto lhe dava

gòfto (
por fabero pouco, que

entam tinha de nos ver em Por-

tugal como confentia fua Alte-

za, que taes homens entraíTem

em aquella Vniveríidâde> aon-

de acodíam todos os mancebos

do Reyno , em èuja idade mais

facilmente fe podia pegar oque

remiam ,
que os nonos podiam

enfinar?

2.Aífim

liivcn' fat.iò.

Sed nulla acd

nita bibútur

Fi<Silibús, ttiò

illa time, cura

pocula fumes
ata.
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Chromca da Companhiade lefu em Vp^tugn!. y^no da

antigamente fez a Elias,
e
qua- (

do fe foy meter na íua cova; el-

tranhandolhe Decs efia retira-

da , com aquella pergunta do
1

\ IO nuc tcmpus

Anjo, Ouidhc áiís.Elid ? que fa-

K

ui0,j^P c
F
fc -

zes aqui Elias i como fe lhe dií-

íera, íegundo commenta Lyra,

que nam era ainda tempo de

|

defcanío, quando tinha obriga-

çam de trabalhar pelafalvaçam

2 Aílim julga o mun-
do muitas vezes dos íèrvos

de Deos , & mim he eíla a pri-

meira vez que delíes formou

juizos errados, que até no meí-

m o filho de Deos vimes com-

i
prida efta verdade, pois chega-

ram os homens a ter pòr Ssma-

maritano, c & peccador o que

era íãnótxx& innocente:& feos

peniamentos de Deos, como o
J

dos próximos. Pêra acodir a

Propheta Á
diz, andam tam re- í ifto,tinha ufado o Padre meítre

montados dos juizos dos ho- Simam, com lua muita pruden-

mens, fegundoa diílancia que

tem o ceo da terra • tal vez afíi

iam cs pareceres dos mudanos,

& os prccedirr.entos dos reli-

gioíos. Bem viam aquelles hu-

mildes íervos do Senhor quam
{

pouco eítimados eram dos ci-
|

dadaôs de Coimbra, que os def
|

conheciam, & dos Académicos

da Vniverí?dade,que os defpre-

zavam; porem deites de fprezos 1

dos homens faziam grangearia

pêra com Deos, & quanto me-
nos íè viam eílfmados do mun-
do, tanto mais íè recolhmm en-

tre íy;& íè retiravam das gêtes,

Sc tratavam com os Anjos.

3 Porem como a Compa-
nhia veyo ao mundo,nam pêra

viver encerrada fó com Deos,

no retiro das cellas • mas pêra

tratar também com os homens,

.
no publico das praças

,
parece

que lhes poderia o mefmo Se-

nhor reprovar efle feu recolhi-

,

mento em caía, tendo obriga

->

c

3.Reg.c.. 9
n.i;. Lyian.

ibi.Nõ eíl ad-

huc tempus

ris pro falute

homihum.

Irmam
Manoel

'cia,de huma íànctà traça f pre- Godinho

\

vendo ia o que podia íuce-
\

vePlldoas
\à \ n \Jecular

I

derjpera que ao menos os eítu-
\ trazia os

dantes perdeííèm o medo
,
que efiuàâtes

tinham de nos , & pêra que os a nofia

podeííemos nós tratar a elles;
caJa-

'

mandoulhes diante , como dif-

íèmos,ao irmam Manoel Godi-

nho, veftido em trajos de efíu-

dante, pêra que defta maneira

o admitrííèm pelo hahito,álem<

de fer muy conhecido pela pef-

íoa. Vivia eííe, & tratava com
os eftudantes , era religiofo, &
moítravafe íecular • o exterior

era de eftudante polido , & ga-

lhardo^ animo de religioío ím

milde,& compoílo : era íàcob

verdadeiro, & 'moftravaíc Efau;

fingido: pêra com eftes fâncíos

enganos defenganar ao mun-
do, &com eftes novos disfaríes,

defmentir feus enredos. Vinha
muitas vezes a noíía caía a cõ-

feíTarfe,& a commungar; trazia

de quando em quando confVo
1 oçam de pregar por fora: como outros amigos, hora huns, hora

,

outros.

""
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'.ezoes,
q

ava o ir

lamMa-
oelGodi-

ho aos ef
udantes

<? Coira-

ra.

onusquilibet

:zlumituj,l<

lento, ff pro

icio. 1. Quo-
es.H.qui do-

), ff de pio-

at. c. unico

e ícrutinio,

ap.dudum,

outros,como meínor podia,pe-

ra lhes tirai" os medos, que dos

noííbs tinham : pello caminho,

& nas praticas ordinárias , lhes

períuadia o que nefte particu-

lar entendia, & ellc o lábia fa-

zer com muy bem ordenadas

palavras, & bem apontadas re-

zoens.

4 Certo
,
fenhores, dizia o ir-

mam Manoel Godinho,^ nam

Vejo rezam
,

que vos obrigue afentir

mal
} (^f afugir de gente tam qualifi-

cada
ffe fugis dellesporfenm eslran-

leiros , a virtude, que profefíam, lhes

dá Privilegio de naturaes : pmco im-

porta nam lhe entenderdes a hngoa

quefalam forque elleS bem fe expli-

campelo exemplo,que dam
;
(gjr aonde

bradam as obras , fam efcufadas as

palavras. "Nam tendes pêra, quê os ter

porfefputos na doutrina, que enfinam,

pois ainda lhes nam ouvijles os termos

com quefe explicam : que nam hâ lici-

to, conforme a todo bom direito, pre-

fumtrde alguém que he de mãos cojlu-

mes 3 antes de haverprova bajlante-,

quanto mais que nam pôde haverforn-

ira de maldade em quem tanto pro-

feffa a virtude. Sefugis deitespor
fe-

rem tam pobres no trajo, tam encolhi-

dos no trato , tam modefos nos olhos,

($f tam apontados nas palavras ; cau-

fas eram ejlas perd os demandarmos

de muito knge
,
(^r nampêra osfugir-

mos, ttndoos tam perto, Se os tendes

por idiotas 5 (efrfi
os julgaispor igno-

rantes,vergonha he nofja vermos qua-

ta ventagem nos fazem na verdadeira

fabiduria. Lembremvos as queixas,

que S. .AgoHinho % teve defy,(grde

[eus amigos ,á ^uiíla da rvirtude de

S. ^Antam, 0^ de feus monges, quefe

levantavam os idiotas , 0f lhes arre-

batavam o eco
, (çjf

que elles comJuas

[ciências hiam caminhando p<

újfdnhtâ

3-

Terá o

inferno.

5 Ocafo hefenhores^ctecétava
j

o irmam Manoel Godinho, que

nos podemos correr de conhecerem me-

lhor os cortefaos dd corte de Lisboa

as preciofas letras defesfábios idiotas,

que nos tanto defprezamos : elRey T>.

Ioam , nofjo fenhor , os traz., d elles

nos olhos j (ffi
defeca de os recolher

emfua alma
; (^fe os namprezara

como filhos , nam nolos mandará Por

vifnhos ,pots tanto efimâ eflafua ZJ-

mverfidade. "Nam tendes que recear

que feu trato <uos caufe algum mal,

antes eflou certo que ,fe os tratardes,

tereis dahi grande bem.Muuagraça

acho que nam tememos nas nojjas co-

quiflas tratar com Jxfouros ,
quefam

públicos peccadores
, (^f que'temamos

dentro em Coimbrãfalar com homens,

queparecem grandes fanBos. Mais

rezam havia pêra fe guardarem elles

de nós , do que he ofundamento ,
que

temos perdfugirmos nós delies ? por*

qUè ellesfam homensJanBos ,($r reco-

lhidos na %ehgiam ; nósfomosfecula-

res,($f difrahidos no mundo-, elles de

nós nenhum bem tem que efperdr, nós

porJuayiapodemos alcançar dfalvd-

çarft : fik com tudo d mim me coníía

que nos defejam trdtdr ,
perd nos po-

derem melhordr : 0Tfefe retiram he,

borque nam querem darpena d quem

Jefejamfervir". bufcdyos, fenhores, (gjr

trata~

Aug hb .8 cô-

fef.c.ó.Svrtgilr

indoai,&c &
rapiunc »°bis
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"Começam
' oydeCoim

I
-Í./YZ íí tífftf-

\-xar a ro-

! */á ^i/tó

! ^ tinham

[Jos/iojfos.

tratayos ao menos hum* fá t^ç,, <?#f

^íí namfam emféfiados, que vos ha-

jam de combinarfó com a vifla
j
$r

fe vos nam comentarem, com major

,
^acuidade ospodeis largar, do que he a

dificuldade, co me a?ôm os nam qtte-

! J
x L

reis demandar.

6 Com eílas,& outras pra-

ticas , & com femelhantes re-

zoados foy o irmam Manoel

Godinho abrandando a dureza

dos Académicos ; foramíelhe a

alguns tirando dos olhos as ca-

taratas, com (]ue olhavam pêra

noíTas couíàs
;
que o fogo nam

pode muito tempo eftar íèm

por fy fe manifeftar: nem a luz

clara, & bella perde íua graça,

& fermofura entre as íòmbras

do que, depois de abertos os o-

|

lhos,íabiam trazer nellesosque,

i com elles fechados, nam viam:

: começaram acodir a noíía ca-

ía^ tratar os noííos, mudando
o deíprezo em eílima, & em a-

I

mor a eíquivança.

! 7 Eítando as couíàs já ne-

fta altura , o primeiro, que nos

veyo demandar a Companhia,
foy hum Sacerdote Português
de Villapouca de Aguiar , co-

marca de traz os montes
,
por

nome Pêro Lopes , homem de
muita virtude,& grande bonda-
de, de grande confiança, & ze-

lo da Religiam; & por eíla cau-

íà lhe foy encommendado o

meneo temporal das rendas do
feas,& tenebroíàsj antes a mef I Collegio,& grangearia dos mo-
rna luz

,
que meftra os outros 1

j

íiciros,que,andando o tempo,fe

Amb.inexzm.

l&.i C9Í*»
noru operum
p.cprmeit, ut

externo cômc
datote non e-

geãt.íed giatii

tu5iCum vidc-

lur, ipíatcíUn

f

obje&os, por íy fe louva pri-

meiro, &íè manifefta aiy mef
ma,eícuíàndo luzes alheas,pois

tem a luz tanto de caía; que ef-

ta he(diz S. Ambroíio, h
falan-

do da meíma luz) a proprieda-

de das obras de Deos, que ten-

doteftimunhos próprios , eícu-

fam louvores alheos. Pouco, Sc

pouco íè foy auíèntando o me-
do , & o aíco , que tinham aos

noíTos;& a experiência lhes hia

moílrando 3 que eram plantas

efeolhidas , criadas com influê-

cias do céo, mais pêra aprovei-

tar gente perdida.que pêra dc-

fencaminhar eftudames quie-

tos. Vieram finalmente os Co-

uniram ao Collegio de Coim
bra, aonde acabou íànótaméte.

j

Entrou logo o irmam Adam
1 Frãcifco, q foy coadjutor tem-

!
poral,oqual no anno de 154o.

1

foy mandado pêra a índia, &iâ
I trabalhou com muito louvor.

I Após efte veyo pedir a Com-
I panhia hum eftudante Theolo-

j

go, natural de Betancor cidade

no Reyno de Galliza, chamado
Ioam de S.Miguel; era muy bõ
letrado, &muy apurado na lin-

goa Caftelhana, na qual prega-

va com tanta e!oquencia,& íua-

vidade
,
que com rezam foy ti-

do por hum dos principaespré-

gadores,que teve a Companhia
nimbricenfes a moftrar ao mu- neftes Reynos. Foy homem de

grande
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limo primeiro.Uno de

inflo de
j

grande elpinto^& Teus confe-

543- lhos, & avifos eípirituaes fe ad-

vertiam , 8c eícreviam ,
como

de homem íãncto . Muitas ve-

zes lhe fucedia , que depois de

larga rneditaçam das coufas di-

vinas , ficava todo o dia en-

levado em Deos , fem fe lem-

brar de outra coufa , tam a-

br.azado , & aceíõ em efpi-

rito ,
que, à força de fufpi-

ros , 8c gemidos ao ceo
,
pa-

recia arrancarfelhe a alma

»

Dez annos somente gozamos

do bem defte iníigne fogei-

to , mas nefte breve tempo

recopilou largos annos ;
fio-

receo principalmente em fan-

cto Antam de Lisboa , com o

Padre meftre Gonçalo de Me-

deiros , & com o Padre Mi-

cer Ioam (
que foram as três

primeiras , 8c principaes co-

lumnas, fobre asquaes , na-

quelle tempo, íè fundou, nam

menos o temporal
,
que o eí-

piritual edifício daquelie Col-

legio) aonde acabou ían&if-

íímamente ;
moftrando, na ul-

tima hora de fua vida , a gran-

de eftimaçam ,
que fazia da

que agora efcolheo na

Companhia: co-

mo adiante

veremos.

[•?•]

Cap.XXII. IOO <J»r>eJd\\
'« 1" "" <

*"•
-
' """

'
'"•""" —' s& 1

topanma

CAPITVLO XXII.

Entram na CotnpanhiaMel-

ckor N/mes Barreto , pro-

vao o Padre meftre Simam

com himia nova vwrúftcaçam:

vem tambe, entre outros
}
Dom

Gonçalo da Sjheira^S

Dom Rodrigo deo
> Menefes.

Omeçou logo atear-

íè o fogo do divino

elpirito no mais flo-

rente daquella Vniveríidade:

obrou a divina luz feus efíei-

tos , alumiando a muitos, que

andavam mais nos olhos de

todos
5

por illuftres no fan -

gue, 8c melhores nos talentos,

pêra nelles íe fundarem fermo-

ías torres de fãnótidade, em
honra de Deos

>
gloria defte

Reyno, 8c eftimaçam da Com-
panhia. Seguiofe logo a voca-

çam , & entrada no Collegio

de Coimbra de hum infigoe

ThèologonaqueílaVniverfida-

de (
pofto que o noífo hiftoria-

j

dor
a
geral quer cj foífe Cano- -^x».^

nifta, cõ menos fudameto, do ^
nos temos) chamavafe Melchi-

or Nunes Barreto , natural da

cidade do Porto %
da melhor

gête,& dos mais principaes da-

quelie lugar ( como veremos

adianteK
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Tu es magi-
tcr m Ifracl,

tto-

•

'íl.e. 2i .n.3.

S'.-cus pedes

Oamaliclis e-
j

rudirus , iuxta I

eritatê pater-
j

i3c legis. I

d

Lyran. ibi. Na
j ^ontêptui ha-

j >eretur , quafi

a olis firripli-

cíbus rceepta . I

adiante, quando falarmos em
feu irmam o Padre Ioam Nu-
nes Barreto , que foy Patriar-

cha de Ethiopia ,& emo Pa-

dre Affonío Barreto, també feu

irmam.todos tresplantas de bé-

cam , efeolhidas pêra o ceo da

Companhia) Quando o P. M.
Melchior yeyo pedir aCompa-
nhia , tinha íeus eftudos acaba-

dos , & eftavam feitos os autos

necefTarios pêra fe haver de

graduar naquella faculdade de

theologOj&fólhe faltava tomar

o grão de Doutor;& por cuidar

que fazia nifto a Deos mayor
holocaufto,íè entraíTe fem efta

honra,lha quiz íàcrifícar,vindo

íèm elíaà Companhia: porem

o P.M.Simam,que entam efta-

va em Coimbra , & governava

as coufas com peníamentos

mais fobrelevados,lhe ordenou

que primeiro tomaífe o grão

de Doutor
, pêra mayor mere-

cimento da humildade, que buf

cava, & pêra mayor authorida-

de da efeolha
, que fazia

;
que

também Chrifto quiz em lua

companhia homens conheci -

dos por letrados , como hum
Nicodemos, b

meftre da ef-

chola Hebrea
; & a hum Pau-

lo,
c tam erudito nas eferitu-

ras
;
pêra que , como diz Ly-

rano
,

d nam defprezaííem aos

Apoftolos per ignorantes, pois

també entre fy tinham homes
fibios.

2 Chegou o dia , em que

o novo candidato da Compa-
nhia havia de tomar o gráo

de Doutor
j
quiz o Padre me-

ftre Simam
,
que foííe com to-

das as ceremonias , & lolenni-

dades coftumadas de chara-

melas, atabales, oraçoens
,
pro-

pinas, acompanhamentos, co-

mo íe faz naqueílaVniverfida-

de: q, pêra quê dizia vir fugin-

do das horas do mundo,era no-

va, &duramortifícaçarri ; re-

pugnava elle com grande hu-

mildade : porem quando elle

le moftrava mais íentido , o

coníblava o Padre meftre Si-

mam,com as palavras de Chri-

fto a Sam Pedro, quando re-

ííftio â honra , que o Senhor

lhe fazia ,

e
Quoâ ego faao tu

nejeis modo , fcies amem poBea -

}

em reíòluçarn obedeceo , to-

mou o grão , poz a borla

,

reqebeo o capelo , aceitou

as honras , & entrou em nof

íà caía , acompanhado de to-

dos os graduados , como he

coftume daquella Vniverílda-

de,que acõpanhem atè fua caía

ao novoDoutor. Tãto q entrou

no Collegio , lhe ordenou o P.

meftre Simam
,
que tomaffe ás

coftas hum carneiro, que jà ali

eftava esfolado , 8c o levaífe,

hindo em corpo, pelo meyo da

cidade,a oíferecer de propina a

o D.MarcosRomèo cathedrati-

code Theologia,muy conheci-

do nefteReiao,&:meftre,qtinha

fido do InfãteD. Duarte,fArce-

In hift. Archi.

Bracar. in vita

Ipf. D. Eduar

biípo
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biíjx> eleito deBr$ga,oqualtinha

fido padrinho no grão : obede-

ceoohuinildeDoutor,ede muy

boa võ.tade largou a borla, dei-

xou o çapelo,pera levar acamei

ro
;
& cõ grade cõfiança,& igual

alegria foy pela cidade de Co-

imbra,naquella poílura, a com-

prir fua obediência : entra em

cafa de Marcos Ròrneo,que fi-

cou cheo de coníufam com tal

modo de propina , & muy em-

baraçado de ver tam defufa-

da acçara , & em peíToa de

tanta qualidade , Sc tam en-

contrada com a honra dou-

toral , ainda frefea daqudla

hora . Defaífombrouo o novo

Doutor, & aííerenoulhe oa-

nimo , com eftas formaes pa-

lavr as : EBe he , finhor ^Doutor > o

<vexame, que., depois do meu dou-

toramento , me dá, a Companhia

de 1BSV , a fim de me graduar

no efinrito da mortificaram i ($f

dcfiprczj} do mundo > Vendo o

grave Doutor o fíiri daqueííe

fando disfarfe , o levou nos

braços
,
prezando dali por di-

ante mais a Companhia , pois

tinha fubditos ,
que tomavam

as honras mais pêra exercício

de humildade ,
que pêra often-

taçam de vaidade*

3 Defta maneira provava

o Padre meftre SimaiU aquelles

feus primeiros noviços, renova-

do neíle ado de obediência^

humildade, aquelle primitivo

eípirito, com que Sàm Francii-

'co criava a íeus íubditos; & cõ

queCa:olomano 8 irmam depi-

pino Pvey de França, feito reli-

gioíò de S. Bento, mandado pe-

lo íuDenor, levava ao campo a

parlar as ove

jdnno da

CepAnhii

8
LeoHolt.lib.i

Chron . ÇaSiin.

cap. 7 .

hit earn ir) h'.i-

meros fuos

niês do/r.um,

lhas do mofteiro;

,guia.ndo as aveitóas,& o P.

M. Melchior^ levando o carhei-

! ro,ambos cõ muita alegria
}
por

' amor de Deos* També aquel-

le bom paftoí do h Evangelho,
;
Luc ly.jí, H

' com muito goílo, tomou aos?/?^-^

hombros a ovelha, que andava

í perdida, & a levou pêra caía-cõ

| nam menor farisfaçam o P. M.

|
Melchior tomou às coitas o

carneiro,pera o levar a cafa do

Doutor: o paftor fe alegrou pe-

lo proveito
,
que lhe vinha da-

quelle achadoj o P.M. Melchi-

or feftejava o ganho
,
que lhe

reíultava por obedecer » E af-

fím como nefte paftor parecia

rariito bem a carga da ovelha

aos hombros ; affim. o novo ca-

valeiro de Chrifto melhor pa-

recia com o carneiro esfolado

às coílas , do que os Príncipes

do Tuíam com o íeu cordeiro

douro aopeícoça. Êíle he â-

quelle grade fervo de Deos M.

Melchior, que depois no anno

de 1551- deo à vela pêra a ín-

dia , aonde fez grandes fervi-

çosaDeôs : & íueedendo por

Próvincial,em lugar doApoíto-

lo ào Oriete S. Frãdfco de Xa-

vier, depois da morte do P.M.

Gafpaf,o quiz imitar nos catni-

! nho's,aííi'como queria c| o repre

K2 íeníaífe
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Entra ou-

tros na

Copanhia,

Cbroma da Companhia de lefu em Vortuaai,

de Nicèaíentaííe no offício; paliou ao Ia

pam , correo aquelles Reynos,

vendo, & coníòlando aquelles

chriftaõs , & padeceo glorio-

ííiliLBOs trabalhos, dos quaes fa-

iaremos ao diante.

4 Após o Padre meftre

Melchior , entrou logo na

Companhia o Padre Fmctuoíò

Nogueira
, que foy homem

muito virtuoíò, mahíò, & efpi-

ritual , & como tal tinha por

officio no Collegio de Coim-

bra dar os exercícios eípiri-

tuaes , 8c inftruir nas cou-

fas da oraçam aos irmãos da

Companhia . Depois , com
zelo de ajudar as almas, paf

íòu, por ordem dos íuperio-

res , àquella parte da Afri-

ca , a que chamamos Gui -

nè , aonde tendo padecidos

muitos trabalhos , 8c grandes

defemparos , na converfam da-

quelles gentios , íè foy a gozar

do defcaníb eterno , morrendo

na empreza do Reyno deCon-

5 Seguiofe logo o Padre

Melchior Carneiro natural da
cidade de Coimbra

, muy no-

bre por geraçarn , & mais illu-

ftre. por fuás virtudes; foy varam
muito dado â mortificacam, &
devaçam,& proveito das almas;

foy o primeiroReitor doColIe-

gio d'Evora , & d'ali foy man-
dado pêra a índia , aonde o
obrigaram íêus fuperiores a a-

ceitar a dignidade de Bifpo

T^=
£era luceder a o

Padre Patriarcha de Ethiopia;

morreo em Macáo trabalhan-

do como íàncto
;
delle falare-

mos em feu lugar no livro ter-

ceiro.

6 De tal maneira la-

vrou efte divino fogo
,
que

a o principio parecia eftar ef-

condido debaixo da cinza da

humildade
,
que chegou a a:

brazar os mais altos cedros
daquelle fermoíò Libano da
Vniverfídade j neíla havia

dous mancebos fidalgos
,
que

eram os dous olhos em quem
todos melhor empregávamos
íêus

; eram as duas flores

mais bellas daquelle jardim
efcholaftico eram as duas

pérolas mais brilhantes da-
quella madre pérola da Vnj-
veríidade

j eram as duas ef-

treílas mais luzentes daquela
le ceò Conimbricenfe * per

ferem os mais illuftres no fan-

gue , mais eílimados de to-

dos , mais bufeados dos ami-

gos
, melhor dotados de en-

genho
, mais ricos de efpe-

ranças ; 8c em fim a melhor
gala daquellas tam florentes

efcholas , 8c os que melhor
reprefentavam naquelle famo-
fo theatro da juventud Lu-
íitana . Hum delles fe cha-
mava Dom Gonçalo da Sylvei-

ra , o outro íè dizia Dom P<o-

drigo de .Menefes
; em am-

bos > com os efmaltes da arte,

y:nno d

Ccpanhi

4-

Sam rece

hidos na

Cdpanhic

£>• Gdcak

da Syhe.

ra, & D
Rodrigo

de Mene-

fes.

com
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rogemto

'S de D.

dealo da

ylveira.
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limo primeiro.

competiam 'Ss^ns da nature-

za: tinha Dom Gonçalo vinte

anp©$ de idade,era filho de D.

Luis da Sylveira primeiro Cõ-

de daSortelha,guarda mor dèl-

ReyDomloam IÍI.alcaide mór

de Alenquer, filho de Nuno

Martins da Sylveira, fenhor de

Góes , & mordomo da Rainha

Dona Catherina , & de Dona

Philippa de Vilhena- era o Cõ-

de Dom Luis da Sylveira pef-

íoa de grandes partes, muy va-

lido,em algum tempo, com el-

Rey ; & por huns ,
Sc outros

reípeitos eleito por embaixa-

dor, pêra tratar, & concluir o

caíamento da Emperatriz Do-

na Ifabel , irmã delRey Dom

Ioam, com o Emperador Car-

los quinto . Era cafado coril

a Condeíía Dona Brites Cou-

tinha ( & nam de Noronha,

como na faa vida lhe cha-

mam ) ímy do Padre Dom
Gonçalo , a qual foy filha de

Dom Fernando Coutinho,Ma-

nchai do Reyno ( o que ma-

taram em Calecut ,
quando,

em companhia do grande Af-

fonfo d'Albuquerque , os no£

fos quizeram tomar aquella ci-

dade ao Zamorim) deites dous

caiados D. Luis da Sylveira, &
D. Brites Coutinha, pays do P.

D. Gõçalo,defcédé hoje nafó os

Cõdesda Sovtelha,roas tãbeos

Condes de S.Ioam, porq delles

naceo D. Philippa de Vilhena,

q caíbu cô Luis Alvares deTa-

Cap.XXIL

vora priiTjeiro deite nome,kíkr

io Mogadouro, vifavò doCõde

de S.íoam, António Luis deTa

ora,q hoje vive:do mefmo tro-

co defeéderam o morgado d'G-

iveira,& a CõdeíTade S.Cruz,

cõ outras ílluftriíhmás caías.

7 Cõ efte fer o nafeimento de

D.Gõçalo,per hua,& outra par-

te, de mayor eítima era o valor

1 da peííoa ; q o luftre do Tangue

;

porq tinha excellête engenho,

o juizo muy aísêtado,& dotado

ide grande piedade Kà qual era

ifummamente inclinado : habi-

tava elle dentro no moíteiro de

jSvCruz de Coimbra, aonde os

noííòs foram ao principio rece-

bidos, Sc muy bem hoípedados

dos muy reverendos Padres

daquelle infigne convento', lo-

go ali j com a entrada dos

noííos religioíõs , fe começou

Dom Gonçalo da Sylveira a

afeiçoar a feu procedimento:

ficava vifinho , & á viftado

novo Collegio , via muitas ve-

zes com os olhos os noííos re-

ligioíõs , os quaes jà trazia na

alma, edificado principal men-

mente na modeítia
,
que mo-

ftravam nos olhos , no defpre-

zo ,
que tinham do mundo.

Veyo efte fidalgo a pedir a

Companhia , foy recebido pe-

lo Padre meítre Simarn ,
de-

pois de examinar, & entender

o efpirito de faa vocaçarn.

8 A Dom Gonçalo feguio

t logo D. Rodrigo de Meneies,

rilhoK 3
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114 Chromca da Companhia, de lefu em BôrtagaL

filho também legitimo de Dõ
Henrique de Menefes^gover-
nador da caía do Civefcõmen-
dador daAzinhaga,&da Idanha

a velha, & também capitam em
Tangere(& pofto que tinha fi-

do canonifta, moftrou bem ne-

fte cargo,qfe íàbia uíar dos tex

tos,melhor podiajugar da laça)

•o cjual foy filho de Dom íoam
de Meneies, primeiro Cõde de

Tarouca
;
acjué chamavam oCõ

dePrior,porq eraPrior doCrato.

Era D. Rodrigo muy querido,&

muy prezado de íeu pay , & de

íua mãy Dona Brites de Vilhe-

na/enhora de grandes virtudes,

& de muy illuftre geraçam , fi-

iha de Ruy Barreto alcaide

mor de Faro. E como ambos
eftes dous mancebos eram tam
íèmelhantes nas calidades da

natureza, aífim o foram també

nos primores da graça
, que bé

moftrou logo íeus effeitos,em

mover a tam illuftres pretende-

res da humildade , a vir bufear

huma Religiam tam nova em
Teu nafeimento, & tam deípre-

zada ainda do mundo- bem po-

díamos delles dizer com oPro-

pheta , Tra^enetunt príncipes con-

'

mnãi, que fe adiantaram, Sc aju-

taram eftes
,
que íe nam eram

dous príncipes , eram os dous

principaes daquella Vniverfi-

dade.

9 Grande coníblaçam ti-

veram os Padres , & irmãos do

novo Collegio, com Deos lhes

meter em calL aqueiíes dous

infignes íogeitos
, que logo co-

meçaram a eftimar, como duas

joyas mais precioíàs do theíou-

ro da Religiam. E pofto que os

viam tam apoftados em conti-

nuar íèus bons propofitos: com
tudo o Reitor Diogo Miram
(como tam prudente q era, &
a que a luz do ceo tãto guiava)

coníiderando as tempeftades,

que ordinariamente levantam,

em taes occafioens, os pays po-

deroíbs no mundo,contra os fi-

lhos,que íè recolhem cõ Deos;

& receando muito, que o Con-
de da Sortelha,& o governador
da cafa do Civel refiftiíTem aos

fervoroíbs intentos de feus fi-

lhos (aftim pelo muito que lhes

queriam
, como pela novidade

da Religiam
,
que efcolheram)

tratou muito de íua conferva-

çam^que os noviços, como plã-

tas tenras , mais facilmente pe-

rigam á vifta dos pays ; & por

iíío nem Chrifto fofre que hum
filho, nos primeiros lanços de

íua vocaçam,fe oceupe nas ho-

ras de hum pay defuncto,dizé-

dolhe o que lemos no Evange-

lho... fite ofiga, fficpse deixe aos mor-
\

|tM . c\ s , n lt

tosfepultarfeus mortos-, porque he
certo o que diíTe Séneca,

l

que
nunca a demafiada benevolên-

cia nos pays, trouxe muito pro-

veito aos filhos; por efta rezam
tratou o Reitor de os levar fo-

ra de Coimbra.E peraque eftas

duas flores pudeííem ao diante

dar

Sine mortuos
fepelire mor-
tuos iuos.

I

Séneca adMar
fiam. Nuiiquã

indulgentia ad
unlirac&m rei-

pcxít.



Lmro primeiro, Cap. XX
3t£

dar copiofo finito
,

procurou

que primeiro lançaííern profu-

dasraizes no bem começado:

& também pêra Deos as regar

com feus divinos favores,& ce-

leftiaes influencias, & lhes talar

ao coraçam , uíòu do coníelho

do Propheta, m que foy levalos

ao defeito , & nelle darlhe os

exercícios efpirituaes de noíío

P. S.Ignacio , conforme ao co-

ftume da Companhia ; retirou

os a huma quinta íolitaria, muy
accommodada pêra a contem-

plaçam , fituada duas legoas á-

lem da cidade do Porto , que

era do pay de hum irmam da

Companhia, do qual flava eftes

fegredos . Aqui lhes deu os

exercícios efpirituaes, tédo por

importante obrigaçarn de feu

ofíicio , deixar por algum tem-

po o governo do Collegío
,
por

lhe hir gragear eftes dous Col-

legiaes.

io Deixemos agora por

hum pouco aos dous devotos

exercitantes no feubemaven-

turado retiro,que d'aqui a pou-

co os viremos demandar
,
pêra

vermos as armas,com que fahi-

ram deíte rícoalmazem de vir-

tudes, pêra reíiftirâs batalhas,

que lhe fizeram os homens , &
pêra fe occuparem na vida, que

fabem eftimar os Anjos : & ve-

jamos outros , que vem pedir a

Companhia , aííim Theologos,

como Canoniftas,movidos com

o exemplo de taes noviços.

i. -^ MJ ÍAn\

delleTLTiísirfer^ í^*fFoy hum
eíludante nobre, & de grandes 4>

prendas,que,chairiado pelo Spi-

rito ían&o, trocou o eítudo das

leys Imperiaes,pela efchola dos

coníeihos de Chriílo,& entrou

na Companhia, na qual foy in

figne, nam menos em virtude

de obedecer,que em prudência:

de governar : em Portugal foy

Reitor do Collegin de Coim-

bra, fucedendo no governo ao

Padre Luis Gonçalves da Ca-

mara,como diremos no princi-

pio do terceiro livro-& noBra-

fil • por muitos annos > teve o

cargo de Provincial, aonde fez

grandes ferviços a Deos,& aca-

bou como íôldado esforçado,

fem nunca largar a eftancia, nê

deixar as armas.

1 1 Após efte entrou logo

na Companhia outro eíludante

chamado AntonioCorrea The-

ologo, natural da cidade dó

Porto, que entam era moço na

idade
}
na qual foy creícendo, &

muito mais na virtude , atè íèr

hum perfeito varam de muita

oraçam,& mortificaçam, home
verdadeiramente humilde , 8c

pobre de eípirito.Foy o primei-

ro meftre de noviços, que hou-

ve neíta Província, depois de I

praticadas as conftituiçoens,do

qual falaremos ao diante,quan-

do tratarmos das coufas da cafa

de S.Roque.

i % Foy também recebido

nefte anno o Padre Nuno Ri

Vèm â

Copanhia

Luis da

Gram,

Entra tà~-

hê Anto^

nioCorteâ

1Í4 beiro,
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6 Chromca da Companhmde lájè em FortugfiL

x- adCor. cu
j
Ter naufragiu

feci.nocfe. St

1 dleinprofun.
• do maus fui

beiro , cujos ditoíòs trabalhos

na Ilha de AmboynOjaííim co-

mo diante de Deos lhe grãgeá-

ram a illuítre palma dos q dam
a vida pela fé de Chriíio; aílim

pede neíla ^hiftoria grandes lé-

branças, que deixamos pêra feu

lugar
5
por agora baila dizer, que

em Malaca gozou da vifta , &
converíàcamdoS. Padre Fran-

cifco de Xavier , bebendo na-

quella fonte puriílima o primi-

tivo efpirito da Companhia, &
o verdadeiro zelo da falvaçam

das almas. De Malaca foy en-

viado pelo meímo íàndo Pa-

dre á Ilha de Amboyno, aonde

acodio áquelles deíemparados

chriftaõs . Três vezes no mar

(como outro Apoftolo S. Pau-

lo
n ) fez naufrágio, & na terra

foy grandemente perfeguido

dos Mouros . Doutrinava os

chriítaÕs, deftruia os idolos,Ie-

vantava cruzes nos mefmos lu-

gares , em que o diabo eftava

venerado; & em hum sò anno,

que lhe durou a vida, bautizou

por fua mam duas mil,& oiten-

ta & íeis almas; & bem moftra-

vam eítes bons princípios os

grandes progreíTos, que ao dia-

te faria,fe os Mouros, envejoíòs

de tanto bem , & inimigos de

noífa íànctaReligiamJhe nam
apreííaíTem a morte coma pe-

çonha,que lhe fizeram dar,aca-

bando a vida , depois de dizer

miíía com grande devaçam , &
notáveis júbilos de alegria, ca-

tando,comoci»ie, naquella u

tima hora"
1

, & tomando aquelle

divino antídoto de vida, contra

o venenoíb trago da morte.

Neíle mefmo anno fe confa-

graram aDeos naCõpanhiaAn-

\

tonio SoareSj&Manoel de Mo-
!
raes

, grandes fervos de Deos;

I

efte na índia pregando, Antó-
nio Soares em Portugal con-
feííando.

CAPITVLO XXÍIÍ.

I

j

Dà liceçdoPapapera naCo-

\panbia nam haver limite nos

\profejps : pêra todospromete

redas elRej D.Ioam:dafe no-

ticia dos eftados deprofefi-

fos,âuehá?ia Com-»

panhia.

Ram jà tantos os que,

movidos pelo Spirito

"* fanóto, vinham pedir

a Companhia,que foy neceífa-

no ao p. M. Simam hir mais a

tento, em os receber, & fazer

recolher pêra cafa ao irmam
Manoel Godinho

,
que até en-

tam andava com aquelle íànc-

to disfaríe,que temos dito, per-

luadindo aos eftudantes , que

nam fugiíTem dos noííos ; na

qual emprefa teve tam valente

íuceíTo , como temos viílo . A
rezam,que moveoao PadreM

Simam

^Anno da

4-

Eram já
|

demafia-
j

dos os qnc

pediam ã
Copanhlã^
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Simam a naih querer múu gen-

te j foy porque ainda durava a

limitaçam, que o Surhmo Pon-

tífice puíera á Côpanhia(quan-.

àô à primeira vez acc fcfirmou)

de riam podei admiti 1 âprofii-

fam folcriné mayor numero
, q

feffenta. Oiitrá cafcfa também
havia pêra nam admitir mus,

porque el&ey Òctii íouni o

ííl. naquelles princípios riam

mandava dar fuítentáçam mais

qu? psra vinte fc finco fogei-

tos; que os rios,ainda que muy
caudaloíbs , em feus principieis

hvam muy pouca agoa.

2 Tinha jâ entrado o an-

riode 1543. (que era o quarto

dâ Coíftpahhia) 8c cónfiJeràn-

dó túà Sin&idade o copiofo

finito, qiietré filhos da Compa-

nhia ji rééolhianl por varias

partes éê mdriddi ven^d quam

neeeíTands èrâm naqúelíe tepo

obreiros zeloíbs da falvaçanl

das almas,& q liavia mufraè ci^

dades,& povos, que cõ grandes

iníl anciãs pediam fiindaçoenS

noflo ían&o Patriarcha lgna-

eio3refpcnc/eò(comò diz o noí-

ío hiíloriador Orlahdinò
3

) Ex
titigt-pfiwafatiBitatis cathedrd, que

a tam jufta petiçam fè ham po

dia negar juftiíhmo defpachò

& favor: & àfsim declarou,que

izehtavà a Companhia de toda

a limitaçam de peíToas,& tem

pò> & que de novo a declarav;

por Religiàm
b
regulai*

á Sc con

authoridade Pontificai,& Apo
ftolica,a aprovava,& confirma

va; dando licença pêra todos o

que cjíttéeífem entrar na Com
pahhiá,âfsim perá jjrofeíToSjCo

mo coadjutores formados, de c

;

fe p
s

aííárám letras em 14. de

! Março d<ê i f43.no anno deci-

\ mo de feu fcorítificadèias quaes

; começara, ImtiUBum ntbis defúper,

(grc.que nam era bem,cj os ho-

mens afsinaíTem termo á quem

Deos nam punha limite; 8c pu-

dera bem o íàn&ifsimo Padre

dizer â Cópanhia o que ° Ifaiâs

jádiíferá á Igreja : Dihtd kcufn

teniòrij iui
y (# f>elles tabemdcUlorum

II 7 iÀwh* à<t

Cofânhia

4
:

Qofirmafe

afegunda
vez a Có-

panhia, sê

limite nos

profejfos.

a

Oil. hb.4.11.3.

de Collegios, & de (fâías; & fo , ttiorum êxtenâe: nè parcas: ad âèxtè-

bendo de certo haver muitos de

grades talentos, que defejâvam

Ter da Companhia^ julgou, qtíé

nam era bem que pois Deos ef-

tendèra feu fangue pelo mudo

todo , fechaífe elle os braços a

quem, por tam diverfos modos,

os buícavam abertos;

3 Movido por eiras cauías

fummo Paílor ; 8c pela fa-pli- \
|
fe nam punha termo rias pef

ca,que fobre efte ponto lhe fez! fdas, também nam teria algttm
~~~ "**" '

limite

rani, tàr adjtnijirampênetyabts.

j Mal fe pode encarecer

á fatisfaçam ,
qiíe feíúltou ao

Padre meftre Simám da beri-

çâm pontificai, com que o Pa-

pa desfei limitado numero

de feííehtâ profeílos^ efperatido

na divina bondade
,
queafsim

como a eítâ fagrada Religiàm

Bulia z. Anti.

' Í43-

Ifai.e.j4.».2.
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Cimnica da Companhia delefujm Vortugal.

AEn. i. His e-

•;o nec metas
lerura, nec tõ-

poraponam.

Lileralpro

meffa déí-

Rey Dom
Ioam.

limite nos tempos, íenam com
o fim , que Deos ao mundo pu-

zeííe : que> com mayor rezam,

poderemos dizer da noíía Cõ-
panhia, o que o outro

d
cantou

dos feus Romanos, aos quaes

quiz lifongear glorias fem

conto , & prophetizar tempos

fem fim. Foy logo o padre M.
Simam dar eira alegre nova a

íua Alteza , como quem bem
íabia quanto havia de feftejar

a dilataçam da Gompanhia

.

Muito íe alegrou o piedoííisi-

mo Princepe com tara boa no-

va ; Sc perguntando ao Padre,

quantos íubditos tinha no feu

Colíegio de Coimbra , lhe reí-

pQnécOySenhwj fim vinte $r.finc*\

tornou elRey, E forque namfam
mais ? Senhor , diííe o Padre, Por-

que nam chegam a mais as rendas :

dRey , declarando entam a

magnificência de íèugrandia-

(b peito, lhe refpondeo eftas

reaes palavras,dignas de animo
tam liberal,& piedofo : 9adre}

nam ponhais termo algum ao EÍPirito

[anão , recebei na Companhia quantos

juizeraes 3 que eu darei fuftentaçam

pêra todos. Com efta paternal be«

nevolencia do Rey , & com a

pontifical licença do Papa , de

tal maneira creíceo o Colíegio

de Coimbra em religioíos, que
chegamos porvezesaeírarneí-

le duzentos & fincoenta Reli-

gioíos
, & em muitos annos o

nam veceo,nê igualou o Colíe-
gio Romano

( q hoje excede a

todos os da Companhia, aísim

pela fundaçam do Papa Gregó-

rio XIII. como pelos grandes

angmentos
,
que lhe fez o emi-

nentifsimo Cardeal Ludovifio

nepote do Papa Gregório

XV.) Afsim foy engroííando o
Colíegio notavelmente em nu-

mero de bons fogeitos, pêra to-

dos os eftados da Companhia-
*pofto que, naquelles primeiros

onze,ou doze annos,como ain-

da nam havia conftituiçoens a-

juftadas,& publicadas, sò o Pa-
dre M.Simam fez profifíam ío-

lenne nefte Reyno , & a man-
dou eferita aRoma a noíío fan-

eco Padre,em huma forma may
devota, pela nam haver ainda

j

eerta, & commúa. Nem fabe-

mosque em todos eftes annos
fizeíTe algum outro nefta Pro*

vincia profiífam, com votos pu-

blicos,atè o anno de 1553. no
principio da fundaçam da cafa

profeífa de S.Roque,na qual © I

illuftre varam Dom Gonçalo
da Sylveira,com outros Padres,

eomo adiante diremos, fizeram

os primeiros votos públicos, di-

ante da corte toda , dando hu-

ma breve moftra dos três efia-

dosdos profeííbs,que hânaCõ-
panhia,

4 E por quanto e iramos

ainda quafi no principio deita

hiftoria, na qaaf, por vezes, ha-

vemos de falar em profeflbs, &
coadjutores da Companhia , &
ainda agora muita gente dePor-

tu^al

íAnno d*.

QfaMia

4-

Dáfe cota

da varie-

dade de

profejfcssí

ha naCâi

panhia.



Liuro primeiro. Cap. XXIII.

xa c. i.

ir 5-c.j.

õít.p. ío.n. 6

ide Soar.to,

. de Relig,

3.6.C.4. Vi-

5 itêlib v7,c,

1 . àn„s

'rime iro

fiado na

^.Ópanhia

k profef-

os de qua

ro votos.

Conft.p, 5„c,

K«4

Exatn.cap.i

tugal nam tem noticia deite

modo particular,acercade íeus

eítados,pede a rezam, que nam

íàyamos deite capitulo,íèm dar-

mos alguma luz nefta matéria,

apontando, & declarando a dif-

ferença,& calidade dos profef-

fos da Companhia,aquem ago

ra o Papa tirou o limite,que ti-

nha pofto , de íèrem sòs feíTen-

ta.O primeiro, 5
Sc principal eí-

tado da Companhia,he dos Sa-

cerdotes profeíTosde quatro vo

tos, que fazem promTam íòlen-

ne 5 os quaes aos três votos de

pobreza caítidade, & obediên-

cia (q fazé osdemais religioíos)

acrefcentam o quarto voto fo-

lenne f
de efpecial obediência a

o Snrarao Pontífice ,
pêra por

fea mandado hir a qualquer

parte do mundo,& andar entre

fieis & infieis,em ferviço, 8c bê

da Chriftãdade. Eíte voto quiz

fazer a Companhia , pêra ma-

yor veneraçam da Sé apoítoli-

I

ca,& confufamde hereges, que

neítes tempos pretendem apar-

tar a gente da obediência , &
fogeiçam do Pontífice Roma-

no.

5 Eíte hè o mais autori-

zado eítado, 8 8c a mais grave

profitlam
,
que tem a Compa-

nhia ; a eítes coítumamos cha-

mar ,
profeííos de quatro vo-

tos íblennes; entre os quaes

nam fam admitidos fenam Pa

dres muy provados em virtude

íj & muy approvados
h em letras:

II9

a íàtisfacam da virtude dam os

íuperiores ao Prepohto geral,

que refide em Roma, por infor-

mações,q lhe maudã,depois de

variasexperiécias ,
'& de largas

provaçoens
, q ordinariamente

paííam de vinte annos ; Sc ío o

Padre geral pode admittir os,

religiofos a eíta profiíTam íolé

ne. A abonaçam das letras fe

manda ao mefmoPrepofito ge-

ral , dada por quatro examina-

dores 1 meítres de Theologia,

que na informaçam, que man-

dam, com grande fegredo, ham
de jurar

,
que aquellereligioío,

a quem aprovam, pode com fa-

tisfaçam ler Theologia.,,
1" na

Cõpanhia,&eít.e he o modo or-

dinário. Eftes profeííos da pro-

fiíTam folenne de quatro votos,

nam podem fer defpedidos.da

Companhia, fenam pelo Padre

geral,
n nos eaíos, em que tam-

bém os podem deípedir nas ou-

tras Rei igioês approvadas (cõ-

forme noíías conítituiçoens

)

Deíles profeííos fe elegem o

Prepofito gèral,& feus aííiíten-

tes ,
° os Provinciaes,Vingado-

res^ Prepofitos das cafas pro-

feíías : elles tem direito de en-

trar nas congregações p gèraes,

8c provinciaes, o que nam tê os

demais,fenam he por rezam de

officios de Reitores, ou Procu-

radores géVaes de toda a Pro-

víncia: iam incapazes ^de to-

da a herança , 8c benefícios ec-

cltfiaílicos.

^Anno dá

ÇoPanaiâ

4-

Exa,nn,c,i, §
g.&pat, 5,e k

1

Par.ç.Cãft.e.i

§ i.ap.9,0.

SepE.eongt.

Can,33,n,i,

n. 4,&inOrd. j

Przp, c %
i8.p;

3, IcS in Septi

maCõg. decf,-''

Conft vp,i 5c,i

lie. C,

Cõft.p^c.io

§. >.&p, >«-

Vide Soar, de

Rei, to,4.iib,

Côft.p.6. C*

é.poíto



Fazé voto
os profef-

fos de fia

procurar

i
dignida?

I

des.

i
Côft. p. 10, §

!*•

; Vide Soa. to, ,,

Rel.lib.6,s.8

Bem. inferm.

Ambitio ange

lúfclicitate an

geliea priva-

rit : fcientis

appetitus ho-

rrunè bnmor-
talitatis gloria

«poliavk.

jfa c t 4 , n. i 3

Sedebo inla-

Írcribus Aquilo

nis, Verutamê

ad infemúde-
trahèris in pro

ítindú laci.

1 2o Chromca da Companhia de Iefu em fortuna1.

' —'

'"
'

"

'

:
'

" í. » i ,
"

'

—
6 Pofto que efte eftado pretêdete rezam ,bufca o remé-

dio das armas, as quaes,embre-

ve,desfazem a contenda,dando
o Reyno a quem tem mayoi

poder. Porem a guerra efpiri-

rual de vontades encontradas,

&entendimentos diverfcs,nam

obedece à rezam , nem fe ren-

de ao ferro. E toda efta perni-

cioíà contenda íe reíòlvcem
bandos ,& parcialidades,em o-

dios inteftinos, em paixoens,&

difcordias mais que civis; pois

íè andam infamando, & defau-

torizando os que fam filhos da

me/ma mãy,&os que beberam
o leite da mefma Religiam;

perpetuando defuniam de huns

a outros , com deftruiçam dos

eílatutos , com íciíma da cafa

de Deos, & com eterno efean-

dalo dos íècukres.

7 E o peor he,que muitas

vezes entra efta cõtagiam com
capa de. zelo , & com mafeara

de virtude; donde, com muito

fundamento, chamou S.Bernar-

do á ambiçam,mal futil,pcco-

nha íecreta,pefte encuberta,ar-

tifice de enganos , may da hy-

pocreíia,cauía da enveja, origê"

dos vícios, traça roedora dafan-

ctidade, cegueira de coraçoens,

a qual do antídoto faz toxico,

&da medicina ge'ra doéças,&c.

Ifto diz S.Bernardo, & sito ex-

perimentamos hoje. Daqui vé,

que de nenhuma coufa os reli-

gioíòs mais fe devem temer, &
vigiar, que deite infernal appe-

tite

Jíníio dt

íbnjlo dt

I í43-
! de profeíio» de quatro votos he

tam authorízado na Compa-
nhia ; com tudo, pêra cortar as

raízes a toda a ambiçam, orde-

nam as meímas conítituiçoens,

que, tãto que hum faz eíla pro-

fiííam , faça juntamente
t
voto

de nam procurar, nem diredè,

nem indire&è, dignidade algu-

ma na Companhia , ou fora

delia, & defcobrir a quem íbu-

,

ber q a pretende.Am quiz nof

íb íanótoPatriarcha fechar as

portas a toda a ambiçam, & cõ

multa rezam, pois nam há cou-

ía mais prejudicial , entre reli-

gioíbs, que o cípirito da vaida-

de^ ambiçam; porque efte da

Religiam faz mudo, & troca o

mundo em inferno . Nem he

de efpantar 3 pois o meímo
cèo empíreo fe rêvolveo em
bãdos,&diííençoés:& o deíêjo

de governar , como notou Sam
Bernardo/ fez com que aqueí-

Jes celeftiaes eípiritos, que eram
anjos per natureza , íe tornaí-

fem demónios pela ambiçam;

& o que pretedia íub limar íèu

alto throno, íôbre as urías do

polo boreal, veyò a ficar fepul-

tado, debaixo do mais profun-

do lago do inferno; como diffe

o Propheta Ifaias. E na verda-

de, íe na Religiam huma vez

entra o cípirito de madar , ma-
yor eftragofaznelía, que no
mundo o deíèjo de reynar; por-

que eíle , aonde nam tem o

Jpmo d<

CoPanhia

4-

Prejudi-

àacsosbc

dos entn

religiojos

por caufí

da ambi-

çam.

Ber, inferno,

Ambitio íub-

tile majõ, fe.

eretu virus.pe

flis occtilta,

doii artifex,

mater h^pô-
creíTs , iivoris

parens, virierii

o;igo,&c.
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vk Pac.lib

witaPach»

i.j. Sicuc

iiilla ignis

i me ífèiri

klerint/ in

lum cocuis

li ftudlus

uir, ita co-

mo :furaiis

ibr.tom.3T
Ewg, Luc,

riJcS

fcXeL

tite de governo, aííim pelo pe-

rigo próprio i
como pelo dano

da Religiam. E ainda cjue pare-

ça a alguns que efte mal he

pequeno , he cauía de dano ir-

reparável: por ifto dizia antiga-

mente o fanclo Pacliomiò
x
(a-

quelle a que hum Anjo ditou a

regrajque aflim comohumá fa-

ifca de fogo,íe dá em hurra fea-

ra,queima os trabalhos de todo

hum anno, aísi o vicio da mor-

tal ambicam, aõde entra, abra*

za,& faz em breve arruinar to-

do oi>em,que em toda a vida o

religiofo tinha grangeado. Ne
harta ter hum religiofo alcan-

çadas outras viótorias
,

pêra fe

pe ríuadir , c] nam fera vencido

defte fútil enemigo
5
porq como

be advirtío S.Ambrofio, y mui-

tas vezes aquelles,a quem nam

abalou a luxuria , fendo in-^

nocentes na avareza,fkam cuL-

pados na ambiçam. Sapefiosmd-

\h fotmt moverá luxuriapulla dvarttia

ÇiihrucnSeat ambitio criYninojos*

8 Efta he a caufa porque

os profeííosdaCõpanhiafazéo

tal voto, pêra fechar,por huma

vez,a porta a efta comum aífo-

íaçam das Religiões, ordenado

aquelle prudétifsimo P.S.Ígna-

cio,pera atalhar a tantos males,

que fe obrigaííem per votos os

feus profeííos , de nana procu-

rar honra > ou dignidade algu-

ma
}
nem dentro , nem fora da

Cõpanhia , & de naanifeítaf ao

faperior o que íouberem que

as procura : que os que te as

verdadeiras honras de íervir a

Deos na Religiam , nam de-

viam pretender as fingidas dos

governos do mundo . Deíle

eirado de profeííos tem íàhido

dâ provinda de Portugal va-

rões illuítriísimos em iãnctida

de ,
pregadores famoíos , mar-

tyres váleroíõs , doutores iníig-

nes,& outros muitos efelareci-

dos fogeitos, q cõ íuas leiras il-

luftráram a Religiam, & cõ íua

virtude edificaram o mundo»

CAPÍTVLÒ XXIV.

Continuafe a mefma matéria

dos diverfos efados >
que

ha na Compa-*

nbia>

Segfidô eirado
a
ná

Companhia hede

coadjutores efpiri-

tuaes
5

que ajudam aos pro-

feííos oo minifterio efpiritdal

das almas. E por iífo o tal efta*

do pede Sacerdotes* virtuoíos,

zeloíos,& pmdentes,inftruidos

e a Theologia moral» Incorpo-

raos em íy a Cõpanhia por vo-

tos públicos, que fazemos quaes

pofto q nãm íãm íolênes
, c &

irrevogáveis; a fancta Sé apofto

lica,conforme ás conftkuiçoes

da Companhia, os aceita, èm
tal forma, que nam §ò tem for-

ca de irritar o matrimonio,

mas também fazem aos ditos

coadjutores incapazes de toda I

L a he-

VidcSda. t.4

deitei, hb,7..

c. 2, a n,i,&lib

6,c 2.11,4

Coníl.cx c 6,

cxaminis gc-

net.n.i,& 2.

Conft pi 5, c,

u.ri\.

Cõfi,.;.p\CGQ.

c, 10^11.4

Exam. t.i.C

!, 1«C-iÍ i.&-c,

4'r ,16.8c 41,

& > c.6,c, 8.

&p.2.0 I,
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Exam.cs,
ç, VideSoa, '

to>4
s
de Relig

lib 7.C, 3,n. 10

c

Conft.p.i.c. 1

declarationes

ibi.Vide Soar.

de Rei. tom- 4

lib.7,c.3,n.i 1

Vide Soa. to. 4
de Rei, libs. 1

K

pannia.
f

Conft,p, 4. c.

10. n. 4.

©oriflí p.8.e,j

herança ,

d & domínio tempo-

poral
-, & de ter benefícios ec-

clefiafticos, ficando de tal force

unidos, & incorporados na Re-
iigiam, q, pofto q ella os poíía

e

apartar de íy3 n.am o pode,nem
coíbma fazer, fenam por orde

do Padre geral , & por graviífi-

mas
}& urgêtes caufas,&aííi he

, confa rara femelhãte defpedida
E/fado de

,
,. r . . , . s

f
r r

coâájuto-
j

de coadjutor elpiritual japrorel

res e/piri-
'' íô.A efte eftado dam noítas cõ-

tuaes he
\ ftituicoés tatá autoridade,qnam

autoriza- £^ fe QçcoM h^& a
do na Co-

, rA .

procuradores,& outros*" orhcios

de muita confiança na Reli-

giam , mas também pêra Rei-

tores , & podem fer eleitos pê-

ra hir â congregaçam geral,
6 &

ter voto em tudo,íà!vo na elei-

çam do Prepoíito geral dâ Cõ-

pachia; porque nifto ío podem
votar os Padres da profiííam

folenne dos quatro votos* A el-

te eftado fe reduzem algus.que

ainda que íâbem Theologia, &
Philofophia, cõ tudo nam pôde

ler approvados, h pêra ler eftas

heuldades cõiâtisfaçã.TéDeos

hõrado efte tam importante ef-

tado nefta Província, com illu-

ftr.es martyres,& fandos cõfef-

íòres, cujas vidas refplãdecéram

com muito exemplo, acabando

gloriofamente em ados de ex-

cellente charidade , huns mor-

rendo por acodirem nas peites,

outros perecendo em naufrá-

gios, & deílerroSjentre pagaõs,

& Mouros.

—

—

—-.—,————

,

.
„ , ,

Lhronica da Companhia de lefn em PçrtuaaL

In íexta côgr,

Can.iS

z O terceiro eítado na

Companhia/ he deCoadjutores

têporaes
l

formados ,os quaes té

os meímos votos, que os eípiri-

tuaes, feitos també em publico,

pofto que nam íãm íòlennes,&

na Companhia tem o meimo
eftado

i,
que na primitiva Igre-

ja, entre os apoftoíos , os lete

diáconos
l

f dos quaes fahio o

primeiro martyr da Igreja, fan-

do Eftevam ) efcolhidos pêra

diípenfar as efmolas, & prover

de remédio temporal às viu-

vas , a fim de deíbcuparefci os

apoftoíos
,
pêra mais livremen-

te attenderern à prégaçam do

Evangelho ; o que em íèu mo-
do fazem na Companhia os

irmãos coadjutores : afíim cha-

mados * pelo Papa Paulo ter-

ceiro , & pelo Papa Grego -

rio XIII. conforme noíías con-

ftituiçoens • porque com o tra-

balho corporal ajudam o efpi-

ritual ; & ocupãdoíè em acodir

à cõmunidade,deíòcupã os pro-

feíTos,& mais religioíbs, pêra ii-

vremêce feempregaréna ajuda,

& proveito das almasj gozando

cõ elles do merecimêto,»&par-

ticipãdo do premio: como fora

participantes tabe nos deípojos

da vidoria, por fentéça delRey

David/ os duzêtos,q na guerra

ficaram ,juco ao rio Bezor,guar-

dando os árrayaes, com os que
levaram as lançadas, & com
íeu íangue ganharam a vido-

|

ria; pois na verdade, por eftarê

tJrmo í

Exa.c.i.n.
Vide Soar-

Rél.-to, .,.1

-.c.3

In Bulia Afc

dente Brio 1

Greg.XlII.
an. 1 584.

1

Vbi videndu

loaíi.Ionn^

Efia t/oa

hm ãos

CaadjM
res naCõ

fanhiã.

Bullar, Socit

p.14.2,-

Greg, XHI
Bui Afcend
te Dno„.

Exa. cí.c.

i.Reg.c. 30
á n, 11

ah
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ali occupados com elles, 8c por

elles peleijárain. Neíta confor-

midade fala fanóto Agoftinho,

quando diz de Sam Paulo> íen-

do ainda Saulo
,
que apedre-

java a fan&o Eftevani com

as maôs de todos aqueíles , cu-

jas capas guardava
,
porque os

defembaraçava , pêra melhor

fazerem tiro ao íknclo martyr;

&, lançadas bem as contas, tan-

to premio merece o que traba-

lhou^ como o que pêra traba^

lliardes vos habilitou.

3 Afíim fe pôde dizer do

irmam coadjutor da Compa-

nhia,que com íèu trabalho , &
charidade defocupa os mini£

tros do Evangelho ,
pêra faze-

rem feu officio, no ferviço das

almas,quecom elles juntamen-

te prega, confeíTajenílna, bau-

úm, 8c converte os infiéis. Af-

íí o diz o Apoftolo S. Paulo (ef-

crevendo aos Philippenfes
*

)

falando das fan&as molheres,

que com fua charidade ferviam

aos Apoftolos,dizendo que tra-

balharam com elle no Evange-

lho i
chamandolhe faas ajuda-

doras , com Sam Clemente, 8c

os demais varões apoítolicos,

cujos nomes , afíirma , eftarem 1

efcritos no livro da vida ;
nam

'

porque as fanótas molheres pré

gavTem,mas porque ferviam aos

pregadores , nem porque ellas

bautizaífem, mas porque tinha

cuidado demintítrar o necef-

fario aos
,
que miniítravam o

Ací Ró-. iS^ii

a.adCòt.8 r..

2;, sdPkiU
j
n.8.
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Ma^ni confU_
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Trid; fciT, 21,

3arc'foi£>;'é'.£,

& feir.ij.dc rc

òíon .Gi7;

baunímo
7
& delia maneira bem

íè pode dizer, com lua propor-

çam , que tanto merecia Evo-

dia }
acodindo a cozinha, co-

mo Paulo pregado no púlpito.

Donde claramente íe \ è quam

honradcjCjuam antigo, õc quam'

authorizado nome he eíle dé

CoadjutoresmoisS.Pauio r cha-

ma coadjutores feus a Timo-

theo,a Tito, a S.Glemente, a S.

Marcos,& a S.Lucas. E S. Ber-

nardo^ com palavras cxpreíías,

chama coadjutores âquelíes, ^SalSíe!

aííiítiam ao Papa Eugénio: & o ^lírím^'

'

mefmo S. da erre illuftre nome
ao efpoíb sã&iííimo da Virgem

Máría. E o fagradoConc.
t
Trid.

dá efte tã grave , & ta esceliête

titulo áquelles Sacerdotes, que

ajudavam aos Biípos,quãdo,ou

por velhice , ou por infirmida-

de, neceííitavam de que os aju-

daífe, & deit.es coadjutores foy

humS.Agoítiriho , ajudando a

Valério Bifpo Hipponenfe.

4 Foy efte eftado em Por-

tugal muy fértil de irmaõs de

muita virtude) 8c delle fahiram

muitos martyres glorioíos , hm
dos quaes morreram em terras

de infiéis, acõpanhando os pre-

gadores evangélicos , 8c outros

em peites, ajudado aos Podres,

q íàcramêtavam , & animavam

os enfermos;&houve algas del-

les}q pregavam, &cathequiza-

vam os gêtios
}
qualfoy o irmam

Ioam Feríiandez d
7

Oviedo(de

què ao á.ãtz falaremos) fegudo

Houve ne-

fiã Provin

cia muitos

irmaõs co -

adjutores

ck anata

virtude,
"
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oApoítolo deíapam.outros per-

íeyeràrã muitos annos no traba

lho dosofficios humildes, cõ ra-

fo exemplo de virtude, & per-

feiçam , como foy no Colíe-

gio de Coimbra o irmam Do-
mingos Ioam, eípejho da hu-

mildade , & Religiam $ & na

cafa de Sam Roque , entre ou-

tros muitos , o irmam Melchi-

or de Siqueira, de rara virtude,

Sc admirarei perfeiçam de vi-

da , dos quaes adiante teremos

occaíiam de falar.

5 A nenhum deites eíta-

dos coPcuma ã Companhia ad-

mitir fenam depois de larga ex-

periência de annos,em que pòr

íua virtude, prudência, Sc perfè-

verança na obfervancia, & per-'

feiçam da obediência, le fazem

dignos de a elles íèrem admit-

tidos. Os demais Religioíbs,

em quanto nam iam promovi-

|

dos a algum deites eílados,de-

pois dos dous annos de novi-

ciado
(
que a Companhia lhes

da
,
pêra devagar ellés prova-

rem noíío inftituto, 8c ella me-
lhor fe inteirai

- no conhecimé-

to d elles ) fazem íeus votos

namfolénes, mas íimples; pore

taes,quepor elles ficam incor-

porados na Companhia, &in-
hábeis peia contrahir matri -

monio, como verdadeiramente

religioíos , conforme a decla-

raçam da fanóta memoria do
Papa Gregório Xííl.

u
na Bulia,

que pálíou , em confirmaçam

I

, Ccpamifo

m.c.<

de noíío inítituto: & de

maneira os tem em íy a Com-
panhia, que fe nam procedem

tom o exemplo
,
que pedem

noífas conftituiçoés,
x
os pode

! Conft

*

p

deípedir deíy , 8c ficam logo!^ 8

E
&
x

deíobrigados dos votos
;
porque

eíles sò os obrigavam, em quã-

to eftavam na Companhia.

6 Eftes fam os três efta-

dos
L
de noíía Religiam , nos

quaes nam havia licença pêra

admittir mais que feííenta. Eí-

tes fam os muros, que fe abri-

ram, pêra que , fem termo al-

gum nas peííoas , & fem limite

nos tempos , entraíTem muitos

na Companhia , como dali por

diante entraram , com particu-

lar gofto delRey Dom Ioam,

que tanta parte tinha no bom
logro defte bem . E pêra que

digamos tudo, tenho por coufa

certa
,
que a efte benigniflimoj/^J^'

Rey,& â Província dePortugal wappa

íe devem os notáveis augmétos, \&
rades 0-

que fe feguiram em toda a Cõ-
ir%aíois -

panhiá,pois nos confta,por car-

tas do P. M. Simam pêra S. Ig-

nacio, 8c por repoftas fuás, que

movido o S. Patriarcha com os

grandes luzimentos das coufas

de Portugal
,
pedio elle ao fan-

diílimo Padre , que abriííe as

portas de toda a Compa-
nhia, & alcançou o

deípacho,que

contei.

A elReyD

Ioam ten

CAPl-



HWWWW '

.hiuroprimeiro. Cap.XXV*
uifc l|

i

l mil Wu ilHOMWWJ i » .«.. a -

'^?0 ^
j

543 ' CAPITVLO XXV.

Como nefte tempo, por mejo do

nofji [anão Padre } & do

Padre me(lre Simam-, fe a-

talharam buns grandes

defgoftos entre elRej

DomIoam,&o

Papa Pado

III

Or eíie meímo tem-

po fez noíío glorio-

lò Patriarcha hum
grade ferviço a elRey D. loam

o III.em que moftrou Tua muita

prudência,& o grade'amor,que

tinha ao auguftiílimo Rey ; &
porque niíío trabalhou muito

o P. Meftre Simam ,
quero a-

qui apontar efte caio, pêra que

também, com alguma varieda-

de de fuceífos, fique efta Chro-

nica mais aliviada . No ari-

no de mil & quinhentos, &
quarenta & hum , fe começou

a armar nefte Reyno hGa gra-

de tempeftade de deígoftos

,

entre a fan&idade de Paulo

III. & elRey Dom loam o III.

a qual veyo a fer desfeita ne-

fte tempo, de que himos falan-

do , & nelle finalmente ceifou,

por interceífam do bemaven-

turado Padre fanóto Ignacio

com Deos , & boa agencia íua

Grades ta

•lentos de

-D.Miguei

da Syha

Bifpo de

Vifeo.

I %f cAnnoda

com eítes dous tam grandes \Ce^<imià{

Principescos quaes íempre foy 4

tam agradecido, como obriga-

do, pelas fundações, mercês, &
favores,com que íempre trata-

ram a Companhia.

i Pêra mor clareza do qpaf-

íou,tomemos o caio é íeu princi

pio.D.Miguel daSylva,Biípo de

Vifeo, &filho do Cõde de Por-

talegre D. Diogo da Sylva , era

eferivam da puridade delReiD.

loam o III.& grade íèu valido,

&cabia nelle toda a merce,q S

.

A- lhe fazia,por cocorrerem no

Bifpo,àlê de feu iíluftre,& anti-

go fangue,grades partes
3&raros

|

talétosjê particular de íèu mui-

! to íaber, &íuperior engenho(de

,qtãbé nos deixou teftimunho

Paulo Iovio Biípo Nucerino, qj p*«íM-

foy o Tito Livio de íèus têpos, ;S»w\í3-,

em os elogios dos varões illuf

três ) Foy home de grades cípi-

ritos,& de fua imgnirieecia nos

dam ainda hoje teftimunho o

rio Douro na baliza de ília en-

trada no Porto(q clle levantou

pêra fegurãçados navios, cj en-

tra^ íaé por aquella barra)& a

famofa quinta de Fõtello,q fez

juto da cidade de Vifeo, cõ pa-

ços põtificaes ,' pêra habitaçam

dos prelados daquella mitra, &
com outras grãdezas, que eram

,

partos de feu animo grandiofò;
(

porcj dentro da quinta íèeften

diam grades ruas de parreiraes,

boíques muy freíéos , tanques

/ muy fermoíòs , fontes de grade

artifi-

Elo-
fol.

Oirasgra

diofas , q

fe% o BiJ-

po D Mi-
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Hift,hb.iJNu-

quã eminentia

ínvidiá eaiét.

artificio, 8c outras notáveis cu-í

rioíidades;entre as quaes fe vi-

am gayolas de fio de arame, de

tal altura , & capacidade
,
que

dentro livremente voavam os

paííaros , & nam íe dando por

prezos
,

pela liberdade do lu-

gar, faziam feus ninhos, & cria-

vam íobre as arvores
(
que fica-

vam dentro- das redes ) dando

agradáveis muficas aquém lhes

dava tam livres prizoés ,
que

eílando metidos em redes, cui-

davam andarem alegremente

íoltos pelos campos ; tam pre-

cioíà couía he a liberdade, que

ate aos brutos,sò imaginada3
re~

crea.

3 Porem quando a priva-

ça do Bifpo c
parecia eftar no

mayor auge de feu valimento,

houve de experimentar a volta

infeliz da inconftante roda: ou

foíTe por queixas
,
que algus fa-

ziam a elRey,da peííoa do Bif-

po
(
porque os validos nam po-

dem contentar a todos os pre-

tendentes^ os grandes, como

diífe o outro, b nunca carece de

enveja)oufoífe por queixas,que

elle tiveffe
5
porque feus gran-

des eípiritos tinham outras raa-

yorespretenfoês. Veyocmfim
oBifpo Dom Miguel a perder

a graça do Rey ^ & a cahir da

privança^que os liais privados,

como andam mais nos olhos

da fortuna,eílam mais expoftos

a lhes dar olhado. Nam íofria

elle bem os disfavores reaes ,

â

'

tAme da

Cí^an hia

Ciee. de orar.

Nihil {([ cam
miferab:k-,iauj

ex beaio fitri

a
Maxim fer.iS

Intcrrogarps

Bias quld ef-

fct dil fiei lias,

refponJit.mu-

rationê fecu-

àx lortuiíK

.fortiter íerre.

Sahefe dt

Portugalo
o BiffoD.

Miguel,st

licença.

viíta de íua paíTada pnvança;

j

que nam hà mayor trabalho, 4-*

diífe o Orador Romano, * que

veríe desluzido,& defeahido, o

que eítava mais íublimado; né mifer

hà couía mais difficultoía,dizia

hum íabio,
d
que levar com for-

taleza a mudança cruel da for-

tuna favorável. Nam quiz o

BiípoDom Miguel fogeitar íeu

grande animo ao conheciméto

peífoal das fentenças deites fá-

|

bios, que íâm muito boas, pêra

i fè lerem; mas muito roins, pêra

|

fe experimentarem. Inftimula-

|

do da altiveza de feus penfa-

mentos, tratou de bufe ar priva- r BW&-
ças em Itália, pois lhe faltavam

as de Portugal; pareceolhe que

hindo a Roma , acharia no Pa-

pa a graça
,
que tinha perdida

com elRey, pela eílreita amila-

de,que tivera em Sena , cidade

de Itália , com Alexandre Far-

neíio , que entam era o nepote

do Papa Paulo III. Aífim o pê-

famenteoUj&aííim o executou-,

porque, levado defta apreííada

deliberaçam , íè fahío do Rey-

no íecretamente , íem licença

do feu Rey; o qual íentio gran-

demente tal reíòluçam , antes

executada,que imaginada.

4 E vendo que oBiípo,

fendo feu eícrivam da purida-

de^ participante de todos feus

reaes ícgredos, fe íâhira doRjei-

no, fem entregar os papeis do

Eftado, que tinha ainda em feu

poder, nem deferir aos recados,

lue
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que lhe mandou ao caminho-

anres izentandofe muy feca-
j

mente de feu ferviço;procedeo
|

contra elle , fulminando huma
|

fentença a i6. de íaneíro de

1541. a qual traz de verbo ad

verbum o Doutor í Franciíco

d'Andrada, pela qual o privava

do officio de efcrivam da puri-

dade i
& de todas as jurdiçoes,

rendas, tenças,& moradias, pri-

vilegios,liberdades,honras,gra-

ças,& mercês ,
defnaturalizan-

doode feus Reynos , mandan-

do , íob as mefmas penas, que

nenhuma peííoà , no Reyno,

trataííe , nem negociaíle com

elle nem diligenciaííe coufâs

fuás,nem com elle riveíTe com-

municaçam alguma
,

por car-

tas, ou recados. Na execuçaffl

da qual fentença, guardou tan-

to rigor., que, por fe achar que

Dom Iorge da Sylva
,
que era

feu íòbrinho ( & nam irmam,

como diz o Chroniítà citado

acima) tinha recebido hua car-

ta do dito Bifpo , o mandou

prender na torre de Belem,de-

gradandoo perâ as partes de

Africa ( aonde o mataram os

Mouros emArziIla,peleijando,

como valente Português)

5 Tornou outra vez à

fortuna a rirfe pêra Dom Mi-

guel em Itália
,
pofto que fe ti-

nha rido delle em Portugahfoy

muy bem agafalhado em toda

Itália , & em Roma foy feito

Cardeal (
que era a principal

toífe,que lhe deo em Portugal,

depois da morte do CardealD.

Afíonío, Bifpo d'Evora , & ir-

mam delRev Dom loatn ) & o

l apelo fe lhe deo, com grandes

honras , 8c notáveis fivores do

Papa Paulo líí. dignidade, por

certo,muy devida a fuás partes,

8c muita nobreza 5 fe bem íoy

eítranhada em Portugal
}

por

fer em conjunçâm,em que tan-

to deígoftàra a elRey : qual

tinha irmâm eccleíiaftico ,
que

era o Infante Dom Henrique,

a quem parece que primeiro íe

havia de oferecer capelo, pois

vagara por morte também de

irmam. Por onde fabendo el-

Rey o que palíava , Sc qnam

aceito era Dom Miguel âo Su-

mo Pontífice , & como, hindo

em defgraça fuâ ( de que bem

lhe conftava ao Papa ) fora lo-

go promovido à dignidade de

Cardeal, fem fe lhe fazer a fa-

ber, nem fe ter reípeito ao des-

prazer ;
que diíío havia de ter,

houve fer ifto feito em grande

defpeito de fua real peífoa: &
moítrou tanto deígofto, que fe

deO por muy agravado de fua

San&idadc •, 8c pêra dar mayor

demonílracam defte ferítimê

127 uJrmo/!*

Foy feito

Cardeal o

Bifpo D.

Miguel,

k.

to, mandou fahií da corte de.

Romã feu embaixador , Sc em

Portugal nam foy recebido

Monfcnhor de Monte Policia-

no,Nuncb do Papá . Nem a

mageftâde do Ertiperador Car-

los quinto ( como cunhado, &

L4 gíaficS
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Temem/e

\ gradesdef

j
çpftos en-

\& «Pa-
pa.

grande amigo dei Rey Dom
Ioam

)
quiz aceitar o meímo

Cardeal Dom Miguel da Syl-

va,que íua Sanctidade mandou
por Legado de Hefpanha, por

eftar fora da graça delRey Dõ
Ioam.

6 Fezíè tam publico, &
foy tido por tam notável eíte

deígoílo, entre o Summo Pon-

tifice,cabeça da Igreja,&elRey

dePortugal,tam grande colum-

na da Ghriítandade, que,(creí-

cendo a fama , como tem por

coftume.principalmente quan-

do anda muitas legoas
) jà por

Itália íè dizia, que era ainda

mayor o rompimento , & com
grande fundamento fe temiam

deígoítosmayores, com eícan-

dalo da Chrifkndade, entre hu

Rey fanóto , & hum Papa íàn-

ctiííírrio. Sobrefaltáram gran-

demente eftas novas a noíTo

glorioíb Padre S. Ignacio, a quê

a uniam da Igreja, & o agrade-

cimento devido a tal Rey, & a

obrigaçam a tal Pontífice o pu-

nham em grande cuidado: nem
fe podia ver em mayores talas,

que ver deígoftados os dous

páys,& protecl:orcs,que aCom-
panhia tinha no mundo, fem fe

poder refolver a quem havia

de recorrer por bem da paz,

mais que a Deos
,
que tem na

mam os corações dos Reys , &
a quem era muy fácil íèrenar o
tempo, & aquietar mais aíperas

tormentas. Encomendou o ne-

4.

jgocio, muy depropoíito, a lua ífwhia

divina Mageítade, peia atalhar

o mal, q já fe via,& muito ma-
is o que adiante fe temia. Feita

efta primeira, & mais importã-

te diligencia (que nam largou,

até Deos o nam ouvir ) eícre-

veo logo huma carta ao P. M.
Simam, encarregandolhe mui-

to, &dandolhe ordem do que
devia de fazer cm Portugal, a-

cerca defte negocio • da qual

carta, que he muy larga, muy
fan£ta,& muy prudente,me pa-

receo póraqui o que toca a eftc

negocio, pêra que delia apren-

damos agradecimento , & pru-

dência.

COPIA DA CA R-
ta de S. Ignacio,pera o
Padre meftre Simam,
fobre efte negocio

do Biípo Dom
Miguel

Oníiderando como a in-

grandam he hua dascou-

fas mais ejlranhas,($f a-

hommaveis^namfó diante de nofJoÇna-

dor,(^ Senhor 3 mas diante das cria-

turas capazes de fita eterna gloria-

tratei de vos traz/r d memoria.como,

depois de nofia entrada cm Roma
>
fo-

mosfempre inteiramentefavorecidos,

Wp amparados do nofio fanBo 'Padre

oPdpaTaulolII. com graças effe-

ciaes , que recebemos da 'mam de fm

íanBi-
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fanBidade. ^Afsi mefmo, como he no-

tório a toda 4 Companhia ( (êfr
<* ^'U

mais que a todos , Polo "verdes feios o-

lh$s ) quanto fomos todos obrigados a

elRey vofofenhor,(^f noffo em IESZJ

Chrifio ? Primeiramente, palas muitas

graças efpírituaes
,
que. Z)eos noffo

Senhor lhe communtcou, querendoo em

tudo levantar afeu mayorferytço, (gjr

lomor. ^Alem dijlo, quemfomos nos?

Ou dondefahimos',
pêra que Deos nof

Jo Senhor ordenafje, que hum Prínci-

pe tam afsinalado tiveffe lembrança

de nk mtros £ E moYido defy mefmo

vmmediatamente, fupor rneyo dosfcus,

fem nós o cuidarmos,antes que a Com-

panhiafofe confirmada pela Se apo-

fohca,pediffe, com tanta infância, a

fua Santidade alguns dos nofíos, pêra

femço efpiritual dosfeus Heynos ,fa-

vorecendonos tam de propofto,em tem-

po, que alguns queriampór nota
}

(gjr

màfofpeita em noffa Companhia. xA-

\untamfe a islo o grande amor , a real

benignidade,que,depois de chegardes a

Portugal, lá experimentares . XJos

ejlareis no cabo de todas as coufas-, da-

do que a nós namfe efeonde o grande

amor,(^f benignidade,com quefuaAl-

teza nos tratou fempre , acodmdo com

fubfidios mmporaes , fora do que ufam

outros Príncipes,, ojferecendofeporfua

grandeza
{(ffp

muita desçam a noffo

matuto ) afundar hum Collegio
, (çjf

edificar algumas cafas,pera eflá Com-

panhia , tam indigna diante de noffo

Criador,
(çff

Senhor no céo
, (gff

de ta!

Príncipe pa terra. Efobre tudopaf

far tanto avante
,

que continuamente

recebe , @f ampara debaixo de fua

fombra a quantos eilrangeiroe de cá

mandamos, pêra efudarem nejfes ef

tudes.

8 Tudo iflo '-vos quizjrazsr a

memoria,pêra que <-vós de lá,(^f nos

de cátodos com o mefmv intento ue

majorfer~viço de nofo Criador,
(^f

Se-

nhor-, fendo inteiramentefeis
?
^r em

tudofummamente gratos apefjoas, a

qUè tanto detemos (depois dafumma,

(èk dmna bondade
j
procuremos,com

tod&s asforças ,
quedo ceq nosforem

concedidas , tomar noffa parte- de tra-

balhos efpírituaes,^ corporaes,a con-

ta dos muitos , que o inimigo da natu-

reza humana tem tomadopêra o con-

trario, procurandopor difeordia entre

taes pcffoas,(£fr de tanta importância.

Eporque lá tereis noticia,como fios cá,

do quepaffa,fó reBa,pois todosfomos

devedores,(êfrfobremanara obrigados
,

que y>os,(êfr nós todos, com muita dili-

gencia , tomando as armas efpnuuaes

(pois ás temporaespêrafempre -&s dei-

xamos ) infernos em fazer cada dia

eraçam continua, ($f offerecer facrtfi-

cws ao Senhor,com efpecial lembrança,

rogando , (^ importunando a "Deos

nofio Senhor ,fe queira dignar de me-

ter a.mam^ dargraça,(fjy remédio

a coufa tam arduà,
ffi

tam digna de

fer entommendada afua infinita , (éj?

fumma bondade * E dado que com a

graça divina em tudo me perfuado,

que o inimigo, neslt particular
i
nam

levantara cabeça , com tudo namfera

pouco o dano,(?&perturbaçam de mui"

tas almas , efar a coufa nefifs ter-

mos j ainda quê feja pw poucos

dias.

cptpaM. ia

9 .Fá»
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Ido, & tara prudente
,
que tudo Ç®/^***|« Falando depararfebre ejia

matéria^com o Cardeal de Burgos{que

em todds noffas coufts hemuy efpecul

fenhor,($f avogado) me ãijfe, emzon-

firmacam -do que eufennaJoúma? pa-

lavras y
que nam cáufj.ramem minha

alma Pequena confolaçam. Falandome

hum
C
diz^o Cardeal ) veyoadizfr,

Parece
} fephor-7 que el-Rcyde Portugal

\

quer fahir da obediência do Papa, Eu
I lho nampudefofrer, ffi

com grande

indienaçam lhe reípondi. Quem ouza

a dizer tal? Cindia que o PapapizaJ-

Ce aos pés 4 elftey de Portugal , nam

chefdrid a defebedecer ao Uigairo de

Chnfio. E vós cuidais,que agente em

Portugal he como ade ca? Ou que tjfe

Rey he como o de Inglaterra 3 que ja

dantes quefe declardffe cotra a Igre-

Uj ejlava mejo fora delia ? ISlam Vós

venha talpenfamento de Príncipe de

tanta chrijlandade } (^ de tam boa

confaencu,

10 ifio difje o Cardeal. E dado

que cu quizera eferever huma carta a

elReyJetevemepor humaparte,por os

olhos em mim mejmo, que de todo me

acho indigno de o fazer por entran-

do termos laprejente , mepareceo fer

efcufado,pois lhe vos podeisfazer intei-

ra reverencia
)($f

falar em nome de to-

dos nos outros,
ffi

de vós mejmo. Com

tudo , fe
outra coufa vos parecer ^ eu

nam quero , nem defejofaltar, nem na

coufa mais pequena^que tocar ao agra

deam?nto,(êfrferviço devido a Prínci-

pe tam altOyffl benemérito.

1 1 Atequí a carta de nof-

fo fancto Padre, na qual fe mo-
ftra tam fan&o , tam agradeci-

iíto veniGSjlendoa; porque hu

ma carta , como diííe S. Pauli

no, f he prova do fabor da al-

ma 5 & por eíla mefma rezam

efereve S. Gregório Nazianze-

no
,
que nas cartas íe retra-

tam os amigos. Tentou o San-

cto , por todas as Vias , com o

fummo Pontífice
,
que tiueííe

algum comprimento com fua

Alteza : porem as difíicuídades

cada dia fe multiplicava m, por-

que íe o Rey tinha feus juftos

fentimentos , também o Papa

cuidava
,
que lhe nam faltava:

o mais agro ponto, que o Papa

fentia, era a fèntença tam rigu-

roíâ , que elRey dera contra o

Cardeal Dom Miguel, por tra-

tar,com tanto rigor, Sc tam pe-

zadas penas , a hum Bifpo, co-

mo íe fora qualquer vaífallo íè-

cuíar. Em fegundo lugar íèntia

o Papa muito, que as rendas

ecclefiaíticas do Bifpado deVi-

feo íe íèqueítrarTem,& íe impe-

diííe ufar delias ó Biípo, a cuja

côngrua fuftentaçam citavam

apoítolicamente aplicadas. En-

tendia íua Sanótidade que en-

contrava eíla retençam, & vio-

lência a liberdade eccleííaftica:

inílava com elRey levantaíTe

o fequeílro das redas do Biípa-

do ao Cardeal.

12 Pelo contrario nam
parecia a elRey eítar bem à fua

authoridade real ceder á preté-

i çam do Papa, fem que fua San-

"clida-

4-

rsu). ad De!-
phiii.cp. 1 ç.

Mentis íapor

in fcrmciíc gy-
ft»cui,

B
Kr.zbn, cp,4S
Hoi ínveni-

mus, Uiluciij

rtsfcnnãadii-

Rezoês de

fenúmêto
entre eU

papa.
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tia o Cardeal Dom Miguel; n èffa$&élidade tomaííe claro conheci-

mento dos fundamentos de di-

reito,em que a fentença le fun-

dava
,

pêra caftigar o exceíío,

com que Dom Miguel íe apar-

tara da obediência , Sc fervi-

ço de íèu Rey natural. Em gra-

des anfias fe via o fan&o Padre

Ignacio* por ver tam esforçada

reíiílencia, que entre tam gra-

des partes achava,em defender

cada huma fua pontifical
y
ou

realauthoridade (que nam ha

guerras mais porfiadas ,
que as

da coroa fecular contra a mitra

pontifical)

1 3 Pêra aquietar eiras tam

controverfas difficoldadesj deo

o íàn&o Padre Ignacio 5 como

tam prudente, em huma traça,

que foy verdadeiramente obra

digna de tal juizo; tomou hum
meyo muito fácil, que era col*

lar o Papa o Biípado de Vifea

no Cardeal Alexandre Farne*'

(io feu fobrinho, de que elRey

teria grande fatisfaçam > aílím

por fazer efta mercê a tal pef>

foa, como por ver a D* Miguel

privado deftc beneficio: &que
o Papa puzeífe obrigaçam ao

Cardeal Farnefio de confignar

os fruitos do Biípado no Car-

deal Dom Miguel; o que eiRey

permitiria facilmente
>
pois o

Bifpado,& os fruitos já eram a-

Iheos . E defta maneira nam

perdia feu vigor , riem fuâ au*

toridade a peííoa real
',

pela

fentença , que tinha dado con-

o Papa devia de receber iílo

mal, pois, ainda que ao Cardeal

íe lhe tirava o Biípado
3
tudoem

fim lhes ficava é caía, o Biípado

no nepote, & as rendas no ami-

go; & com ifto podiam ficar as

couíãs em bella paz , & amiza-

de „ Pareceo ao Papa o meyo
muy acertado, Sc encommédau
aolàn&o Padre Ignacio, que

pois fora- o autor delle, o diípu-

zeífe â devida execuçam. Ef-

creveo logo o faneco ao Padre

meílre Situam
,
pêra dar conta

da diípofiçam do negocio a fua

Alteza , E o Padre mefíre Si-

mam
(
que niíío muito traba-

lhava) lho praticou a fua Alte-

za: & ficou o negocio pofto em
juftá concórdia ^ dando elKey

íèu confentimento perâ íe dar

ao Cardeal Farnefio o Biípado

de Viíeo,qúe por alguns annes

gozou
,
por efte fundamentOjCJ

aqui vimos. Foy efta concórdia

de grade fatisfaçam a toda Ita-

lia,& pojtugal, onde a conten-

da era mais fabidâ, Ôc a contra-

riedade de humanaçam, 8c ou-

tra
j
podia fer de mayor dano.

Ambas as partes pontifical , &
realjagradecéram^còm grandes

afFeétos,o zeío,& trabalho,que

fanóto Ignacio aplicara em cõ-

por, tam fuavemente,tàm peri-

gofo litigio • 8c em particular

elRey lhe mandou as graças,

pela traça,que dera
(
porquê ã-

inda que eftimava íua ãuthori-

clade.

4.

Ficamel~

Papa ã-

yaagci*

dos á S.

Ignaào,
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j
^ade } ma i s prezava fua chrif-

ftandade) & o Sammo Pontifi-

ce também lhas deo empre-

séça, havédofe ambos por muy
bê fervidos de íua prudente ín-

diúúâjSc íàncto zelo.

CAPITVLG XXVI.

1
Vaãre meflre Simam recu

pi o Bifpado de Coimha,

aceita fer meflre do

Vrhicipe>&de co-

mo fe houve ne-

fie\ cargo*

Eíte meímo anno

Íúcederam duascou

ias , nas quaes. íua

Alteza moftrou bem quanto ef-

tímava a peíToa do P.meftreSi-

raam,& a grande benevolên-

cia, que lhe tinha. Era o P.M.
Simam (como quem bebera na

fonte puriísima da doutrina de

S.Ignacio ) humaviva eílampa

das virtudes próprias de noffo

inftituto , aísim das que orde-

nam a alma imaiediatamente,

pêra converfar cõ Deos, como
das q nos enfínâVpera tratar cõ

o próximo. AjGtavaíe a efte eí-

pirito, &perfeiçam de virtu-

des,huma ííngulargraça na cõ-

verfaçam, com que cativava a

todos,fazendo que juntamente
o amaflem como pay , & o reí-

peitaííem, comolànóto. Tinha
tal natureza , que parece que

nacéra pêra grâgear vontades,

& render corações. Sobre to-

dos elRey Dom íoam lhe era

tam affeiçoado, que nam íòfna

bem apartalo de íy , ainda por

breve tempo(& cõ diíricuklade

lhe dava licença pelas Pafcho-

as,& feftas principaes
,
pêra vi-

íitar o Collegio de Coimbra)
aííim pela coníolaçam

,
que re-

cebia , em tratar as coufas de

fua alma com tam prudente

varam,comopela muita conta,

que fazia de ièu parecer^ cõ-

felho,ainda em matérias de ef-

tado;porque tal vez mais acer-

ta o religioíò prudente, que o

coníelheiro apaixonado.

2 Conforme a eftà -íâiif

façam, que delle tinha, vagado

o Bifpado de Coimbra coma
morte de Dom íorge de Al-

meida
,
que foy nefte anno de

1 543. em 2 5.de Iulho,defejou

dar áquella cidade por paftor

o P.M. Simam, pêra bem da-

quellas ovelhas,&pera acrefcé-

tamento do feu novo Colle-

gio,& ajuda eípiritual dos eílu-

dantes da fua Vniyerfidade , q
defejava igualmente promover

nas letras, & ajudar na virtude.

Declarou elRey ao Padre efta

fua vontade, Sc as caufas, que o

moviam a darlhe o tal Bifpa-

do , a que eílâ annexo o Con-

dado de Arganil, o íènhorio de

Coja,& de outras terras.

3-Çran
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nc írivè-

ls-.i.l-j isr

ir.i.i , ubi
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3 Grande foy o íobre-

fako i que o fervo de Deos te-

ve á viíh, de íèmelhante mer-

ce
,
porque íèus peníamentos

eram muy encontrado ; aos in-

tentos reaes ; próprio he de

humildes eftranharê qualquer

couía ,
que ouçam tocante a

fua honra,& muito mais íe íàhe

ajuizada por hum Rey íabio,&
|

poderoío
j
qne lie a canía,pela 1

qual diííe Caísiodoro ,

a
falan-

do de Theodorico
5
que a opi-

niam real he pompa triumphal

dos merecimentos da peífoa,

porque tãto he o louvor de ma-

yor eftima
,
quanto o que o dá

he mais íoberano,pois moítra q
nam o cegou a paixam , nem o

enganou o temor; quanto mais

paífando o liberaliííiraoRey do

louvor das palavras a oflerta

das obras, dandolhe a dignida-

de de BifpOj&ofFerecendolhe o

titulo de Conde. Nada menos

efperava,nada menos deíêjava,

quem ío tratava do bem de fua

Rcligiam, & do abatimento de

fua peííoa,defejando íobre tudo

continuar no humilde eflado,éj

profefsàra , & morrer nos bra-

ços da fancta pobreza, quê vo-

tara . Com tantas veras reíil-

tio , & com tantas lagrimas

molhou a fua Alteza o fènti-

méto,que teria cõ aquelia hon-

ra , que houve por bem el -

Rey de nam moleítar mais a

quem via tam refoluto em vi-

ver poore 8c em deíprezar

1 33 J^ é*
!

Ofetrh

4.

P.M.Si

o

honras: principalmente ouvim

do as rezoens, que o Padre lhe

dava., em nam querer que na

Companhia íe abriííe a por-

ta pêra iemelhantes dignida-

des
3
das quaes íãbia que era

tam alheo o humilde animo de

feri muy prezado Padre Igna-

cio de Loyoía.

4, Foy o Padre rneítre Si"

mam o primeiro,que reíiftio na
j
mam },e

Companhia a íèmelhantes of- $rhneirúq

fertas,& com tam grande vido- 1

reg^ou

ria, que nam foy neceífario va-
f
-v
A

lerle das forcas de leu plorioío

Padre íguacio , como íucedeo>

quando o Emperador D. Fer-

nando , fendo Rey dos Roma-
nos , pretendeo que foííe Bií-

po b nos íèus eftados deAuftria

o Padre Cláudio íayo , hum
cios primeiros dez Padres . E
ainda que em nenhum deftès

cafos obrigava o decreto c das êonft.%-4

conftituiçoens
(
pois ainda as

nam havia ) contra a aceita-

çam de dignidades , foy com
tudo íempre efte o animo dos

noííos primeiros Padres, por

importar muito â Companhia

izentaríe deites cargos
;
que

os verdadeiros religioíòs, que

fe prezam de fegair a Chri-

fto crucificado , devem tra -

tar de viver entre feus irmãos

cora humildade , & nam de

governar a feculares com ma-

geftade. E foy mayor o louvor

uo Padre medre Simam ,

'
pois

antes de haver efte decreto
, já

tírlãd. írt hift.

Societ. lib.6.

t1.3r.3i-, 33,

34'

p, 10. n.6.

o guar-
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Pcregrinatu-

rús neque iu-

mêtis egebat,

fieq; miniflrij,

nttj; viaticis,

Teà apoítolicú

morem imita -

us iter facit.

Maré. c. 6. n.8

o guardava ; couía, que S.Ioam

Chryfoftomo tanto gaba nape-

regiioaçam de Iacob cam po-

bre, que nam levava mais, que

hum bordam na mim
,

c
In bá-

culo meo tranfm Jordanem , íeguin-

do já tanto tempo dantes o de-

creto de Chrifto, em que orde-

nava aos Apoftolos , que, em
fias peregrinaçoens, nenhuma

coufa levariem mais, que hum
bordam ,

d
Et pnccepitàs, utni-

hií tollerent in ria , rnfi nrgam; que

os varoens fancTtos nas couías

de Deos , fabemlhe comprir

os preceitos ; 8c fabemlhe adi-

vinhar a vontade. Lançou fi-

nalmente de íy,& sò por íy efta

honra o Padre Meftre Símam

(
que ninguém melhor relífte

às dignidades , do que aquelle,

a quem le offerecem) & tratou

Tua Alteza de a prover em ou-

trem.

4 Efcolheo pêra Biípo deCo-

imbra ao muy rçverédo P . M.
Fr. Ioam Soares íèu pregador,

digniffimo defta mitra, como be
moftrou, aífi no q fez no lagra-

do Conc.Trid. como no muito

que aproveitou fuás ovelhas, q
tudo he notório a todo Portu-

gal. Era efte graviífimo Padre

meftre do Príncipe Dom Ioam,

& por íua aufemia da corte,pe-

ra íeu Biípado, vagava eíle offi-

cio de meftre do Príncipe , pê-

ra o qual logo efcolheo elRey

ao Padre meftre Simam. Con-
corriam nelle todas as boas

Faz e/R

aoP.M.

I mam ív

\ftre do

Princij}

partes, pêra felhe poder étregar ^ G?dl

hum Príncipe , em quem efta-

vam libradas as efperanças do

Reyno , & o amor doRey;

porque ( alem de lhe nam fal-

tar a nobreza dos mais honra-

dos de fua terra ) era o Padre

meftre Simam homem de muy
conhecida , 8c eminente virtu-

de, era excellenteTheologo,

& meftre em Philoíophia, ti-

nha grande noticia de lingo-

as
,
porque alem da Latina

,

íãbia Grego , falava Italia-

no , & íàbia muy bem pro-

nunciar o Idioma Francè»; &
ainda que tinha corrido mui-

tas terras
(
que também iílo

nam ajuda pouco a homens
doutos ) como era nacido no

Reyno , lábia muy, bem os

coftumes pátrios , & muito

melhor conhecia os eftylos di-

vinos
j
que atè nos Prínci-

pes íoberanos parecem me-
lhor coftumes íàn&os , que

vicios palacianos . E aísim en-

tendeo o lerenifsimo Rey, que

fatisfazia a lua ©brigaçam
,

com dar tal meftre a tal fi-

lho
;

que nam convém me-

nos a hum Príncipe , como
bem diífe Plutarcho , e apren-

der com bons meftres
,
que

nacer de bons pays
j

afsim como os filhos repre

iíèntam os pays , de quem
jnafcèram ; aísim os difcipulos

Babem aos meftres , de qnem a

prenderam : & fe he grande

Eraím, in a]

pêdice Api

porque i;Ph.piát. &
minúsinter<

quos adciíc;

preceptores

quãquos n;K

tus fisparcte:

fcaroi
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tiim eíí,

> dignam í
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I n. ,3.

Lex Da-
m ftibli-

rulic.

in Dan.
Vt fc ;li-

ibcrct fn

aprjvi,&

.rinantes

a força da natureza , raayor he

a efficacia da doutrina, pois ci-

ta, com íèus preceitos artificia-

es.pòde emmendar os erros na-

turaesràlemde cjue naícer hum
pera Key , he mero caíò da

fortuna , mas fazeríè digno de

íèr Rey, he grande acerto da

arte, como advertio omeímo
Plutaícho.

r

5 Pareceo ao P.M.Simam,

que nam era bê reíiílir ao car-

go de meílre do Príncipe , & q
nam convinha deígoílar niílo a

íua Alteza: & tanto mais íè ac-

commodou a lhe aceitar eíla

mercê, quato entedeo íèr eíla a

vontade de noífo S. P. Ignacio;

parecendolhe que por bua par-

te , com eíla entrada no paço,

negociaria melhor as couíàs da

Cõpanhia em Portugal (q nam
he contra a virtude affiílir nas

cortes cõ in tetos íârtótos; como
outro Ioíeph,sno paço do Egy-

'tanoj&Daniel, h
na corte doCal

déo.aceitãdo ashõras,como no-

ta S.Hiero. na pera íe autorizaré

a íy,mas pera defenderé aos íè-

us) & q por outra parte nam a-

ceitava dignidade epiícopal, ne

admitia efta oceupaçam
,
pera

de grão dealgQa mitra.Houveíè

eile bom Padre cõ tanta pru-

decia^Sr moderaçam,q nam ío-

mete o Príncipe lhe era muito

affeiçoado,mas tambê cada dia

hia crefcédo mais na graça do
Rey, & grangeando os ânimos

dos grandes : porque tal era a

eminêcia de virtude, & exéplo,

q no P.M. Simam toda a corte

enxergava, tal fua aífabilidade,

8c corteíia cem todos; tal a hu-

mildade ,. & encolhimento de

fua religioíà pefíoa • tal o deí-

prezo das honras, entre os que
mais as prezavam

; tal o valor

do animo, íòbre preteníoês hu-

manas; tal o eíquecimento doq
podia,& valia, pera fe adiantar

a fy , & pera dar entrada a ou-

tros^que todas eílas couíãs obri

gavam aos mais bem confide-

ra.dos a julgarem que o deípre-

zo, que o Padre tinha de tudo,

o fazia fenhor de quanto havia

na corte • parecialhes que viam
Arfenio

;
reílituido do deíèrto

daThebaida à corte de Conf-
tantinopla , & poílo outra vez
na cadeira de meílre de Arca^
dio»

6 Com eílas boas partes

era ííimmamente amado, 8c bê
quiflo de toda a corte, coufa q
muy difricultofamente íe acha

em validos : entre outros, que
muito o amavam > o primeiro

era 'o íèreniííimo Infante Dom
Luis, aíFe&uofiííimo protector

da Companhia . Também era

grande devoto do Padre o Du-
que de Aveiro D.Ioam de Lê-

caílre, filho do fenhor D.íorge

meílre de Sanótiago , & de D.
Brites de Mcllo(filha do fenhor

D.Alvaro,irmam do Duque de

Bragança)& netodigniífimodo

/ fercniífmo Rey Dom toam o

M2 íègun-

^Anm da

Côj?anbi.?u

Socr.l. 2. c,io

So2oríi.lib,7.
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fegando , o qual lhe cobrou

tam particular aífeiçam
,
que

aonde o encontrava lhe fazia

notável honra , & no meyo da

rua íè apeava , com moftras de

«rande reípeito , & finaes de

grande benevolência . Nam
lhe era menos affeiçoado o

Conde da Caftanheira Dom
António de Ataíde ,

gram pri-

vado domeímoRey, porfeu

grande avifo , 8c maduro con-

íelho , do qual já atras falamos

no capitulo n. & pudéramos

dizer muito , porque muito

mais lhe devemos. E comrrm-

mence entre os mais íenho-

res , Sc fidalgos havia a mef-

ma eílima de fua peíToa, nam

tanto por fe conformarem com

o gofto delRey , como pelo

muito exemplo ,
que o Padre

lhes dava
;
porque no meyo

deftas honras \ & valias, an-

dava o fervo de Deos tam

dentro de fy , tam modefto

nos olhos , tam humilde em

fua opiniam ,
que a todos era

hum claro eípe-lho de re-

ligiofo encolhimen-

to,& reconheci-

da mode-

ftia.

CAPITVLO XXVII.

Da humildade, &foíre%â do

Padre meftre Simam , fendo

meflre do Príncipe : do modo

com quefa^a feus cami-

nhos a Coimbra : das

muitas mercêsjqiie
'

elRej Ihefa^ia.

Ia todos os dias apc

com feu companhei

ro ao paço , veftido

pobremente , como verdadeiro

deiprezador do mundoj & dia-

te do Príncipe, &de toda a cor-

te andava com huma roupeta

velha , 8c algumas vezes par-

da , atada no collar com huma

ataca de couro branco , como

entre nós coftumam trazeral-

guns noviços: & advertindolhe

por vezes alguns cortefaõs,

que nam era autoridade de

tal difcipulo o veftido ,
que

trazia o meftre ,
refpondeo

,

que nam achava que roins ve-

ííidos no 'meftre, deixaííem de

miniftrar bons di&ames nos

difcipulos. De forte que quem

viííe ao Padre meftre Simam

no paço , fe o avaliaíTe pe-

los veftidos ,
julgaria íer hum

.

pobre clérigo ,
que bufeava

o efmolcr delRcy pêra pedir

algum íbcorro a fua pobre -

za,

4-
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za , 8c fe íoubeííe quem e -

era , faria largos difeurfos,

fobre hum animo tam íupe-

rior a todas as couías huma-

nas , c|ue pera íy nenhumas

pretendia, , nem queria , em
hum lugar , aonde muitos

queriam , & requeriam tan-

tas.

2 Os caminhos , que fa-

zia , feguindo a corte , ou

hindo a Coimbra , nam que-

rendo aceitar as mullas, que

pera elle , 8c feu companhei-

ro eítavam deputadas , hia

íempre em cavalgadura de al-

barda
>

que alugava , nam
como corteíãm valido , mas

como religioíb pobre
;

pre -

zandofe muito nam sò de o

fer
,

1 mas também de o pa-

recer j como quem muy bem
fabia que nenhum credito íe

arrifeava neíles lanços de hu-

mildade
,
que nem a

Chrifto,

Senhor noíío perdeo o nome
de Rcy

,
por caminhar a Ie-

rulalem em huma humilde ju-

mentinha
\y Ecce Rex- tuus venit

tihi fedem'. fuper afinam : 8c atè

Balam
,

b como notou o Abu-

lenfe , achou que, era abono

;de;propheta entrar, neíla rnef-

ma.poííura, na corte do Moa-

bica. r •

í;

3 Caminhando o Padre

meft.re Simam nefla. forma

,

que temos dito, de Évora pe-

ra Coimbra , foy muito pera

ver o encontro, que teve com

o muy venerável Padre Frey

António Moniz , reformador

do convento de Tomar (pef-

íoa de gí and\ prudência, au*

ihoridade , 8c virtude ) hin-

do pera a íua quinta da Car-

ciga
(
que he huma das fa-

mofas granjas
, 8c mais cele-

bradas quintas de Portugal,

& eità junto ao Tejo , cu-

jas chriítalinas agoas lhe re -

gam feus largos campos

o muy reverendo Padre acom-

panhado com alguma gente,

(que tal vez também citas de-

monítraçoens ajudam pera

conciliar authorídade aos car-

gos , Sc pera grangear credi-

to ás peíloas ) o qual vendo
ao Padre. Meftre Simam , 8c

conhecendo que era o mef-
tre do Príncipe , fe apeou lo*

go ,. como muy cortejam que

era s tanto a ponto elle, cora

todos os da fua companhia,

como fe' encontraram a pef-.

foa do meímo príncipe: vay-

fe o reverendiilimo reforma-

dor ao Padre meírre, Simam,

levao nos braços, deixa o ca-

minho pera a Cardiga , volta

atrás pera Tomar , pera a-

gaíàiharao Padre , eflranhan-

dolhe muito o incommodo,

com que caminhava , & hir

entregue a hum almoereve^pe-

dindolhe que nam quízeíTe

defautorizar ao Príncipe, de

quemera mcílre , à conta de

grãgesr mcrtirlcaçaiT, da qual
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Repofta

humilde,

da.

avija-

era tam devoto ; à volta deita

queixa tam cortesã, lhe fez for-

ça pêra que aceitaífe logo hua

'

mullacellada,& enfreada : mas

o Padre meftre Simam(a quem

entre os lanços da humildade,

nam faltavam os primores da

cortefia)temperando com hum
modefto rizo a queixa, & a of-

ferta do reverendiííimo,lhe reí-

pondeo : Semfaleis , fenhor frey

António , quanta honra Deos foz. no

deffrezo delia ) (çjf
quanto tem auto-

rizada a humildade ; da qual eu me

quero yaler , fera reffonder á alteza

do Trinafe-, que pois. em mim namhá

outra coufa-y
com que o foffa aut$n-

ras

Pohrezâ,e

humilda*

de do P.

M.Simarn

zar ,'yfío he
q
ue Q honre com mojl,

de Pobreza^ comfnaes de humilda-

de-, a esla conta , com >offa hoa li-

cença, hey de continuar q caminho

naPtéura , em que o tenho começa-

do. Aííim aconteceo, ficando ef-

te graviííimo religiofo muy e-

dificado, & continuando o Pa-

dre muy contente.

4 Com o meímo efpirito,

íèndo meftre da Príncipe , &
Provincial da Companhia , hia

muitas vezes pelo meyo dacor-

te de Lisboa, aonde era tam co-

nhecido,veftido de pardo, com
hum caldeiram às coftas; levar

de comer aos prezos. A obri-

gaçam
,
que tinha de aíTiftir no

paço, lhe era tam penoíà,q lhe

chamava huas vezes purgató-

rio, &outras cativeiro. Efcrevé-

do ao Reitor de Coimbra , lhe

afhrmou em huma carta
(
que ! ambcioíb

,
por eftar expofto a

gran

temos guardada ) que de me- ,

Ccçanhi

lhor vontade aceitara fer çar- 4.

reiro do Collegio
,
que íer me-

ftre do Príncipe. Muitas vezes'

fe lhe ouvio dizer, que a mayor

mortificaçam,que tivera,depois

de fe coniâgrar a Chrifto na

Companhia, fora perder a mif-

fam da índia em companhia de

feu amado irmam Padre mef-

tre Francífco: & a íègunda an-

dar na corte, entre favores de

grandes , & honras do mundo.

E como o P. M. Simam eftava

nefte conhecimento , entam

mais fe defeontentava de íy,

quando os Príncipes mais goí-

tavam delle ; & parece que à

porfia o íeguia a honra popu-

lar^ o favor real;

5 Com efta íér a entrada, !

que tinha com elRey , nunca

pretende© nada pêra parentes

le-us , nem por íua via tiveram

defpacho algum,tendo muitos,

que delle fe queriam aprovei-

tar; qa-e he exemplo rar©; por-

que nas cortes o mefmo he co-

meçarem a valer os privados,

&

começarem a luzir os parentes-

como íe o valimento daquelles

sò foííe pêra luzimento deftes:

moftrando com efta deíordena-

da ambiçam-, que nam tem a :

entrada,& a privança, pêra fer-

vir ao R6y, it ao Reynò , mas

pêra aproveitar a fy,& aos feus:

fendo aísim
j
que, pêra bem, ò

mais valido avia de fèr o menos
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grandes envejas, & por ter ma
yores obrigações ao Príncipe:

com tudo pode mais con elies

a cegueira da ambiçam
,
que o

empenho da obrigação;& fem
atentarão fim

,
que podem ter,

íè expõem ao perigo de perder

nam sò os bens
,
que de novo

tiverem
, mas também os que

dantes poíTuíam -

}
como lemos

.er -c,7. n. ter íucedido em Amam ç
vali-

.Sufpeolns
.

,
,

~
fekur tai

:
do de Aiiuero : em Seiano pri-

vaJo deTyberio, 8c em ou-

tros muitos,que ííicedéram nos

çáflnf»» paííados, 8c nos prefen-

tes vimos cõ noííos olhos.Tudo

o q o Padre pedia era pêra bem
de fua Religiam j tendo elRey

particular :goítò de lhe fazer

mercê, ànticipando com real

benignidade íuas petições, que
he mercê melhorada, como bé

diíTeSeneca^e llluâ mehm.occupare,

amequam rogemur .E íe he torme-

co da alma o pedir , deíle mar-
ty rio vos- livra ( fobre a mercê
dobrada

j
que vos faz ) quem a

I íoube fazer antes de le lhe pe-

dir
,
Qmdosc tormentum remittit,

'múnus fuum mulúflicdt- % d rife o
mefmo Philofopho. E ifto fazia

fua Alteza, com tanto amor, 8c

afFabilidade, que em pè afsina-

jva ao Padre as proviíbens, car-

tas
,
8c portarias , em favor da

Companhia , eferitas por qual-

quer noffo religiofo . Falando

hurna vez a fua Aiteza , fobre

hum negocio da Companhia,

que alguns' grandes do Reyno

,rle benef.

2.G. I .

iides fa
res,que

leyjez
,

P. M,

nam.

Liberali*

dade dei-

Rey Dom
ioamllh

encontravam ,elRey, com roíío i
Cfanki*

alegre, o animou dizendo : 'Dei- 4-

xdyos dizer,\M,Simamjyom Procura-

dor tendes em mim : no mefor necef-

fano
y
pêra hem dá Companhia

, nam
acudais doutrem,fenam a mim, nem

outrem mefale em \ojjas coufasjènam

\>os.

6 Outra vez falou o Pa-

dre com elRey, dandolhe con
ta de como o íèu Colíegio de

Coimbra tinha crefeido no
numero de cem religiofos , &
conforme iílo neceísitava de

alfayas
,

pêra as quaes pedia a

fua Alteza alguma eímolaraco-

dio logo o magnifico Rey, mã-
dandõque lhe deífemeem mil

cruzados (que por iííb os Reys
de Portugal tinham tantos mi-

lhões , porque davam tantos

cruzados ) agradeceo o Padre
tam real grandeza , & beijoua

mam pela mercê ; replicando

porem que nam era neceííario

tanto,que bailava menos,&qiiç

dezoito mil cruzados compo-
riam tudo de forte , que a caía

ficaífe provida, &fobejaífém as

alfayas: fezfe a portaria, entre-

gou fe o dinheiro. Sucedeo que
nefte mefmo tempo veyo no-

va, que decia a armadacfo Tur-

co a eftas partes ocddentaes,&

que trazia intentos de tomar a

cidade de Ceita, cõquifta defta

coroa, 8c chave de toda Heípa-

nha,no eftreito de Gibakaiypa-

receo logo neceííario baílecer-

i íe , 8c fortalecerfe aquella pra-

ça,
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t lt mi•lílode ca, com toda a preíTa
3
com gen

1 H3- I
te, com as armas,& viveres ne-

ceíTarios; o que fenam podia

QfettáÂ fazer íeíti grandes gaftos^Foy-

p.M. si Çq logo o Padre meftre Simam
\mmad- ael^ ey ?

& lhe offerccco os

dezoito mil cruzados
,

que

pouco d'antes tinha recebido,

dizendo que nam tinha com

que fervir a Tua Alteza, fenam

com mercês fuás; & pois aquel-

la eílava ainda inteira , & a

preíía de dinheiro neceíTario e-

ra grande ,
que pedia a fua Al-

teza mandaííe logo receber a-

quelle, pêra ajuda das prepara-

çoens de Ceita. Fez elRey a

devida eílimacam d£ tamde-

fintereííada efferta de tam leal

vaííallo, que cortava pelo pro-

veito próprio, por acodir ao

bem commum : aceitou o fer-

viço,&ufando de íua real mag-

nificência, acrefeentou depois

ás mercês, que com larga mam
fez ao Padre, ordenandolhe,

que trataííe logo de dar princi-

pio á fundaçam , & fabrica do

Collegio,dando todo o dinhei-

ro neceíTario pêra correrem as

obras, & pêra íè íuftétaié

osreligiofos; como

em íeu lugar ve-

remos.

m

,
...*AE»,j^>rfi>fc**<i«.«a— ~iiiiiiii>«nintrn>miin rinmnfrt«ir í-inm

CAPITVLO XXVIII,

Dos comiates
?
que fi

deram

íifjskmaés Dom Gonçalo da

Syheim , & Dom Rodrigo

de Menefes; & de fita

firme confta/i-,

cia.

Eixamos no çapb

tul.n.aosdous ca-

valeiros novéis de

Chrifto Dom Gonçalo da Syl-

veira,& Dom Rodrigo de 'Me-

neies , naquelle íaueto retiro,

junto ao Porto, velado luas no-

vas armas , cobrando forcas de

cfpirito, & aprendendo a pelei-

jar as batalhas do Senhor.Efta-

vam os dous noviços, neíle íeu

quieto remgnfo,ouvindoas íàn-

ci;as meditações de leu Reitor,

Sc meftre Diogo Miram j mas

no mefmo tempo íè armavam

contra elles grandes trovoadas.

Veremos agora brevemente os

enconcros.deflas batalhas,&fe-

ftejarémos -os fuceííos de fuás

viÁorias.

z Entrado Dom Gonçalo

da Sylveira na Companhia", &
retirado ao deferto , que diíTe-

mos, como tudo ifto fe fez com

grande íegredo,ao principio fi-

cou may enleado, & embara-

çado Dom Diogo da Sylveira
~~~

íeu

r

DÓ D k>

tíaSyM

ra Co/i

Wa Sorti

do P. .

Gencah
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feu irmam
(
que jâ entam era

Conde cia Sortelha , & depois

foy guardamòr delRey D. Se-

baltiam ) íem íàber o que era

feito delle, com fe fazeré gran-

des diligencias ; & vendo que

nam apparecia, íc veyo a reíòl-

ver que devia de íê hir por ef-

íe mundo: fendo a verdade que

clle tinha fugido do mundo.

Acabados os exercícios, voltou

Dom Gonçalo pêra Coimbra,

& vévo a entender claramente

o Conde,que o tinna na Com-

panhia . Notável foy o fenti-

mento deite fidalgo, 8c grandes

os extremo?, que fez pelo tirar

çia Religiamjacodio logo a Co-

imbra,armado3como outroSau-

lojcom -cartas, 5c ordens reaes,

pêra lhe haver de falar.ehegou

ao Collegio , acompanhado ca-

bem de alguns outros religio-

fos,valendofe dehum , 8c outro

braço, eccleíiaftico, 8c íêcular;

falou ao Reitor, moílrou as or-

dens,que trazia: nam foy poffi-

vel ncgarfelhc ver,& falar com

feu irmam \
mandouo o Reitor

chamar, veyo o noviço com os

olhos no cham, & vertido muy
pobremente: envergonhoufe o

Conde de ver naquelle ha-

bito a quem tinha criado em

outro tam diveríò ; com tudo

tratou de começar o duello ío

por sò, pârecendolhe que tinha

certa a vi&oria de feu irmam,

que, como mais moçOjO reípei

;to natural á cabeça de íua caía,

o faria mais covarde
,
pêra ap-

provar, 8c defender o que tinha

feito : em fim,poftos ambos no

campo , começaram a peleijar

com armas encontradas • porq

Dom Gonçalo ío tratava do

mayor deíprezo do mundo , &
o Conde fazia toda a força em
operíuadir, como erd pofsivel que

hum homem tam htm nafcido fè
dei-

xaffe enganar de hum ejlrançeiros

chamados Franchinotes,
ffi

avaliados

por idiotas •

(jjjf
que

fóforam chama-

dos delRey a efe Heyno , Peva hivem

còriverfdr com os negros da cofia de

africa, 0f com o<s gentios das partes

da índia. Quefe defengandffc\que nam

havia pefoa de entendimento no Rey-

no ,
que nam apaliaffeeHafua reflu-

campor huma grande loucura-^que

CopanhU

4-

Rezoês, 4
dá o Codè

afeu ir*

maffl*

tratafe com tempo de rvoltarfi eom

ellePera Lisboa, porque o que agora,fe

íhe podia attribuir a- Imandade de

mancebo, depoisferia julgado por erro,

fem nenhum remédio. Eftas mefmas

lembranças lhe fizeram gs re-

ligiofos
,
que coníigo trazia o

Conde.

3 Ouvio o valeroíb man-

tenedor o eftrondo da artiihe-

ria do Conde, nam eímoreceo

com elíe,ne fe enfiou; com gra-

de confiança reípondeo em fua

defeza,tam alegre,como quem

tinha a efperança certa de fa-

hir da briga- viétoriofo \
que efpe-

ravd em Z>eos 3 quê nam fana coufa

por onde defautorizafjê os offos defcus

nays. , (gjr d boa criaÇam}ique íhe de-

ram
; q

Itêpojíg dâ

D. Qõçafc

m Conde,

tinha por cfirangeiros

n4
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i na -terr-ã , <?j_^wr elle refpeitava como

l H3*

íV/tf0 D.

j

Henrique

\ de Mene-

Jes fentio

<s? entrada

\

dofilho na

! CÕpanhia

corre/dos do ceo : ($f
que tamfora ef-

s

tavam deferem limas
,
que elle os ti-

nhapelos mayoresfabtos do mundo. E
que quando o tivejfem Por muy louco

mquclla traça de "pula
,
que tomará,

entamfe teria ellepor maisfefudoy^

quefe defenganaffe, que nam htvia hu

|

mínimo pontode têrmr atrás na refo-

hiçam tomada ; nem havia de defean-

far , até fe nam Ver tam defprezada,

tampíbre^ tam abatido, que de to-

do fe vijfe amchiladó
J ffi

que o tempo

lhe 'davapor teflemunha dejla verdade.

Com tam reíoluta repoíla, lar-

gou o Conde o campo , & fe

declarou a viótoria pelo irmam
Gonçalo da Sylvcira; cujas vir-

tudes rariííimas , cuja vida ad-

mirável , & morte por Chriflo

glorioíifsima , podiam dar ma-
téria pêra muy largos capítu-

los, que deixamos pêra tratar

no livro quarto defta hiíloria,

quando falarmos das couíàs da

caía de S. Roque, da qual foy o

primeiro Prepoíito. Agora nos

vamos ao irmam Dom Rodri-

go.

4 Bem claro fica que nam
havia de faltar íèmelhantes ba-

terias ao irmamDom Rodrigo,

pois nam tinha menos autori-

zados parentes,que com ília en-

trada na Companhia, também
íe davam por afrontados. Pare-

cialhe a Dom Henrique de
Menefès,pay de Dom Rodri-

go
,
que nam era o negocio de

!

tam pouco pezo, que efcuíàíTe,

!

ou vir elle em peííòa , ou man-
dar algum feu fíiho (nam íe

contentando com mandar ou-

tro mais moço,que fe chamava
D. íeronymo de Meneies

,
que

depois foy Reitor da Vniverfi-

dade de Coimbra,BifpodeMi-

randa,& ultimaméte do Porto)

& nam podédo elle vir em pef

íõa, porque os negócios de Lií-

boa nam permitiam jornada

tam comprida a Coimbra , fe

refolveo em mandar feu filho

morgado Dom Ioam Tello de

Meneies, que foy,por feu valor,

& honra , hum dos beneméri-

tos íogeitos , que houve nefte

Reyno,em quanto viveo 5 foy

embaixador em Caftella,&pre-

fidente do paço em Portugal,

commendador d'Azinhaga, &
da Idanha,& de outras commé-
das da ordem de Chrifto j &
fenhorde Áveiras:& nem per-

deo da íingular opiniam
,
que

eorn todos tinha, por acabar a

vida com a dignidade de go-

vernador defle Reyno
,

quan-

|
do os governadores íèus com-

panheiros entregaram em A-

yamonte cfta coroa aos gri -

lhoes de Caftella,contra leu pa-

recer. Efte foy o embaixador,

&

agente, que Dom Henrique de

Menefes mandou era feu lugar,

com grande tropa degentede

pé,& de cavallo, mais pêra af

íbmbrar,com comitiva de auto-

ridade,que pêra fe fazer temer,

com animo de violência
,

por~—
~~~lríê

Da Uam
Tello de

Menejes

temaCo-

imbra.
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. Ioaffi

".Ihquer

'rfuadir

[eu ir-

am, que

ibya da

opanhia.

lhe parecer que nam feria ne-

ceifaria algua força, aonde elle

cuidava que, tinha toda a re-

zam.

5 Chegado a Coimbra,

pedio viíta , Sc fala com íeu ir-

mara, fazendo mil queixas, &
grandes ameaças

,
pelo pouco

reípeico
,
que íe guardara a au-

toridade de feu pay, em lhe re-

ceberem feu filhojtanto contra

fua vontade, & brazonando po-

deres, que trazia, pêra lhe daré

copia delle. Com facilidade al-

cançou licença do Reytor pê-

ra lhe falar livremente, confia-

do no valor, Sc animo do novo

íoldado, Sc nas armas da divina

graça , com que o tinha preve-

nido.E como a cauíà do irmam

Dom Rodrigo era tam idênti-

ca com a do irmam Dom Gon-

çalo ; Sc as circunílancias das

peífoas tam iguaes, & íèmelha-

tes, todas as bateiras vieram a

dar na mefma força , de o dijjua-

dir do baixo ejlado, em eme o via afei-

to for huma parte hum pobre cozi-

nheiro , {çjffor outra desfeito, em tu-

do,da autoridade de neto de íèus avós,

0j filho de Jeuspays : cometer huma

loucura\fem confelho de hum dos mais

honrados pays , me fortugal fuíien-

tava: deixar T&elmoens conhecidas, Por

huma tam m<tl avaliada , de gente

idiota, 0; ejlrangeira,Vinda de fartes

contagiojas. E quando,irmam da mi-

nha alma, dizia Dom loam Tel-

lo, Vos nam movam ejlas efjicazes re-

zoens , nam Vos mureis tam aíheò

da humanidade , que defprezeis as

lajlimasfom que fica chorando huma

illujiriflimamay, que vos fano y
0r

vos trazjnas mmmas de [eus olhos, en-

tre as lagrimas , quefor vós derrama

com perpetuas faudades, Ifto dizia

Dom loam ; Sc pêra dar mayor
pezo á força de fuás palavras,

lhe acrefçentou a effiçacia de

fuás lagrimas; porque eftas,co-

mo bem diííe o outro, * fam
muy eloquentes, & quando pa-

recem mais brandas,entam fim
mais violentas,

6 Com muy pouco gofto

aísiftia o irmam Dom Rodrigo
a eftes rezoados de feu irmam;
mas também , como homem,
que era de branda , Sc generofa

condiçam,nam podia deixar de
fe enternecer, com ver as lagri-

mas
,
pofto que nam fazia cafo

de ouvir as rezoes . E porque

nam queria moítrar nem cita

minima fombra de fraqueza,&

eílavajà caníàdo de ouvir ao ir-

mam , Sc defejava de fe apartar

delle, lhe diííe
, que ao outro

dia lhe refponderia: aceitou D-

loam Tello as tregoas, parecé-

dolhe que já o negocio hia em
bons termos,& que cedo fe de-

clararia a victoria.

7 Acabadas aquellas bre-

ves tregoas , Sc chegado o pra-

zo do feguinte dia, eíperava D.

loam íèr tam bem refpondido,

como cuidava ter bem rezoa-

do. Chega o irmam D. Rodri"

go ao lugar do combate- repete

M

Pontfl.i.
Intetdúlachry

ra pcudsía
yoei? habçnf.

Dom
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D. RoJri

gpasMe-
' jiefesafeii

v&nm de I AA
vníhde

j)om loam outra vez as mef-

mas rezoés do dia precedente-,

eíperando renovar as feridas,:

com repetir os golpes; porem o

bom irmara fe dcfendeo dos

golpes com deííreza, &.reípon-

deo às rezoens deíla maneira.

Nam me efipanto ,
fenhor

,
que nam

fiubaisfientir aíuavidade da vida reh-

nofia , forque quem trazjs olhos em~

i

vregados em estofas- humanas,malpode

empregar os per/amentos em eílimar

Wflís dixinos. Se vós fioubeffieis a dife-

rença, que vay de huma a outra cou-

fia,mais efumaríeis efesvefidinhos po-

bres, cue effias vofias tellajs ricas . Sa-

bei,fnhor que debaixo deitas defiprè-

zadas roupas, fie criam preciofas joyas^

como debaixo das voffas gallas ,fe fi-

cham abomináveis culpas . mundo

quer ter a todos emfieufierviço, (jjff
os

que fe pafiam ao de T)eos, dandolhe as

cofias,mal lhe podem contentar
,
pois o

dcfprezam\pelo q namhe muito,q vós

Hiêf.epifl. nd

Heliod. Afia

tim dives eft

qui cu Chriflo

jpaupéf eft.

ida anda, do doque ainda andais metido na corte do

mundo, defiprezeis os que fogempêra o

deferto da "Rehgum. Que vospareça

nefia minha pobreza hum abatido co-

zinheiro,nam me efip
anto

, porque efes

Vofios olhos,meu irmam , ($rfenhor,

nam tem a vifia, muy clara, quefe vos

bem õs abriffeis
,
faberms apartar o

precwfo do vi!
[ffi

ficaríeis entendendo,

que como dizJS,Hicronymo ,

b
afsàs te

de riqueza
,
quempor amor de Chriflo

fe abraça cem apobreza
;
que nem os

veflidos cofiados fazem as almas defi

prezjveis,ncm asfedas preciofaspoem

fejofer defles meus queridjs irmãos,

que nam he rezam que queira eufer

melhor que meu Capitam,
(fiy

Senhor,

quefe fezjvoluntariopobre
, fendopor

natureza tam rico
;
(pr qiuzyir pêra

fervir aos homensofendo d'antesfervi-

do de ytrÀos.

8 Enganmfos em dizer que

com efiapobreza, que efeolhi, afronto

aos pays
}
de que nafii, que mm tem os

veflidos parentefico comofangue, nem

fangue bom fe perde cem os ronis ve-

flidos ; (gffiepor efes, em que me ve-

jaspós me negardes por irmam , nam

me negara T)eos porfeu filho. Grave-

mente me magoafles , em mefalardes

co tampcuco conheanieto daRehgum,

que eficolhi ,fiou obrigado a refponder a

efeponto, pêra que nam pareça, como

dtzja S.Hieronymo
,

c
contra Rufino,

que calando,cenfiefio os crimes, que lhe

impondes :
' nam podeis vósfier o juiz,

que haae cahficar o muito
,
que ella

mereci , a conta do Ygai.ro de Chrifio

na terra efid ejje cuidado • efe d tem

por Vezes jd approvada,
fâfr

confirma-

da^
(efrfie

oS tiverapor homens fiofpei-

tos nafie\nam fiefervira delJ.es cm mi-

mfienos do governo da ChrfianeUde.

"Nem lhe tira aperfieiçam haver pou-

co que começou
,
que efia mefma novi-

dade âfaz^fer maisfermofa , (m' Tm

da a graça,(^r fermofi/ra, que ccslu-

mam ter as coufias mais novas-,
(ffi

co-

mo he tam nova , nam he muitofier a-

inda menos conhecida
,

que mal pôde

huma criatura^ que efiáno berço ,fer

\á conhecida na praça : mtanto mais

melhor luHre nas almas : Vifio, cemo
j

! que eu
fió

bufo viver deficonhecido no

j
pobre,quefiou,frvo, comofierVo, que de- í I mundo, por mefaberem o nome no ceo-

,&cm



)r,:o de

rifo de

)43-

Lturo primeiro. Cap. XXIÃil. ias

rfeD.

hnTel-

borde-

io da$

:oês ds

í irmã.

O Sem Vejo. as Tídigioens
, que

ha em Tormgàl , a quem a animà-

dade jaz_ "venerareis, a ícienòu irfio-

nes
, ($f a fanclidáde reffeitadas):

mas nam checariam ao ame da ef~

timaçam,em que as ternos, fenam ti-

vejjem começado com os Princípios,

em quefe viram : a agoa>Jâant& mus

jmto da fonte , em que najçs}tanto he

mais cnfahna, fffc pura-, na fonte to-

mo d agoa, (jdyemjm berço torro depca

mmwa muy Prezada Hehfntm -

y
nelU

efímara ter nafadó^nclía me quize^a

ter criado
, fera nelía , percl fempre,

Cernir a meu creador. for onde
,
pe-

nhor , nam tem efe negmo m-us que

rcfponder , neíla fíeligiam bufquei a

cruz^defhrifo , wttd meheydecru-

apcar com o bom l
rE SZJ , -atê a

morte-, nella vivo com
,

goftofingular;

$r muito mdyor fora ', fe afsim
y
cõ"

mofots meu irmampor naturezaSof-

feis também meu companheiro no ef-

pinto : nam vospareça grande faça-

nha deixardes as efperanças_ de hum

morgado rico, por ganhardes a fegu-

rança "de huma vidd eterna.

10 Mny comprida pare-

cia jà a Dom Ioam a préga-

gàçam do irmam Dom Rodri-

go , & muy encontradas fuás

pretençoens
,
querendo Dom

Ioam levar a Lisboa
,
pêra feu

pay,aquem o queria deixar em
Coimbra, pêra a Religiam : em
refoluçam o rezoado foy fei-

to com taleíficacia, que Dom
Ioam deo o negocio por con-*

ciuido , deípedindaíe de íèu

irmam, & muito mais da vi-

cloria : voltou a Lisboa, foy

muy mal recebido de feu pay,

por lhe nam trazer a feu ir-

mam
, tachandóo de homem

peia pouco
,

pois íe viera fem
ellé

j
ao que Dom Ioam lhe

reípondeo : "Nam fzeu3 fenhor,

iam pouco em me ijoltar Pêra ca-

fa 3 (jdy nam ficar com meu ir-

mim
,
porque ta es foram as pala-

vras
,
que me dife x (gr tàes as re-

zoens
., que \ me deo

,
que em lugar

de o trazer pêra o mundo , corri

muito ripo de elle me levar fera a

?Jigiam. Deíla maneira ven-

ceo o irmam Dom Rcdrio-o ci-

te combate, que Deosrçpííb

Senhor muitas vezes, em feus

fanótos permite haver peleijas,

pêra lhes ver lograr viçlorias.

CAPITVLO XXIX.

Be outros comiates, que teve

o irmam Dom Rodrigo , de

[uãfanãa vida
3S lema™

venturada morte.

Afiadas eílas tortsJ>

tas , eftandoocéo jà

mais íereno, tratou o

Reitor de madar ao irmam D.

Rodrigo a peregrinar a noíía

Senhora de Guadalupe
(
que .

deíla maneira fe provavam , &
eníàyavam os noviços na -

quelieN
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quelle tempo ) cahioihe por

companheiro o irmám Ma-
noel Godinho , religiofo de

grande exemplo , 8c muita

mortificaçam , de quem já

atrás falamos . No mefmo
tempo íàhiram outros muitos

a peregrinar por varias partes,

fegundo noíío inftituto ; da-

qui tomaram occaíiam os íê-

j

culares
(
porque fempre cui-

dam o peòr dos religiofos
)

^pera dizerem, que naíciaefta

íeparaçam mais de paixoens

,

& de bandos , que de efta-

tutos , & coílumes
;
que já

deita traça uíauam antigamen-

te os gentios contra a Igreja,

como Te queixa , Tertuíiano,

capeando falíidades
,
pêra fin-

gir afrontas ; defpintando ver-

dades
,

pêra introduzir menti-

ras.

% E como o irmam Dom
Rodrigo tinha muitos, que de

fora o obfervavam , tanto que

o viram íahir de caía , cuida-

ram que o tinham feguro , co-

mo a lòldado tomado fora da

fortaleza . Alcançou o entre

Serás , & Tomar , hum eícu-

deiro de feu pay Dom Henri-

que, o qual lhe trazia huma
carta de fua mãy Dona Brites

de Vilhena, com ordem pêra I

lhe dar todo o neceííario
, & o

levar a Lisboa com toda a au-

toridade, fupondo, que cila íà-

bia as deíunioens
,
que houve-

'

ra no Colíegio de Coimbra,!

entre tantos de varias naçoerws,

& jà que todos fe fahiam pêra

onde queriam, que quizeíle el-

íe hir a cafa de fua mãy,
pêra onde o chamavam. Leo
o irmam Dom Rodrigo a car-

ta , & com boas palavras def

pedio ao efcudeiro : porem
elle

(
que fe queria moftrar

muy zeíofo no fervi ço de feus

amos ) os foy feguindo atè

Tomar; & vendo que fe fo-

ram agafalhar.ao hofpital da

villa , appellidou o juiz da ter-

ra , pêra com autoridade de

braço fecular obrigar o pere-

grino a tomar o caminho pê-

ra Lisboa
; tendo diíío noti-

cia os dous noviços , fe fahi-

ram logo
, pêra fe páífarem a

Tancos, deu com ellesjàno

barco o efcudeiro , acompa-

nhado com as juftiças da ter-

ra , 8c logo o juiz lhe fez hu-

ma fala muy cortes
,
períua-

dindoo
, que obedeceííe a feu

pay: Reípondeoo irmam,que
elle era fubdito daReligiam,

& obedecia a íeus fuperiores,

& aífim que havia de conti -

nuar íiia peregrinaçam ; man-
dou o juiz fazer difto auto, 8c

deu a fua diligencia por feita;

nam aflim o efcudeiro

fe quiz

tante , & pegando do irmam
o nam largava ; até que cor-

rido de tratar aííím o filho

de feu fenhor , lhe diííe, que

o largaria , com tanto que lhe

dèííe

,
que

moftrar mais conf-
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déííe repoíla à carta de ília

rnay • a iíío o obrigou o ir-

maiii Manoel Godinho , o que

ellc logo fez com a carca íe-r

gainte
,
que me pareceo por

aqui letra por letra, como a a-

chei efcrita , & a guardaram

feus pays , como relíquia de

muita eftima.

REPOSTA DE
vmo pêra D.

3

íiia mãy.

Croça , ($p confiolacam

do Efipintc\fanHo vfite,

0r more fiempre na al-

ma de voffa Senhoria. Ofalfo rumor,

que moveo a]/,S.d me eficr&erje fie

defipovoar o nofifio
Collegio de toimbrd,

Por caufddos bandos^'
peleijas, tirou

o demónio, pay da mentira , for meyo

dos murmuradores^da extraordinária

devacamjom me muitos de nofios ir-

mãosfiahiram eííe veram a peregri-

nar a diverfios lugares fiantlos , fera

exercício de humildade^mortificaram,

0p Pobreza'- efiesfiam os bandos
^
(gr

Peleijas
}
me entre nós hacontendermos

com humafianBa competência
,
quem

fieramais humilde, maispobre , mais

devoto,(^ mais crucificado, t^amfiy

como ]/. S% tam facilmente deo ouvi-

dos a tam clarafiaIfidade,mm como de

mim^ Pofio quepeccador, éreo talfra-

queza, como era efiar eu pofio em dei-

xar a Deos, 0f a Tiehgiam. %afiada

a cruicamfjMeTJ.S . me deo,pêra com

a divina praça nam cometer talfra-

queza : nias o que mau me corta fce

íuim a ter 'U . S.por tal,nem ter por

afronta minha inconstância
;
fendo afi

f/m , quefie en na guerra defimpardra

a Saneia/.us me cabia Pêra defiender

fazendo pé atras, fifa \ irando as cofias',

fiem fiaita ]/. S. fie correra de filho

tam covarde,
(fij

como efe
}
me nam Vi-

ra mais dos olhos , nem nomeara Por

filho..

4 'Pois como cabe em peito

tam chrifam,ffij' generofio^a covardia,

que ante o mundo nam
fio
frcra, pr.ócu

rar, que eu a cometd diante de 2)cosi

[orno quer vofêa fienhoria , que vi) e as

cosias a 1)eos^ (efifiujapera o rnundo ?

(pfi

J
defiempare os arrayaes da Êéligi- .

:

am
7
em que T)eos mepoz^? Como me :

mandafifiopena defiua benzam,me fa-

ca o que,
fie

eufizer , fierey diçno de

í todas as maldiccens . Jkíandame buf-

car, com efirondos,0y forcas, toman-

dome os portos
,
falteandome nos ca-

minhos , a fim de me tirar da Réli-

giarn, havendo defiazfr majores eílre-

mos
,
pêra eu me nam fiahir delia.

"Namfiey a que atribua fio , finam a

meus peccades , ($p mgraiidarn
j

que

pois eu nam dou ao Senhor as devidas \

gradas
}
por tam alta mercê

, fij
Ho he

que meus pays a nam conheçam , @r

hajam mais por acoute
, g^ defiventu-

ra^quepor honra, julgando por destio-

rd meu defiengam, bificandtme
r
como

erdido ,
qua do :a eficou

canhado jhorandome por morto,quado

começo a viver com
c
Deas.

c Grande magoa, hê perd mmVer

N 3
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que d mâyor alegria minha caufie "a

njpffa Senhoria acciâentes de mfiezj-,

1)eforte quepêra £/. S^fer alegrete

forçadofer eu trifie ,
pois pem fua

confolaçdm no que nem pode fer,

fiem euficarpêra fempre defcônfola-

do : o caro remédio , dijfcuítofa cu-

ra ! pis forçadamente ha de fer

tanto a cuíia de minha falvaçam.

Quanto mais
, que fe voffa Senhoria,

com me Verfora da Companhia, efpera

fer alegre, enganada efia porque bri-

uado eu de tamgrande bem, como nu-

ca tereigofo, afim o nampoderei dar

a outrem,nem J/.S.telo de mim,faho

fe minhapena lhe fcaffe em contenta-

mento. Veja,fenhora, o que empren-

de,gf contra quemfepõem. Olhe que

o bom IES]/,defua cruz^com os bra-

ços,grcoraçam aberto,me chamapê-
ra aReligiamia elle acodl

} com elle me
abracei,por elle defejofer crucificado.

Veja, fienhora,o defpnmor, que come-

te
, em me querer tirar dos braços de

tam aito,gr amorofo Tíedemptor ; elle

me chama fera a Copanhia, VjSpera
o mudo^ellepêra trabalhos, V.S.pera
mimos

y gf regalos
) elle peraprocu-

•
rar afalvaçam das almas, ]/.Senho-

riapêra arrifiar a minha: veja a qual

he rezam que acuda
, grfe devo ou-

vir a quem da Companhia de meu
doce IESJ/ me quer tirar f O amor
natural

,
que cega a voffa Senhoria

emparte a difculpa, gr /k que nam
entendafer erro, gr injuria

, quefd^
do bo lESZJ,d qualefpero, que muito :

cedo conheça,gr com muitas lagrimas

j
chore. \

6 "Por remate quero dar a ZJmS. I

I

hum remédiopêra nunca me ter aufin-.

r<?
,
ameme ,fenhora , comoflho, me

geroupêra 3eos
, fr nam pêra

fy,
faça efia oferta na* mãos do Senhor,
das quaes recebeo todo & bem,que tem:
dé infinitasgraças dfumma bondade,

for fe querer fervir de coufa tam
inhabil

, (^ indigna
, como eu

ftu; nam me bufque nas creatu-
ras

, finam no credor-, gr nelle

fempre me terá frefente . Zufque-
me nacru^deChriHo, que ali,nas

fiuas chagas freaofifmMy cemi/0 à.
chdra morada : fa emfm QQ

r

cratfsimo, verdadeiro defeanfio,^
dhgria ; fi ajm ^^ ^ ^
bujeafe

, quamproveitofamenteme
acharia

, com quanto major confio-

laçam me Veria
, do que hoje

fi
defimfila de me ter aifinte. Mal
emprega em mim tm cmimMs U.

grimas de faudades
, empregueasno

bemgmfsmo JESV
, por feu a-

mor crucificado .

por efe, fenhora,

frfpire , a elle convertafeus afifec-

Bos
, gr lagrimas , nelle me ame

éHí^^terlfigurapoffe, &
perfieitaconfolaçam.

7 Atèqui eíla admirável
carta, tam chea de aviíòs fanc-

tos , tam devota , tam eípi ri-

tual
j bem moítrou efte di-

tofo irmam o muito, que a-

proveitou no pouco tempo,
que tinha da Religiam. De
tam euidentes moftras de cfpi-

nto, em tam tenros princípios,

bem fe pode cuidar
,
que cref-

cendo o efpirko com o tempo,

viria
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icia tua a-

us multa.

?.OIT).'- I •

çognovit

Um D»»''

.o.i. n,it
tcs appa-

j

riít in terr*

ira , tcpus

at'onis«d-

Ut.

Vforíedi-

litofa do

rmarnD.

Rodrigo.

viria a fer hum grande fanc-

to , & huma das mais illuf-

tres plantas defte novo jar-

dim. Porem os juizos divinos

fam muy occukos , & como o

Propheta
b
lhe chamou, fam a-

bifmos profundifíimos : nem

hà , como efereve Sam Pau-

lo, 'quem poíTa entre os ho-

mens alcançar os penfamen -

tos de Deos. Quando eíta bel-

la floreftava mais em ftor,& cõ

asefperanças mais brilhantes,

no apontar da primavera de Te-

us primeiros annos na Compa-

nhia,entam foy Deos N. S. fer-

vido de o transplantar pêra o

ceo,entrando em o numero da-

quellas ílores,de que fala aEfcri

tura )d que tatoque apareceram,

&brotaram,logo defa parecera,

& fe cortaram.Nam foram ma-

is que finco os annos, que teve

de vida na Cõpanhia, parecédo

digno de a ter fempre eterna.

Morrèo em fim em Lisboa (aõ-

de tinha vindo pêra fe ordenar

de ordens facras
)

por caufa de

hum accidente de dores tam

cruéis, que cm finco dias lhe

concluíram a vida, & lhe fabri-

co ram huma illuftre coroa de

paciência. Conhecendo a mor-

te , mandou chamar ao Pa -

dre meftre Simam , & o rece-

beo com palavras de grande

afTe&o ,
pedindolhe a ben-

çam , depois de lhe beijar a

mam ; & defpedindofe delle,

cõ íuaviílimas moílras de muy

filial amor. Perguntoulhe o Pa-

dre fe tinha algCía coufa em ííiâ

confeiencia , que lhe déííe pe-

na , refpondeo que
>
pela bon-

dade de Deos,nenhuma , mas

que íua reverencia o abíòlveííe

plenariamente, conforme as in-

dulgências da Companhia. Lo-

go pedio o viatico,& a unçam,

que recebeo com entranháveis

moílras deconfolaçam:& abra*

coufe com hum crucifixo : fi-
> " <

nalmente abrindo os olhos , &
pondoos no Padre meftre Si-

mam (como emgratificaçam de

lhe dever o bem , que efperava

naquella hora) cõ hõa notável

demonftraçam de alegria,deo a

alma a Deos a 9. de Agofto de

1548. cujo remate aqui logo

apõtei,pofto q fucedeo algGs an

nos ao diante, porque,como te-

nho advertido , ainda éj vou fe-

guindo os annos, mais trato de

dar noticia das peííoas,qde me
atar aos tempos.

CAPITVLO XXX.

Do fentimento , que houve da

morte defte irmamD. Rodrigo

de Menefes, S das boas

partes com que Deos

o dotou,

Oy tal o exterior , cõ

q ficou depois de mor

to oirmam D.Rodri-

go, que bem moftrava àquelle

Qúaífiiou

o irmam

A Rodri-

go depois

de morto.

N 3 %re
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Virp.AEn.9-

! Putpureus ve-

flutí cum ílos

íuscifusaiacro

lang-iefcitmo

íicns,

Virg.AEn,n.
Cuir.eq;fulgot

adhue , mecdã
fua íoima re-

9-lsJt'

Non iã ma tct

alit tellus, vi-

refqiie mini-
ítrat.Scs.

afegrétroftooeftado^eluadito-i tam virtuofo irmam
, que e«nf

fa alma: cm vida represétava hu

Anjo nas feições, & nas perfei-

ções, cõ q a natureza,em com-
petência da graça, o dotou j &
ainda depois de morto parecia

que eftava vivo: da maneira

que huma belía roía , ou huma
branca açucena

, j le acerta de

ler cortada, ou com o arado do

lavrador , ou pela mam do jar-

dineiro
;
podo que fica fem vi-

da (pois jà íua rnay, a terra, lhe

nam dá alento, nem lhe rninif

tra forças) com tudo (como o

outro b dizia) por algum tempo
conferva a viveza da cor, Sc

moftra a mefma fuavidade do
cheiro : tal ficou aquella bella

flor, que jà eftava morta , mas
ainda parecia viva.Cuja íaudo-

fa lembrança foy de muita ef
tima a todos os Padres

,
que o

conheceram^ trataram; & en-

tre outros o Padre Luis da

Gram
,
que foy Reitor de Co-

imbra
, & dahi mandado pêra

Provincial ao Brazil, fez gran-

des diligencias pêra levar con-

íigo algus oííos(como relíquias

deite bemaventarado irmam)
Sc em effeito os levou; porque
eftando elle em Lisboa, fe a-

brio a fua fepukura
,
pêra nel-

la recolherem o Padre Micer
íoam

,
que morreo em S. An-

tam. E o farnoío pre'gador o
Padre Francifco Eftrada

, de
quem logo falaremos, ouvindo
em Valhedolid a morte deite

trada,]

hrea?no

te do i

mam L
Rodrigo.

Portugal conhecia , eíereveo

huma carta aos irmaõs do Col-

legiode Coimbra, que, poríèr

breve, & moftraro eftilo,& af-

fe&o deite iníigne pregador,

me parecèo por aqui, da ma-
neira , que eftá no cartório de

Coimbra.
j

2 La gracta, y paz, de Chriílo Qartã
nueflro Senor crefcajiempre en nuef-

)
pjrâa

trás animas^Amen. La femana Paf'

\co de £

[fada recebi cartas de allá,con;que aqui

dimosgradas ai Senor
, entendiendo

por ellas el dichofi tranflto de nuejira

muy buen hermano Don 'Rodrigo de

Menefes. Mucho nos detemos todos

alegrar
,
porquejunque tengamos vn

hermano menos en la tierra, Dios tiene

unhqomás en elciele. X>immuyo el

numero deffe Colégio, mas acrecento el

numero de los Colegiales dei cielo, "No

\fe lee bien la Jheologia en la tterra
, y

el juela aprender en ti cieio. Tema de

cantar mt[ja,y porfe ordenar de mas
buen Obifpo , paflojje adonde le halló,

yá hechofacerdote celebra perwfetros

cada dia muchas vezes, lo que aca no

podia haz/r. bendito el Senor, que

tan Iwerales en hazer mercedes : era

Don Rodrigoflaco,y hale hecho fuer-

tê-
y
era enfermo,} le hizofam-

y
era ef-

tadianteJhale hecho maejlro; erafuge-

to,y hale hecho libre,y tanto mas libre

quanta mas elpor amor de Z>ios fefu-

•geto, 3on Rodrigo,agorafabets que

tal es la mutacion de la mano dei muy

\

alto , agora experimentais que el, que

\fe humilldferáeifalçado.Aora enten-

\
deis quan bienaventurados fem los po-

bres
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hres deefpiritu,pues delias es elRsyno

delcielo,quepoffecis:aord comceis ma-

to es el valor de la obediência, me mas

vale obedecer,quefacrificar.

3 OT>ios
y
qu? Pagas aáehnta-

do a los me tefirven
y y pretienes con

bendmones de tu dulçura a losquepsr

ti traba\aron\ porque eres tan ddeUn-

tado apagar a tus obreyos , antes me
acabenfu p> nadtfJíCuchb iiempo aun

fenfava Don Rodrigo que le quedava

,4? trafcajar enfu '-uma, parque
y
Se-

nvr, le llamafle ai medto dia defu mo-

cedadpara lepagdr? hizjflek por vm-

tura
)
Semr\parque elya desfallecia en

el trabajo?no. hfizislelo,parque turba-

vafus companeros? no. Tuesporque,

Senor,h kzjBe? • QuiacÒsumatus

ia brevumplevit reporá malta,

placitaénim érat mihi anima il-

ifsi esJnermanos mios,tra-

n efe breve tiempo
,
que te-

nemos complir muchos úempos, y ha-

zer mtkhos tiempos , y hazjr tanto en

pxo uempo^omo los negligentes en mu

lias. fues a\

baymoi e

çm uno andando poço apoço, ptiji

5Í.1-7»

úp ano en poço camino , y otro en una

femana acabara a buen andar . 'Ns

víamos que cominava, 1)on Rodrigo,

mas en aver tanprélio liegado a lapo-

íada, podemos conocer que antes bsla-

va
y
que corria : y cjlo entendieron los

que comeunfus deffeos^y quantas ve-

zes el dizia ,

d Quis dabit mihi

pennas ficut columbx, & vola-

bo, & requieícam. Sienfabemos

todos,que,mientras vivia, bolava muy a

msnuaojomo pa>caro ai ramo verde de

la cruz^, mas defpues no fe contento to

tan pequeno buelo
, qufo bolar, como

aguda
y
alld donde eflava el cuerpo y que

fue quitar de la cruz^ lefr ibrifo, que

en ella muno : y quien en la muerte a

jDon Rodrigo favoreed^ nosfavorefed

en larvida ,
porque conf favor, bien

viviendo/19 ay que tener temor en ella,

donde fe coge el frufh de los buenos

trabdjos. Eapuesjhermanos mios
y
con,

nuevasfuerças, comencemos defde ae-

ra a trabajar,porque como fumos co-

paneros de Z)on Rodrigo en latierra,

lo merefeamos tambien fer fuy«s en el

cielo. lAmen. De ZJalledohd i z. de

Setiembre de 1548,

Francifco Eftrada.

4 Nam he muito fer tam

fentida* a morte defte tam exê-

plar irmam, pois, por ííia moita

virtude, foy íèmpre tam queri-

do,& tam eftimado em vida.do

qual , ainda hoje, vivem entre

nos muy ilidires exemplos de
í

Tua paciência , mortificaçara,

modeftia, maníídam,& obediS-

cia; na qual foy tam exemplar,

que vindo o P.M.Simam (pou-

co depois de fua entrada ) ao

Collegio de Coimbra, elSe foy

dos primeiros, que, á imitaçam

dos Padres do ermo , alcançou

licença pêra alternadamente

ás femanas,dar obediência a vá-

rios, que tiveííem cuidado de o

mortificar em tudo, aos quaes

o fervorofo irmam obedecia, ao

minimo aceno,com alegre prõ-

tidam em todas as coufas
,
por

mais diffkultoías, & repugnan-

tes que foífem. Bem alcançou

~~T4 o p7

Virtudes

do irmam
D.Rodri-
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Trata o

P. Ai. Si-

mam de

provar ae

irmamD.

Rodrigo.

Cafsia.CoIIar.

i.ji.inprincip.

o P. M. Simam o muito, que

Deos tinha communicado a

Dom Rodrigo , & quam apare-

lhado era pêra nos deixar nefta

província hum ííngular exem-

plo de íòírimento $ & aífim de-

terminou com hum modo ex-

traordinário
C
que fó alcança

quem tem íemelhante luz do

cèo) manifeftarnos ília heróica

paciência, & humildade, com
íemelhante eípiíito ao de Sam
Sam Paulo Abbade do deferto

de Scythia, que,íègundo conta

Caflfianoy' em huma junta de

innumeraveis monges, afíenta-

dos de doze em doze, em hum
|

pateo do convento , querendo

I
molhar a todos a ííngular pa-

ciência de hum monge(mance-
bo na idade, mas anciam na vir-

tude ) lhe mandou dar em pre-

íènça de todos huma grande

bofetada
,
que foy ouvida de

todo aquelle religioíõ ajunta-

mento, porem mais íòou a edi-

ficaçamde quem a deo por o-

bediencia , & muito mais o e-

xemplo de quem a levou por

humildade ; louvando todos o
íanclo intento do Abbade , &
a ííngular paciência do diíci-

pulo.

5 A imitaçam deite cafo

nos quiz oPadremeílre Simam
deixar no CollegiVde Coim-

j

bra outro íemelhante exemplo
da virtude, que conhecia no ir-

mana Dom Rodrigo de Mene-
ies ; pêra efte effeito mandou a

hum irmam ( a quem naquella

íèrnana o irmam Dom Rodri-

go mandava,& mortificava
j q

tanto que o dito irmam Dom
Rodrigo

, em preíènça de mui-

tos lhe mandáíTe alguma coufa,

lhe dèííe huma bofetada . Su-

cedeo, pois, que, eftando os ir-

mãos todos juntos, mandou D.
Rodrigo, com toda a innocen-

cia
, ao que tinha èfta ordem,

que beijàíTe o cham
; o ^jnal

pondo os olhos na obediência,

a quem refpeitava , & nam em
a natureza.que ifto repugnava,

rcípondeo ao irmam Dom Ro-
drigo com huma bofetada,que

fe foy bem mandada , foy ain-

da melhor executada : nam ef-

perava o irmam Dom Rodri-

go íemelhante repoíla,mas elle

a recebeo com tal íerenidade

de roílo, com tal maníídam, &
exterior compoíiçam, íem mu-
dar cores , nem dar hum míni-

mo final de perturbaçam
, co-

mo íe naquella hora leííe o íu-

ceíío do Abbade Paulo, ou en-

tam ouviíTe a Chrifto
f
pregan-

do que quando nos déííem húa

bofetada , aparaííemos a face

pêra receber outra,porque nam
refpeltara a afronta, que lhe fa-

ziam, fenam ao Senhor, por a-

mor de quem a íòfria . Ifto íu-

cedeo em Coimbra.

6 Outro exemplo nos dei-

xou de íua cega obediência em
Lisboa,eítando no Collegio de

S.Antam, que lendo de gentil,

& ama-

Oledicci

do irmai

D. Rodn
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líicq; dimidia
mem baibos
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arta do

'.M. Si-

tampera

irmam
KRodri-

o.

& amável aípeclo
,

quiz hum
dia palíar pela afronta,com que

os filhos deHénon "injuriaram

os embaixadores delRey Da-

vid , cortandolhe ametade das

barbas por defprezo . Eftava

elle nâs mãos do barbeiro,coni

o cabello da barba rneyo feito:

deramlhe a cafò hum recado

j
da parte do fuperior,que o cha

mava
,
pêra hir fazer certo ne-

gocio
j 8c fem mais diícurlar

(porque o verdadeiro obedien-

te fecha os oíhos,&nam admií-

te diícurfos) fe levãtou,acodin-

do ao aceno da obediência , &
pêra fazer o negocio

,
que lhe

eítava ordenado , andando por

diante de todos, naquella for-

ma , tanto mais ayroío
, quan-

to mais obediente; porque elle

nam olhava quam bem pare-

cia,mas quam bem obedecia.

7 Foy muy querido, &
muy amado de todos

,
por fua

grande affabilidade,& admirá-

vel brandura, & o p.M.Simam
lhe tinha grande amor , & lhe

efcrevia particulares aviíòs , 8c

coníelhos efpintuaes , como íe

pôde verem huma carta, que

achei do mefmo Padre,pêra eí-

te devoto irmam, efcrita em 3.

de Dezêbro de 1 544. na qual,

entre outras coufas, lhe diz af-

fim. O entranharei amor
,
que em o

Senhor ~vo$ tenho
i mèpaz^depjay.ver-

bos unido com ChriHo , Prezo das cd-

deas depua chandade, fito* apacentàdo

de fem olhos, @k recredao com d açoa

depuaspontes 5 com a uniam de IoW<h

chat com^avidvos amo em o Senhor,

($f depjopjais empu amor fervente,

I pêra c^e mm entibieis tirmnfpeBo {

[
Vera que vos nam carpas com ejlremos

j

pidijcretos^ imencivçl
y
pera aue os ira-

kafhos^. doutrina de Çhnpo -vos nam
eppantem. <yLmai docemente 4 crnz^

como apmpuayipsj.tnox (ôpalvo de vof

p)S defejos* pey:?os doce Chrpo
, vera

quefirmemente, rj^pm mudança,ef

tejais nelk
,
pm nunca )ws apartar,

pois o myperio da cruz^aos quep per*

dem,he loucurajnas aos quepptham
he virtude de Deos. "Por ifío ?e(l-ii de

o amar
, pêraque vos pja doce o Se-

nhor, porque os queJam levados pelo

eppmto de Deos , efes fam peus filhos,

0- dejfrezadores dospaips contenta-

mentos dejíe mundo.

8 Muitas outras boas par- )#£*
tes havia nefte irmam, pêra kt\tak%os

de todos muy prezado, porque !^A '&*

nam sò a graça o adornou com
' mar

? D -

tatás graças íobrenaturaes, mas
também a natureza,parece que

à porfia, fe poz com mais dei-

ueío a enriqueceío de íèus me-
lhores favores ; o exterior era

de hum anjo , a condiçam de

cera, pêra tudo o que era virtu-

de, o engenho raro, a graça no

falar admiravel,a memoria traí-

ordiharia ; aííiftio huma vez a

hum íèrmam,que fez o reverê-

diílímo frey Ioam Soares,famo

fo pregador daqueíles tempos,

honra da íãgrada Religiam de

fao&o Agoftinho, mandoulhe

o P.M.Simam,que fobiíTe em a

cadei-

~nes
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em Lisboa

hú embai

xador da

India,por

msyo do

P. M. Si-

mam.

cadeira do refeitório , & repe-

tiíTe o (èniiain 5 elle o fez, com
tal graça , 8c tal imítaçam do

pregador, que os ouvintes i-

gualmente íe admiraram do

milagre da memoria, & du fcli-

cidade na pronuncia ; & com
hum aprazivel engano , vendo

a Dom Rodrigo de Meneies,
j

cuidavam q ouviam ao P. frey j

loam Soares. Peçamos a Deos
j

noíío Senhor , que nos de mui-
j

to de leu efpirito, pêra que íãi-
j

baimos imitar os grandes exe-

plos, que efte rrmam nosdeo

em vida,& nos deixou por mor

te. E nos agora tornemos a or-

dem dos annos , 8c digamos do

P.M. Simam.

CAPITVLO XXXI.

Ocupafe o Fadre meftre Si-

mam em Lisboa > 110 proveito

dospróximos , & vaj pela

fefia do Natal a viftar o

Collegio de Coimbra ^ & dos

grandes proveitos ,. que fe

fegiuam defias jbas

vifitas.

1 M quanto os habita-

dores do Collegio de

Coimbra
,
paííavam

com a edificaçam, 8c exemplo,

que temos vifto
3
& o Padre me

ílre Simam continuava com a' ]que o P. M. 1 Simam punha em

edificaçam, q diflemos:lucedeo

em Lisboa a converíãm de hu

embaixador da índia 5 era eíte

hum illuftre Aíiatico, mandado

por embaixador aPorrugal,pe-

j
ra tratar negócios de grande im

I
portancia , mas muy 4

eíquecido

do principal , que era o de fua

íàlvaçam . Muito eftimava el-

Rey as boas partes defte ho- >

mem , mas muito fentia faltar-

Ihe a melhor de todas, qual he

o lume da fé , eftando , como
gentio, fepultado ainda nas tre-

vas de fuás ignorâncias. Tal era

o zeta do chriftiamííimo Priív

cipe
> que lhe doia muito ver

dêtro em fua corte a hum gétio

fora do bautifmo
,
quando lho

mandava miniftrar em terras
* tam remontadas.Encommédou
o ao Padre meftre Simam

,
pê-

ra que por fua yia alcançafíe o

bem, que Wiq faltava. Muito ef-

timou o Padre efta cccaíi^m,

pêra executar em Lisboa,o que

tanto deíejava de hk exercitar

em Goa : viíitou ao embaixa-

dor em fua caíã,&ficou tam fm
amigo, que lhe pagava aviíita

em íàndo Antam. Favoreceo

Deos os deíejos delRey,ajudou

;
á induftria do Padre , éc acodio

,'â cegueira do gentio • o qual fe

bautizou, depois de muy bem
inítruido pelo Padre, com gra-

des feílas da corte , &com me-

j

lhores applauíòs do cèo.

2 Nam era menor o zelo,

Ccfank

procu-
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procurar o bem -das almas dos

Lisboêles,nam sò no paço,aon-

de aííiftía,como fanct.o,mas em

toda a cidade, aonde procedia,

como Apoílolo : pregava mui-

tas vezes , fazia praticas pelas

praças, viíitava os hoípitats, a-

codindo aos pobres , & proce-

dendo como companheiro tam

particular daquelíe grande Pa-

dre S.Ignacio : ardia em zelo

do bern das almas; morria tam-

bém por morrer por ellas. Via

que viera de Roma por primo*

genito milionário da índia, aí-

fim na nomeaçam , como na

partida pêra Portugal; & pofto

que perdeoa viagem, nunca fe

lhe acabaram õs defejos , & ca-

da dia fe augmentavam as fan-

das envejas a fen muy querido

irmam S. Francifco de Xavier,

o qual,porque lhe conhecia èí-

tes fervores,pêra o coníòlar, &
entreter com eílas efperançâs^

eftando pêra partirfe da índia

pêra a Chinajhe eícreveo eftas

palavras': Irmam
}
meBre Simam,fe

noffo Senhor for femdo de agora fe

mdmfeflar entre gente tam difcreta,

(0f ewenhofa ,
parece Que nam deveis

deixar de "vir à Chma comfnr vojfos

fanBos defeysife Dèos la me levary
eu

vos efcreverei da diffof^am da ièrra-
}

tanto deíejâ tenho dê VoS ver , írmam

meu mefíre SimAm , antes de acabar

efla v ida , emefemfrè ando cuidando
,

como Poderei effeituar eííês meiis defe-

osffic. Os mefmos trazia fem-

Tpve o P.M. Simam , & como fe

ÀcLTheíTal.c.

via impoílibilitado pêra. bu içar

a converíam <a\as almas na Irv-

dia > alegrayafe com qualquer

cCcafiam deílas em Portuga!,

3 Èík íanéto zeÍo,cjue íen- Zelo do p.

tia e.n íktratavâ de intimar nos
M-Símam

r i
•

7
i7 'emajudar

iubditos, que governava, num $s aimas
aviío tinha dado em òColle-l

gio de Coimbra^ que era regra

inviolável
;
que todo o que t r a-

táííe com gente de fórà ," fe ao

tempo de jantar nam tiverlc e#
hortado alguém a melhor vida^

com lembranças da íàlvaçam

de lua alma, namjantáífe íem

primeiro hir dar conta deita

I

falta ao ííiperior,& jèm lhe pe^

|

dir primeiro licença pêra hir a

jmelà; que já S. Paulo
è
punha

'femelhante pena âos chnftãos

deTheííalonicá, Qui mn vJt op~

rdri, nw manduca, comO fe nàm
mereceííe a fuftentaçam pêra o

corpo , áqúelle que primeiro

nam bufcàva o pafto pêra as al-

mas- imitando niftoaquelle Se-

nhor 3

b
qué dizia, que o íèu

mantimento, era comprir a

divina vontade de íeueçeríiG

Padre , em bufear os peçca-

dores, & em falvar às almas.

Ordenava que ás miífocns fe fi

zeífem â pé , sò com hum bor-

dam na mara, os papeis aos hõ

bros,& com o Breviário debai-

xo do braçoj& que as podfádas

foííem nos hofpitaes.

4 Todos os íèus cuidados
,7 \pe(& Na

nelte tempo, era o íeU muy pre Vtài a Co

zado Coliegio de CoimbraJi^^?

íoan. 4. n* 34-.

Meus cibus

eít , ut facíam

vdluntaçc sius

aui mific irie.

Vây ô P.

MMfflãm

{

íèntia
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Como erd

fefiejado

no Colie-

gio;

Grade de

-

vacã nas

noites do

Natal em
o Collegio

ie Coim-

bra.

leroens, gaitados cm

,

I y ó Cbromca da Companhia de lefu em Fortuna!.

fenda grandemente veríe re-

partido com o corpo em Lif-

boa,& com o coraçam em Co-

imbra ;
defejandode eftar todo

por preíença , aonde vivia todo

por amor. Nam queria porem

íua Alteza , que eiie faltáífe à

fua occupaçam de meílre do

Príncipe j mas fempre lhe da-

1

va licença
,

pêra, nas fedas do
j

Natal , Sc em outras íèmelhan-
j

tcs, niraííiílir naquelie Colle- i

gio ; chegavaíè o fim "deite an-
j

no de i)43- foyfe a Coimbra
|

a paíTar o tempo devotiííimo
;

do Natal, com 'léus muy que ri-
j

dos irmãos.Nam fe pócjecrer o !

alvoroço com que era recebi- I

do emCoimbraméftasfuas tam ;

defejadasviíitas- acertando hu-
j

ma vez de chegar , citando na I

compridos 1

praticas íànótas,& em aífeeuio- !

"

íãs jaculatórias ao menino , sò

as pode entender quem, ainda

i no tempo d^gora^ísifte naquel

[las noites em o Collegio de

Coimbrajaonde parece que em

j

particular fe vè cõprida a pro-

phecia de Ioel,
c que naquelie

tempo, diz, havíamos montes

de eílilar do

s?fnno c

r\hitnk

cura

,

& os outei-

ros correr íuavidadejtaes íàm as

divinas vonfolaçoens,taes as de-

licias eípirituaes,comaue o cèo

liberal fe coftuma comrnunicar

nefte tempo aos habitadores

daquelle íàndo Collegio; tudo

teve íua origem nefta primeira

viíita
,
que o P.M. Simam pelo

Natal fez aos irmãos de Coim-
bra

; & a continuaçam íè deve

Ioel.c.j;.n .

In iJladieft

latu"t mor,t

riulçcdir.è

COilcS ík; Cr,

laílè.

primeira meíà ( em tempo,em
|

muy efpecialmente áquelle tra-

que jâ os fubditos parlavam de de raeftre de noviços, devotrfsi

cento) fabendoíè no refeitório,

nam ficou peííoa alguma nelie,

que nam acodiííe à portaria, ef-

timando mais , & preílandolhe

melhor o goílo de o ver, que o

fabor do que comiam: tal era a

benevolência defte bom prela-

do, & tal era o amor de tam
bons fubditos.

6 A devaçam , com que

mo varam, Sc pay univerial de

toda eíla província o Padre
Diogo Monteiro^ de cujas he-

róicas virtudes íe falará em íèu

tempo.

6 Grandes eram os pro-

veitos
,
que recrefciam aos ir-

mãos ,de Coimbra cem eftas

viíitas de feu muy querido pay,

& prelado . Ajuntayaos todos
pafsàram aquella fanóta noite j muitas vezes na capella, fazia
do Natal, os ardores, & júbilos 'lhes praticas eípirituaes, & da-

qui teve principio o íàncto co-

ífume das praticas, que todas

las femanas fe fazem em Coim-
bra a toda a communidade jíí-

eípirituaes , com
,

que aquellas

devotas almas feabrazavam em
amor do bello menino de Be-
thlem

, os devotifíimos collo-

quics ao prefepio, as juntas, Sc ' jta na capelía . Os principaes

contos
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Lzot primeiro. Cap. XXXI.

igiofos

Zúllegio

Coim-

t.

R«m. 10.

i. Non eft

inílio Iii-

,8c Gizei,

pontos
,
que encommendava a

léus fubditos, eram (conforme

acho eictito) q gnardàíTem en-

tre íy tam grande uniam
,
que

íe podeflfe dizer ,
que no Col*

legio de Coimbra nam havia

mais que , | Csr nmm , (gr **

mma una
5 & na verdade ef

te amor , & eíta ti uiam he

liuma das graças partícula -

res , com que Deos nos con-

íèrva, & porque o mundo nos

eítima : em quanto na Com-
panhia houver eíta íãncta u-

niformidade , íèmpre íèrà au-

torizada pelos homens , &
favorecida de Deos . Nam
hà pcíle mais contagiofa nas

Religioens , do quê a deíuni-

àm de ânimos , & a diver-

íidade de vontades ; no cèo

íe perderam os anjos ,
por fe

deíunirem em pareceres ;, na

terra íè perdem os feligioíòs,

por íe dividirem em paixoens*

He béçam deite íànào Colle-

gio viverem nelie todos como

irmãos muy unidos. E muito íè-

rà de eftranhar faltarmos em
algu têpo neíle grade bé. Nam
há, dizia S. Paulo, e diftinçam

diante de Deos^déHebreo^em

de Grego,porq oSenhor de to-

dos he hu sò. Nam baila a di-

versidade das terras, pêra intro*

duzir contrariedade de aíteiço

és; os noííos primeiros dez Pa-

dres eram diverfos nas provim

cias,mas unidos nas võtades; as

lingoas varias, o amor o mefmoj

&por iíío fora tam sãctos, pof-

q eram tam cÕformes.Seria ma
teria de grade efcãdalo, que te-

nha paixam pelos da fua terra

que tem por pátria ao mundo
todorpera nos., dizia S.Gregório

Naziaz.f toda a terra,&nenhua
terra he noíía pátria: Nobis wnm
terra,(^ ml!a terra pátria Jír*6

t

pa-

rece falava còos da Gõpanhia,

cuja vocaçã * he diícorrer pelo

mundo todo. Seria pêra chorar,

q houveíTe deíuniám, por caufa

de terras diverías, nos q íè cria

pêra habitarê no meimo céo.

7 A fegunda couía, que acho
eferita, qop.M. Simam muito

encomendava, era a candura , a

íimplicidade , & a verdade nos

fubditos, fem dobrezes maliei-

oíbs , Sc íèm invençoens rebu-

çadas • porque entre religiofos,

que profeííam virtude , íè nam
hà íinceridade , nam pode ha-

ver quietaçam ; íè há gente re-

foíhada, necerTariameme hàde

andar a cafa perturbada . A
corte do céo vio Sam loam no
feu ^Apocalypíè,

h
que era toda

muito clara, traníparente , co-

mo de cryílal: toda a muralha,

<?<c caiaria também eracryítaili

na: pêra nos eníinar,diz S. Ber-

nardo,' que na caía de Deos, no

cèo da Religiam, nam hade ha-

ver refolho; hldefer os homés

íinceros,&hãde terascãfciecias

cryílalíinas. Encõrnédáva tãbe

muito o zelofoPadre a prudécia,

& cautela cm tratar cã gête ce

Çapwhia
j

Naztanz.òraf.

z8.r1.3s.

CSÍt.p-.r,ç.2-

A.poc.e.ií .B.

1 1, HnDenterh

claritatê Dei,

íleun-ryíiallu.

Fr n.18. civi-

t.- 5 auríi mudú
fimilc vitro

mundo.
í

Bcrr,. feiin.de

tripljci bojiò.

Vtikucpet vi-

tríiiucidiiiiimè

videmus , fie

alioru cõfeiê-

tias elafiTsi^è

vídçíír.U»,

O fora-
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Gen.c, 3. à ti.

Pureza,
q

'efejava

na Compa
nhia.

2,ad Cor.cio
ti. 3. lu carne

ambulSies nõ
fccíidum car-

ne militamus.

Apoc.c.zi.n
27.Nõintrabic

in eam aliquid

coinquinatú

&c.

fora ; & que aíím como a per-

da do mundo ' todo fucedeo

por huma -mal advertida con-

fiança, aíTim muitas vezes o

religioíò , & ainda a mefma

Religiam, fe pode vir a per-

der
,
por haver nefte parti-

cular liberdades deíacautela -

das.

8 Nam acabaua de en-

carecer o muito, que defejava

nos filhos da Companhia hu-

ma pureza de anjos, de ma-

neira, que, como diz o Apof
tolo ,

m fendo formados de

carne
,

pareceííemos transfor-

mados em eípirito ; & dizia,

que quem nam era fiel a

Deos neíta fingular virtude,

nam permitia elle
,
que per-

feverâfle na Companhia, por-

que neíta íua cidade feita de

ouro limpiílímo , & de crif-

tal puriííimo , nam permitia,

que paísàíTe por ella o imun-

do, n nem que entràífe nel-

la o enlodado . Sobre tudo

lhes encommendava o entra*

nhavel amor a Chrifto noífo

Redemptor (porque deita fon-

re manancial nos procede a to-

dos todo o bem) & daqui tam-

bém hafcería a grade aífeiçam,

que em nos deíèjàva do inftitu-

to da Companhia , Sc da pri-

meira vocaçam,a que Deos nos

trouxe.

9 E pêra que eítas íànctas

praticas paífáíTem de boas pa-

lavras a melhores obras , em

Exemp
dehumi

dade* q,

deo op.i

Simam.

£Ânno\

I huma noite de Natal, eítando Cc^ani

toda a communidade junta,

lhes ordenou
,
que nenhum fe

movèífe do lugar em que eíta-

va aífentado & logo, quie-

tos todos, íe levantou, & y.oz

no rrteyo da caía de joelhos,

8c diííe com grande affeeto,

8c lagrimas , aííim fuás , co-

mo dos prefêntes , que elle

íe íentia muy neceílitado de

favores do eco , Sc que por

íuas oraçoens efperava alcan-

çalos :. Sc que era homem ío-

geito a errar em muitas cou-

ías , como em effeito errava;

8c que affim pedia a todos, pe-

io lànctifíímo nafeimento do
menino I E S V

,
que naquei-

le lugar , ainda que publico,

ou em particular , como mais

quizeíTem , o avizafTem de tu-

do,em que entendeíTcm exce-

dia nos oífícios , que tinha , Sc

nos cargos, que exercitava, dos

quaes havia de dar a Deos ef

treita conta
; 8c que tanto ma-

is obrigado ficaria à charida-

de de quem com liberdade, Sc

confiança, JhefizefTeeíta íem-

branca
, quanto era mayor

a neceííidade
,
que elle tinha

deites tam defejados aviíos; &
após iílo beijou os pés a todos,

proftrado de joelhos.Expedt.acu

lo foy eíte,q na podia deixar de

fazer grade abalo em todo aql-

le religiofo auditório- & tal foy

o filécio,&reverécia,cõ q todos

fe reportaram, q fe os corações

fe

'
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:ptem

no d e •*"""'" I"
' "".

Ho de
\ fe vifíem , & fe as lagrimas fa

13* lâflem , elas sòs poderiam de-
~

clarar os affe&os
,

que caafoa

tam humilde acçam, & os aba-

los, que fez tam iníigne exerci

pio : confeífando rodos
,
que

nunca melhor pratréàra ,
que

com aquellas breves palavras,

porque na verdade > a vifta da

perfuaçam do exemplo humil-

de , fica defapparecendo a elo-

quência das pregaçocns dou-

tas . Sós fete palavras diííe

Chrifto Senhor noífo na cruz,

mas eftas montaram mais, que

os largos íêrmoens
,
que fazia

no monjce aos Apoftolos, 8c da

barca ás turbas
;
porque como

notou Amoldo, « o exemplo

da paciência fupria a falta das

palavras , rect>pilando em bre-

ve por obra , o que cVantes

eníinava pregando : Qwá iur

knmm fuerat per, pracepta ,
t*»-

tum é &à cofnpendiúfum ,
(gr efjt-

cax per exemplum
;
que na ver-

dade com as prègaçoens íe ro-

dèa , & peto exemplo fe ata-

lha.

io Com tàes praticas,&

muito mais com tàes exem-

plos era notável ofervor, com

que todos nam somente cor-

riam, mas voavam no caminho

daperfeiçam. A òraçam em

todos era continua , a peniten-

cia trafordinaria ; & a mortifi-

cacam própria, &defprezo do

mfido tam grande, que os mais

autorizados do Collegio ,
por

lAmo dd
!

uitos,
(f

colhiam

'.sprati-

®&exê
os do P.

'.Simã,

langue , 8c por letras , como e

iam os irmaõs Dom Gonçalo

da Sylvcira , Dom Rodrigo de

Meneies • o irmam Antoniode

Quadros , os Padres Melchior

Nunes Barreto, António Go-

mes , ambos doutores ,
Mel-

chior Carneiro, que depois foy

Biípo dè Nicéa , o Padre Lujs

da Gràm
,
que foy Provincial i

do Brazil , hiam em corpo, ve-

rtidos muy pobremente , com

recados aridade \ outras vezes

hiam com o carro dó Colle-

gio,pera trazer agoa pêra cafa,

ou com o macho, trazendo o

neceíTario pêra a communida-

de -, Sc vinham mais íâtisfeitos

defte feu tam autorizado dif

faríê, quando mais gente acha-

vam, que os conhecia
,
porque

eíitam fe tinham por mais

honrados pêra com Chrifto,

quando fe viam mais aviltados

entre os homens . Todos ef

tes proveitos lhes vinham a-

os irmaõs do Collegio de Co-

imbra j com as fanclas vifi-

tas, & com as praticas do

Padre meftre Si*

mam.

Ctípanh.\'a
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Tratafe da vinda do Padre

Pedro Pairo a Portugal,ma-

da efte diante do^e e[coibidos

fopeitos, entre elles o irmam

Franeifio Eftradajnfgne

pregador; entram mui-

tos na Companha

momdos comfe-

usfermoes.

T Otavel era o aug-

mento, em que hia

cada dia o Collegio

de Coimbra em numero, &
qualidade de íogeitos- no prin-

cipio defte anno .de 1 544. lhe

entraram doze muy eícolhidos,

mandados peloPadre PedroFa-
bro

(
que foy hum dos primei-

ros Padres companheiros de
noíío glorio/b Patriarcha) o
qual fendo em o íeguir o pri-

meiro^ nenhum na fan&idade'

íòy íegundo, porque foy home
de tam rara prudência,& admi-
rável virtude

,
que nam faltou

quê o igualàfiea S.Jgnacio.quel

ÍL
P^£J Pera nos he o mayor louvor , cjj

p.opèex^j
]h e podemos atribuir . Houve?
rezoens de grande coníidera-

çam , peia efte inílgne vai àm !

haver de vir a Portugal
, corno

logo apontarei. Eflava neíle tê-
\

po acertado já o cafamento da!

ViáeOrl.li.j

hift.n.7.Mag-

5'
'

^ereniflima Infante Donatá-
ria , filha delRey Dòm Ioam,

com íeu primo irmam o Prínci-

pe Dom Philippe, filho doErn- \Trata

perador Carlos V. Tratava óJ^I
lerenifíimo Rey nam menos da \J^sa
autoridade de fua caía

, que do \farÂ

acrefcentamento da Cõpanhia
;

\

Cãí^l

Sc pêra que com a infante íua \

a

£
nn

filha .entràíTe juntamente em
Caftella a Companhia (coufa q j

noífo fan&o Padre muito òtk-
jàva)tratou comoP.M.Simam,
que lhe alcãçáífe do S. Patiiar-

cha Ignacio dous Padres dos

nove primeiros, peraq
3 cõ titulo

de acôpanhàrê a infante , dila-

tâfsé aCõpanhia porHeípanha.
Tal era o amor.q nos tinha efle

piedoííííimo Principe,q na meí
ma balança trazfa a honra da
filha , & o augmento da Cõpa-
nhia. Eícreveo logo3& ordenou
a feu embaixador, q lhe pediííe

dous,e ao menos ha dos nove,a-

põtãdo ê particular ao P.Pedro
Fabro, 3 ou ao P.DiogoLaíneSje

q viefsê em fua cõpanhia osPa-
dres Ioam d'Aragam,& Álvaro
AiTonfo,q o anno atrás tinham
entrado na Cõpanhia, movidos
do sã&o excplo do P.PedroFa-
bro

, & fendo capellaes das in-

fantes D.Maria, 8c D. loanna,

filhas do Emperador Carlos

quinto.

2 Com toda a boa võtade
tratou logo o S. Padre de dar

á execuçam o q pedia oferenif-

íímo Rey.Porê,porcj o P.Pedro

Fabro

Vide Oi]

ilb. 4 .í n
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fpvémfé

uhos a

Urar na
ipanhja
1 o exem
o do P.

ibro.

4ada dia

e nove in

igmsfo-

\ekos.

Fabro andava por Alemanha,

em côpanhia do Naneio íoim
Poggio(q depois foy Cardeal)

em negócios de prãdiílima im-

portãcia,lhe na m. foy poíír/eíao

Naneio largar por entam ao P.

Fabro. Corno os negócios dera-

particular de ínalugar, co orde

veyo o Pad re i
3,»..

.ovaiiia, pêra d"#

Síá idade, fe

ciro Fabro a 1

íè partir a Porcugal.Tãto ^ na-

quelia Vniveríidadc de Lovai-

na appareceo aquelie apoítoli-

co varam,&viram os Academi.

eos o raro exeolo de fua peííoa,

& ioubêram
,
que vinha a Por-

tugal , foram muitos os, que

pediram entrar naÇompanhia,

Sc íèguilo naquella peregrina-

çam. Tratou elíe de receber

algos mais efeolhidos, pêra tra-

zer íubfidio ao Padre 1 medre

Simam; & porque nana podia

ainda acomrunhalos, recebeo

fò nove , efcolhidos dos mui-

tos ,
que pretendiam entrar,

os quaes mandou diante a o

Padre medre Simam, no prin-«

cipio deite anno de mil Sc qui-

nhentos Sc quarenta Sc quatro.

Eranl eíles Pedro Fabro de

Halles,Bacharel em theologia,

& bom pregador; Meílre Her-

mes Boen , cónego, & lente

de ethicas ; Meílre Diogo Lo-

oftio , lente de dialéctica , 8c

rhetorica ;
Meílre íoam Coui-

lhono, vaiam muy douto,lente

deGrego,que depois foy aoCç

ciíio Tridentino por Theologo

do ícreniíluno Príncipe de Ba

vana-Leonardo Chelclio, Mcf- 1 í 1

rre Maxiir.il ianoCapella, Dani-

el Donderamunda , Cornellio

i Viítavco,Thomas Po^hio : to-

dos 'nove pareciam eí colhidos

entre os nove choros dos anjos-,

irãcebos todos na flor da idade,

Sc na primavera de luas b'

dadas eíperãças:todos eram do-

tados de beliiíiima índole , no-

bres por íàngue, & de muy ex-

cellêtes letras, & tàes finalmete

que podiam competir com os

primeiros novecõpanheiros de

nofío glorioíò P.S.Ignacio.

3 ,

Mandou mais o padre

Fabro com eiles nove
, que

recebeo,outros três, ^ que jà tra-

zia configo, o Padre

aro Aragonês
~

3
- de quem falare-

mos adiante
;
André de Ovie-

do, peííoa jà muy eftimada na-

quellc tempo , & ao diante fez

obras de íancto(caino veremos

no qn into livro deíla biíloria)

fendo Patriarcha de Ethiopia,

fobre o Egypto : o tercei-

ro foy o irmam Fraticiíco Es-

trada, recebido por noíTo ían-

&o Padre Ignacio cm Itália,

voltando pêra Roma de Mon-
te Caflino ( aonde vira entrar

na gloria a alma do Padre Ho-

zes feu companheiro) queren-

doDeos recompen ia r a faltado

q oPadre.entã dera pêra o céo,

cõ o provimento do que logo

lhe deo pêra a Religiam.Foy.o

irmam Frãciíco Eítradados ra-

Wl?!Çjmi.'*F**-
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Trancifco

i.ftrada

>reigadoy.

Iuqena„fat 10

Quê rniraban-

tur AEthenat-
Torrentem &
j-ieni moderã-
tC frscna thea-

ros,& infignesfcgeitos,^ teve a

Companhia,& tam ditofo, que

hindo de Hefpanha a Nápoles,

a proíeííar as armas
>
pêra por

meyo delias alcançar honra

,

veyo primeiro a entrar na mi-

lícia de Chrifto,pera nella grã-

gear a íalvacam: encontrou no

caminho a hum tam defiro ca-

pitara, como era S. Ignacio, o

qual às duas palavras o fez ré-

der , 8c militar debaixo de Tua

bandeira. Era Franciíco Eftra-

I da mancebo de grandes taíen-

í tos,&excellentes partes, natu-

ralmente modefto 5muito hábil,

I

muy aviíàdo , & de tanta graça

no falar,& effícacia no períua-

dir,que como outroDemofthe-

nes, b no theatro de Athenas,

parece que tinha na mam as ré-

deas, pêra mover os ânimos, Sc

render as vontades. Em Lovai-

na fe perfeiçoou tanto em vir-

tude, & letras, que, nam fendo

íàcerdote,&ouvindo ainda phi-

loíophia, já pre'gava aos eftuda-

tes , & doutores daquella Vni-

veríidade , ria principal fregue-

íia de S.Miguel,com tam notá-

vel applaulo , Sc com tam raro

íuceíto.que confeííavam os no-

ve companheiros , que elle os

movera a hir pedir a Compa-

nhia ao Padre Pêro Fabro,que

aonde o efpirito íbbeja , nunca

as letras fazem falta , Efte he

aquelle famofo pre'gador , tam

conhecido em muitas partes de

Europa , em Sena , em Monte

Policiano, em Brexa,&luas co-

marcas, & nas univerfidades de

París J
Louaina,& Coimbra: nas

cortes de Portugal , de Heípa-

nha , de Roma , &em outras

muitas partes,que ditofas logra-

ram feus grandes talentos, & fe

aproveitaram de íeus raros exé-

pios : foy provincial do Reyno

de Aragam,íucedendoao P.M.

Simam.

4 Ao diante veremos gra-

des provas do iníigne talento

deíle notável irmam , nam he

pequena a converfam do Có-

nego Ioam da Beira; chegaram

os doze companheiros(que pa-

reciam huns doze Apoftolos) á

cidade daCorunha em Galliza,

aonde, em deíèmbarcando ,os

levou, Sc agafalhou em fua cafa

hum homem nobre , Sc virtuo-

fojevado da modeííia,que nel-

les vio,achandofe a caio na ma-

rinhado tempo que delembar-

cavam. Concorreram muitos

da cidade a íua caía , movidos

da novidade dos hofpedes nun-

ca vidos: vendo o irmam Eí-

trada eíta boa occaíkm , como
quem nenhuma perdia no ga-

nho das almas; lhes começou a

falar de Deos, com tam notável

efpirito,com tanta força de elo-

quência, Sc com tal pezo de re-

zoes , que hum nobre preben-

dado naquella Sê , peííoa de

muito refpeito , íacerdote muy
autorizado, cónego bem afazé-

dado, no mefmo dia ao mundo

deo

yinno d(

top anhu

5-

s

Vê/e co o

'nove ir

?7iadi oco

1 nezploar.o
da Beira.
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deo de mam , & a Chrifto en-

tregou a voncade , com tâm vi-

f& refoluçam , que havendo ao

outro dia de parciríe , & vindo

hum dos doze companheiros

muy fraco , & debilitado , lhe

deo a fua mulla, & eile íe veyo

com os mais caminhando a pè.

Grande foy a confolaçam dos

doze companheiros
,

pôr emi

polgarem no caminho êm tal

preza ; Sc ainda fora mayor Fe

previílem de quanta honra de

Deos, & proveito das almas aó

diante foy na Companhia efte

cónego ( que fe chamava o Pâ^

dre Ioam da Beira )
porque foy

hum dos infignes varões
,
que

deita .província foram pêra â

índia > de cujas heróicas virtu-

des , Sc inflammâdo zelo da fal^

vacam das almas, tem muito

que contar a chronica dalndia,

aonde parece que o mundo to-

do hia após elle-, como do Se-

nhor ô diziam em íerufalem,

bautizou Reys em Maluco, cõ-

verteo muitos gentios,& foy hu

dos melhores íbgeitos , que ful-

càram as ondas do Oceano, pot

tranfplantar as almas ao cèo.

5 Da Corunha , por lhes

ficar perto, foram viíitar o cor-

podo fenhor Sanctiago aCom>

poítella j & logo tomaram fetí

caminho direito peraCoimbra;

aonde entam fe achava o P.M<

Simam , o qual tendo noticia

defta nova infanteria do céôj

que lhe vinha de refrefco,& íà-

bendo
,
que caminhavam a pé ;

Sc com grandes incommodida-

des j como tam exercitado em
íemelhantes penalidades, lhes

mandou ao caminho íubfidio

de cavalgaduras, Sc refreíco de

mantimento \ Sc vindo já mais

perto, mandou irmãos, que os

foííem receber ao caminho fo-

ra da cidade, aonde chegaram

aos iO.de Abril, deítêanno,de

que himos falando de 1544.
Neílê mefmo dia foy logo re-

cebido na Companhia o Padre

íoam da Beira ; & aííim en cia-

ram no Collegiô de Coimbra
treze íogeitos de novo • nem íè

pode facilmêce declarar a gra-

de confolaçam, que houve com
taes hofpedèS} Sc a grande íàtií-

façarri , cora que elles davam
por bem empregada ília entra-

da na Companhia, & íua com-

prida peregrinaçanl , vendo o

efpirito,& o procedimento dos

Padres,& irmãos do novo Col-

legiô j cuja fama os trazia de

tam longe, Sc cuja vifta muito

mais os animava ao perto.

6 Nam pode o fogo eftar

èncubertoJ& no mefmo ponto,

em que o vemos íahir, & appa-

recer
i

logo o vemos luzir , &
queimar; tal foy o inflammâdo

|

zelo do irmâm Franciíco Eftra-

da j eícaçamente chegou á Co-

imbra,& logo na Vniveríidade

íe fentiram os flammantés rá-

yos de feu efpirito abrázado;

\ Começou a íahir nôs púlpitos

He logo fè

cebido o cò

neqoíoarA

ãaBeirà.

O4 eíte
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'
1 p- I

elte apoftolico pregador, man-
; j

neceííario fazer eícolha ,
namj cPdl

cebo na idade, mas moy madu- queredo admitir íenam os mais
j

&
ro no iuizo.& em que lamamé- ! I avantajados em boas partes; de-

j _
j }

.
' .. y \ , n 1 r f^ Mitra si-

te capeavam os ânimos lobrc os
j

ites, em muy breve ei paço, ™-\
Coimhra

deze ex

osjermct

do Padr

Ejlrada.

annos; concorria aterra toda a 1 iram recebidos doze m Uom
feas fermoens , & nam era me- i |

panhia ,
dos melhores da Vm-

j

ffc
nor o gofto de o ver ,

que a íâ-
| j

verhdade , 8c que ao diante fo- !%^J
tisíaçam de o.ouvir

;
era notável

j

jram das p-nncipaes colunas ot-

íua compoíiçam no púlpito, ra-
|

jfte novo edifício: cites íoram o

ra fua modeftia 3
aprazível fua

j

Padre Frãciico Vieira ;
natura!

-acçara,a voz muy clara, parecia da villa d'Arruda , homem de

de orata ficfefe Quando na prè-
|

muita virtude,& prudencia,que

gaçarn fe acendia em algum
j
depois de ler por muitos annos

parlo da Efcritura, era tanta a
|

jíuperior dos noílos, que rcíidia
* .-- . i ! n. . \ _'.! ... ...1 'f. * V-l C 5: T-v-j;, O. J~
eíficacia de fuás rezoens , tal a

explicativa deíeus afFec3os,que

até no roílo por íóra reíplande-

cente , brotava o fogo dã alma

iníkromada parecendo ao au-
j

ditorio,que viam a face de hum
|

em S.Antarn,foy à Intíia,&da

hi paííou a Maluco,acde depois

de muy gloriofos trabalhos ign-

otamente acabouma eõverfam

dos gentios. O fegun.do íoy o

Padre Frãciíco Peres, leme lha-

anjo , cjual antigamente a face
|

te ao primeiro na vida fanfta,

de S. Eílevam, d quando com I
que fez em Portugal.& na v-ia-

*os rayos de fua celeílial doutri-
|

gem pelo bem das almas, que

na fulminava abrazado, contra
j

fez ao Oriente. O terceiro ícy

ludaices enganos : que por ií-

1

: o Padre Miguel Botelho, oqaaJ

fo quer Sam íoam Chryíòfto- chamado a Rema por noíío sa-

,

mo, e
que tiveram os ludeos fo-

j
cio Padre,ficou pregado, & tra

;

frimento de o ouvir como prê-

1

baíhando em Itália . O quarto

j

gador
,
porque elle tinha a gra

ça de apparecer como anjo.

7 O copioíò fruito, que fe

colhia,mofi:rava bem o talento-

foy o padre Diogo Vieira , na-

tural da Ilha da Madeira
,

pef-

íoi muy nobre, & que logo em

; fecs princípios deo moílras do

o pregador
5
eram muitos os rgrãde thefe-uro de vii'tudcs,cjue

que vinham tomar os exercí-

cios de S.ígnacio/muitososque

fugiam do mundo , & fe reco-

lhiam ao fagrado das Religio-

em lua alma fe guardava
,
por

que acertando o Padre Reitor

do Collegio mãdarlhe por cer-

ta occaíiam
,
que fe íoífeencÕ-

ens ; notáveis as mudanças de imendar aDecsàcapella,&nam

vida: eram tatos os que vinham
]

advertindo em lhe gizar, ou 1
; -

pedir a Companhia
,
que foy 1'ffiitàr o tempo j

efte bom obe-

Oícdihh

cega doP,

Diogo Vi-

eira.

diente
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|

tarn eíquêcido de ly,quam lem-

I brado da obediência ceçardéte-

vele o reftante do dia orando,

veyo a noite, continuou huma,

& outra hora, tangeram à com-

munidade , & elle ainda conti-

:
nuava,dando à alma o pafto ef-

i
piritual da òraçam < tangeram

depois ao exame , Sc a Te reco-

lherem,& o bom irmam em ó-

raçam na capella , aonde levou

a noite toda, íêm pregar olho;

atè que, ao outro dia , advertio

o íuperior ern íèu eíque^imen-

to, & chegando á capella o a-

chou em óraçam , apodado a

continuar até o avizaré,da par-

te do íuperior
,
que podia aca-

bar, Tem advertir na inadverté-

eia do íuperior, & que fua von-

tade feria que acabàífe a deva-

çam; porque o verdadeiro reli-

giofo,em femelhantes cafos, fa-

be obedecer,mas nam coítuma

difcorrer,

.8 Seguioíe logo neítes,

que entraram movidos dos íer-

moens do irmam Franciíco En-

trada , o Padre Balthezar Nu-
nes , que, naqueíles principios

do Collegio de Coimbra,lãçou

profundas raizes de humildade,

fazendo., por muito tempo,o of-

icio de enfermeiro do Collc-

í

gio , na qual occupaçam o hia

Deos adêftrando
,
pêra curar as

almas da gentilidade na índia,

| como ao diante fez com fingu-

j lar zelo. O bom exemplo de-

!\A

ires finco íeguiram logo outros,

como foy o Padre íoam Dic-

cio, de naçam Flamengo , que

ícndo doutor na íãgrada theo-

logia,nam ie envergonhou de

íe íazer ouvinte do irmam Eí-

trada , que entam começava a

fer theologo : eíle bom Padre

viveo depois com muito exem-

plo no Collegio de Coimbra,

& nelle acabou íànctamente.O
|

íèptimò foy o Padre Valeriano

Mendes,naturál da Ilha daMa- \

deira, varam de grande zelo da

íàlvaçam das almas,como adia-

i

te veremos. Entraram logo na

ICõpanhia quatro, q foram nel

jia tarn bem logrados
,
que vi

leram a fer Provinciaes
,

pofto.

jque em partes muy diftantes,

raonde o amor da íãlvacam das
>

í almas os dividio no coroo, mas

j

nam os apartou no eípinto ; ci-

tes foram os grandes ícrvos do

Senhor, Iorge.Serram, natura

de Lisboa, que veyo a fer Pro-

vincial em Portugal,doutor em
theologia, Sc o primeiro canhe-

dratico de prima em a Vniver- i

íidade d'Evora,de que foy mui-

1

tos annoscancellario, & reitor,

como também o foy de Coim-!

bra,& do fuprerao concelho da;

Inquifiçam , de cujas heróicas

virtudes, 8c angélica pureza fa-

laremos em íèu lugar.O outro,o

Padre Manoel de Nòbrega/o-

brinho do chãçeller mór, Pro-

vincial que foy no Brazii , do

qual largamente filaremos no

livro
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\

Entra o

P. Anto-

7ÚodeQuã

tiros, tnfíg

nefogôto.

livro terceiro . A eíte feguio o

padre Gonçalo Vaz de Mello,

natural de Lisboa (filho de An-

tonioide Mello) fidalgo de gra-

des efpcrãças,& que na Vniver-

tedade íe tratava com muito re-

galo
,

por íer de muy delicada

compreiçamj mas, em entrando

na Religiaro, íe mudou de ma-

neira, que sò tratou de íe mor-

tificar, jfoy provincial delta Pro-

víncia,, & neílc oíflcio morreo,

como veremos adiante.
|

o Entrou logo, na Com-
j

panhia , o muito infigne va-
j

râm António de Quadros, que
j

também foy Provincial na In-
|

diajera natural de San&arem,
j

muy nobre ( & irmam do illu£ I

triíímo Dom Manoel de Qna-
j

dros Bifpo da Guarda) do qual,

em particular, falaremos ao di-

ante. Pouco depois de admiti-

do na Companhia, fendo dan-

tes muy conhecido na Vniver-

fidade,fahio hum dia com hum
cântaro ás coftas a huma fonte

chamam a fonte do Bifpo , ve-

íiido pobremente em hum rou-

pam velho de cacheira Irlan-

deza,à vida de todos; Sc neftas,

& femelhantes mortificaçoens

foy muy exercitado. No anno

de i 5 5
y.fe partio pêra a índia,

aonde leo philoíophia,& theo-

logia , Sc explicou as conftitui-

çoens de noíío íãnóto Padre, &
finalmente foy Provincial mui-

tos annos: & foram fjas obras

_ ^-nno da

tam excellentes, que demâdam, Cfmka

muitos capítulos, nos ao diante j

falaremos outra vez delle no an-

no de i 5 5 5.em q fe embarcou

pêra a índia.

(
10 Entrou neíle anno,&

'por eíla occafiam , mouido dos

líêrmoens do irmam Françiíco

Eítrada,& do exemplo dos noí-

íos , o irmam António Moniz,

cujos lueeííos pedem capitulo

particular,

CAMTVLO XXXIII.

Da entrada do irmamAntó-

nio Monify da tentaçam, que

Um 3 com que fugio da Com~

panhia} & de como tornou

a entrar.

Ntre os doze,que ne-

íla occafiam entraram

* na Companhia , foy

hum delles o irmam António

bem diftante doCollegio,aque Moniz, muy eftimado na Vni-

verfidade
,
por fuás excellentes

partes
,
pelo iluftre fangue de

fua atiga fidalguia dosMonizes:

I

era irmam mais moço de Fe-

bos Moniz,hum dos quatro fu-

í milherés , Sc dos mais validos

delReyDom Sebaíliam, filhos

legítimos deleronymo Moniz,

repofteiro mor dei Rey Dom
Manoel , & de Dona Violante

da Sylva, filha de Ioamde Sal-

danha , vcador da cafa da Rai-

nha

li
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raça , â

(ou o dia

opêra tê I

tr o ir-
j

mm An-\

mio Mo-
j

iz,

a

eu. 3. n.6.

tuyl.ibi. Acl

icendu íbo- i

)eíl llgnum,
quo tanta

'tmofiws&c-

nha Dona Maria , molhei* do

dito Rey Dom Manoel, Naro

podia o commnm inimigo ver

tam bem logradas converíôens

de mancebos tam nobres , em
Religiam tam fan£ta; & como

dos doze Apoftolos tirou hum
pêra o inferno, aííim deftes do-

ze quiz levar hum pêra o mun-

do. Veremos a traça, com que

lhe armou atétaçam; he eftylo

do diabo, com fermofa apparé-

cia de fora, encobrir fealdades,

que eftam dentro • como nota

S.íoamChryfoílomo, que fez

a noíía mãy Eva a no Paraifo

terreal, a quem enganou com a

fermofura do pomo , & com a

graça de fua vifta. Defta inven-

çam quiz uzar com o irmam

António Moniz, meteolhe em
cabeça, que lhe nam convinha

ávida na Companhia, & que

procuráííe bufear outra, aonde

cratàííe menos com homens, Sc

fe retiràííe mais com Deos. Fez

o diabo feus tiros huma,&mui-

tas vezes , aos quaes, como íol-

dado bizontao, hia rendendo as

armas o irmam António Mo-
niz ; começou aconfelharfe cõ-

íígo ( eíquecido de quam fraco

confelheiro he hum home em
fuás couíàs

,
quando o cega a

paixam , & quando o períuade

o diabo ) tratava defahirfe da

Companhia, pêra viver retira-

do, 8c fagindo da gente, emço-

tinuas peregrinaçoens , & ro-

marias- como fé eftas o houvef-

íèm de lànòtiricar 5 & como fe

houveííe de achara Deos pelos

caminhos, quando o deixava

em ííU caía. Viaíe aqui bem o

que diz o Spirito fancl:o, b que

Jkâ caminhos, que parece vam
direitos à vida } 8c no cabo lev

vam à morte.

% Soube o Padre meítre

Simam defta grave tentaçam

do pobre irmam, via bem, co-

mo íolicito paftor,quam defen-

caminhada hia efta fua querida

ovelha 5 Sc nam fe efquècendo

das femelhantes tentações, que

padecera em Itália, còpadecia-

íè das que via naquelle fen íub

dito em Portugal :• âpplicava,

como bom medico, todos os

bons remédios, porem eftes a-

proveitam pouco , quando o

mefmo enfermo fe quer curar

por íua cabeça. Aquietoufe cõ

tudo q tentado irmam por al-

gum tempo; mas logo tornou a

j

íògeitarfe á tentaçam
;
que o

|

diabo nunca cèíía de nos períe-

|

guir,nem quando perde ocarn-

I

po vencido , nem quando leva

i a palma venccdor,como doCõ-

j
fui | Marcello dizia antigaméte

Annibal ; 8c muito melhor fe

j

vio efta verdade , nas porfiadas

tetaçoês, tqo tétador repetia ao

I

mefmoChriíto no deferto.Tor-

nàva a inftar o irmam huma, Sc

muitas vezes com propoftas,cõ

rogos,& com importunaçoens,

que o deixàíle hir viver a feu

modo,& conforme íêu efpirito;

Sc quan-

CoPmhu

5-

Ptov. cm- "•

n.Eft viaqua:

videtur homi-

ni iutta.n°vií-

fima autê de-

ducw admoi-

tero.

Manut.Apop.
yerboAnniba

n-27- Re (H
eíle cu hofte >

qui nec viílu s '

nec viílor n ^

cet quiefcer e -

d
Mat, e,4.^ n »

1
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\vivo . "Ham queirais bufar ttmio a
\

C^tnki

quietaram do efpinto ,
porque aonde

8c quando vio que eíte cami- t

nho nada montava, pêra confe-

guir léus intentos , meteo por

terceiro a íeu irmam Febos

Moniz, que íegma acortc,& cõ

grandes inftancias requeria ao

Padre meftrc Simam
,
que ihe

largáííe feu irmam, pois o nam

chamava Deos pêra a Com-
panhia : de deviam ler bem

miais achar quietaram
,
0- fieego,

acharvosheis de todo inquieto
, @f de-

fffocegado , Porque ,fegur.úo avifa o

fábio, Eil via,quae videtur homi-

ni reéta, noviilima aurem illius

! funt tenebrae, Sc coluber tortu-

joíus. Cuidareis, que bis por cfrada

\ Coimbrã, 0- direita, 0f acharvosheis

grandes as importunações de£ \às efiuras/m betefgas^ rodeos^fim

te fidalgo , como bem íe colli- \fahida, implicadas com mil voltas, ||r

ge dos fragmentos de hua earta
\
\gyros,como cobra retúrctda ,femfaLer

nem donde v•m-

Efcrcve o

P. M. Si-

mam ao

irmam
António

Moniz.

do P.M. Simam, eícrita d'Evora

pêra eíte irmam
,
que aqui po-

rei, pêra que íe veja lua grande

charidade, & celeíliaí prudên-

cia. Nam vos demfaixam > d iz,

meus trabalhos , Porque eu os heyper

bem empregados , Por quem os ha de

pagar Por ufura » Os que eume com

rvofo irmam aforam Poucos
, (êfr

ou-

tros muito mayores em quantidade
y0f

qualidade; fendo o Senhorfervido ,
da-

qui lhe ofereço por vós
, 0f lhepeça,

que todas vofas defeonfilaçoens penha

em meu corpo,
ffi

as tire de vojja ai-
j

n

ma, pêra quepojfais ver, ffifentir d
J

contente, por íè ver livre, pêra tc^oMo

fuavidadc,(ffr defcanfo,que eBa em hu
\ diípor lua vida a íeu modo, &

fe entregar de todo a Chrifík "Nam pêra começar íuas romagens:

reíòlveíe em fer a primeira a

Sanéíiago deGalliza; efeaça-

mente poz os pès ao caminho

quando fe lhe abriram os olhos»

na a|ma,& o íõbrefalteou o ar-

rependimento de íua loucura

(que aílim coíluma fuceder,ao»i

que deixam a Religiarm aonde

atinarpor onde hules

des,(grc.

3 Nada bailaram tam pa-

ternaes aviíos pêra deíenganar

a António Moniz , guiado por

íuas fantaílicas iinaginaçoens,

& apparencias de vida mais me
ritoria,íe a paísàíTe em peregri-

naçoens.Emrim elle íe reíolveo

a íahiríè do Collegio de Coim-

bra, fem licença do Padre me- )*°Ze ú0

ítreSimam (que a tanto chegou
(
J€ ^\

íua cegueira ) íãhe o illuío pç-; ya o ir

egrino da caía de íeu pay
5
muy mamÀn

cureis de recolher em vofja alma ou-

tras coufas,fenamas que vampor obe-

diência-^ nem Vos pare'Ç<i, que as coufas

de efpirito fe alcançam na Heligiam

fem ella. Nam haveis de achar a un-

çamdo Spiritofantto , fem primeiro

morrerdes a vós mefmo , (&f
a vofíos

appentes. ^yanda depois de morto de

quatro dias, vos haveis deprovar, 0f I Deos os chamou , que lego íe f

fazer experiência^ fe cHais morto ,ou' \ arrependem , mas tarde tem o'

remédio)
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remédio) Recorredo á oraçam,

achava nella homa cõfufâm de

peníamêtos perturbados,hús en-

xames de phátaímas desbarata-

dos;& encõcrâdos busco os ou-

tros,hum tropel de difcuríqs an

cioíbs; íem luz, que oguiàííe,

8c Tem orde,q o governàíTe:via-

fe metido em hú intricado laby

rintho de irrefoíucoens con-
->

fuías, cheo de caminhos ce-

gos, a que nam podia achar fa-

hida , & íèm fio, que o guiáífe,

pêra o poder deíandar: aehou-

íè com trevas no entendi-

mento , durezas na vontade,

fecuras na alma, agudos re-

morfos na confciencia
,

peri-

goíòs balanços no coraçam

affligido , duvidofas efperan-

ças da salvaçam ;
que todos

eftestrabalhofos combates co-

meçou a experimentar o po-

bre mancebo, logo no princi-

pio de íuas deíejadas peregri-

nações.

4 A.eftas afflicçoens da

alma também ajudavam, as

deícommodidades do coroo,

viafe em terras alheas, na tor-

ça do inverno , & por cami-

nhos defabrigados , & frios;

com chuvas, neves,màos gafa-

lhados ; & muito mayor pena

lhe dava o inverno, interior de

maléconicas nuvens; tudo feito

huma tormentoía cerraçam,

còm que , no meyo do dia cla-

ro, fe achava deíemparado em

noite efcura . Leinbravafe da

Vefe em
grandes

af/Jkcoês.

IÓQ ^m^dÀ

deslealdade, com que tratara a
I ^r** 1

Deos,& a feus íêrvos, aos quaes [ í«

devendo tarn primoroías cor-

reípondencias, virara as coitas,

8c fugira de hum pay
,
que

tanto o amava , 8c de huns

irmaõs,que tanto lhe queriam.

Entre eftes apertos , & an-

guftias da alma , fe bufcava o

cèo pêra algum alivio, achavao

cerrado a tudo o que foííe cõ-

íòlaçam. Picavaa hua força in-

terior,que cÕ inítancia lhe bra-

dava,que voltâíTe a bufcar arre-

pendido a Cõpanhia,q deixará

ingrato; mas punhao e defefpe-

raçam, nam íé atrever a ter ro-

fto pêra hi r bufcar cõ conhaça,

a quem cõ tanto defpejo deípre

zára. . Tudo ifto nos coníla por

cartas íuas.

j Nefta con fuiam de

peníamentoSjfe refolveo a ten- \ Fay*MZ+

tar a fegunda peregrit^çam
y'Grrat^

a noíía Senhora de Moníèrra

te, aílim pêra ver le lhe íu-

cedia melhor que a primeira,

como porque. eíperava de buf-

car remédio , aonde feu pay

Saneio Ignacio o achara, pe-

ito que efte viera fugindo do

mundo , & elle era fugitivo

da Religiam . Aqui, à viíra

deite oráculo do cèo
j

fe lhe

dobraram as baterias , & Jè
lhe acreícehtâram os eítimu -

los da confciécia,& as íàudádes

do bem, q deixara; & jà lhe pa-

recia que teria fortaleza, & cõ-

íiança ,. pêra verfe diante dos

P io mens
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homes arrependido, pois a teve
|

de pano groííeiro, com hum
j
c

pêra fe ausétar delles femetido: |
calçado,& outro defcalço-, cjnt

*uc.c.ij. n
• 9-

Partefe a

Roma.

jà lhe parecia que nam podia

viver fora da Cõpanhia, pois sò

achava occaíioés de morte no

mundo: gritava á Virgé Senho-

ra,conhecia feu eftadomifera-

vel; via que deixara o mundo,

por buícar a Deos , & que per-

dera a Deos, por fe buícar a íy.

Nam íe lhe ofFereceo outro

emedio, naquelle íagrado fan-

ttuario, fenam eílender os pa£

!
íõs de lua peregrioaçam , &

\ bufcar a íàncla cidade de Ro-

ma , & nella os pès âo glorioíò

Padre S.Ignacio, pêra íe lançar

a elles arrependido , em cujas

paternaes entranhas sòeípera-

va achar coníolaçam 5 & aííim

dizia diante da Virgem de gio-

Ihos, como. outro filho pródigo,

Surgam*
($f

vadam ddpatre meum.

6 Com efta reíoluçam

partio pêra Roma,na mayor in

comodidade dotempo,no prin-

cipio de Dezembro , a pé, com

chuvas , & neves dos motes da

Catalunha , & por toda a Pro-

ença de França, falto de to-

do o abi igo,& com íumma po-

breza , fendo de natureza muy
delicada. De puros rigores, ea-

hio enfermo na cidade de Avi-

nham em França ,
por efpaço

de dous meies , em hum hofpi-

tal .- convalecido o peregrino,

chega a Roma , entre milhares

de trabalhos,& miferias,em ha-

bito de pobre romeiro, veílido

^Anno t

' "opanh

aííim coftuma Deos muitas ve

zes caftigar loucuras de mace-

bos, q deixam a Religiam. Foy

demandar ohofpital de S. An-

nio, gafalhado de peregrinos,

&

pobres Portuguefes.; & corrido

de apparecer, naquelle éftado,

diante doíãndoPadre Ignacio,

pareceolhe
,
que mais confiada

falaria huma carta, q lhe eícre-

veodefta maneira.

7 Smtome tam culpado
y
que nam

fou digno de apparecer diante de J/.P.

nem de ver o rofo a pay
y
a quem tan-

to ôjfendi
,
fenam, como peccador ,po>r

íetracem efpelho,(pfr por enigma,dan~

do coma a ]/.
C

P. como [ou chegado a

ejla terra, pêra dar a obeaiencia, que

ha tantos dias. tenho ufurpada-
y
porque

vendomepor efe mundo tnjle
r ffi

de-

femparada r
tomandofobre rmm y

com

grande magoa,($f dor de minha alma,

(zfr
namCabendo aonde mehir,dij]e co-

mo outrofilho pródigo, Surga,& ibo

ad patrê meuSPoramorde nojfo Se-

nhor

'

y
queTJ]

.

eP\úfe comigo defua cojlli-

mada piedade,dandome hceçapera ã
s

depois de tatos trabalhos,»pofa veryq
se ella nt terei rojlopera apoderfazer,

porq,como diz^oPropheta^Tu^OK^Sc

tremor venerut fuper me, & cõ-

texerút me tenebrç.O mais guar-

do pêra quado me vir na defejadapre

fençade]/.? . fe algíta hora o alcaçar
y

q ainda ijlo nafey,como depermrbad

foube efrever. Fico nejle hofpital de S

\

^4ntonio,eferadomfericordia
y
indign

de nome deflho-^ainÀa de jornaleiro^

~8.Gran-

Efcrevt

Sjgriai

Pf.Sl. n.fi
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8 Grande compaixam te-

ve o fanóto Padre Ignacio, dos

trabalhos deita Tua ovelha def

garrada
;

Sc geralmente íe ma-

goaram todos os Paires da ca-

ía , edificados da força de íèa

arrependimento . Nam pare-

céocom tudo. ao íàndo Padre

ufar de facilidade no perdam;

mandou ao miniftro da caía,

que entam era o Padre Ber-

tholamèo Ferram , Português,

que lhe dcffe o neceíTario
,
po-

rem que o nam melhoràííe no

veftido
,
pêra mayor confuíam

fua, aííím efteve apartado doze

dias em penitenciai lagrimas,

choradas com tanta contriçam,

que chegou a fazer grandes

excefTbs , entre Oi quaes foy,

que íe diíciplinou publicamen-

te por Roma , defpidô da cin-

tura pêra cima , & deícuber-

to , derramando grande co-

pia de íãngue de íeu corpo»

& outra mayor de lagrimas

de feus olhos , por todo õ

tempo , que correo as eftaço-

ens , & tratava de continuar,

fe o sacto Padre, no dia feguin-

te, lhe nam niandára dizer,que

moderáífe os rigores
;
parou

por obediência, com promeflà,

q o dia feguinte viria pêra caía.

Nam poderá darfe nova ma-

is alegre ao deíconfolado pe-

regrino ; chegou a ver a leu

fanólo Padre , lançandoíè a

feus pès , com muitas lagri-

mas , envergonhado , & cor-

i 7[
fido de íeus deívarios > bra-

dando , como o predigo, * "Pa-

ter Peccavi m cotlum
, (éJ/ ti/r^m t?y

Mn [um diçnus iwcan filws tvtw,

O íanéloo abraçou com pater-

nal benignidade, feítejando íua

reconciliaçam, com tanto go-

do, que pelo dar ao Duque de,

' Gandia Dom Francifco de Bor-

ja , lho eícreveo } referindo,

por menor , as finezas, que fi-

zera, por íè tornar a Cõpanhia,

o que muito feftejâram o Du-

que^ aDuqueza D.Leonor de

CaftiOjCom quê o irmam Antó-
nio Moniz tinha muito pareo-

tefeo.

9 Tinham os trabalhos das

romagês,as penitencias, <3c del-

gados , tam quebrantada acõ-

preiçàm do pobre irmam
}
que

lhe durou itiuy pouco a vida

no íbífego , Sc paz da Compa-
nhia: deolhe hua febre ethica,

de que noífo fanctò Padre o

curou com fumma chadda-

de ( tam íàtisfeito ficou de fua

penitencia ) até que finalmen-

te , com grande quietaçsm de

fua alma , fez a ultima pere*

grinaçam pêra o céo , Man-
dou o o Sanóto fepulcar junto à

fepultura do Padre Ioam Qo-

duri , hum dos primeiros com-

panheiros; &,abrindoíè a cova,

dali a alguns annos, pêra fepul-

tàré o corpo do infigne varam

o P. Pedro Fabro,fe achou o- do

irmam AntonioMoniz inteiro^

sé leiam algua. Permitio Deo s

ti-<5 *,n.%

Doêçá, Cg

morte da

ir/Mm
Antmk
Motú**

P i Q ÍU-

niLtf.wi.rrmiwn.w jWggjSftiaBeiWg*» ?
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o fuceíío deita. hiítoria ,. que a-

qui temos relatada;, pêra que

por huma parte faibam os reli-

gioíos novéis continuar no bem

de fua primeira vòcaçam,&poi-

outra entendamos^ quantoDeos

eítima.hum coraçam arrepen-

dido
,

pois nam perroitio que

entráííe corrupeam na morte,

|

em quem fe íbube emmendar

na vida.

CÀPITVLO xxxiv.;
......

,

"
:

j
Dainâmriçam,âue por via

do Cardeal Infante fe tirou,

foke a doutrina-dóPadre me-

flrè Simam Rodrigues,&
foke os exercícios de

S.Ignacio»

~1 Oram tam valentes os

fuceííos dos fermoens

do irmam FracifcoEÍ-

trada, tam raro, & admirável o

exemplo
,
que os noííos davam

em Coimbra, & abalou tanto

a Vniverfidade toda a entrada

naCornpanhia.de tantos íbgei-

tos, os melhores daquella in-

íigne efchola, que em toda el-

la fe vio huma notável mu-

dança de coílumes . Recolhi-

amfe muitos a tomar os exer-

cícios eipirituaes de S. Ignacio,

era muy grande a frequência

nos Sacramentos, Sc o melhora-

ièénm d,

CÍPanhu

Gen.i. n.<

meto das vidas- eram muicos os

que, renunciando omundo,ba-

tiam ás portas das Religioens.

Poré affi como havia muitos, q
acodiam-às vozes do exêplo dos

noííos,& às luzes das inípiraco-

ês de Deps;havia outros, aquém

pareciam mal eílas converíoés

dosAcadémicos; q nuca a virtu-

de deixou de ter períèguidoresj

nace na meíma fruita o iam, e o

podre,© bõ>e o mao,como.na ar

vore,de qiala Moyíès, a Limu^

feietia bornir mali, porq tato q o

bé começa a luzir , logo o mal

o pretende efeurecer : he ef-

trella da Igreja , diz Tertul-

liano
,

pêra que entendam os '
*

ol

bons, que andam peregrinos na Scu le P e

terra, & por iíío tem nelfa tan- *sK™*<1

tos inimigos. feí*!
2, Nam vedes , diziam aí-

j

gun«, como efles homem eílrdngeiros,
\ Q

(êfrfem letras^comfuás mvençoens^ '

nosfee*

biocosJevam apósfy afor dos eftudan- zia na

tes, 0r dejpovoam os ejludos ddgente

nobre
, (§7- efcolhida/m quem d Tjm-

verfldade trazia os olhos
,
(gjr o "Reyno

Punha hs efperaças?E os que ca ficam

andam todos defgojlofos- de
fy

mejmos
}

esquecidos do efeudo , incertos' da vida
;

alheos do mundo ; fâfc como geme

alienada dos fentidos:
ffi

muitos,

q

nós conhecíamos inquietos,^terríveis
^

tato que tratam co elles, logo os vemos

brados jnodeflos,
(êfr

mortaes ,sefdben

faldr, e se nos querere ouvir. Que coufa

he eíta,qtam deprefja obra em hu ho-

mem,(êkem hu momento o transforma

em outrotCertamenteifo nam Podefer
' """

Vir-

dade.
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Virtude
,
porque eâa confiae em mcyo,

fik nam admite efes extremos tam

exorbitantes » Jflo deve fer algum em -

bufe, ou enredo, ou algum modo da

dlufam,ou alumhramento-, (^ a gra-

ça he
,
que 4 tudo querem dar cor de

fanfiidade , dizendo ferem efeitos de

certas meditações, a que efes Frachi-

mtes chamam exercícios\aonae,com as

Portas, (efr Janelias fechadas,dizçm que

fe te muitos ftmimemos , muitas vfocs,

grandes arrebatamentos . 'Nam fe

nos criem aqui algus alumbrados, que

vivam em trevas de ignoracia-,nam te*

?ihamos nos aqui algus beatosfngidos,

quefe\am hereges verdadeiros, que,co

caiu defancvidade , nos femeem fius

erros-, que tudofepôde temer de gente

eflraweira ,
que deceo de partes tam

inficionadas de heregias : atalhar com

tempo he prudência, porque ao tarde,

amda que as vezes fe cura o malpre-

femejumfe evita o dano pafjado.

3 Afíim falavam entre fy

muitos dos mais graves da V-

niverfidade , aos quaes viva-

mente ajudavam alguns reli -

gioíòs , que íe prezavam de

zelozos ; em refoluçam íòbre

eíla matéria fizeram grandes

papeladas , formando capítu-

los contra a Companhia, & pa-

|
recendolhe,que teriam boa en-

! tràda cõ o Cardeal Infante D.

#{^!Hérique,aííi pela pouca, q com

Wincl] eile tinha aCõpanhia,como pe-

nam lo grande zelo,q tinha nas cou-

mu da fdS da falhos remeteram, acõpa
ipanhia.

n |iac}os Je grades advertécias,&

cautelas, Tépos havia que efte

j LZ3
Príncipe deígoPcava doP.M.Si-

mam, & o trazia dblho, carre-

gãdoíè de o ver no paço •; nam
porque lhe deícontetàíTe a pef

íoa , mas porque íè temia da

doutrina; receando, que a tivef

íe bebida, chea de erros , nas

partes de França, Flandes > &
Alemanha, por onde tinha an-

dado. Tomou logo o Cardeal

o negocio entre mãos , pçra de

hua vez faber ao certo os proce-

dimentos,& doutrina da CÕpa-

nhia
;
porem,como via a muita

eítima,q elRey feu irmam, tkíh-

nhor fazia de nos, nam íè atre-

vèo a bulir neftas matérias, fero

primeiro lho fazer a faberméíè

aquietou cõ leu muy catholico

zelo,até acabar com fua Alteza,

que houvèfíe por bem tiraríe

huma informaçam íòbre os e-

xercicios da Companhia, Sc (o-

bre a doutrina do Padre meftre

Simam, & íeus companheiros:

veyo nifto o Rey prudentiííi-

mo, nam por elle fe querer in-

formar do que jà entendia, mas

pêra que fe deíenganàííe q In-

fante do que ainda nam fabia^

4 Encarregou fe o nc*

gocio deita inquinçam ao Rei-

tor da Vniverfidade
,
que en-

tam era frey Diogo de -Murça,

da ordê de S.Hieronymo , peí^

foa de muita autoridade, letras,

& virtude , dãdofelhe as ordens

do que havia nefee negocio de

guardar > & em particular fe

lhe mandava que,em quanto fe

Mântíafè

tirar vi

quttícàm

íoíre o pro
h '

ceàfmeiitò

da Compâ

P3 fizeffc
nMtú ;toifÊKjyti^&!fii«0myJitti^ ^Afe.v.ryigf.rfT,
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toda a íolennidade , tez autos,

í Reitor

,

|

daVniver

\Jtdade ti-

]
/tw í/Az

i

inquiri

-

' eam.

fizeííe efta diligencia , nem o

Padre meftre Simam comn'u-

nicàííe com os iubditos , nem
elles tiveííem algum recurío ao

meírnoPadre:a que elRey logo

mãdou avifo(tal esa-o amorgue
nos tTnha)dizendolhe,ciue nam
eílrarihàífe aqueíla diligencia,

que permitia fazeríe por bons

refpeitos, & que eíperava leria

:
pêra mayor honra de Deos , &

' melhor credito cia Companhia.

Nam hà melhor téítemunho

do que o da boa conferencia,

eíía faz muy confiados aos fer-

vos de Deos
;

por mercê muy
particular de Deos , & delRey

teve o P.M.Simam, haverfe de

tirar a limpo a verdade,& com
ella a reputaçam da Compa-
nhia; Sc com efta lhe pedio ou-

tra
,
que quizeffe lua Alteza,

que elle eftivèíTe prezo , em
quanto fe tirava a devàíía, pêra

mayor f-gurança donegocio
;

& peraque.achandolhe culpas,

podeííe logo íer caíligado , &
efti vèííe,como reo,feguro, pêra

a execuçam da fen tença. Edifi-

couíe muito elRey ,da humil-

dade do Padre, pofto que nam
aceitou feu offerecimento , co

mo quem entendia , que nam
merecia fer prezo, quem tinha

vida de ia neto.

5 Se bem íe encommen-
dou a devàíía ao muy reveren-

do fr.-Diogo deMuría, muito

melhor foy por elle executada;

entrou no Collegio, & ali,com

pe rgu ntou teítemunh as , tomou

ieus depoimentos, com grande

diligencia, & recommcndaçoês

de fegredo: foy perguntado aos

irmãos,em eípecial aos que me
nos havia tinham entrado.com

repugnância dos parentes , &
fen timento dé muitos da Yni-

veríidade: chegaram finalmen-

te ao irmam Dom Rodrigo de

Menefes, de quem atrás fala-

mos
, & perguntado, pelo Rei-

tor da Vnivcrfidade,íobre hum
capitulo, entre outros,do inter-

rogatório
, fe nos exercícios da

Companhia tivera ãfguma vi-

fam? Refpondeo Dom Rodrigo
com grande íèrenidade , Si fe~

nhorjcve huma grande tàjéml a 3 vo-

roçoufe o reverendiríimo
, ha-

vendo que tinha defeuberta a

mina, vay logo por diante, in-

quire, aperta comDom Rodri-

go, que diga, & deponha hnce-

ramente de tudo o que vira na-

qiles feusexerciciosíRefpondéo

o humilde irmam,cõ grande fe-

gurança: 'Nam ha,fenhor
y
pera que

encubra a Vijam,que y/jj Xnme^fenhor^a

mim mejma
, que atégora nam me ti-

nha vijlo^nem entrado no conhecimento

de meusReceados
, ffi

de minha pró-

pria vileza*

6 Ficou fuípeníò o muy
reverendo Padre freyDio»o,&
de todo atalhado, com tam hu-

milde,& avizada repoíta:&com
ifeo deo o auto por conclufo,&

a devàíía por ferrada, & íe aca-

bru

í úpMl
c

5--

Acalm

È devn^

co mu
heurn

Cípan).
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o Cardeal infante os temores,

& recèos , com que fugia de

nos- & táes íatisfaçoês veremos

em o tempo adiante, tal confiã-

ça coitou de noífa doutrina,

que nos entregou lua conícien-

cia, pêra o coníeífarmos.&íeus

paroehos de Lisboa , & Évora,

peta os eníinarmosj&.tam gra-

de foy o amor,que nos cobrou,

& tam liberal íe moílrou com
a Companhia, que parece oer-

mitio Deos nelle eítas duvidas-,

pêra que entendeííe o mundo,
quam bem coníiderada era a

grande arfeiçarn,quenos tinha,

& que mais nos amava por ex-

periências, alcançadas pelo en-

tendimento recto, que por ce-

gueiras fundadas na võtade ca-

tiva,

8 Eíle foy o fuceíTo da in-

quiriçam, &devaíía
,
que em

Portugal le tirou da doutrina

do P.M. Simam, Sc dos exerci-

dos de noífo S.P.Imiacio; nam
foy menos venturoío o que de-

pois le tirou em Heípanha, do-

bre os mefmos exercícios, aon-

de, dahi a poucos 'ana os, nam
faltaram algumas peífoas gra-

ves, &doutas,que,mal informa-

das, quizeram, por palavras, &
efcritos,cenfurar muitas propo-

fieoés deíle celeftial livrinho,

levandoas ao tribunal do Sido

Oííicio . Sentiram muito eíla

períeguiçam, nam menos os da

Companhia , mas outra muita

bou açerraçam, & nevoeiro,

que os capitulares lhe meteram

na cabeça; reíultando da inqui-

riçam lecreta, o que elíe publi-

camête, como vaiam tam pru-

dente,tamreiigiofo,& tam avi-

fado^onferTava.que ficara com

muita clareza , & opiniam da

íãn&a vida>& pura doutrina do

P. M. Simam; dos c oitumes an-

gélicos de íeus companheiros,

& âo maravilhoío elpirito, que

Deos quiz encerrar,& commu-

nicar com as fandas medita-

ções dos exercícios , feitos por

noHogloriofo Padre S.ígnacio,

no feu retiro de Manrcza, aon-

de sò teve por meftre ao divino

Eípirito; que nam podia deixar

de íer a obra tam perfeita, pois

fihio das maõs de tal archite-

7 Sucedeo neíla devàíTa o

que Deos coítuma fazer pêra

mayor hora de íèus fervos, que

os deixa padecer
,
pêra melhor

os autorizar; que a verdade,co-

mo diz Séneca, ç entam fica

mais autorizada
,
quando eftà

mais debatida : & a fé de Chrj-

ílo nam fe queixa de íèr exa-

minada, acrecêta a Tertuliano,

pêra que entam feja melhor co

nhecida, quando for mais per-^

íeçuida. Fov eíle exame de ta-

ta honra da Companhia, &lou-

vor do P.M.Simam,& fua dou-

trina
,
que logo amainaram os

ventos furioíòs das murmura-

<yínno da,

Infante

Cardeal

,%'eyo ajer-

grade awi
go da Co-

panbia.

Çhrefuee-

deo íobre

o livro dos

exercícios'

de S.Igna

cio.

' coes; 8c em grande parte depôs (gente de grande autoridade,

que
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que em luas almas tinham ex-

perimentado os maravilhoíos

efreitos de tam fan&as medita-

çoens. Hum deíles foy o Du-

que de Gandia Dom Franciíco

de Borja,antes de entrar naCõ-

panhia,o qual fupplicon humil-

mcnte á fanctidade do Papa

Paulo III. que, vifto o grande

fruito, que no mundo fe colhia

com eftes fànctos exercícios,

corno elle experimentara em

íy,& vira em outros, fe íerviífe

Tua Sau&idade de os mandar c-

xaminar ; & achando ferem de

proveito na Igreja de Deos, os

approvà{Te,& autorizáffe, pêra,

íem perigos de contradições,

&

calumnias" de maldizentes , fe

poder com elíes ajudar a pieda-

de , & devaçam dos Chriftaos.

Inclinado olummo Pontífice a

tam píedoías preces, os mãdoti

diligentemente rever,&: exami-

nar, pelo eminétiííimo Cardeal

de Burgos Dom frey Ioam de

Toledo, da íagrada ordem de S.

Domingos, Ri ípo,& Inqmfidor,

& pelo illuftriííimo Bifpo de

Seleucia , & depois digniílímo

Arcebiípo de Mríam Dõ Pht-

Hppe Archinto, que entam era

vigairo geral de Roma, 8c pelo

reverendiííimo fr. Egidio Foí-

carario,meftre do íàcro palácio,

também da ordem dos íàpien-

tifsimos , & graviísimos Padres

Pregadores; os qnaes, depois de

largo, & maduro exame, julga-

ram a doutrinados exercício;

por certa, madura, & imiy pro-

veitoía ao bem eípiritual das al-

uas. Tomada efta informaçam,

k vifto o copiolò fruito
,
que

noíío Padre S.Ignacio^ a Cõ-

panhia, per elle fundada , íèm

cefíar, fazia no mundo, por me-

yo deites exercícios -

y
a fan&i-

dade do Papa Paulo III.de cer-

ta fciencia, approvou ,
louvou,

fortaleceo
?
& autorizou os di-

tos exercícios , & documentos

efpirituaes , Sc exhorta a todos

os fieis Chriítãos, queiram uíar

delles, como mais largamente

j

íè contem nas letras Apoftoli-

cas
,
que fbbre efta matéria fo-

ram expedidas o ultimo de lu-

Ihode 1548. as quaes andam

jmpreíTas, Sc annexas no prin-

cipio do íànélo livrinho dos e-

xercicios,& começam, Tafiora-

lis cfjjtif cura*

CAPITVLO XXXV.

Dafe buma breve noticia de

que coufa fejam os exercícios?

de que ufa a Companhia , &
dos grandes lens, quedel-

les refukaram no

mundo.]

Am quero paíTar a-

diante, íem nefte

lugar, por cauíàda

occafiam do capitulo paííado,
'

dar alguma breve noticia dos'

exer-

yínno m

Cif. dnVuc
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exercícios efpirituaes , de que

uíà a-Gompanhia ,
pois a elles

devemos' a converíàm de mui-

tos,que;nelIa entráram,&o me-

lhoramento das vidas de tãtos

fieis. Epor fer obra nacida do

efpirito de noíío Padre S.Igna-

cio,& hum dos maisprincipaes

meyos , de que ufa a Compa-

nhia ,
pêra bem das almas 8c

porque ainda muita gente,ne-

íles lleynos , nam entende o

modOj&proveito delles, nam

ferácoufa fuperflua , nem ocio-

ía , darmos aqui eíla breve no-

ticia , de. que coufa fejam eftes

exercícios, de como fe tomam,

8c do fruito ,
que delies fe tem

recolhido.

2 Tem fua valia as moe-

das ricas , nam sò pela matéria

preciofa,de q íâm cõpoílas, mas

tambe pelas armas reaes,cÕque

foram íèlladas;aíTim o livrinho,

em que fe contem os exercí-

cios eípirituaes , de que ufa
,

a

Companhia, tem o preço incõ-

paravel do Authoc, que foy o

bemaventurado S. Ignacio de

Loyolamoífo fundador, o qual

(como eruditamente moílra,

contra alguns calumniadores

,

o Padre íulio
a

Nigronio ) inf-

pirado , 5c doutrinado pelo
ilhis Nigron.S", . _

1 r\
.feceffuc.4. fupremo Meítre, que he Deos,

efcrevéo hum livrinho, que he

icomo arte de meditar,de orar,

& contemplar, a que chamou

Exercícios efpirituaes, porque

aílím como(dÍ2
b
o mefmo San-.ib.'exetcrt.

nnot.i.

ctojpaílear, correr,& faltar,fam

exercícios corporaes, aííim ar-

rancar da alma os vícios j.ador-

naia com. virtudes ., & enlevala

nas contemplações, íe chamam
exercícios eípirituaes

5
que nam

he novo eíle titulo,ou deíufado

dos Sancios, que tratam de ma-

téria de eípirito; alsim intitulou

S. Boaventura
c
hum traçado,

que anda no fim do primeiro

tomo;& deite mefmo nome ula

S.Bernardo d
no livro de 'intafi-

litaria , & outros authores de o-

bras efpirituaes.E ainda he mui

to mais antigo eíle nome , &
eíle exercido de ter exercícios

íanótos:poisDavid
e
confcíTa de

íy.que os tomava , meditando

íobre os juílos juízos de Deos.

Repartefe eíle livro em vários

tratados , contem varias medi-

taçoens, advertências, & docu-

mentos, pêra emmendar a vida,

crefcer em virtudes, & unir cõ

Deos. As meditaçoensfe repar-

tem em quatro partes,ou feroa-

nas; na primeira fe trata do co-

nhecimento próprio, & contri-

çam dos peccados; na íegunda

da vida fan&iffima de Chriílo;

na terceira , de fua fanctiííima

paixam ; na quarta, de fua glo

riofa refurreiçam , Sc uniam cõ

Péos 5
repartidas todas confor-

me as três vias efpirituaes, de

que falam os fanótos Padres ,
a

faber, via purgativa, ílluminati**

va,&; unitiva.

3 O modo
,
que em dar

eites

S Bon. in fine

i.tomi. Vcin:

virunibus cõ-.

ferverís, opor-

ter te habers

exercida fpi-

ritualia.

<1

S.Bern.lib de

vira folir. ad
|

fratres de mo-
te Dei. Non
fpiritualiá ex-

ercitia funt

proptet corpo'

falia., íad cor-

póralia prop

ter rpjritualia.

e

pf.nS. n.15.

Servus tuus

exercebatut

in lUÍlificatia-"

nibu3 tyi5.
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elles exercícios uía a Compa-

nhiajafám pêra com íèus fubdi-

tos, como peia com 03 de fora,

(côTorme à inílrucçam de noí-

lò fan&o Padre ígnacio)he que

quem os hàde tomar , fe retire

do trafego das oceupaçoes ex-

teriores , & fe recolha sò com
Deos, ficando em hum deíêrto

retirado : que afim chamam

fnJanr^'
40

' ao lugar dos exercícios S. Bcr-

s.Au2.L.He nardo,
f

S. Agoftinho, \ S. Baíl-
verapg^ j io

v & s , HieroQymo- porque

s.Bafiiípift., pode fer deferto,aindaqueeli:e-
adoregor.

j a no meyo da cidade (como
S.Hicro.epifi

IV
'

1

lhe fucedia ao fanóto Rey \
Da-

ífai. ,.,. n. 8 . vid, quando,, habitando em íe-
£cce elõgavj * (• . •

fug.ens.&mãf. rulaiem com o corpo^e imagi-,
itifolitudine. v | /

' r'
nava num deierto com o elpi-

rito) E o exerckante,que affim

eira retirado
,
gafta o dia todo

com Deos,ou orando, ou rezan-

do , ou lendo livros eípirituaes,

& tem 110 dia certas horas de

òraçam mais^ou menos,confor-

rae fua capacidade
,
que todas

vam reguladas pelo Padre eípi-

ritual , que lhe hà de dar efes

exercidos, porquanto na via

efpiritual he coufa perigoíà ha-

ver enganos,& itlofòens j & co-

(luma efte Padre fer peííba gra-

ve , & experimentada , o qual

lhe leve a tocha diante , & o

governe,inítruindoono que hà

de meditar,
ffl

tirandolhe as du-

vidas,allumiandoo nos eferupu-

los,& dificuldades da concíen-

cia; com o qual he coítume cõ-

feíTarfe geralmente: & de ordi-

ra.

aign. not. ^.

cx 20. c. 4. §.
io.Direíflor

cxeicit.c.i i,

Vide Nigi

de fecefTu.

6,c.s.&<3.

nario sò fala com eíte Padre.

Duram eítes exercícios de ca-

da vez nove, ou dez dias conti-

nuos,ou mais (pofto que noíío

fanóto Padre nos fem primei-

ros annos os dava por efpaço

de trinta,& quarenta dias ) no

qual tempo eftam os de fora

também á conta da Copanhia,

em todo o neceífario, peia que

íè nam divirtam com nenhum
outro cuidado.

4 Deíla efchola de íãn&os

exercícios foy maravilhofo o

proveito
?
que tiraram os noííos,

crecendo de virtude em virtu-

de • ôc nam fe podendo conter

tanto frui to dentro de caía, fà-

hio fóra,& fez participantes
n
a

muitos,que entre nos quizeram

fer hofpedados cõ eftes favores

do cèo , recolhendoíè em exer-

cicios,pÕdoíe nas maõsdeDeos,

6 nas de feu Padre efpiritual,,

deixandoíè guiar por caminhos
no mundo deíufados, alimpado

íuas almas de peecados,& puri-

ficandoas com virtudes , & h-

nindoas eom Deos por amor.

Em Coimbra era notável ofer-

vor
, que nefre partículas" tinha

entrado na Vniveríkíade, por-,

que le ateou de tal maneira eí-i ,M „ /
7 j-

v
., r 1

tos dos

t

te divino íogo,com as boas no- xerc&A
vas,que huns a outros hiam dá- efpmma

do, quando tomavam os exer- e

cicios,que,àlem das mudanças,

verdadeiraméte da mam do ex-

celíõ, ficavam cobrando grade

conceito dos noííos, & aos que

dantes
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cTances deíprezavam, como eí- >

trangeirosjogo os queriam por

naturaes \ Sc tendoos primeiro

por idotas.jà os abonavam por

fábios ; nem dali por diante os

temiam, como gente fahida do

Norte, mas eftimavamnos, co-

mo anjos vindos doxèo. Ena
verdade sò do alto do cêo,& do

pay das luzes defcia o grande

bem
,
que neftes exercícios íe

alcançava,o claro conhecimen-

to
,
que por feu meyo faziam

das coufas da outra vida , Sc a

mudança do modo deita :
don-

de fe vê quanta rezam teve o

fummo Paftor do mundo,& sa-

ctiííimo Padre Paulo III.• pêra

dizer, que eftes exercícios fem-

pre foram , & feràm muy úteis,

Sc proveitofos aos fieis.

' 5 Começou efte fan&o

ufo dos exercícios, & cõtinuou

naquelles primeiros tempos cõ

o fervor, que relatamos; Sc em

Portugal, entrando na Vniver-

fidade de Coimbra ,
paííou ao

ienhora D. Cacherina lua irmã,

Duqueza de Bragãça.aquê per-

tencia o Reyno de Portugal,

tendo por guia nelles ao padre

Gonçalo Vaz de Mello ,
todos

com grande proveito de íuas

almaSjCom grandes coníolaçoés

do cèo , maniíeítadas em muy

copiofas lagrimas de íèus olho>;

porque também há lagrimas,

que alegram, Sc hà choros, que

confolam,como até o outro fa-

bio gentio ai ançou.Q mefmo

fez, entre outros muitos fidal-

gos muy illuííres, Dom Pedro

Mafcarenhas
,
que de Roma

trouxe a SvFrancifco deXavier,

& com eíla matalotagê k pre

parou antes de navegar pêra' a

índia por Viforrey daquelle eí-

tado. Eatè nas meímas nãos, da

índia fe achou jâ eíla celeítial

mercadoria
;
que nam ha lugar

tam efcuío, em que Deos fe eí-

eufe de fe communicar aos ho-

mens , ie eítes de íua parte lhe

entregam os corações por amor

Ovid.l./,.tri£i;

Eleg. ;.

í ít qÚErlã fie

re voliíptas.

Explcturlacrv

mi:;, et cri ti

(jus do'or.

paço de Lisboa , aonde os to-, & lhe nam fecham as portas,

mou,entre outros muitos, o fe- 1 i como ingratos,

reniííimo Infante Dom Luis , a ,

|

quem os hia dar cada dia o Pa-

dre Diogo Miram; também fe

recolheo o Cardeal Dom Hen-

rique, antes, & depois fendo

Rey , Sc lhos hia dar o Padre

Leam Henriques , feu confef-

for. Chegaram aos tomar a

Infante D. Ifabel, Sc feus filhos

o fenhor Dom Duarte, a fenho-

ra D.MariaPrincefa de Parma, a

CAPITVLO XXXVÍ.

Dos grandes (mitos} (tiefe ú
tirado deftes exercícios

efpiritMes.

S fruitos, que fe tem

recolhido deftes ex-

ercicios,fam muito-,

Sc muy
^f
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_

& muy notáveis. Primeiramen-

te (alem de unirem a alma com
Deos, & apartala de vícios, &
peccados)enfínam a hum chri-

ílaro a vir era conhecimento

de íeu criador , de íuas infinitas

per feiçoens,& divinas grande-

zas: couía tam própria da -cria-

tura racional
,
que o Philoio-

pho/ sò com o lume dl rezam,

alcançou coníiítir noíía bema-

venturança intelleclrual nacon-

templaçam do mefmo Deos; &
a fobre natural, cõforme a dou-

trina de S.Thomas, b ensoflado

â fen tença de Chriílo Senhor

noí?o,.conhíte ou sono conhe-

cimento claro da natureza di-

vina, ou juntamente no conhe-

cimento , & amor:
c
por onde

nam pode haver neíla vida cou

fa mais ditofa , & que mais en-

cha a medida de no0as almas,

que a contemplação) da divin-

dade,do modo, que nefta pere-

grínaçam fe pode alcaçar, nam
somente com o lume natural,

como fizeram os Philofophos,

mas também com a luz íbbro

natnral, como fazem os San-

emos.

i Porem como os myíte-

rios inviíivcis xle Deos encu-

berto nam fe alcançam, como
diz oApo.íloío, d íenam pela

vida apprazivel das criaturas^

como todas ellas fejam huns

ra (cunhos muy toícos , em cõ-

paraçam do conhecimento da-

quelle divino artífice; daqui vé,

Í
que sò as obras de Chritto Se-

nhor noífo, íâm as que realçam

melhor , & as que mais nos le-

vantam ao conhecimento do

íêr divino;& por iíío nelías prin

cipalmente le empregam os

exercidos, inílruindonos na fe-

gunda, na terceira, & quarta fe-

manamas meditaçoens dos my-

ílerios íânctiííimos do Verbo
encarnado . E como efte co-

nhecimento deChrifto Senhor

noííb,con forme à doutrinados

Padres eípirituaes^iam pare na

efpeculaçam do entendimento,

pàíFa avante, eípertãdo o amor

na vontade, nafeendo humdo
outro

;
porque nas coufas divi-

nas,ainda que o conhecimemo

acede o amor, também o amor

excita q conhecimêto; Sc poíto

que nas matérias naturaes íen>

pre o conhecimento B he a to-

cha, que governa a vontade, &
precede ao amor; comtudo,nas

couíàs íobrenaturaes, 8c myfta-

rios divinos , de ordinário o a-

mor he o que efporèa o conhe-

cimento,&a vontade he a q ex-

cita o entendimento^ quem ío-

geita , & cativa ao obíequro da

fé(como fala S. Paulo f
) fazen-

dolhe render as armas,&íome-

ter o juizo aos rnyfterios
,
que

nam penetra ; & he certo que

nam poderia darfe conhecimê-

to íbbrenatural no entendime-

to , fenam precedeííe pia affeí-

çam na vontade , conforme n

doutrina dos Theologos, E pé ró
__ __

Nâs co.

fasefth

tuaçs.ã-

tade es

ia oe.nl

dimenti

Ar:ft.lrb. 2 .

Vati c 4 N
vohium , q
pxxcogniui

AdCor i.c.

n.,-. In cari

vitarS redig

tcsomnC in

Bfeáííi.in obl

qiiium Caril

D.Th.a.i.q
a. 4. Vide So
de !ide diíp.

fed -.
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anca/â

mheà-

mo pro

-efta o inclina,& dorncftica, pê-

ra crer o que riam entéde,&pe- ;

ra confeííar o que riam alcaça:
|

tam íabio he,& tam engenhofo

o amor divino, qae elle enfínâ

o juízo, apara o entendimen-

to.&íutiiiza a rezàtfypor^íiam

hà coufa
[
qae nam eníine o a-

mor-joqaal aííím como , fegudo

S.PaoIo;h tudofófre,& tudo ef-

pefâ , aííim também tudo fabe^

Sc tudo eníína,

3 Efte divino amor hê o

alvo,aquem particularmente a-

tirarn as meditaçoens dos exer-

cícios de noíío ían£to Padre,

porq quanto mais a vontade íe

abrazaéõ o. fogo da charidade,

maisfeeíclarece o entendimê-

to com a luz do conhecimen-

to^ a experiência tem moftra-

.do a muitos , que neftes exercí-

cios entraram com pouca noti-

cia das coufas de Deos, & fahi-

ram delles com grandes luzes,

pêra verem quanto aproveita a

ÓMçam fervorofa peia eícíare-

cer o entendimento, pois por

meyo delia fouberam fazer dif-

ferença entre as leys de Chri-

fto , 8c os enganos do mundo;

entre os bés eternos, & as cou-

i ias tranfitorias entre as vaida-

des da carne , & as verdades do

eípirito»

4 O outro fruito>qiie fe re-

colhe deftes fandos exercícios,

he õ conhecimêto próprio: põ-

to he efte de tãta importada, cj

por iíío fe eícreveo na cafa

Delphica 'com letras douro, -a

fentença de Cbilon, Nòfie te
f-

fum . Nam há melhor fei^n-

cia, como diz S. Agoflinho,que

aquelía, com que hum homem
fabe de íy meímo:'que importa:

( dizia ainda o gentio
l

) íaber

hum home asgrãdezas do cêo,

finam conhece a baixeza deíeu

corpo. Nefta íeiécia nos inftruê,

& adéftram os exercícios , âllú-

miãdo noífa alma no conheci-

mêto próprio cõ as meditações,

q chamam da primeira femana,

pondonos diante o íim,peraqae

Deos criou o homem, que he a

eterna bemaventurança, 8c lo-

go a cõíideraçam dos peccados

com que delia fe defviou
,
pêra

os íentir,& chorar; & dá morte

aq eftà fogeito por natureza, &
do inferno.aq pòdefercõdena-

do : 8c dali tira matéria pêra fe

humilhar diãte de Deos, & me-

lhorar entre os homens. Gran-

des bés reíultam defte conheci

mento próprio, porque primei-

ramente , quanto hum mais ai-

cança de íua pouquidade, tanto

mais defcobre nas divinas grã-

dezas, pois à vifta de noííos

males,& peceados,melhores re-

alces moftra a divina bondade,

Sc mifericordia • & aíiím em

vam levanta os olhos pèrá ver a

Deos quê os nam tê pêra fe ver

aíy.Porefta rezam pedia sãcto

A^oítinho™ dous çoriheeimeiv

tos,o de Deos pêra o fetvif , &
amar,& o de íy pêra fe cõftdir.

O '& hu-

Aug. *í!b,>j. dá

Trin.ir. proCE-

mio.

Iuvèn. fat. i

:

i.

IHsm ego lure

Dcípiciain.qui

fcitquariro fu-

blimiaf Atlas

Om.nibu') iiiLy

b:x'fit menti

bus,. & umsn
idem ignoret.

Àúguíh dè«rs

te, pav«f(,-r>
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Stàb.fetm.21.

Rezoens á

temospera

Hes humi-

lhar.

?tob,fcrm.il

.

cx AEhano.

& humilhar; porque ajíim lhe

poderia efte íervir de efcâda,

peraíobir ao mais alto conhe-

cimento dê íua infinita bon-

dade j 8c de fuás divinas perfei-

çoens; porque sò cotam conhe-

cemos mais eftas giandezas
,

quando melhor aJcãçamos nof-

íàs baixezas. O outro íabio an-

tigo > perguntado quando co-

meçara a philofophar, reípon-

déo , tjtidndo me comecei <t co-

nhecer
; & nam há meyos ma-

is cfíkazes pêra alcançarmos

o perfeito conhecimento de

noíías miíerias
,
que o das me-

ditaçoens, em que na primeira

fernana nos manda exercitar

noíío giorioíò Patriarcha, nos

exercícios; põdonos diante dos

olhos os peccados , a morte , o

inferno, & as mais penalidades,

a que íòmos fogeitos por noíía

meíma natureza.

. 5 Serve também efte co-

nhecimento próprio pêra nos

nam efvaecermos enganados

com foberba
, quando nos co-

nhecemos humildes por nafci-

mento
;
que quê haverá, que fe

atreva a entonar por grandeza,

á vifta do que he por natureza.

De Philippo °Rey de Mace-
dónia conta Eliano,que íèntin-.

do em fy huma grande fober-

ba
, depois da viótoria dos A-

thenienfes
,
pêra acodir a efte

mal
, que como fábio temia,or-

denou a hum feu criado
,
que

todos os dias pela menha o ef- I

pertaííe do íono,com eiras pala-

vras , Surge Xex, 0- hcmncjn te cffe

«gtfdjjulgando, como prudente,

que era impoííivel conhecer as

fraquezas do fer humano , &
anhelar vaidades de Rey íoher-

bo: nam ha meyo mais vivo, &
eífedivo pêra conhecermos
noífa pouquidade, que o q nos

enfinam as meditações da pri-

meira femâna dos exercícios.

6 Outro grade fruito.deíks

exercicios he eníinar aos qvivê
no mundo a fugir do mudo, ao

menos poralgutépo
3 furtadoíe

ao tumulto das occupaçoês, pê-

ra q ficando a folas cõfigo, me-
lhor ouçam a voz divina

, q fe-

gudo diz o prophetaOzeas, pleva

hua alma ao folitario apartamê-
to, pêra ahi lhe falar ao coraçãj

q é íèmelhates defertos coftu-

nia oScnhor manifeftarfeus ma
yores fegredos â feus melhores

amigos.Boas teftimunhas temos
defta verdade éos satosProphe-

tas,os quaes deixado as cidades

ê q habitavã/e recolhia aosmõ
tes,q bufcavam,aõde aos motes

experimentavam favores fobe-

ranos,& revelações divinas: de-

fta maneira fe cõmunicouDeos
aoPatriarçhaAbraham^no val-

le de Mambrè;ao esforçadoGe-

deam,
r
junto aoCarvalho de E-

phrá;a Moyfes,. caminhado pê-

ra o mais interior do deíèrto, &
depôs no mote Sinay.Ezechiel

. fora do povoado, junto ao rio

Chobar, teve celeftiaes vifoens

os exei

cios a

gir do

do.

P
Ozcz c. :

a,j. Ducã
iciiiudinc

kiijuai ii

eius.

-Gen.c.i8.
APp3iUÍt Cl

minus in I

M2mbiè.
r

Ju.J 6.11 ; |

S

EX0d.C3.ll

Púijuemina
gregê »d I
riora. dtler

&c.

Ezec. c.i,.J

lux ta Huvii

Chobar, agi

funt czli.BC

dl vifior.csD

da
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Liuro primeiro. Cap. XXXVL
da gloria de Deos ; & o grande

Bautifta melhor logrou mimos,

& favores divinos,vivédo no er-

mo feito íolitario:&pera mayor
confirmaçam deita verdade o
mefmo filho deDeos* íe retirou

a hu deíerto,noqualíe recolheo

em satos exercícios,
:
por eípaço

de quareta dias: a cuja imitaçã,

conhecendo bé efta verdade os

sactos Mõges, fugia das cidades

buicado os defertos, aõde fe re-

tirava cõ Deos> enchendoíè en-

taos motes de íblitarios penité-

tes,& ainda agora povoadofe os

moíteiros de reiigioíos devotos.

7 Poré noíío glqrioíb P. S»

Ignacio,atè no rneímo retiro da

religiarUjinvétou outro melhor

deferto,ordenãdonos,cj de qua-

do em quãdo nos retiremos dos

meímos reiigioíos, a fim de nos

recolhermos sò cõDeos,pera re

fazermos em noíTas almas. cõ a

oraçam,o q perdemos cõ os ho

més,emíèu tratojcobrado novas

forças pêra continuarmos no

ferviço divino, & aproveitamê-

to das almas:à maneira das pla-

tas, as quaes, íê em a!gu tempo

fe occupam todas em fe ornar,

&enfeitar no exterior,veítindo-

fe de fermoíâs flores, cobrindo-

íe de alegres folha?, & carrega-

dofe de bem logrados fruitos:

com tudo em outro tempo,def-

pindo todo eíle apprazivelor-

nato,íè eíquecê de hu certo mo
do de fua natural fcrmoíura,

ficando íêm flor, íem folhas , &

fem fruito, recolhendo todafua

virtude , a fim de fe refazer de

novo nas raizes, & tornar a fru-

tificar, com mayor força, no
cepo. cia primavera,^ pelas cal-

mas do veram: nam doutra ma-

neira osminiílros evangélicos,

q te por inlfituto tratar com o

próximo, pêra q nam desfaleça'

as forças do eípirito com o lu
;

ftrozo daprêgaçam , & com c

mais florente , & luzido das ca-

deiras,& applaufo do povo ; he

bé q de quãdo em quãdojdeixã-

do o publico do mtído.fe retiiê

ao fecreto da Religiam,pera la-

çar raizes de humi!dade,&pera

de novo afiar as armas de fua

doutrina na charidade deChri-

ílo,& pêra tingirem, §c banha-

rem asfettasde fuaprègaçam

no lado do Senhor crucificado.

Eíle mefmo retiro de negócios,

trocados em ócio co Deos , nos

encomenda muito S. »< Agofti-

nho,íbbre aquellas palavras do

Rey pvophçta,Oacãte,(df)>uiefe}§c

S.tfieronymo* nos acõfelha, q
détro decaía tenhamos húde-

ferto, em que tenha noífa alma

fuás férias com Deos. E a mef
ma lembrança fazia S. Bernar-

do l ao Papa Eugénio , amoeí-

ftadoo
,
que algúas vezes fe re-

tiraííe a confiderar em íy , & a

meditar em Deos
5
& affim o

fazia aquelles saótos Gregório,

Machario,Coíumbano, Agofti-

nho,Fran.iíco no íeu monre dé

Alvernia , & outros muitos

í i Donde

Àug. lib.de ve

rareai;;. <». 35..

Ag ; toot;um,ík

cojjnolbecis,

quia ego fum
Dg.úsjnon osift

|

defiiije, gçe,

Ilief.ep.i^.ad

Ccljt/ínha-
betd loluudi-

nê dormis, uc

aliq^iltl ramc
vacation» ani

rr.É tribtlás.

Betn hb.i . de
GonlM. c e
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Atnbr. lib. 3 .of

j
fie. c.i .Nõ 'et'-.

I

goprimusSci-

pieíciVic folus

i
E.on efle. cii íb

laseflet. &c.

Congt.6.11.48
Sept. Cõgr.21

Aos fecu-

: lares fam
màisnecèn

fartos os

exercícios

efyiritua-

es.

Pluta.de Pyth

& Mac.

T.Liv.Becad.
i.lib.i.

Donde com rezam cõclue íàh-

doAmbrofio/queriam foySci-

piam o primeiro, q foubenam

eftarsò,quando eftava sò, hém

menos ôciofo, quando mais o-

ciofo. Conforme àefte ían-

&o aviío , Sc coriíelho dos

Sanemos, temos obrigaçam h
na

Companhia , de nos recolher-

mos em exercidos todos osan-

noSjào menos por oito , ou dez

dias contínuos. ;-

o Pois fe aos religiofos hé

neccííario a tempos efte tempo

de recolhimento, de retiro ían-

cto, & exercidos efpirituáès,

quanto mais importante,&pro-

veitoío fera pêra os íeculares,

que vivera mais engolfados nas

ondas do mundo , & no pego

dos negócios; que atè os gétios,

pêra quietamente cõtemplar as

coufas naturaes,bufcavam feme

lhantes apartamentoSjComò le-

mos.dePythagoras ãtiquifTimo

philofopho
, q íe metia em hua

cova fugindo das cidades
,
pêra

.melhor cõtemplar os íègredos

de íúa philoíophia: o mefmo a-

chamos efe rito de Platam, que

eftimava mais o íècreto das íyl-

vas académicas, que o refplan-

dor do applauío de Athenas:ta-

bem fabemos de Numa d Pom-

pilio, fegudoRey dosRomanos,

que tinha certos tempos, em q
defapparecia da corte,metédofe

em hua fragoza cova ,
pêra ef-

cõdido meditaras leys,que ha-

via de ditar aos Romanos \ fa-

zendoíe com ifto de tal manei-

ra relpeitado, que tanto mais o

tinham por divino, quanto mais

o reconheciam por retirado*, &
com efta notável traça lhe' íby

muito facií domefticar aquella

gente indomitajamanfar, & re-

ger aquelle povo tam feióz. E

nam carece de myfterio o que

ponderou S* íoam ? Chryfofto-

mo,que atè o primeiro homem
criou Deõs no errado da íoli-

dàm , o qual, em quanto viveo

folitano,fempre viveo num pa-

raiíò; 8c pelo contrario todos os

dons, querecebeo, eftandosò,

perdeo tanto que teve compa-

nhia.

10 Eftes, ôc outros gran-

des bens iefultam no mundo
deftes fanélos exercícios , aos

quâes os da Companhia deve-

mos os bens,que temos na me£
ma Companhia, porque a nam
haveria no mundo, íe primeiro

nam houveífe exercícios eípi-

rituaes • com eftes attrahio a íy

ían&o Ignacio a feus cõpanhei-

ros , com eftes trouxe à/y a S.

Francifco de Xavier; tom eftes

íe autorizou a Companhia • &
com eftes fe hàde cõíèrvar;por-

que -com nenhusme'yos melhor

pode hu erTeito continuar prof

pero,do quecom aquèlles meí-

mos/comque pode co-

. ineçar florente.

[•?•]

Ci-
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CAPITVLO XXXVII.

Vaj oVadre Diogo Miram,

Reitor deCoimbra, fundar o

Collegio de Valença , entra

em [eu lugar o Padre Mar-

tim defanãa Cw% $ vam os

noffos peregrinars& fia-

rem outras mortifica-

çoens publicas.

Om efta divina tra-

ça dos exercícios ef

pirituaes,& cõ a vi-

da exéplar dos noííos , crefcia

tanto o Gollegio de Coimbra

em numero de bõs fogeitos,que

fe atègora fomos vendo como

de varias partes deEuropa,efpe-

cialmente de França, Flandes,e

Italia,corria gente pêra o novo

Collegio (aonde todos fe jun-

tavam, como em congregaçam

de muitas agoas do céo) daqui

por diante veremos fahirdel-

je fermofos rios de efpirito, 8c

feiencia, que ao perto, & ao

longe regaram , & fertilizá-

em Jo ram varias partes de Africa, de

!egoJe\ Afia, & de Europa. A primei-

ra parte ,
pêra onde fahio gen-

te defte Collegio , foy pêra

Hefpanha , na nobre cidade

de Valença de Aragam , a cu-

ja fundaçam o Padre Hiero-

nymo Domenec, pefíoa grave.

mhra

tfun-

aCo-

"ias

tes.

& rica, tinha entregue ( depois

de dada fua peííoa à Cõpanhia)

toda quãta fazéda tinha, q foy

muita.Tratou noíTo S.P.de en-

viar hQ íeligioío de importada,

c| dignamente p-odeííe dar prin

cipio a efte Collegio
5
pêra ido

efereveo ao P. M. Simam, en-

commendandolhe a eícolha da

peíToa,qire pêra couía de tanto

pezolhepareceííe mais acom-

modada , entre todos os íubdi-

tos
,
que tinha no Collegio de

Coimbra . Recebida a carta,

tratou o Padre primeiro o ne-

gocio com Deos , a quem lem-

pre recorria; & coníiderando a

importância da miííam , íe re-«

folveo em mandar o meímo

Reitor do Collegio
,
que era

o meftre Diogo Miram , aífim

por ter ja alguma experiência

do governo , como por fer

natural de Valença , & nel-

. la bem nafeido , & aparen-

tado : deolhe por companhei-

ros o Padre Francifco Roxas

Caftelhano, & o irmam Diogo

Romano , & António Moniz,

de quem falamos atras (parece-

dolhe ao P.M. Simam, que cõ

efta peregrinaça fartaria os de-

fejos
,
que tinha de viver pere-

grinando) Chegados a Valcça

foram muy bem recebidos,& o

Padre Miram promovéo com

grande fuceífo a fundaçam da-

quelle Collegio.

% Em lugar do P. Diogo

Miram declarou o P.M.Simam

^Anno dà

CoPúnbiâ
i

1»

oei-Capanb

ros,j vam
cooPaârè

DiogoMi-

ram a Va-

lença*

QJ perá
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pêra Reitor do ColJegio de

Coimbra o Padre Martim de

fan&a .Cruz, em quem bem ca-

bia eííe cargo, por fua muita

virtude,grande exemplo,& ex-

cellente doutrina . com que de

novo avivou o eípirito daquel-

le Gollegio
, que governou por

alguns annos,com grande zelo,

humildade , & amor dos íubdi-

tos; o qual, em ferviço do mef-

mo Col!egio,acabou em Roma
no anno de 1548. aonde foy,

.

mandado pelo P. M. Simam a

negócios de muito porte, per-

tencentes ao meímo Collegio,

procedendo na vida,& na mor-
te,com opiniam de homem sa-

éto : & ao diante ainda faiare-

mos nelleno anno,em queDeos
o levou a deícançar ao cêo.

Também foy o irm.am Fran-

cifeo de Villanova
, mandado

\hirâosfã\ do mefrno Collegio de Coim-

tfpro
bra

'
aAlcalà

5
aonde floreceo

âSj fe Srande íe,7°
,

de Deos
3 ;&

Hefpanha

D oColle

gtodeCo-

imhrafa-

,8c de E:vora,quam antigo he e,f

foy ^a pedra fundamental^ da-
1

j
te fan&o coftume, que ainda

quelle Collegio
, & da iníigne

Província de Caftella a nova, à

qual depois fe foram ajuntando
as mais. da coroa de Caftella

em Hefpanha,& no mundo no-
vo; que todos devem efte reco-

nhecimento ao noífo Collegio
de Coimbra , 8c à Província de
Portugal

,
pois de cà lhe foram

os primeiros habitadores
5 os !

quaes nam menos aíTiftiram à •

fundaçam das cafas,que á edifi-
j

j
caçam da gente

\ moftrando I

^Anm

íempre a doutrina
, & ciando o \'-f

aí

exemplo, que tinham aprêdido !

|

do P. M. Simam.

I 3 Provido o Collegio de

j

Coimbra com o novo Reitor,

ffe voltou o P.M. Simam peta a

corte(conforme -a ordem de fua

Alteza) pela quareíma defte an-

no de 1 544.no qual tempo flo-

recia jà inuitoo Collegio de

Coimbra em numero de reli-

giolos. E poíto que,em todo o
difeurío do anno, vivia entre el-

les o amor da perfeiçam (como
temos viílo nos capítulos parla-

dos ) com tudo
, conforme os

fan&os confelhos, que lhes dei-

xou o P.M.Simam,em chegan-
do as ferias , & ceifando as hi-

das áVniveríidade,comecàram

os, com novo fervor, outros

novos eftudos de mortirteaçarn,

penitencia, &devaçam; peraque

entendamos , os que nos cria- jj^ f4
mos no Collegio de Coimbra, \Í

asfet
je appi

mais <

noffos

nortifc

cam.

hoje dura(& durara cõ a divina

graça)de, no têpo das vacaçoês

das letras, haver novas oceupa-

çoes de eípirito
;
& tratarmos cõ

mais calor de applicar a alma a

exercícios eípirituaes
,
que de

aliviar o corpo de trabalhos li-

terários: procurando entam re-

fazer algumas quebras da per-

feíçam
,
que periga com o fer-

vor dos eftudos , com as brigas

das difputas, no meyo dos ven-

tos da vaidade, a que eftàm {o.

geitos
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geitos os letrados /entre as on- , ,no do eípirico da pobreza , t&m
>44- das da emuíaçam. dos condifci-

j

próprio de Religioens b mendi-
pulos , & entre as tempeftades,

|

j
cantes ; qual he a Companhia

que levanta o demafiado deíe-
j

1 (como eííâ. declarado pela (an-

jo de crecer nas íeiencias,& de
\

\
étidade do Papa Pio V.) pêra

montar pelas letras.
|

que
,

pois temos os privilégios

4 Tudo previa o P.meftre de pobres,nam eftranhemos Ov

m os

Ifos ape

trinar.

Simam, como grande Piloto, q
era, no caminho do eípirito , o

qual deixou ordenado ao novo

Reitor,o Padre Martim de lan-

da Cruz, que entre outros ían-

ctos exercicos áo tempo das fe-

rias, fe praticàíTe com rervor ef

te de peregrinarem alguns noí-

íbs (da maneira, que o tinham

feito noííos primeiros Padres)

paííando sò com efmolas, reco-

ihendofe pelos hofpitaes
,
pêra

quê efte voluntário exercido

de pobreza,levado a pè por ca-

minhos defufados,&::por terras

eftranhas, lhes fervifTe de eníà-

yo,pera outros mayores,&mais

difficultoíos , a que neceíTaria-

mente haviam de eftar íbgeitos

nft.p. 3.C.2

.£.&p.6.C.

encargos da pobreza: notável

era a rnortifieaçam,& humilda-

de
,
conique ío haviam neftas

peregrinacoens,levavam os ma-
is delles por veftidos pelotes

curtos de burel, pobres, & def-

prezadòsjde maneira querendo
defconhecidos pelo trajo, de q
veftiam

\ sò os tíonheciam pela

modcftia,de que ufavam;

5 Com efte fanc-Vo. exerci

çio das peregrinaçoens, ajunta-

ram outros de mortificaçoens

publicas pela cidade
(
que1

a to-

do o tempo ufavam) de grande

de fprezo, Sc próprio abatimen-

to, à vifta dos eftudantes, & da

mais gente da cidade; & de or-

dinário os mais illuftres doCo
os religioíos da Companhia,co

j

1
legio eram os primeiros neftas

mo homens ,<que profeííavam
j

; finezas, como o irmam Gonca-

fazer vida em qualquer » parte
j

lo da Sylveira,Rodrigo. de Me-

do mundo; 8c que faziam voto
|

neíes, António de Quadros, &
de hir,íèm viatico, aonde quer [! outros. Nam faltavam também

que o Suramo Pontífice
,
por

caufa do bem das almas,os in-

viálTe. Com muita pontualida- !

de , & acordo vçyo no mefmoj

parecer o novo Reitor o Padre
j

Martim de fan&a Cruz, conti-

nuando nefte anno de 1544J

efte íanótouíb,na forma, emqae 1 theologo ( filho de hum cida-

hoje,em parte, fe conferva, dig- ' 1 dam principal de Coimbra , o

n iti rttri
»•" "•"'""• """ iSLi

Mortifica

coêspuhlz

cas,quefâ

ziãrn os

noffos.

a dar efte expe&aculade fy os

mais doutos;, .&: de melhores le-

tras; o Padre Melchior Nunes

Barreto, doutor pela Vniveríi-

daíde de Coimbra , & outros

muitos:entre,os quaes o irmam

Melchior. Carneiro , qtre era
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qual depois foy Bifpo de Ethio-

piajhia todos os dias áVniver-

íidade ouvir a liçam da theolo-

gia, em corp©
,

paííando p«la

porta de íèus pays,os quaes(co-

mo nam entendiam os theiou-

ros , que eftam encubertos de-

baixo dos veftidos humildes da

faticta pobreza ) o viam paliar,

8c nam podiam reter as lagri-

mas nos olhos,envergcnhando-

fe de o ver tam pobre , 8c tam

confiado^ O mefmo fucedia ao

i raiam Iorge Serram (que de-

pois foy doutor iníigne em
Theologia , Provincial nefta

provi ncia , 8c varam de grande

authoridade ) o qual hia ouvir

a liçam em pelote de burel, cõ

hum mantèo muito velho, &
muito curto, 8c algumas vezes

hia em corpo
, ,& detrás do ir-

mam D. Gonçalo ; 8c como era

muito moço , reprefentava fer

criado íèu j fendo ainda mayor

mortificaçam do amo', que fu-

gia das honras , do que era a

do pagem,que pretendia afron-

tas.hum sò alivio tinha o irmam
Gonçalo da Sylveira,& era,que

hia tam mal enroupado, como
o criado ; & quem o avaliava

por nobre,à vifta do pagemjlo-

go o julgava por pobre,em ve-

do o trajo.Nefta meíma forma,

8c poftura hiam à botica a buf-

car as mezinhas , & à praça a

trazer o que o irmam compra-
dor mandava pêra cafa j 8c fe

davam por mais validos,& me-

lhor contentes , os que ncíle

particular alcançavam mais li-

cenças, & tiravam mais defpa-

chos. Deite medo de pelotes de

burel, em íinal de mortificaçã,

lie uíou por alguns annos , até

que íe aííentou o modo com-

mum,de que hoje afamos, affim

, ordenado por noíTas coítitui-

çoens.

i
6 Outras vezes fahiampe-

i las ruas da cidade de Coimbra,

pregando penitencia a todos,

imitando os prophetas antigos;

que pêra a peVfuadirem, bráda-

I

va lonas â nas praças de Nini-

j

ve,& Iíayas,ainda que atado cõ

I

cadeas , íòltava livremente a

• voz, bradando contra peccado-

|
res ; & o Bautifta e veftido de

cilicio, rum sò pregava nos de-

feitos de Paleftina , mas també

nos paços de Herodes;& o mef
mo faziam os fagrados Apof-

tolos
f
cm Ieruíàlem , por

mais inhibiçoens pha-

rifaicas,que contra

elles urdiffe a

malicia dos

Iudeos.

Ccfánhi

In fum Con
a. .,.

Ion.c. 3. n.

Cscpit lona

ihtroite civn

tem, & ciam

\it,&c.

Mat.C.3. D.

AÍl. c. 5.0.4:

Nonccffabai

\n templo , <

citea domos
docentes , i

evangelizarei

Chrillí Iefum

3&

CAPI-
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CAPITVLG XXXVIII.

Reprovmalgms asMortifi-

cafmis às nofos ; lemitafe

humapèrfegiaçavi contra ol
y

.

M.Simam • acode Deos por

faainnocemidyÇS acere-

centamfe osfavo-

. res reaes.

gal.i .n.ió

hominibus
cuifsé.Chri

fervus non
fem.

b

Matt. c.i j.n-.

,] 4. Símile eft

ReôiiG cislóru

thelauro abi'-

cõdito.quera '

qui invewtho

mo, abicõoic.

Grcg.hom.i i

in Evang.De-
prsÈdáiidefidé

ratquichefau]

taxa publicè

pottat in via,

Empre as coufas de

Deos tem feus perfe-

guidores, &Teem tudo

pretendermos cõtentar aoâ ho-

mens j em nada pareceremos

fervos de Chrifto,como S
;
Pau-

lo
a
dizia; nam faltavam muitos

prudentes do feculo, aos quaes

nada contentavam eítes íanctos

exceííos dos nofíos religiofos-q

nam fera efta a ultima vez,emq

veremos, nefta Chronica, tor-

mentas levantadas contra a

Companhia * porem também

veremos como Deos fempre a-

code pelos filhos de S.Ignacio-

Sc a experiência nos tem en-

íinado ,
que quando as per-

feguiçoens fam mais valentes,

entam as viótorias fam mais

glorioíâs. Nefta occaíiam re-

provavam muitos as mortifica-

çoens dos noííosj diziam, que 4

virtude -namfe queria ajjoalhada por

ftr/tj Pois dentro na Rehgiam esla ta

bem agafalhada • 'que af.mclidade he

como, o thefouro ,h do Evangelho
,

què *tt

fendo afim que eslava escondido , com

tudo o bomem3
que o achm> ainda o ef

çòndeo mais-, porqueysomo diz^S..Gre-

gório, c defcjdfer, roubado ,
o que traz^

thefouro da njirwde k Vijlà ..pelas

ruas
,
0r opõem-em -publico nas

.

pra-

ças : que femelhantes extravagâncias

mais pareciam acçoens de hipócritas

-tínçidos ,
que obrais de 'Relmofos vema-

j
deiros-

y 0f que, tam.jora cjiam de dar

I

exemplo a alguém [
que caufamefean-

Vdaloatoàos. Chegaram alguns

|
religioíbs a pregar nos púlpitos

jxontra- eftas noíías mortifica-

çoens publicas; &pera.qu'eiiam

bràdaítemos pelas ruas penite-

cia i
fe puzeram graves penas

por miniftros Ecclefiafticos.

2 Pêra mais apoyarem eí-

ta íuaopiniam
,
pretenderam o

parecer do muy reverendo Pa-

dre fr.Luis de Montoya(gravif-

,

firno religiôío dos ermitaens de

1
S.Agoftinho, comiííario geral, I

j

& reformador de íua fagrada !

i
Religiam, nos Reynos de Por-

j

tugal)porem efte excellétiíímo

varam (como que em Roma ti-

nha tratado ao Padre S.Igna-

cio , 8c confeííadofe com elle

geralmente; & como quem ú-

to entendia a diftnçam ,
que

vay entre o efpirito,& a carne,

& quam diveríos fam os juizos,

que das coufas formam os reli-

giofos,que pretédem falvaçam,

ou os feculares,que bufeam Ik>

ras) refpondeo, quando mais o

apertavam ,
que dififeííe o qu

Padre fr.

Luís de,

Móntoya

,

que ref-

pode acer

ca d'efta\

rnortificã-

1
coem.

íentiá,
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1 .Int-i.Ti.is-.

"de S.Paulo, d SpmmaJis homo om-

ma wdicat ., ipfe u nemine ludicatur.

Dando com ifto a estender,

j

que íàm tam íuptriores as cou-

íãs efpiritaaes aos que fé tra-

tain das corporaes, que nam tê

eftes pêra que entremeterfe a

julgar o que nam podem <enté-

dèr;qi?c fé íãbem os que íamos

officiaes a perfêiçam da obra,

que fízeram,peIos princípios da

arte, que profeííIiràm-Nam en-

tendem os myurerios encuber-

tos nas moitifícaçoens os que

nam íãbem mortifkarfe : ném
alcançam a nobreza, que reluz

neílesexcefíos , os que leguem

asleysdo amor próprio ; aos

quaes parecem groííeiros,&lou-

cos os exteriores da mortáfica-

çam
,
porque nam chegam a

goftar as delicias , & regalos

delia.

3 Porem,como Deos nof
ío Senhor precedia apurar mais

vP.M.si-\ a virtude de íêu fervo M. Si-

imm,permitio que eftas ondas,

que contra as mortificaçoens

de feus fubditos fe levantavam,

principalmente foíTem quebrar

nelle
,

por dizerem, que era o

author de tal modo de vida.

Eíles falíos zeladores íãhiram

logo com papeis infamatorios

contra nos, levantando mil ca-

luranias fabulofas ; atrevendoíê

a dar a el Rey, 8c ao Cardeal D.
Henrique grandes memoriaes
contra a Companhia , bulindo

Pérfegui-

<;am cõtra

rnam.

Com todo íêu edihcio, pêra da

remcom elle daveço , como íe
5"

foífe torre de Babel , fundada

nam fobre pedra firme, fenam
,'íobre arèa levadiça (que a tan-

to chega a paixam cega de ho-

mens mal intencionados ) cri-

minando de falíos todos os pri-

vilégios da Cõpanhia^ que era

merofngimeto do 'P.MJimam dizer

q era izjta da junfdiçam do Ordiná-

rio^como as mais Rehgioens. [Acrectn-

rai>am , que a Companhia nam tinha

lejs,nem regras por onde fe governar,

mais que o arburio de M.$imam-
}
que

era hum homem extravagante > mie co

fuás imensoem trazia enganados os

melhores fgeitos da Vmverfdade de

Coimbra • (êfrquefó tinhaporfj ofa-_

t

vorde alguns,^ a ignorância de mui-

tos: que era defobediente/onfum^^r

rebelde aos decretos apofo/icos; porque

tendo o Tapa Imitado o numero dos

da Companhia a 60. so em Combra

pafavamja de cento-^ & com mode-

fia capeada encubna enganos verda-

deiros.

4 Nam parou sò a cou ia

em roins palavras, fenam que
também houve quem preten-

dei vir a peores obras ,& nam
íè contentando com eígrimir

a lingoa atrevida , também
I quiz tentar por as maõs viole-

tas. Efta diabólica licença quiz

tomar hum certo licenciado,

(queaííim lhe chama onoíío

Chronifta geral
c
Oilandinoj

dandofe por muy agravado do

I P.M. Simam lhe licenciar hum

leu

Orlan. inhill.

gener.Socict.

hb.4. R.135.
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:ode «l|

y pela

panhia,

i pelo P.

mimam

íeu irmam
,
que. por íer pertur-

bador da paz entre os religio-

íòs, «am raereceo ficar na Cõ-

panhia:Porem,cdmo Deos nuf

lo Senhor fempre coita ma em
íeus íervos, pérmittir afrontas,

pêra lhes grangear honras ] or-

denou as couías de tal forte,

que de nuvens tam efcuras , Sc

mal aíTombradas, tirou rayos

fermofos de luzes reíplandecé-

tes. Porque toda efta mâchina

de maldades , aflím como foy

temerária , & maliciofamente

fingida/aííim com pouca reíifté-

cia foy desfeita , Sc aniquilada:

moftráramíe as bulias apoftoli-

casjcom a approvaçam,& con-

firmaçam da Companhia, & o

novo decreto Pontifical , cheo

de mil abonaçoens , honras, &
privilégios , no qual íe abriam

de par em par as portas a todos

os que na Companhia quizef-

femos admitir. Moftráramíe os

privilégios,& as bulias da izen«

çam do governo dos Qrdjna^

rios ; fervindo efta perfegui-

çâm de mayor gloria da Com-

panhia
,
que fempre coftumoú

íahir com melhores applaufos>

quando padecia peores guer-»

ras»

5 Ê porque efta períegui^

çám nam ío tocava à Compa-

nhia, mastámfem pretendia

deíautórizar a peííoâ do Padre

meftre Simám, de quem elRey

fazia tanta eftimaçarnj tomou

fua Alteza muito a fuá conta

caftigar os autores dos liheiios,

& os que intentaram deitar as

maõs íàcrilegas alem das;iiri-

goas venenoías : mandou tirar

devaíías
%
Sc fazer apertadas di

ligencias- 6c,defcubertos os ag-

greífores, pronunciou (èncença-

contra ellcs, com graves penas,

Sc que pêra fempre foífem deí-

terrados de todos íeus Reycsaos';

como íe nam quizeííe conhe-

cer por vafíallos feus, os que eí-

tavam julgados por inimigos

nonos. Notável foy o exemplo

de manfidam, com que le por-

tou, entre todas eftas tempefta-

des.o P.M.-Sirnam ; nenhum a

balonelle caufaram eftas afro

tas; nenhum finai de impaciên-

cia • nam efta mais immovel o

penhafco no meyo do Oceano,

quando mais varejado com os

combates das ondas latlrado-

ras,que com feu efcarcéo pare-

ce que pretendem borrifar âs

eftrelías do firmamento . Pri-

meiramente nunca fe queixou,

nem íè lhe ouvio palavra algua

,

em que moftraííè menos iat-il-

façam dos aggreííores, Sc infa

madores.E logo,íabendo-0 que

fua Alteza tinha feitó v-Ôf a íen-

tençâ ,
que eftava fulminada,

rompèo o íilencio, <8ç com gra-

des veras pedio a lua Alteza o

perdamdos culpados , & ainda

alcançou
>
que em parte fe di-

minuiífem as penas
,
pofto que

nam quiz elRey perdoar oqc-

íterro. Servindo toda^ efta tor-

Çõpznhu

í.

menca
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mam.

menta, pêra que ih conhecefle

melhor a muita virtude do P.

M. Simam
,
que com a mefma

igualdade de animo vivia entre

favores de Rey , Sc paííava çõ

perfeguiçoens -de apaixonados:

acrecentandoíe em fua Alteza

a eílima da Gompanhia,&cre£:

cendo no amor ao Padre.

6 Pêra dar diílo mayores

^^f'l moft-ra^actoeccndoo Padre em
Almeirim , foy o mefmo Rey

em pelica a vifitalo , acompa-

nhado do Principe, & dos Pre-

lados, que íèguiam a corte. Tal

era o amor
,
que elRey tinha

ao Padre, Sc tal a benignidade

deite Principe
,
que parece íè

eíquecia da mageftade de Rey,

por tomar o cíficio de amigo;

porem ( como no Emperador

Trajano s
louvava Plínio ) en-

tam reprefentava íer mayor fe-

nhor i quando com os vaífal-

los fe moftrava mais familiar,

Tunc mâximé imperator, cum ex im-

Perdtore <nmicum agis . E nam me-

rece menos louvor eíla acçam

delRey Dom íoam, que as que

tanto gaba nas vifitas dos ami-

gos-no Emperador Honório o

íeu Panegyrifta. 8

7 A volta deíTe real favor

cada dia crefciam outrcs ao Pa-

dre racítre Simam , & a feus

fubditos ; aos quaes amava tan-

to, que até os noviçoszinhos,

que hiam peregrinar (fe paíTa:

vam por Évora, acnde eílava a

corte ) os mandava chamar,

Plni.in Paneg.

aiTrajan.íDef-.

cf r!is in crnnia

família ri ta tis

oíficia, & in a-

micu ex inipe-

latore fubmit-

Clamkle festo

cõfuhHonorijj

Patriciascjua

domos, privatá

que vulgo Li-

nv.n.i, d' poluo

dignsiis viíers

faílu.

davalhes bons coníelhos , &
mandava,que Ihedéííem eímo-

ía , & íè edificava de os ver ve-

ítidos em pelotes, com man-
téos curtos , com huma cana

por bordam , 8c com alforge

j

pendurado de hum tiracolo de

|
oreios

;
por final

,
que entran-

' do nefta poftura diante del-

Rey , & da Rainha o irmam
Dom Rodrigo deMenefes,cho-

rou mil lagrimas hua íènhora,

que era dama da Rainha, & ir-

mã de Dom Rodrigo 5 nam en-

tendédo ainda as riquezas, que

na íànóta pobreza eftam en cer-

radas. Efte fim tiveram as per-

íèguiçoens , que fe levantaram

contra a Companhia, Sc contra

o P.M.Simamjque affim coftu-

ma triumphar a verdade dos

perverfos combates da menti-

ra ; Sc nem por eítas períègui-

çoês deixaram de continuar

as mortificaçoens publi-

cas dos noíTos, co-

mo adiante

veremos.

xAnno a

Copánhu

CAPÍ-
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CAPITVLO XXXIX.

Vem a Portugal o Padre

António de Araés ;
chega de~

poisdelle o Padre meftrePe-

dro Fabro i be maj fejlejado

defm Alte^açoaj aCoimka,

fai entrar na Companhia ef-

coibidos fogeitosy entre el-

lesoFadre Lias Gon-

çalves da Ca-

mara.

í(Temos no capitulo

3 2. da occafiam , ^

houve pêra fer cha-

mado a Portugal o Padre Pe-

dro Fabro, ao qual já deixamos

em Lovay na, mandando diante

os companheiros, que recebèo

pêra a Companhia , naquella

iníigne.Vni ver (idade. Como o

negocio,a que vinha, era de tã-

ta importancia.quiz o Padre S.

Ignacio darlhe por cõpanheiro

ao Padre António d'Araós,muy

chegado parétefeu,pefloamuy

calificada em partes 3 em Reli-

giam,&
; nobreza,& o primeiro

profeífo,que houve na Compa-

nhia i
depois dos primeiros no-

ve Padres; ao qual mãdou logo

S.Ignacio a Portugal cfperar, £>

oP.Fabro decèífe de Alemanha,

Chegou o P. António d' Araós a

Coimbra no anno de 1543^0-

Í!

de íoy notável a alegria, q teve

cõ a vifta da fermoia novidade,

ci no Collegio achou de Angu-

lares íôgeitos \ & dos raros exê-

pios de virtudeSj que em todos

via
3
& venerava. Efcrevéo logo

bellimmas novas, & de grande

confolaçam a noíío S fc P. Igna-

cio , aííi do que via de diícipli-

na ', & obfervancia religroíà na

virtude 1 como do que advertia

na promoeam efcholaítíca nos

eítudos.Daqoi(depois de affer-

vorar aos de cafa
b
& aos de fo-

ra com íeu raro exemplo,&íin-

gulares exortaçoens ) fé partio

pêra Almeirim, aonde eftava a

corte,& oPadre mèílre Simam,

a quem vinha dirigido » Nam
fe pode bem explicar a muita

fatisfaçam,& goíto,cõ cj as pef-

foas reaes receberam a efte Pa-

dre, pediramlhe Íogo, que lhes

prégaííe em Almeirim ,
o que

fez com grande frui to, amm a-

li , como em Lisboa , & em E-

vora, aonde quer que os Reys

fe achavam 5
fempre ,

com

grande applaufo dos ouvintes,

por verem hum pregador tam

exemplar , & com grande

gofto do pregador
,
por ver hu-

ma corte tam reformada) que

naquelle tempo mais p-arecia

efchola de religiofos obíervan-

tes,que paço de cortefaõs fecu-

lares; igual era a cõplacenc.â,q

tinha de ver a naçamPortugue-

fa tam inclinada àdevaçâm3 &
eftima da Companhia.
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Chega a

LisboaoP.

PcclroFa-

ÊmdiadeS.Berthola-
meo, deite anno em que himos
falando de 1544. chegou por
mar -3. Lishoa cõ proípera nave-

gaçam o Padre Pedro Fa«ro;&
porque a coite eftava entam
em Évora, Sc nelJa também re-

fidia o Padre rneítre Simam, &
o Padre António d'Araós 5 de-

pois de íe cõfolar muito cõ os

poucos,q eitavam narehdencia

de S. Antam , dirigio feu cami-

nho a Évora pêra beijar a mam
a elRey,& à Rainha D.Cathe-
rina , & á Princefa Dona Ma-
ria, Chegado o Padre Pedro

Fabro a-os pés delRey, com
grande humildade, & reveren-

cia deo da parte do noíTo sacto

fundador,& em nome daCom-
panhia, as devidas graças a íua

Alteza
,
pelas fingulares mer-

cês, & aífinalados favores, que
com larga,& liberal mam tinha

feito à mefma Companhia
5 Sc

pela paternal providencia, com
c|ue nam sò a empatava nos eí-

tados próprios, mas também a

pretendia dilatar nos Reynos
alheos , ufando de meyo tam
conveniente

, como era dar-

lhe por padroeira a fereniííi-

ma Ptincefa Dona Maria , da
qual nam duvidava

, pelo gran-
de amor, que nos tinha

,
que

imitaria a feu pay', em também
fer protectora da Companhia;
em cujos fogeitos efperaua em
Deos, que fempre viviria a gra-

1

tidam
, Sc o devido reconhe- I I

» cimento a tam íinguiares be-

nefícios.

3 Recebéo elRey, com
muita honra

J& ouvio.com par-

ticulares finaes de contenta-

mento, ao Padre Pedro Fabro,
de quem jâ tinha grandes no-
ticias de Sua muita virtude, Sc

eítremacfa prudência : acref-

;

centandofe em prefença, pelo

que nelle entam vio, a gran-
de opiniam, que d'antes ti-

nha
, pelo que jà . ouvira .

Sahio o Padre da prefènçà re-

al
, Sc íè foy com o Padre A-

raòs às cafas donde habitava
o Padre meítre Simam , na
rua, que chamam de Mache-
de

, vifínhas ao íi tio, em que

I

agora eítà o noífo Collegio.

j

Nam fe pôde facilmente di-

zer de quanta confolaçam foy

pêra eftes dous Padres
(

que,

depois de íanéto Ignacio,entam
eram as duas principaes colum-
nas, que havia em Europa

l en-

tre as primeiras,que peia afun-
daçam da Companhia teve

noíTo glorioíb Patriarcha) aqui

renovaram a memoria çlefua

ían&a converíaçam
, qnando

eítudavam em Paris , quan-
do feguiam a faneco ígnacio,

das peregrinaçoens , dos tra-

balhos, das perfeguiçoens , dos
intentos de principiar a Com
panhia, que pela bondade de
Deos viam confirmada pelo

Papa, eílimada por elRey,dila-

tada por feu Reyn© , mandada

a lnaia

Cofúnh

Comof

o

Kcelidi

def11a I
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à Itidia , Sc a ponto de fe ef

tender , com o favor da fereu

nulima Princefa, pelos Reynos

de Gaftella, Sc pelas índias oc-

cidentaes.

4 Foy tal a fatisfaçam,qae

elRey teve do P.M. Pedro Fa-

bro , de fua tam eompofta rao-

deftia, tam aííentadas palavras,

tam ajuftadas acçoens, com

tudo õ que era prudência, &
fancYidade, que tratou de ante-

por o proveito do Reyuo , ao

gofto da Princefa ,
querendo

que elle ficàííe em Portugal,&

que o Padre António d'Araò;,

acompanhàííe a Princefa a Ga-

ftella
,
parecendo que efte ba-

ilaria pêra naquelles Reynos

multiplicar o gram da moam
da da Campanhia ; & qus feria

arande gloria de feus eftados,

8c igual proveito*, ter nelles em

Portugal , Sc na índia os três

mais preaados fegeitos de ma-

yoreftimaçam na Gópanhia,&

os três dos primeiros,que fegui-

ram a S.Ignacio, a faber, S.Frã-

cifco de Xavier, o P.M.Simam

Rodrigues. , & o Padre meftre

Pedro Fabro. Ifto traçava S. A.

& os intentos do Padre Fabro,

eram os doP.S >Ignacio,de vir a

Portugal,pera acõpanhar a Ga-

ftella a fereniffima Princefa, &
afsim ter occafiam pêra entrar

a Cõpanhia naquelles Reynos.

E porque grandes jornadas de

príncipes riam fe apreftam em

breve tempo,teveo o Padre Fa-

bro pêra poder vifitar (antes aa ^êWM
partida da Princefa)o Gollegio

de Coimbra ,
que entam era os

olhos,& delicias da Cõpanhia,

aisioi pelo exemplo, cõ que nel-

íe fe procedia ± como porque

mais avultava elle sò naquelle

tempo em Portugal,que tudo o

mais de noífa Religiam em to-

da Europa.

4 Grandiffima foy â ale-

gria do Padre M.Pedro Fabro,
'

quando- fe vio naquelle novo

jardim do céo, já florido pela

graça divina , com novas flores

de tam efcolhidos fogeitos, &
plantado, com a íànóta induftria

do Padre meftré Simam ,
de

generofas plantas
,
que prome-

tiam alegres efpefanças de co-

piofos fruitos . Grande era o

jubilo nefte bom Padre , em

>ver huma tam numerofa com-

munidade, que mais parecia

no procedimento fer de anjos

veftidos em trajos de homens,

que de homens nafcidos no

meyo do mundo * vendofe cer-

cado de tantos filhos de fancto

Ignacio, que*pelo mefmo titulo

lhe pertenciam a ellcjiiam çef
|

fava de dar graças à divina bõ-

dade ,
por ver em tam breve

tepo em Coimbra,o é[
emParis,

&emRoma S. Ignacto,&os mais

cõpanheiros foram debuxado,

nam difcrepãdo o q via,c5 o mo

delo > t\ no alto do mote de fua

cotêplaçãTelhe tinha represeta

do.Nã eramenóracõfolaçãdos I

hl hos

5-

VayoP.Pe

dro Fabro

aCoimhra.

.

n
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ogr-ando a vifta de 1
entrar na Companhi;

\
Entra mui

í tos naCom
' panhiapor

j
-via do P.

Pedro Fa-

bro,

filhos

pay tam fan&o 5
eílavam em

fua preíènça como íuípenfos

de alegria , & como enleva-

dos em o medo 5 -que tinha

de falar , de tratar de De os,

de praticar das virtudes, pen-

dendo de fuás palavras , co-

mo fe fcíítm 'de hum orá-

culo de íàrótidade ;
lembram

dofe
,
que tinham diante de

íeus olhes o primeiro com-

panheiro de ícn Padre íanclo

Ignacio ; Sc que aquelle. erã

o de 'quem Te contavam tan-

tas maravilhas de notáveis

inípiraçoens , & divinas illu-

ftraçoens do cêo , & acha -

vam que ainda a preíènça em
muita parte lhes acreícentá-

va a fama do que tinham ouvi-

do.

6 Nam he poffivel, que

o fogo deixe de abrazar , nem
fe podem por marcos , ou

limites a huma inflammada

charidade ; dentro do Colle-

gio eftava recolhido o Padre

Fabro , mas de tal maneira

voou a fama de fua rara vir-

tude por toda a Vnivèrfida-

de
,
que era grande a mul-

tidam dos que o vinham de-

mandar j pêra confolar íuas

almas , & aliviar fuás conci-

encias , com hum homem, a

quem tinham por prudente,

a quem veneravam por fane-

co
;
pediam muitos os exer-

cícios
; & muitos pretendiam

a tu-

do ajudava o Padre Francií -

co Eífrada com feuss fermo-

ens . Foram os que nefte tem-

po abraçaram a cruz de Chri-

fto o Padre Manoel de Sâ,

mancebo de excellente habi-

lidade , $c talento ç tam co-

nhecido ao diante no mundo
todo, por fuás obras, que nos

deixou impreíías, em efpecial

per aquelle livrinho de ouro,

a quem
, com rez^m ; chama-

mos Manual porque , na ver-

dade, anda nas mãos de todos:

foy pregador do Papa em I-

talia , doutor famofo, homem
de grande virtude , & letras.

Entrou logo o Padre António
Gomes, iníigne doutor Theo-
logo Sarbonenfe , & muito co-

nhecido,de excellête engenho,

Sc dos mais afamados pregado-

(resinem menos rico,nem pouco

eíquecido do que tinha, pêra

deixar tudo aos pobres. Após
efte fe íeguio o Padre Miguel
de Souía , filho de António de

Soufa , fidalgo muy conhecido,

de quem adiante falaremos : &
logo o Padre íoâm Afpilcuéta

Navarro , íobrinho do grande

doutor Navarro , de que cambe

adiante faremos mençam.

7 Logo entrou outro,dig-

no de perpetua memoria,5c da-

do por fingular providencia, 8c

mercê de Deosnoíío Senhor á

Cõpanhia , o qual foy o P. Lu is

gõçaívesdaCamara,qneíte tepo

Entra )

Copanhi

LuhGcc
ves daCt

mara.

era
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era eíludante rheologo , com
curíbs acabados,& paíante na-

quella Vniveríidade, de grande

habilidade^ faber,quefe eítc-

dia a muita erudicam, & varie-

dade de letras humanas , expe»

diçam no falar , & entender as

lingoas Hebraicas , Gregas , &
Latinas ; tudo acompanhado

com muita prudência, de íingu-

lar aviío. Sobre eíles bons ta-

lentos, era do illuítre íangue do

Reyno, irmam de Simam Gon-

çalues da Camará
,
primeiro

Conde da Calheta , capitam

rnór da ilha da Madeira ( hoje

feus deícendentes fim Condes

da Calheta, & íe intitulam Cõ-

desCapitaes)eram ambos filhos

legitimos de Ioam Gõçalves da

Camará deLobos,capitam mòr

da dita ilha,& de D. Leonor de

Viihena,a qual era filha de Dõ
Ioam de Menefes Conde de

Tarouca,que também foy Prior

do Crato , a quem chamavam,

naquelle tépo , o Conde Prior,

mordomo mòr delRey D.Ioam

o II.& deLReyD.Manoelj& cõ-

forme ifto ficava o Padre Luis

Gonçalves da Camará fendo

primo do irmamD. Rodrigo de

Menefes (de que falamos atrás)

porque a mãy de Luis Gonçal-

ves daCamât*a,era irmã do pay

de Dom Rodrigo , & ambos

filhos do Conde Prior, Tinha

o P. Luis Gõçalves da Camará

eftudado em Paris com meftres

doutiffimos/ítinha fahido muy
\ \

aproveitado. Naquella Vniver

fidade conhecéoo PadrePedro

,

Fabro,& os mais primitivos Pa-;

dres de noíía Religiam. Fudada

depois a Vniveríidade de Co-

imbra por elReyD.Ioam o Hl.

fe retiraram os eftud antes fi-

dalgos Portuguefes da Vni-

veríidade de Paris,peraa fua de

Coimbra, nam fópordargo-

fto ao Príncipe
,
que a fundara;

mas pêra autoridade da pátria,

que os gerara,

8 Aqui affiftia Luis Gon-
çalves da Camará , no tempo
que chegou a Coimbra o Pa-

dre Pedro Fabro,& pelo conhe-

cimento
,
que dcíle tivera em

Paris , o buícava muitas vezes,

& o tratava cõ grande gofto* &
latisfaçam de fua alma> Ôc com
tam fuaves^&religioíàs praticas

íe moveo de maneira
,
que tra-

tou de fer religiofo, com o ma-

yor deíprCzo do mSdo,que po-

déíTe ferjporefta rezam (como

elle cotou ao P. Manoel Godi*

nhojquiz efeolher aCõpanhia,

por fer entam a Religiam mais

moderna, menos conhecida, &
aõde íe lhe fechavam as portas

pêra dignidades,& preladas
, q

em outras Religiões, conforme

íuas confticuiçoês , licitamente

íe admittem. Refolutoaífi Luis

Gonçalves da Caroara,pedi,o lo

go a Cõpanhia, 8c foy nella ad-

mittido pelo P. Pedro Fabro, a

quem partiçulârméte devia fua

voçaçam, aífi pelo conhecimlto

1^7 íàhm da

Òccãhàr/u

rfteVéLuis

Gocah es

tipri Pt "ar

nbiâ:

m antigo*
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Vay Luis

I] Gonçalves

I ter o novi

Gen.c.n.n.j,
L^rcdere de
tma tua, & do

cognation*

tua.

como pelos confelhos,que ago

ra lhe dera cm Coimbra. E co-

mo o efpirito, com que Deos ol

trazia, era tam fervoroío, pedio

que à primeira expericncia.que

entre nos íè coíturna dos exer-

cícios eípirituaes, fe lhe dêífenv

em algum lugar fcparado,&au-

fente úe Coimbra , aonde lhe

Inam podefTem chegar novas

de parentes,^ amigos, pêra que

de todo perdéííe a memoria

delles,quem sò pretendia lem-

brar/è de Chrifto: cendeícen-

dèram os fuperiòrcs com efta

fua devaeam , & o mandaram

tomar os exercícios na villa de

Coja , íète íegoas de Coimbra,

do íenhorio doBifpo Conde.

o E porque deveras que-

ria fugir do mundo, (como
,

outro Abraham^a quem Deos
ciado fera ia . _ j > <r w
de Porta-

dincquedeixalie, nam so lua

.gal patria,mas também íèus paren-

tes) pedio licêça pêra ter o no-

viciado fora de Portugal; & aí-

cançando o defpacho deíla fua

petieam, de Coja fcf^peregri-

nando -ao Reyno de Ai agam, a

fazeríèu noviciado em o novo
Collegiode Valença, aonde e-

ra Reitor o .Padre Diogo dtMi-
ràm : 'os com pa n heifÒs

,
q u e 1 ei-

vou coníigo eram o Padre Vr-

j

bano,que depois fóy Reitor efe

Cóirrihray&' morveò ú& viagem

|
daTtfdí* f>ik Manoel' dé Sà, de

|

quem já' aqui falamos
> iníigne I

'doutor,&excelIente prêçador, !'í \_

que eítes eram os fògeitoSj que

naquclle primeiro tempo buí-

cávam a Companhia. Tal foy

o eípirito
,
que o Padre Luis

Gonçalves da Camará ganhou

neih brevê tempo que fen-

do Reitor o Padre Martinho

de fanòla Cruz
,
quando elle

entrou na Companhia , elle

meímo foy o Reitor que lo-

go lhe fceedeo; porque como
os noíTos religiofos primitivos,

tam de veras fe entregavam a

Deos, em breve tempo alcan-

çavam o que demanda muitos

annos de experiencJa
5
que nam

he eira a primeira vez , em
que a abundância da graça

robníla íupprio os defeitos da
natureza li nca

j
pois fabemos,

qac :un pj.alo ;

, K fendo dan-
tes peccador

, pregou loooco-IO O
mo Joutof, & de repente íâ-

hío iancro , com admiraçam
de todos , fem lhe fer ne-
ceííario tomar liçam como dif

cipulo dos Ápoftolos cm le-

ruíaIem;pois tivera por me-
ÍW ao meímo Deos

no terceiro

cèo,

'

-

O-fítrÀ

5-

Aíl.c.p. n

Etconrinu
fynagogjj

j
dicabatlel

CAPÍ-
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CAPITVLO XXXIX.

Como pormejo do Padre Pe-

dro Bêkf y
vejo mihgrofa-

mente a Companhia hum nobre

Abbade de entre Douro , &
Minho y

chamado Io-

aniNmés Bar-

reto.

"1 Stas eram as obras ; q

em Coimbra exerci-

ta-va o Padre Pedro

Fabro; eftes os fogeitos, que,

com feu exemplo, ao perto, nos

trazia a Companhia : muito

mais ao longe Fe efteiidiam fuás

influencias ; como fucede ao

Sol :,qo'é aonde nam chega com

rayos claros, penetra com vir-

tudes occultas : veremos neíle

capitulo huma admirável vo-

eaçam de hum.excellente Fo>

geito, dos melhore; que teve

efta Província ,
que entrou na

Companhia [ morando junto a

Braga , trazido pelo Padre Fa-

bro
,
que éílava dentro de Co-

imbra,

| 'Havia naquélle tempo

hum nobre Abbade da Igreja

de noíía Senhora de Freiris,en-

tre "Braga ,
'& Ponte de Lima,

chamadò^Ioaifi Nunes Barreto,

tlatural da cidade do Porto , fl-

L

5-
'

lho lesitimo da FernamNunes
O., -..-..

Barreto, fenhor do mwgãdole &*&•

Freiris,& Penagate; o qual foy

ditófo nos filhos, que Beos lhe

deo, porque teve oító !

;

: quatro

fêmeas
,
que entraram errfían-

0. Clara do Porto y âò^de fo-

ram religioías de grande exem

pio, Dos filhos o mais velho
|

Foy Gafpar Nunes Barreto, que

herdou a cafa, & Foy pây de D.

|

íeronymo Barreto ÉsfpodoAl-

o-arve , Sc de Fernam Nunes

Barreto, fegundo do nome ,
de

!
qitem naceo Donalzabel Hen-

ríquez , que caiou com Dom
Fradique de Meneies ( irmam

do Conde de Cantanhede) dos

qnaes naceo Dom Aríoníode

Menéíès (que hoje vive, '& her-

dou a câfa) Dom Franciíco de

Meneies , que he Cónego dou-

toral d'Evora , Fr. Fernando de

Menefes, Fr.Ioam de Menefes,

ambos religiofos de S. Domin-

gos, que iam hoje illuftriífiinos

iogeitos em letras, & em virtu-

de Os outros três filhos de

Fernam NunesBarreto, primei-

ro do nome, todos, deixando o

mundo , nos honraram, como

três precioíiflimas joyas;os piin

cipios de noíía Religiam- hum

delles foy o Padre Melchior

Nunes Barreto, do quaTjá faiei

rio capitulo 2 1. o outro foy ef

te nobre Abbade Ioam Nunes

Barreto ( de quem agora trato

.nèííe capitulo ;

)
'&' nelle tinha

4u irmam Gafpar Nunes' Bar-

reto appreíentada aquella^Ab-

il 4 badia
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|
badia de freins

,
por fer de íeu

]

j novas, <k> grade bem, que aci

s/ajo ácê-

têplacad.

J
padroado, como ainda hoje he
de feus herdeiros

5
do quarto,&

ultimo irmãm,que foy o Padre
Affonfo Barreto, faiaremos no
capitulo 4 3. Eíludou o Abba-
de, ícndoamda mancebo, em
Salamanca, fazendo vida tam
exemplar naquella Vni verfida-

de, que commummete lhe cha-

mavam o Abbade fahdo. For-

mado em letras íè veyo àfua
Igreja a reformar na fandida-
de, curando de fuás ovelhas ca-

ia na Companhia de IESV,co-
mo as deo alguma hora S, An-
dré

j,
a feu irmam S.Pedro, do

que achara na de Chriíto.Tra
cou de o perfuadir, a que,deixa-

do os perigos do mnndo,aonde^;
eílava , fe rccolhèííe ao quieto

remanfo da Religiam
, que elle

efcolhèra
5
porqali acharia lugar

pêra fuás contemplações , & o
teria muito bom a vida adiva,

fanótificandoíc a ff, & aprovei-

tando os outrosjporque aquella

Clpanl

loa.c.i .n
Invènit hi<

«u fratrê

& dicit cii;

niraiis M«]

-,
/
:"»'y«w wuuwjporque aqueiia

mo bom paftor,& continuando I jhea mais perfeita vida.confor-
Ua Vida. mmn hnmpm /mArt ~-~ ~ ii _ ifua vida, como homem fando.
Era muy dado à óraçam , na
qual gaitava no dia íète horas,

Sc lhe contentava muito a vi-

da contemplativa, goítandoda
íuavidade,que nella achava, re-

tirado dos homensjde quem fu-

gia
, & abraçado com Deos, a

quem bufcáva.

3 Muito defejáva íeu ir-

mam o Padre Melchior Nu-
nes*, que jà tínhamos na Com-
panhia,de ver ao Abbade fazer
nua compoííçam de ambas as
vidas por óraçam,&acçam

}
tra-

tando de fazer bem aos outros,
aííim como íè aproveitava a fy

}

& vendo que em nenhua parte
podia melhor fazer eira fanda
uniam,quena Companhia,buf-
cou cccailam pêra o perfuadir;

tevea boa, hindo em pereorina-
çam a Sandiago de Galliza,

I 1 -- — :

me a melhor doutrina de gra-
ves^ antigos Padres, > que a- nr

»

:

tenta ao bem próprio por ora- ^^E"
s _ . I f r I D.Gte.mlo

!
çam,& também trata do alhéo JiM CÍS -

poracçam • pois eíta exercitou Kf&ínjl
Chriftocmíy, ácaeníínou %Wtíí3
ícus Apoílolos. .«.xíí.'

4 Com melhor gaAlhado
recebéo o Abbade ao peregri-
no

, do que ouvio fua propoíta,
fempre lhe foy rebatendo os
tiros,que fazia; refpondeo, que
elle fe achava muy contente cõ
aquelle modo de vida; & que

j

ainda que confeíTava íermais
perfeita a vida-, que ajuntava a
contemplaçam de Maria, com
aoperaçam de Martha, que el-

le nam pretendia bufear o me-
lhor,fenamqueíè queria aquie-
tar com o que fe achava bem;
que nem dk tratava de mudar
citado, nem havia pêra que lhe^a i , °. , » "iauV) *Kinnavia pêra que hepaflou pela Igreja de Freira falar em mudança de íTfl^oafeu .rmam,deolhe as boas ! | biofe o Padre Mekhior Nunes
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P ^ da cafa do Abbade ,
mas nam

44* ! deixou a pretençam da bàta-

lha,que com elle trazia 5
Sc po-

fto cjue por entam lhe deo trè-

goas, Ceifando da bateria, dei-

xoulhe na alma atraveífada a

íêta vital dàs rezoens
,
que lhe

tinha praticadas: voltouíe aCô-

imbra, efcrevèo huma carta ao

Abbade, pedindolhe quizefíe

chegar a Coimbra, Srconfolar-

fe com os Padres, Sc irmãos da^

quelle Coltegio , & commurii-

car fua alma a hum homem si-

do, que aíi efperàvam, que era

o Padre Pedro Fabro, primeiro

companheiro de S.ígnacio.Re-

cebéo o Abbade a carta, & an-

dando lidando com eftes.pen-

famemos, depois de encommê-

dar muito o negocio a Deos, &
mandar por eftaintençam di-

zer muitas miíías.Recolhendo-

fe huma noite a repoufar, teve

huma viíân em fonhos(que ta-

bem entre fonhos fe commun>

ca Deos aos que obufcâmeol

vio-la) parecialhe que via hum
j

facerdote dizer miffa folenne,à

qual elle Abbade miniftráva,

como diácono; & que chegado

o fácrificio a tempo de dar o

diaêono a paz ao facerdote, co^

mo fe coftumáva naquellaslgre

jas, hindo pêra lha dar à parte

direita ( conforme a ordem, &
coftume) o facerdote lhe dizia,

que lha deite da parte efquer-

da : atè que, entre as -repiicàs,&

& porfias de parte a_parte ,
ef-

pertou o Abbade , nam íeirTêf, ~C§Mp
* .ti/*! f >»

nho my~

riofo do
T

->bade

am Nu~

s Barre-

Ppanto da nov dade do íbnho, q

lo^o fe lhe íbltou , com' huma

clara luz doentendimétOj com

que Deos o alumiou, que nara

tratárTe de bufcar a paz ío na

vida çontemplativa,queellè ti,

nha por direita , mas que tam-

bém a bufcâííe na adiva •,. que

a elle lhe parreeia fer efquer-

da,

5 Penetrado o Abbade

com efta vi iam, & com a nova

;

explicaçam , que Deos lhe inf-

pirou j
levantou o coraçàm ao

cèo, pedindo, com muitas lagri-

mas, a Deosjhe déííe afentiro

que mais foííe de feu ferviço, &

mayoí gloria; & pêra que me-

lhor- ãiTeguráííe o bom deípa-

cho da fupplicà,recõrrèo aó fa-

vor da Virgem Senhora, como

a íntercèífora, & avogadà geral

de noííos requerimentos, grân-

!

creandoa com huma promeíía

; de mitfas. Logo a piedofa Vir- r̂ ãni , à̂

gem (coufa notável ) em dia da ravtlhnfa,

commemoraçam dos fieis de- que-teveò

I fundos (eftando o devoto Ab-

! bade tratando com a Senhora,
1

de feu requerimento íobre o

j
eftado de vida, de que devia ia

I zer eÍeiçam)lhe appareceo cer

cada de refplandores de gloria,

çÕ fermofura , & mageílade de

Rainha do céo, 8c Senhora do

mudo,da maneii*a,cj fé coftuma

1 manifeftar aos bemavetitura-

1 doS
?
acompanhada tâmbérn da

I
pvefença de hum venerável fa-

cerdote

•Ahbàde-



Jlnno de 202
J e cerdote,ao qual oAbbade muy

I km conhecèo, que era o meí-

mo na figura, & nas feições, no
gefto, & no roíto, que vira no

íònho dizer miíía fòlenne, 8c

lhe n am aceitara â paz pela

Cbromea da Companhia de lefum Fortugai. ^' j

Col-legiode Coimbra,da conta

a íeu irmam o Padre Melchior

Nunes de fcas felicidades
,
que.

íè o foram a primeira vez em
fònbos dormindo,mayoTes lhas

fez a Virgem íàn&iifma em

Vê logo a
Coimbra o

Abhade Io

parte direita. Com tam rega-
|

[vigia, quarenta dias eíleve com
Jada vífita fe prcítrou por terra |'

:

grade ccníõlaçam fua recolhi

o devoto Abbade, diante de

tam-fdberana Mageflade , á vi-

fta de tam ííngular beneficio;

& logo ouvio a Wêíék Senho-

ra que lhe dizia; que fe foífe ao
Coilegio da Companhia de

do no Coilegio de Coimbra;&
fendo jâ tam giãde o numero
,dos religioíòs, entre todos co-

n hecéc quem era o Padre Pe-
dro Fabro

, pelos ímaesque na

alma lhe ficaram impreííos de
/ V ' >•

1 —r ——
IESV em Coimbra, & neJIe fa-

,
fer acuelle o íàcerdcte do ai

1 A .71 1 t n s- ' '

lâíle com aquelJe feu fèrvo,que

ali via. Defapparecêo a vifám,

& com ella também o nevoei-

ro de duvidas , com que o Ab-
bade andava embaraçado : en-

trou em grandes júbilos de ce-

leftial alegria, com tam autori-

zada guia de cpem o encami-

nhàííe,que nam poderia deixar

de acertar , quem por tal norte

fe governáíTe.

& Nam fabe a divina grã-

Çâ fer vagarofa na execuçam
am Nunes dos coníelhos

,
que nacem do

Barreto, author delia. Nam dilatou a

jornada por concertes, 8c apre-

ftos de Abbade rico, com bum
bordam nat mam , 8c com hum
habito de peregrino , fe partío

tar 5
8c o ccmpanbeiro da Vir-

gem; lançafe por terra pêra lhe

beijar es pês , & era o menos
que cuidava merecer pclfca, a

quem nam vira,fenam celebra-

do facriflcios divinos, ou acom-
panhando a mãy foberana. Cc-
municoulhe o Abbade fuás du-

vidas, diíTeJhecofcnho, & da

Vifám, que tivera; deolhe conta

da ccnfolaçam
,
que tinha no

retiro da ccntempjaçam;& das

infpiraçcens
,

quefentia pêra

í
íervir a Deos, ajudando a falva-

çam dos próximos.

• 7 Logo ò Padre Pedro
Fabro lhe deo o deipacho de

feu íãncto requerimento , com
efe formaes palavras : 7\ram

ao outro dia pêra Coimbra; 8c\Ucs deixeis, finfar , levar dogofio da
no caminho mais parecia voar,

j
j
ccntcm>laum, de^gozais na vofa

'Cpanhu

)

Conhecet,

P.Pedro

Falro sê

ter viflo.

que andar; tal era o fervor do
efpirito, que o levava, & tal a

lembrança da vifita da Senho

/greja,^ue o inimigo a uma por meyo

)kter no mundo, entre as ren-

das.regales
\ fflfervico de vojjos ena-

a , que o efpertava. Chega ao/ í dos, cem ofezp de njofias ovelhas as

cofias
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Cofias^pera o que S. "Bernardo ,

d
#<#w

acha-sJ hombros basjantes mais que os

dimos : quanto mais que neffe modo

de vida :k, dii

Urms cul-

:iit,&ç.

è en-

naCõ
b/a.

e vida nam achareis daqui for diante

fewfi d c^filaÇam,que angora tmhúsfor-

que <em quanto vos parecia fer effa à

i

W^ wst ^ mais agradáveis a Deos
r

|

podíeis fer nelia confilado | íbmç <$$&-
\que o Senhor vos têm mtárado outra

imais perfeita , wí gf&te de todo podeis

morrer ao mundo
^

vivír a Chnfio,

trazendo muitas almas a feu conheçir

mento
;ffiferviço , nampodereis efiar

.quieto na ijoffa Igreja , vivendo com

liberdade
3comendo avofia renda-, hmi*

tandoa vojfds ovelhas a çhãridade
,
que

podíeis ofender ao mundo todo,

8 Baftou tam abreviado

roteiro âo' Abbade,pera logo fe

reíõlver a deixar duvidas , & â

mudar eftado ; iançaíe aos pés

do Padre Fabro, pedelhe, com
mftancia> o receba na Compà-
nhia,& o encaminhe em feguir

huma nova vida, com que fe a-

proveitáífe a fy , Sc falvâííe aòs

outros. (Tuiz o Padre que hou-

vêííe mais alguma detença em
negocio

,
que pedia tanta ma-

dureza^ reípondeolhe defta ma-
neirai 'Nam vos d'etèyfnine'is,fenhòr

}

tam depréfa, ainda tendes mais qúe

fazer , levantmws hoje ámeya noite

"

como he voffo cofiumejçjf pofio em ora-

ram diante de 2)eos,do intimo de Vof-

fo coraram, vos offerecei, ffi dèfgnai

"Como "vc-

que o dia-

bo lhepu*

nha.

todo em fuaí divinas mãos : logo deja-

fai a Lúcifer ^que venha comfuás ten-

tacoens ':

($f vindo a menha , direis

mftajpedindo aoSenhor vos aílumie^

conforte no que for mais fua Vontade

(êfr
no em que^ diante dafagrada Eu- j

í

charifiia, vos refolverdesynijo aífentai

(pfr
ficai firme perafempre . Com

grande obediência fez o devo-
to Abbade tudo o què feu in-

ftru&or lhe ordenara. Levou a

noite vigiando em oraçam (co-

rno íúcedeo a frey Angelo no
alto de hum monte, por ordem
de S.Franciíco) de/afiou ao pay

das trevas, que jugou fortemen-

te das armas,ufando de fuás tra-

ças^ aftucias [ repreíèntando-

lhe as rendas
, que deixava

, as

eíperanças, que cortava , Sc os
Á
cèo as7iffi

trabalhos, a quefe íogeitàva: C1<ldâdes>

com tal vehemencia lhe fez

eftaguerra umbratil,&imao-ina-

ria,que parecia em tudo real,&

verdadeira , De tal maneira fe

reportou o Abbade na briga*

que o inimigo lhe deo as cò-

ftas,& nunca mais o bnfcóu eni

matéria devócaçam. Vèyo o

dia, fez o mais,que o Padre Fa-

bro lhe tinha ordenado, entre-

gandofe nas mãos do diviniíTi-

rao Senhor, que nas fuás tinha,

eftando na miíía:& còm fuavif

;
íima illuftraçarh do entendi-

mento, Sc effícaz deliberaçam

dá vòritade,íè reíolveo a entrar

nà Companhia, "na qual foy re-

cebido pelo Padre Pedro Fa-

bro , & rtella viveó nam menos
converíândo comDeos, como
fanóto contemplativo, que tra-

tando com õ próximo como
apoftolo activo.Êíle he aquelle

infigne

Entra nà

Cópanhia.
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jnligae iervo do Senhor o Pa-

dreloam Nunes Barreto , <pe

íov Patriarcha^le Ethiopia(co-

mo adiante veremos no liuro

quinto) peiíea de muita prudé-

cia, & rara piedade ,-eícolhido

pêra aquella dignidade em lu-

gar do padre Pedro Fabro, cm
^quem elRey Dom toam a ti-

nha nomeada , fe Deos noíío

Senhor o nam efcolhèra pri-

meiro liei a océo ;
ordenando

Deos as couíàs èe íorte ,
que o

Padre Pedro Fabro nos trou-

xeíle à Religiam quem oimi-

tàíTe na fanctidade de vida, que

tinha-& quem Jhe fucedéíle na

dignidade do cargo, que elRey

queria que tiveííe.

o Voltou o Padre Pedra

Fabro pêra Évora, com inten-

tos de acompanhar a fereniífr-

ma Príncefa , -cuja partida pê-

ra Caftella eftava deftinada,em

paliando as calmas defte anno

de 1544. porem huma grave

doença
,
que em Lisboa teve,

veyo muito a propoííto aos in-

tentos reaes , de o deixar em
Portugal; porque a Princeíà fe

partío logo em Outubro , Sc o

Padre Fabro ficou enfermo.

No capitulo feguinte vere-

mos o que fez , depois

de convalecido»

CAPITVLO XXXXI.

Alcança o Tadre VedroVa-

bro licença pêra fe Ur a Ca-

fullayfcreve aoCollegio deCo-

tmhra,& mandalhe algumas

relíquias } & finalmente

fepartepêra Va~

• lledolid.

Eíidia a corte nefte

tempo em Evora>

pêra efta cidade en-

dereçou o Padre Pedro Fabro

feu caminho (depois de cobrar

baftante íàude ) nella íby rece-

bido de fua Alteza,com asmef-

mas demonílraçoens de bene-

volência^ fua peíToa 3 & fatisfa-

çam de fuás obras . Recorréo

logo oPadre a feus ufados exer-

ckio% & cõtinuados exemplos,,

com cjue a todos caufava nam

menos devaçam, que grande

admiraçam, vendo todos nelle

hum tam perfeito reKgiofo,que

nos trajos parecia homem> &na

vida era Seraphirn . Era tal a

fuavidade de fua converfaçam,

;

que a todos fa tisfazia; de forte,

I que fem biocos,& fem vansce-

|
remonias(nasquaes muitos cui-

dam, que coníiíte a virtude) tra-

zia a íy os mayores , & os mais

luzidos corteíàõs, que o bufea-

vam como a oráculo , & o ref-

peitavam

5-

Como j\

havia i

Corte o\

Pearo F<

ho.
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peitavam como a íancto; vindo

à pratica com elle
,
quando fe

n'ám precatavam, por mais poli-

dos, & difere cos que foííem ,
íe,

achavam aufentes da corteje

Portugal, &prefentes na caria

do cèo.Era nelle particular gra-

ça de Deos, a boa graçà,& gra-

de deíabafamento { com que

entrava nas matérias de eípiri-

to, & fahia das da corte,quando

nella o metiam,tirando de cou-

fas ordinárias occaííam de pra-

ticas íuperiores, imitado aquel-

la fancla deftreza , de Chrifto

no tfato dos homens ,
porque

pedindolhe a Samaritana, que

lhe dèíTe agoà do poço, lo-

go lhe oíferecèo a fonte da

graça : Sc tratando com os

Apoílolos
h da feara

,
que vi-

am , logo lhes metéo a prati-

ca da colheita das almas
;
que

afllm fe aproveitava Chrifto do

humano ,
pêra meter o divi-

no , como advertio o Carde-

al Cayetano ; Sumpta occafionc

ex fonte, \ docuit de gratia. Tam
engenhofo he o amor dos pró-

ximos ; Era também nelle

dom particular de Deos , ver

como fe fazia fenhor da ro-

da dos fidalgos ,
que em bre-

viífimo efp3ço fe achavam dif-

cipulos de fua doutrina an-

gélica > & divina ,
efquêci-

dos da cortesã , & humana.

Guarnecia todas eftas moftras

de fanéto cortefam ,
com hu-

ma modeftia feraphica, huma

l aíeeiia no roíto,humsa com-

noítura no exterior tam bem
afíbiiibráda ,

que parecia que

andando na terra , entre os

homens , habitava nos céos,

vendo a Deos . Muito cref-

cia a opiniam
>
que todos dei-

le tinham > com verem que

naquella corte , aonde tinha

tam grande entrada com o

Rey , 8c com todos íèns va-

lidos i de nenhuns fe queria va-

ler, pêra negocio algum tem

poral : tam grande he a força

do eípinto
,
que tudo conver-

te em íy , & tudo faz aufente

Sc peregrino do que leva a má-

yor bem»

i Tudo ifto obrigava a

fua Alteza a deíejar eíficazme-

te de mudar o confelho
,
que

dantes tivera , na vinda do Pa-

dre Fabro a Portugal : Sc como

a Princefa fe partira jà íèm

elle, pela occaíiam da doença

do Padre , lhe parecia que era

muito mais fácil havelo de per-

fuadír a ficar , aonde era tam

eftimado , & defejado , fazen-

doo natural do Rey tio por re-

fídencia
,

jà que o nam eiá

por natureza. Porem os in-

tentos do Padre Fabro mais

eram hir aonde procuráíle obé

da Companhia, que deixarfe fi-

car aõde o acõpanhavam os fa-

vores reaes. Via q o tinham ti-

rado de Alemanha (aonde efta-

va,com ordem de fua Santidade

em negócios graviííimos)póí fe

kPríièà-

P. -Fair

hir a C

fteha»
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Relíquias,

q manda
a Coimbra

l

o P. Pedro

Fabro.

dar gofto a elRey, & por fe

multiplicar a Companhia em
Heípanha^como S.Ignacio pire-

tédia; & que ficaria iílo fruftra-

do, íe pelo gofto particular de

S. A.deixaíTe de acodir ao com-

mum daCõpanhia,porq aquel-

le aíías fe íupria cô a prefença

do P.M. Simam, & pêra acodir

a introduzir a Companhia em
Heípanha(em quato era bafeja-

da cõ o emparo da íereniííima

Princeíà ) nam Te acharia tã fa-

cilmente outra igual occaíiam.

Tudo iílo fe comunicou a $.A.

&valêram tanto as rezoés defte

bendito Padre , q íe movèo el-

Rey, ainda q cõ grade difficul-

dade, a cortar pelo gofto de fua

peííoa
,
por acodir ao proveito

da Cõpanhia. Tomada efta re-

foluçam
3
& havida a licéça pêra

fe partir, quiz eíle sado varam
dar hu regalo a fuás faudades,

cõfaíar algíí pouco,por carta.cõ

feus muy prezados irmãos do
Collegio de Coimbra,& efper-

tarlhes mais as q la padeciam
por fua aufencia/mãdãdolhe hu
penhor de fuás cordcaes lem-

branças,com asquaes, por lar-

go tempo, o fizeííem preíènte,

como fazem ainda hoje. Foy
eíle penhor de alguas íàgradas

relíquias, de grande eftima,que

trouxera de Alemanha, as qua-

es elle mefmo, com autoridade

apoílolica, tirara de hu mortei-

ro de religioíàs na cidade de

ínno i

c Cepankelle reígatàra em algus Jugaus c
\

inficionados de hereges, peia as
1

5"-

trazer aonde íbíTemeftimadas

com a devida veneracam.

3 Entre eftas preciofifllmas

joyas, vinha hua cabeça de húa

|

das companheiras da glorioíà

I

virgem fanda Vrfula,ccm cer-

I tidam paííada por fua mam, pe-

dindo,&encõmendando muito
aos Padres,& irmãos do Colle-
gio de Coimbra,veneraíTem cõ
grande devaçam aquella fan-

eca relíquia, pelo muito que
a fagrada virgem merecera,
em dar a vida pela honra de
Chrifto

, & peJIa defenfam
da pureza- Feftejoufe muito
no Collegio tam fanda , &
tam rica peça , com pijííí-

mos affedos
, devaçam

, &
reverencia a tam virginal the-

fouro. E tal foy o cfpirito , 8c

feíla, com que no Collegio /e

receberam, & agafalhâram prê-

das de tanta eftima
,
que ficou

em perpetua folennidade fefte-

jaríè, naquelle fando Colle-
gio

,
o dia das onze mil vir- \

Sãrr
:

gens, aos vinte & hum de Ou-
tubro

, com particular deva-
çam de jubiléo, de prégaçoens,
de poemas,emblemas,& outras

femelhantes fefítas , à honra
das fandas virgens . E defte

Collegio fe dilatou efta de-
vaçam a todas as mais cafas

da Companhia , em Portu -

taJ \ índia \ 8c Braíil , ve

jadas iiff'}

Co/kgioJe

Coimbra

as onze

mil z:r~

gens.

loionia Agnpina,ftoatras,que ' nerando todos
, com grande J

lolen-
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folénidade,&: devaçam eftas ía-

gradas virgêsj & pretêdendo al-

cãçar por lua interceífam a pu-

reza
,
que a Cõpanhia, co muy

particular afFecl:o,deíeja ver em
íêus filhos^que dentro cria,&em
os eftudantes,que fora enfina.

4 Outro pmhor,de grade

eftima noíía.mádouo P. Fabro

a íèus muy eílirnados irmãos de

Coimbra^q foy híh carta.eícri-

ta d'Evora,qcomo relíquia guar

damos 110 cartório deGoimbra,

q(por íèr de hu varam de tanta

virtude,tam eminéce, primeiro

copanheiro de noíTo S, P. &. a

quê,depois delle,devemos o bé,

q logramos naCópanhiajme pa

recèo relatar aqui, diz el la aííi.

j Charifsimos em Chriflo irmãos.

^Agraça de lefu Chriflo N» S. ($f
o

amor do e/pinto fantlo,fejafempre em

voffos corações \ ^tegora vos nam pu-

de efcrever coufa certa de nojfapartida.

ElRey, depois de minha chegada a efta

corte, me concedeu licença , mas pouco

depois ma tornou a negar, Co tudo ve-

adas as dificuldades,coforme aoqcreo

fer vontade do Senhor, dforça de re-

zjeSjffi inflacias alcaçamos o que era

emferviço do Senhor'. q livremete pu-

defe hir aos Zeynos de (aflella. 9or

tato rogai ao que he vida, ffifaude de

todos,q feja em nofia copanhia,em to*

dos nojfos caminhos. dia de nojfapar

tida, desla corte nam cfld certo,ejpera-

mos fejapor toda a[emana fegumte,

por caufa de hum negocio de muita im-

portância. "Hampoderei,conforme mi-

nha efpcrança,^ A^offa,(^ meu de-

Jtiopaptr por %0 {cllegio , o que nA

verdade me chega niuito, (çjy avós td~-

be, conforme vo&a chandade
,
psaera

fer c-atfa defentimento. Sabe noífo Se-

nhor quanto defevei wnfoUrim covofio

for algus diaineffe(ò!iegti-
}
tambemfa

h a confolaçam ,
ffi

edificaçam, que

por ventura dam ejperava: mas a vos,

(fk a mim convém fofrèr ,pera queft

cumpra,nam a nojfa vontade,mas a de

Deos perfeitamente, for efla taufa

fouforçadofazerp&r carta o que,com

mayor goflo, fizera em prejença, pera^

com esla ultima defpedida, melhor po-

der 'merecer terdes diante de Deos

lembrança de.mm; pois todos, irmãos

m?us charifswmsyzntendeis quanta ne-

cefidade tenho de voflas oraçoens, ($r

íàcrificios.

6 Eu namfeypor quanto tem-

po me defpido ae vós
,
porqueper Ven-

turafera temeridade dizer,quê ainda,

antes de morrer,vos tornarei a v?r;por

outraparte Jenafobeja defeorfança,

defefperar de ver a muitos de vós» Sa-

be nofío Senhor com quantapena eufo-

fro mo sa qual ds voífaparte cuidonam

fera menos.Sou conflragido d defpedir-

me de vós por carta,havedo de afazer

por palavra,pera que maisfirmemente

podcffe merecer 'vojfas lembrar^ is) por

que nenhum de vos ha, chanfsimos ir-

mãos, que namfâiba muito bem quam

neceffaria mefejaa vida de todos. Eu

namfey quam compridofera efle vale,

que agora vos ^.Vivite igiturfe-

licès,(^rfervifempre a Chnflo N. S,

co alegria, nam dando nunca de m&m

aquelh,q toda A bod dfpofiça, no-$ coce

[de.Eflai todos niflo, 0jnavos apegueis

Cvpanhi.

5

•ia

S i à mn*
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Expedit vobis

utcge vadam.

a mngue tirada aIefuChrijlo,o qual vos

nam podefer tirado
3
porq,ainaa que a

prefença corporal dos horries nospojja

algumas vezes aproveitar * com tudo

maisfrequentemente nos empece , fifa

por ifo Vos haveis de coflumar aquelit

converfaçam,que toda. he do céo. /Jaja

embora converfaçam tranfitoyia , em

quato nosferve pêra Paffarmos ás cou-

fas eternas ."Rácreenos a voz^viva
,
que

aproveitarmos mm de qualquer manei

ra, lenam em quatono s guia pêra a

vo^/nterior,^ que nosfeja em o cora-

çam:o mefmo dijfera dos mais setidos,
j

os quaes também presencialmente mo-

Jlram varias diferenças de coufas, ($p

entam muito mais nos aquietam\flua-

dopor elles fomos excitados aosfenti-

dos interiores das coufas efpirituaes-, os

quaesfentidasfharifsimos,tanto he ne-

cefario, que andem em nós mais exer-

citados, quato oprôVeitú dos exteriores

he menos-.^j- efe ganho temprincipal-

mente aqueh, a quem afabiduria en-

fnaporfia a quem dizj Audi fi-

lia, & vide, & inclina aure tua.

Eslas coufas fam duas pera aquelles,

que esfumam entnfccerfe demaftada-

mente
}
quado os amigosfe lhes aufenta.

7 Se aos^Apofolos de Chrfo
á

foy
conveniente carecerem daprefença da-

quelle,que com ella davafaude ao mu-
do, for ventura namfera necefjario a

tudo aqmllo que nosfaz^prejentes,nam

fomentefe nos tire, mas ainda de todo

pereça? Huma so coufa releva, que fi-

que em o meyo do que jDeos quer de

nos
, que he íhrifo medianeiro entre

Deos,^- os homens,o qualhe tudo em
todos, ^i etfe, pois , tenhamos fempre.

prefente y @r ncpjcmo cmfome
,

je fya'

bujquecadahu afy , (gp afu irwtm. )

%1'Jquemwos por mutua contcpUt/m

nafacratifsima \/irgcm-
y
eis acui,cha-

rifimos, aonde vos leva efe meu )ale,

àquelle, cujo vale djcere,& faceie

efteoníerre ipfam valetudine,

ao qualpeço,ui de rore eius,&de- JjH
pinguedine eius fit benedictio
veftra, Benevalete.& in eocem
Ieíu Chrifto Domino noftio.

Z>e Évora 20Je Março de 3 54 5.

Voíío irmam em Chrifto

amantiffimo

Pedro Fabro.

8 Foyíè finalmente o'Pa-
dre PedroFabro aCaftejla, che-
gou á corte de Valledolid, aon-
de eítava a Princefa Dona Ma-
ria,& com íêu real favor fe co-

meçaram a fundar Collegios
noffos em Caftdlajoquefefez
com íòcoiro de gente , cjue de

f

Coimbra mandou o Padre M.
Simam,comologo veremos, pê-
ra que entendamos

, que efta

província he mãy,namsò de to-

dos os Collegios fadados na ín-

dia^ Brazil, mas também dos
que fe fundaram era Hefpanha,
pêra que aílim o Oriente, como
o Occidéte, reconheçam a efte

fanótoCollegio por autor deíle

bem,& cõfeííemas obrigações,

em que eftam á Província

de Portugal.

AProz

tiade <

tugni
_

prwcip

da de í

flella.

[•?•]

CAÍJ
1
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CAPITVLO XXXXIL

Do [ocorro de relígwfís , 'que

o Fadre nteftre Simam man-

dou ao Padre Fu&roaCaftd*

la: & do que efle ben-

dito Padre ejcrevh

ao Collegtode

Coimbra,

Otaveléra a deva-

çam
,
que a ferenif-

íimaPiincefa Dona

Maria tinha ao Padre Pedro

Fabro., & grandiílimo o amor,

cõ que tratava as couías daCõ-

panhia , como filha digniísima

de hu Rey ,
que foy pay de to-

da noíía Religiam j & fe a vi-

da lhe duràííe mais tempo 3 íe-

riam , fem duvida , muito ma-

yores os progreííos da Compa-

nhia em osReynos deCaftellá*,

porem a morte envejoíà nam
deixou a Heípanha gozar por

muito tempo eíla grade felici-

dade.porq morreo do primeiro

pafto^no atino de 1 5-45. ferido

de idade de dezafete annos , &
riove meíès,parecendo merece-

dora de viver annos eternos.Cõ
tudo neííe tempo, que teve de

vida,procurou com todo o cui-

dado o bom logro daCópanhia

em Caftella, alcançando licéça

da Mageílade do Emperador

Carlos V. & do Prinçipe Dom
Philippe feu marido,& filho do

Einperador,pera a Cõpanhia fi-

car de âíTento nos Reynosde

Heípanha , & fe -dilatar nella

por fundaçam de caías, & Col-

legios, cõíorme a noíío inftitu-

;

to> Pêra eíte effeito mandou o

Padre Pedro Fabro pedir so í
>

.

M.Simam
3
qi3e lhe mandáíTe al-

gum fubfidio de gente do Çol-

legiode Coimbra.

% Com muito goílo tratou

logo o P. meílrc Simam de de-

ferir a eíla petiçam , vendo a

porta, que fe abria de tatá glo-

ria dè Deos, peia a Companhia
entrar em CâítelJa, & nas fuás

çonquiftas ; mandoulhe logo

ao Padre André de Oviedo (de

quem no livro quinto faremos

mençam ,' que a merece elle

muy larga, por fer hum dos

mayores fervos de Decs , que

teve a Companhia) mandou-

lhe mais o irmam Francifco

de Villa nova ( de quem fa-

lei no capitulo > 36.) rneftre

Hermes , 8c mêílre Maximilia-

no Flamengos g Francifco Gál-

io Francês. Logo o Padre Fa-

bro fez repartiçam deites fo-

geitos enviandoos a Cândia; , a

Alcalá, aõde aísiftiram com ra-

ro exemplo à fundaçam daquela

les Collegiosi Meítre Hermes

ficou em Valledolid com o Pa-

dre Pêdrõ Fabro.

3 Foram também inuiados

erri outra oceaílam
,
pêra cj em

S 3 prin-

MâJâ 9 P
M,Simam
gente dt

novowCa*

fiella..
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VoltanCa

Coimbra

os Padres

VrlanofS

Luis Gon-

çalves.

princípio do novo Coliegio de

Valença , tiveííem íêu novicia-

do Luis Gonçalves da Camará,

com o intento
,
que dhTemos,

de íe alongar de íeus parentes,

& o; irmãos Vrbàrio,&Manoel

de Sà;deftes dous o irmam Vr-

bano veyo a íer Reitor emCo-
imbra , 8c asabou, com grande

exemplo , na viagem da índia,

como veremos em íeu lugar:

Mnoel de Sá 'paliou a Itália,

como jà apontámos.Todos três

em Valença procederam com
valente edificaçam, affim entre

os noííoSjCÕcjuem cõveríâvam,

como entre os feculares,aquem

doutrinavam í efta foy a caufa

da grade difficuldade, com cjue

largou o Padre Pedro Fabro a

os dous primeiros Vrbano , &
Luis Gonçalves,porq obrigado

da neteííidade de recobrarem a

íâude perdida em Valença , os

tornou a remeter a Coimbra,

aonde houve grandifsimo alvo-

roço com a yifta dos íèus dous

irmãos reflituidos ao Coliegio,

8c notável a confolaçam , com
as boas qovas a que lhes davam

do augmento da Companhia
pelas partes de Aragam, & Ca-

írella, Sc dos grandes íèrviços a

Deos noíTo Senhor , que fazia

o Padre António d'Araòs em
Valença, aonde era feguido de

toda a gente,afsím nobre,como

popular, pela grande íàtisfaçâm

que toda a cidade tinha de fua

rara virtude, & excellente dou-

lAnno d,

trina. Fez também muy alegre (*r^
fua vinda o que contavam do 5

íàn&o varam Pedro Fabro , a

quem todos os irmãos de Co-
imbra tinham eípecial deva-

çam 5 entre o que delle diziam

era quam alegre , 8c ccnfolado

ficava, com as boas novas, que
de Portugal lhe tinham hidas,

do que na índia fazia aquelle

grande Apoftolo S. Francifco

de Xavier, que, como hum no-

vo foi , tinha amanhecido no
Oriente , allumiando aquelles

povos
,

que, gozando dos pri-

meiros rayos da rica aurora, vi-

viam íèpultados nas ultimas

trevas da trifte ignorância.

4 Mas porque nefte capi-

tulo íêrémos obrigados a nos

defpedir deíle iníígne varam
Pedro Fabro, pay nam somen-
te univeríâí, mas muito parti-

cular defta província, ajutemos

aqui outra carta , que elcrevêo

aos irmãos de Coimbra , com
affecto verdadeiramente pater-

nal, pêra que vejamos qual era

o efpirito de Deos, que morava
naqueíla ditoíâalma, & qual

era o fogo do divino amor, que

o abraíàva na charidade de íè-

usirmaos. Diz aísim.

y depois c^ue recebemos vofas

cartas, tfHe vtnham em companhia das

d* Índia , nam me foram dadas ou-

tra*', parece quefoy tanto ofrazer^
\gos~lo efpritual, que com taes novas re-

cebeslp, que cilas Vos tiraram os dejè-

}os
y
que tínheis de commimicàr com os

Carta J»

Padre Pe-

dro Fa>

bro aos ir-

mãos de

Coimbra.

que
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que ca efi-amos . ^Ao menos eu nam

queria que vos efqúkèffeis de mim,em

vofjas eraçoens,efpecialmente nesla en-

trada de amô novo, quando cada bum

ha tmfier muita ajudapêra
fie prover:

pelo quefigara de ver cartas vofias,

das quaes entendera osdefijos, que ti-

vefiesfiobre os bons Nataes
\ (fo bons

annos
j ffi ferrie

dizeis de dentro de

<~uós
,
que também defijau d-efáber a

forma , que euguardei fteBafefia em

vos cncemmenddr ao mimno 1E STJ

novamente nacido, réfhondt rei, queja

16. h. 9-

ulils natus

obis, &fi-

datus cli-

la tendes meus defijos , ffi benzam

JíCasfi
eiíj de verdade, fentia em mim

algum outro bom naamcmo de novo,

diffcrente dosfafiados, nam reponde-

ra a/sim*,forem eufico efie annoy
como

opajjado,
ffi

nam me acho maisprop-

topêrapadecer, (gjpfirvir , comofe d-

lem defce nacimento,emque Chriflo ap-

pdrecéo ao mundo feito homem , nam

houveffe outro effintual feu em nojjas

almas. íhrifiopadeeéo ,
(jjjfr

mceo por

todos , (rjf eu nam mefeyfazerfilho,
nemfervofeu, (efr

muito menosfeyfa-

zer conta, que naci efcravo de todos',

efiafalta conheço em mimfluando me

querem mandar comofilho, como cria-

do, ou como efcravo
, forque logo me

parece que nam tem talfoderfiem tal

autoridadefiobre mim
; (efr

heforque

nam tenho dado em hum n»v$ naci-

ments.

6 Rogai a, Chriíio noffo Senhor

por mim, fera quefofa algum dia efi

crever,
(j$f

dar as boas novas , que vos

henacido humpequeno, que vos he da-

do hum filho y
namfomente em Chrijfo,

I mas também em mim , pêra todo me

empregar em ojerviço de todos: quem

nam cuiaafie>,que he nactdo fera a co-

zinha -, oufera outro ofício , ou pzrd

mtraxruz_
y
namfodena bem defean-

çar nos trabalhos-, mas como quer que

fomos nacidos perão trabalho , ainda

que recebamos tá cfrcUncifam , me
aconteça derramar fangue , fouco

temos feito : qjp- nam fl ifio \

mas também he necefiario crefcer

em iddde
j ffi

falidona , $ffsfrer

a fogeiçam,f'era que formos nacidos.

"Ncjfo Senhor cm tudo vos guie,(èh* vos

enfine,^ a mim degraça pêra fazer

mais que traçar Vidas/$ftraçarper-

feiçoms com a hngoafomente . 'Nam
me quero alargar mais nefia , finam

rogar a noffo Senhor
; que afeifa,que

efidpor Vir
,
falando quanto ao efipiri-

mal defia cafa
, feja melhor ,w de

mais bençoens, que todas as paliadas

;

@jp mmfomente nefie mm namfal-
tem dfementeird,^rà meffe o verdm,

^r o inverno , a calma
, tffc ofrio, o

dia, f^p a noite , mas vam de bem em

melhor em tudo, ate que venha ò de
fie

-

jado tempo,em que há mefie fimfieme-

teird , verámfim inverno
, quentura

fimfrio,^p diafim noite,

8 'Nam meparece necefiario

determe nas encommendasparticula-

res de cafit. Os quefazem os oficias,

@fr 'és que rezam o ofício, me tenham

em fiua memoria. \Ao cozinheiro de

cafa peço, que rogue a T>eos mefaça

imana bem guifiada . >_Aoporteiro,que

mereça ouvir aquellafientença, , In-

tra in gaudium Domini tiiii \Ao

defipenfieiro ,
que rogàe aT)eos , que eu

nam difipenfie mal as'fitas palavras, ffi

Milt.f ~i\. íi;

»3-

S4 as
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as dos jeus Ja,-clos. ^Ao refeitoreiro,

que mereça eu alguma hora ver 4

ChriftoSenhor noffo fafiarfenmdo,ffi

minerando * dosfeusfanBes . ^o en-

fermeiro
j
que fc\a eu do numero da-

quelles
y
quibus dicitur, *Beatus

qgi intelligit íuperegenum , Sc

pauperem , in die mala libera'

biteum Dòminus. *Ao compra-

dor, a Vc ingrediar, & egrediar,

& paícua inveniam. „4o roupeiro,

Vc rede audiani Verbnm Dei,

& cuílodiam illud. '*$> fanchn-

jlam^Yt laver.qui fero vaia Do-

mi n i . iAo mimjlro da ca/à, quejeja

imitador de fojeph , do qualje dit^

Conítituit' cum Dominam do-

musíua?., 8c principem omnis

poífeííiônis fux , O varredor me

'afiava damemoria
?
ao qualpeço me

queira impetrar munditiam cor-

ais , iuxta illud , Beati f mundo
COrde. ^Ao Tddre Reitor peço em

fummd quanto tenho dito em particu-

lar/ovem afaber, quepeçapor mim,

quantopuder, (&f quanto me he necef-

fanopêra mim,^fpêra as outros,
ffi

todas as virtudes,que mefim necejia

rias ,pêra bem reger d mim , ($f
das

outros. Ztyi epudantes, amda quefe-

ym muitos , me contentaria com que

me alcançarem agraçapêra bem fa-

lar
7
pera bem julgar

,
pêra bcmphilo-

fiphar , in Chriít© leia Domino
nofco.^Ao pregador nampeço mais,

fenam que peçapera-mím,(^fpêra
fy,

utfaciamus ea,quç docemus.

Eíles íãm os fragmentos

de carta do bendito Padre Pe-

dro Fabro, que aqui apõtamos,

isT-TrilO t

( cpanh

5-

porque me parecem que de-

vem fer íuas cartas efttmadas

como íè jà foífem relíquias pre

ciofilllmasj & pofto que a algus

nam pareçam eílas cartas muy
cultas,a reípeito das que no tê-

po d agora íè coftumarn ( com
termos deíuíàdos , & com pala-

vras innovadas, que livremente

inventou a ocioíídade de algus

curioíòs) com tudo he certo,

que nellas íe contem algumas

delicadezas deeípirito.qsò pe-

netram,nam os q íàm mais cul-

tos, mas os q íàm mais devotos;

deve, ao menos, efta contentar

muito aos irmãos do Collegio

de Coimbra , a quem íè efcre-

vêa , 3c devia de íèr, por eíles,

muitas vezes lida, & ouvida, af

fim pelo preço da doutrina, co-

mo pela eílima do autor.

9 De Hefpanha íe foy o

PadrePedro Fabro a Itália, cha-

mado da obediência de noíTo

íâncto Patriarcha,pera íê achar

no íàgrado Concilio Tridenti- L °

pfj \

no, por theologo de fua Sancii-
\ Fabro.

dadej ainda que Deos noífo Se-

nhor o hia chamando pêra o

ajuntamento dos íèus fan&os

na Igreja triumphante , como
•em eífeito fe partia pêra o eco

(que he a eterna morada dos

que na militante trabalhamjno

anno feguinte de i546.confor-

mc a hiftoria geral 8 da Com-
panhia. E eícrevendo ao Padre

M.Simam,quando fe partio ps-

ra Itália, lhe pede,
ó,
por ultima

ddpe-

Oc).lib.6. n.l



^m
rj.É*.. im ii i .wwii^w^^MMwW^WÉrti nulMii .m ! I ! 'I

Liuroprimem. Cap. XXXXIII
defpedida , beijàííe por elle a

mama fuás Altezas, Rey,&Rai-

nha , pedindo a Deos lhe dèííe

graça,pera fempré $ Sc em todo

lugar lhe hir crefcendo a me-

moria, que em ília alma fe nam
diminuhia de fuás AÍtezas,&de

todo o /èuReyno;& como o lu-

gar, pêra que íe mudou, he o da

gloria, aonde âcharidade he

mais perfeita, confia-nos que la

fe lembrará defta Provincia,de-

ftes Reynos
b

Sc de feus Reys>

pois eftando na terra os amava

tam cordealmente. O mais,que

deíle varam excellente , Sc de

fua grande'fm&idade fe podia

contar ,
pertence àhiftoria ge-

ral h da Companhia • efta lem-

brança fizemos delíe, pelo mui-

to,que lhe devemo$,nam soco*

mo a pay commum de toda a

Companhia, mas como parti-

cular defta Província, 8c muito

mais do Collegio de Coirr^

bra,aonde efteve, & á quem tã*

to amava.

CAPITVLO XXXXIÍÍ.

Entra naCompanhia o irmam

Affonfo harretO; defm gran-

de morúficaçam , & /{eh

extraordinário da

im das

almas.

fahaçai

i J^\íííemòs no capítulo

JL>* 40. da entrada na

2 1 3 wms d

v Companhia do Abbade lòam
'"

Nunes Barreto >, irmam do Pa-

dre Melchior Nunes,que antes

«ic-lie já tinha entrado; nefte ca-
\

pitulo falaremos dà entrada de
|

outro feu irmàm
,
porque toda

aqueíla cafa parece que foy de

gente fanótâjpois fendei oito os

filhos, quatro varoês "4 & quatro

femeâs,os fete fervirâm a Deos

da maUeira,qUe temos contado

no capitulo 40. tanto monta a

boa criaçam > & tam bem afa-

zoâdos fam Os fruitos, que na i-

dade madura colhem os homês

do bom enfino, que tiveram sê4-

do mininos» '

2 Vivia Aííbníb Barreto

no Porto em caía de léus no-

bres pays j nam tinha mais que

quinze ânuos , erá o filho mais

moco na idád% Sc o mais privi-

legiado no amor, erà o objecto

dos cuidados do pây , 8c era o

emprego das delicias da nSãy;

$c elle tudo merecia, porque o

exterior erâ de hum anjo
, 8c o

interior moftrava haver de ícr

de hum feraphim. Movèofe tl-

to com o bom exemplo de feus

irmaõs o padre loam Hunes,&

Melchior Nunes , que fe refol-

veo â deixar os pays no mundo,

por feguir aos irmãos na Reli-

giám. E porque fabia de certo a

repugnaria, que havia de achar

noàmôr da mãy , tratou de fu-

p-ir eftes encontros \ que âííim

razem os que Iam valentes ne-

las entradas , Com o mayor
^~~

fegredo

Como fe

moveoAf-

fonfoBar-

reto aen-

trwnaCÍ}

panhia.

- '"Tií-1—Vík'imtl-i
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Notável

exteffo de

mortifica-

vam dotr-

mam Af-

fonj"oBar-

roto.

legredo Je iatuo da cala,emqus -i lumna , ponde os olhos de ~\>-jjja dmna

nacèo,& vcyo bufcar a RcJigi

am , em que pretenda morrer.

Chega a Coimbra,& com taes

moftras de fancta reíoluçam

íignifuou ao Padre Martinho

de S.Cruz,Reitor donoííoCoI-

legio , a vontade, que tinha de

íèrvir a Deos
;
que entendeo o

Padre , que a copioía graça do

efpir.to fupria com abundância

os poucos íinnos da idade. Lo-

go o recolhèo être os noviços,&

como a chama do fogo divino,

que o chamou à Religiaro, era

grande, nam podeeftar encu-

bcrta dentrojfem-dar de fy ale-

gres írnaes por fora.

3 Poucos dias tinha do

noviciado o irmam Affoníò

Barreto, quando , movido do

exemplo, que via em feus com-

panheiros^ dos fanecos excef-

íos,que naquelles princípios da

Religiam, entre os noílos, mais

eram pêra admirar
,
qne pêra

imitar • levado do mefmo efpi-

rito, íahio com outro femelha-

te exceíío ; depõem o veftido

ordinário, toma humaveftede
penitente, fahe com os pés def-

calços , vayíe à praça publica

de Coimbra , & como íè foííe

hum famoíò malfeitor, fezíè a-

tar de pe's , & mãos ao pelouri-

nho- &Jcgo, levantando a voz

em grito, começa, com grande

efíicacia a bradar : Meu Senhor

Iefa Cbrisío , que cm cafa de Tdatos

'permmjles^ue vos atafíem a huma co-

mifericordia nefle povopeccador, nam

pêra o caílwardes, mas Pêra lheperda

ardes . Eítas palavras repetidas

huma , 8c muitas vezes „ com a

mefma cíScacia de eípiritoíer-

vorofo , & com os mellnos bra-

dos da voz doloroíà , fizeram

concorrer a gente, que andava.

na praça , a tarn novo expeéta-

culo, fem fe faberem reiôlyer

aonde ifto hiria dar ; huns cúi-

dàvamjque enlouquecera ; ou-

tros diziam
,
que alguém enga-

nava aquelle innocentinho, pc-

ra vir perturbar o povoàquel-

las horas,com tal novidadepa-

rem conflderando mais deva-

gar a modeítia de feus olhos , a

ingenuidade no afpeclx^a com-

pofíçam do rofto , o veftido de

penitencia, 8c mais circunít an-

ciãs, moftradoras do eípimo,

que o movia , muitos fahiram

compungidos, 8c todos íè reccv

lhéram admirados: & o irmatíi

Affoníb Barreto também, fe re-

colhèo pêra caía, depois de cõ-

prir muy bem com eíta íua si-

da extravagância; que pedera

íer de muitos ainda mais crlra-

nhada, fènam tiveffemos feme-

Ihante exemplo no grande íè-

raphim de Aííís S^FrancifcOjde:

quem conta S. Boaventura,
a q

hum dia, defpido da cintura

pêra (ima , & com huma corda

ao pefcoço , fe fez levar ao pe-

lourinho ; 8c ahi, ouvrndoo to-

dos, apregoou de íy grandes cõ

fuíoC\S;

D.Bon .in iíta

S. jtraníiJcí,

eap.ó.
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!. Godin,

fuíbês;que os Sanótos entam íe

dam por mais hõrados no mu-
do,quando fe vem mais deípre-

zados por Chriílò.

4 Dahi a poucos dias o

mandaram continuar o novi-

ciado a Lisboa
y
pêra ajudar h

miílas em Cafa aos noí?os,& pê-

ra que naquella grande cidade

tiveíTe grandes occaíioens de

fartar a íède impacientiííima,

em que ardia.de íèrvir a Deos,

& ajudar as almas- entre outras

muitas obras
,
que neíle parti-

cular fez em Lisboa, acho duas

;1 . efcritas, que nam poífo deixar
} —de apontar aqui; a primeira lhe

íucedeo com os homens de ga-

nhar
>
que andam naquelle lu-

gar; a íêgunda com hum íàcer-

dote da melma terra» Foy o ir-

mâm Afíbnfo Barreto algumas

vezes a ribeira acompanhar o

irmam comprador,& trazer pê-

ra caía o que fe comprava ; en-

contrava na praça ( como ordi-

nariamente fucede)grãde mul-

tidam dos que andam ganhado

a vida com levar cargas , & a-

carretar fazenda
;
porque defta

gente acodem grandes cáfilas

a Lisboa , em efpecial daquella

parte de Portugal mais chega-

da a Galliza; entre os quaes hà

varias íòrtes de trabalhadores,

homens, moços, & mininos, os

mais homens, & mais valentes

levam as cargas pezadas, os de

menos idade trazem huas cei-

nnhas , em que levam a carne

do açougue, ou o peixe, ou ou-

tras mercadorias da ribeira: co-

ftuma efta gente íer a menos
ad ta no trajo, & a mais inculta

nos c oítumes j a menos dome-

j

ílica no trato
> & a mais fafara

na doutrina.

'

5 Vendo ôírmàm Aííbn-

ío Barreto efte grande campo
tam cheo de efpinhos,intentou

com todo o cuidado de o cul-

tivar : & depois de tratar o ne-

gocio com Deos ( do qual de-

pendem todos os bons íuceííos)

pedindolhe, que íe aquella era

íua fândifsima vontade,movèí-
fe o animo de íeu ííiperior a

lhe dar licença pêra por em
execuçam o que neíle particu-

lar deíejáva ( em rezam de aco

dír ao bom enfino, Sc doutrina

defta gente) Be logo lheocorrèo

fazerfe moço da ceirà ; veftin-

dofe a feu modo,& vivendo en-

tre os defte offício
, pêra que

nam odefeonhecendo, como a

eflranho, lhe tomáíTem íeus cõ-

felhos como de amigo : vayíè,

|
com efte penfamento , ao íupe-

' rior da caía de S. Antam , que

entam era o Padre Gonçalo de

Medeiros; propõem íua teçam,

pedelhe liberal licença,pêra vi-

ver alguns dias entre aquella

relede gente. Notável cafo;ó

que efcaííamentefe poderi&fíar

de hum religiofo muy velho, &
muy experimentado na efcho-

la do efpirito, íe concedêo a hu

moço, que nam tinha dezaíèis

an nos

^uiody\

CvparJzM 1

Traça
, q

toma o ir-

mam Af-

fonf)Bar-

reto, pêra

evlinar à

Jalva€à,m.



^4-nno de 2 I O
õnifio de

i
) 44,

Chromca da Companhia de lefa em Portugal.

NMâ,

anãos de idade , & que unha

poucos rocies de noviço: o cer

to he,que me parece quiz Deos
j

fechar os olhos óo fuperior ne-
j

(la occafiam ,
pêra nos abrir os

|

noífcs, & vermos o mmie ciei-

prezo da própria eítimaçara, Sc

eftima do bem das almas ,
quej

ardia no peito daqoeile íervo-

roíò -irroarn.

6 5ahefè íepo da viíla do
'O „

íuperior, tira o hebito de novi-

ço , \ e ík Te de h um p e lote, ou

LÀnm a

' Copítnhi
tàva de ganhar atais ,

que iam

os ganhos, pelos quacs S.Pai>j f-

lo
b
defejáva padecer as mayo-

'

res nerdas : & pelo meímo in- 1 ^ omn ' a

f l I rrirr.entatcc

íaal.adPffl

j.n.8, Prol

fec

Fazfemo-
co da cei-

rinha.

te refle nam duvidou o Salva-
|

a ' bitr° r - u/

dor do mundo a fazer mayores

'

luclH

exceííos , que o irmãm AfTonfo

Barreto; que fe cfte diípio a rou

peta de noviço,por tomar hum
pelote de burel , Chrifto enco-

biío a gala de íua divindade,

por tomar o çurram de noíía

humanidade ; disfarfando o fer

chiote de burel,gualteira ve

na cabeça, j ès deícalçcs, facco

ao horrbro, ccirinha às cofias,

cem íeu tiracolo de corda de

efparto, & afíim mal enfeixado

cem eftas fcas novas galas, fe

apre fen teu ao fuperer, mais a-

legre , eue íè vieííe muy lou-

çam , cem as mais viftofas rou-

pas de brocado . Nam pode o

Padre Gonçalo de Medeiros

reter as lagrimas com efta vif-

ta, fezlhe luas lembranças, deo-

Ihe direiçam , pêra melhor al-

cançar o bem daquellas almas;

advertindoo, que todos os Do-

mingos lhe vieííe dar cota dos

ganhos eípirituaes, qne ajuntàf

fe com aquelle leu novo modo
de ganhar almas, & pêra íe cõ-

feflar, Sc comungar.

7 Partioíe eíle anjo d\f-

farçado da vifta do íeu fupe-

rior , com a ceirinha às cofias,

feito moço de ganhar ; & na

verdade
,
que a nenhum mais

convinha eííe nome ,
pois tra-

iteira velha] de Deos, com o parecer
e
de

fervo, por ganhar os homens, q
andavam perdidos.

8 Vayfe o irmam Barreto

à praça de Lisboa, feito moço

da ceirinha, começa a darfe cõ

os que vinha a bufear, tratado,

& converfando com elles, exer-

citando o novo officioj & dava-

fe tam bem com efta vida ,
que

tinha jà muitos frègueíès
,
que

goftavam de íe aproveitar de

tam bem eílreado maráozinho,

que , alem de fer muy bem pa-

recido,& de alegre íembrante,

era muy fiel no que lhe entre-

gavam; nunca com elle íè defa-

vinham no preço; edifícavamíê

muito de íeu exemplo; efpanta-

j
vamfè da verdade de íuas pala-

! vras, do pouco interéfTe de feus

caminhos ; de forte, que pelo

exterior angélico, Sc compoítu-

ra de fuás acçoens , era tido, &
conhecido pelo marâofinho

fanéto. Metiafe as praticas com
os companheiros do ofíkio.

faziale

AdPMl.c. 2

7. Formai
accipits.&i
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Ijmro primeiro, Cap. XXXXIII.

faziaíe amigo de cada hum
delles,eftranhavaihes os pecca-

dbs, loavavalhes as boas obras,

eníinavalhes a doutrina, conca*

vallies Uiftorias fanótasjtudo cõ

tam boa graça, & cora tam va-

lente fuceííb , que em breves

dias o vieram a ter por leu ca-

patàs , & eítimar como a leu ok

raculo.

o Taí he â efficadà da vir-

tude,que até os entendimentos

mais bárbaros,& toícos, conhe-

cem a força da fanílidadej & as

condições mais duras fe abran-

dam çõ a fuavidade da boa dou

trina. Seguiam eíles perçhaícos

ao feu divino Orphèo , & hiam

citas feras após o feu novoAm-

phion
,
que com a cythara de

íiia celeftial doutrina , os trazia

como encantados; domeftican-

do a dureza de feus coftumCs,

com a bradura dos cõfelhos de

Chrifto,q por menos q ifto dif-

ferara Os Gregos A do feu Or-

phêo,q ofeguiam as pedras,que

amâTou tygres, & açàmou leõ-

es. Admiravafe aquellesagreftes

engenhos de ouvir o feu cõpa*

nheiro,pafmavam de ver tal fa-

ber em tam pouca idade, feguiã

à rifca fuás ordés, vinham a cõ-

feííarfe aS.Antam,pera õde elle

finalméte fe veyo recolher,fem

nenhum dinheiro na bolfa > &
com muito ganho das almas*

io Efta he a primeira cou--

fa das duas , q nam quiz paífav

em filencio. Agora apontarei a

outra. No tépo,ero q o írroam

Afíbnfo Barreto andou com a

cdrinha, levou por vezes alguas

cargas a húa rua j aonde ouvio

d>zer,que vivia hum facerdore

,

asqy eícandaloíb , fepultado na

torpeza de íua fenfuaíidade$de-

íejando de lhe acodir , & cui-

dando que lhe fucederia tam-

bém na cafa do clérigo ,
como

lhe tinha fúcedido nâ praça de

Lisboa ; vayfe ao íuperior, de-

claralhe feu intento, que era

hirfe ter com aquelle fa cerdo

te,íervi!lo por alguns mefes,pe-

ra aílim ter occafiam de ò amo
eílar , & apartar daquella infa-

me occafiam. Havida a licen--

Ça , com o mefmo fato de ri-

beirinho ,
que ainda tinha

,

vayfe a cafa do facerdote^ oí~

ferecefe ao íervir, íem delle

querer íoldada $
vendo elle a

boa feiçara, & innocericia do

moço > & que , com tam boa

graça, o queria fervir de graça,

goítou de o receber por leu

j criado (que todos eíles roa n-

Ijàres chega a fazer de fy hum
verdadeiro zelador do bem das

! almas )
pouco hà vimos ao ir-

;mam Barreto feito moço da

'ceirinha, agora ovemos fei-

to criado de hum clérigo, imi-

tando áquelle Senhor, que, co-

mo hum divino Protheo, tan-

tas traças tomou pêra nos dar

a falvaçam, & fendo Senhor de

todos, fe veyo â fazer fervo dos

homens*

2 I J oAi>r;o da

tipanka

Pnvêtà &u

ira traça

pçracôvçr.

ter 'à Deos
\

hiimcltri

II .Tal

,



i I

1

toriilo- de

1544.

Do quelhe

ju^èdeo c'o

\ Oík-rho.

2 1.8: Chronica da Companhia de lejii em?ornaai.

1

1

Tal era a diligencia.

& cuidado
, cora que o irmam

Affbníb Barreto firvia a íéa a-

mo, que efte lhe veyo a cobrar

grade amorj&tirãdolhe ovefti-

dinho de bureI,o veílio de pre-

to, &fe íèrvia delle, como de pa-

ge de acõpanhar,&cõ iílo veyo

o irmam a ganhar cõfíança, pê-

ra lhe fazer fuás íàodaveis lem-

branças;, zombava o clérigo de

íúas pfèpacoeSj&de/brezava lê-

us coníèlhos , como de minino

(nara procedendo ellc como
velho

I
& lhe dizia, que fe ca-

laííe , & que fe lembráíTe, que
o tinha tirado da ceirinha,

& que falava tanto', depois

que íè vira veftido como hon-
rado, & comendo como Prín-

cipe; & sé fazer cafo dos confe-

lhos,q lhe dava, continuava na

abominaçam de íeu peccado:

vendo iílo o bõ irmam, ardédo

em zelo da honra de Deos , en-

trando nelle o efpirito do Se-

nhor, levantado a voz,fez hum
efpantoíb fermam 30 infeliz

facerdote, lembrádolhe a mor-
te, que tinha certa, & amea-
çandoo com o inferno, que via

aberto. Tam fora efteve o en-

durecido peccador de íè abran-

dar, com eftas vozes do ce'o,

que arremeteo ao feu prega-
dor, & o lançou fora de lua
caía

, ameaçandoo de p matar

cala o irmam Barreto, por lhe

riam fuceder efta fua miíTam;

& hindoíè recolhendo pêra

faneco Antam , encontroa de

caminho com a màoccaíiam
do facerdote,. que pêra elle foy

muy boa
,
porque, com tal ef-

ficacia lhe fez feus rezoa -

dos , 8c com tal efpirito de

Deos lhe falou, que a miferavel

moíher tornou em íy • & cho-

rando,com grande copia de la-

grimas, feus peccadosjíez huma
confííTam geral em fan&o An-
tam, recebêo o fandiííimo fa-

cramento, deo lugar á graça

divina , que lhe entrou na al-

ma; devendo a emenda da vida

a hu minino a que andava per-

dida com hum íàcerdote.

1 2 Efte foy o Hm do íè-

gundo cafo j Sc efte foy em o

noviciado o irmam Aífonfò

Barreto
\
què efte anno entrou

ria Companhia : o reftante da

vida em tudo foy igual : três

virtudes nelle principalmente

refplandecèram, grande mode-
ftia;

, grande charidade pêra

com o próximo , êc grande de-

vaçam peia com Deos: eníinou

em íãneto Ántam letras huma-
nas; foy Reitor no Collegio dej

Evóra; teve outras varias oceu-

paçoês , contentando em todas

a Deos, 8c edificado íèmpre aos

homes.Eveyo fínalméte a dar o

5-

Conter

ahúap
£adora.

Procedi

me7 odo

mam I

\fonfoBa

retono r

Jlante Ê
fua tidi

femaisnella entrava, ou lhe fim defejadoaosdiasdeTua vida
fazia mes amoeítaçoens. Muy em o Collegio de S.Antam a-
defconfolado fe fahio daquella

\
onde quafi tinha começado os

pn-
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primeiros na Religiamia doen-

ça
,
que lhe deo , foy de febre

continua, caufada de Tua grade

mortiíicaçam, & aíliftencia aos

exercícios eípirituaes cõ Deos

naòraçam,com o eíludo^&com

os próximos : & ainda que(eo-

mo diz S.Hieronymo
4
)a mui-

ta fraqueza do corpo coftu-

ma debilitar as forças do ef-

pirito, & enfraquecer os alen-

tos do engenho - com tudo o

Padre Affonío Barreto paífava

com os mefmos brios do eílu-

do,8c da devaçam, entre os def

falecimétos das forças ,&dafau-

de ; & como o mal era de ethi-

ca,teve largo tempo pêra íè a-

parelhar , & pêra receber os íà-

cramentos j com elles veyo fi-

nalmente a morrer, nam por-

que era doente, mas porque ef-

tava vivo : que a morte (como

bem diííe Séneca f)mais perfe-

gue a vida, do que legue a doe-

ça
;

pois muitos morrem íem

lhe ter precedido enfermidade,

Sc nenhum vive íêm íè lhe fe-

çuir a morte. E com ifto da-

mos fim a eíle primeiro livro

da Chronica da Companhia

de IESV , nos Reynos de Por-

tugal j & entraremos no fe-

gundo livro, começan-

do oannode 1 545.

que he jâ o fex-

to da Com-
panhia,

FIM DO LIVRO PRIMEIRO.

Sen. epift-6i.

Monèris,tion

quía-segto'cas,

led quia yivit.

Ti LIVRO
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IESV, NOS RE YN OS
E POÍITVGAL

CAPÍTVLO L

Da miffatn ,
que efte amo de

ij^e.fojpra a Iudias
~&

da gloriofa morte do P. Antó-

nio Criminal,primeiro da Co*

panbiayqiie deo a vidapela

fe,& do mais que fucedeo

a feus companheiros.

Aremos dito

fo principio a

efte livro,& ás

coufas deite an

no de 1545.4

he o 6.da Cõpanhia, cõ a glo-

riofa miíTam pêra a índia do P.

António Críminal,cõ mais do-

ns cõpanheiros 3
cj fucedeo defta

maneira. Em quãto em Portuga

paííavam as coufas daCõpanhía
do modo.cj temos reféndojo P.

S.Fraciíco de Xavief
} a que em-

barcámos pêra a indiano anno

de 1541. trazia, cõ fuás obras,

eípãtàdo o Oriête > & com fuás

cartas abalado o Occidente. Ia

diíTemos a da grade cõíolaçam,

&enveja sã&a
3q o bédito P.Pe-

dro Fabro tivera cõ eftas boas,

novas , q da índia mãdava o S.

Xavierjeftas foram as q movera

aoP.íeronymoNadal.peífoa de

grades talétos(de que adiãte ia

larémos) a entrar ira Cõpanhia,

como cõfta da noíía hiíxoria
b
gè

ral. Cõ eftas cartas eõvidava o

S.apoftolo do OÚQte aos irmlcs

doCollegio íjçCóimbraao aju-

oa.hb

Tj d aré
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1545.

! X.x\c. 6.5 n. 7.

;

Anfiuctunt lo-

sijs.cjw: erant

ir. aíia navi-, ut

V»-n4itínr,3í ad-

iuTOfient eos.

' Grandes
:

clejejos no

.

Cvíle<node

'

Coimira
\

da r;uj]am
{

da índia,

daie "a tirar as redes,q tinha lã- eftes defejos de deixar a teria,

çadonaqueílevaMmomardaH.aonde nafeéram
,

pelas efha-

getiiidade,da maneira q S. Pe- j'nhas,que mracà viram; patfan-

dronodeGaliléa* acenava. aos
j;
do à índia, ao Iapam, & àChi-

companheiros,que eílavam em
j

na/ã converter almas dos gen-

tios ao conhecimento de leu

-^ "no c\

6

creador

d

de maneira,que mais
a outra nao.

2 Vinham eílas cartas di

rigidasaop.M.Simam.&béqui- dífikultofo he aos íuperiores

zera elle íer logo a repelia viva, coníòlar aos que ficam
,
que a-

hindo acompanhar, & ajudar a
J nimar aos que ham de hir.

feu bom companheiro,& gran-
j

j

3 Como eíla havia de fer

de amigo : os mefmos efFeitos
j

a primeira miflam,que do Col-

honve em todos os irmãos do jlegio de Coimbra íe havia de

Collegio de Coimbra(defejan- !
]

fazer á índia, & confoime iílo

1 havia de íer n ccêlo de todas asdo cada hum, que lhe cahiííe a

ditofa íorte de tara gloriofa vi-

agem ) osquaes, aíím como

creíciam na idade, crefeiam tã-

bem no fervor; & jà nam ca-

biam no Collegio de Coimbra,

& cada hum delles abafava em
Portngal,defejando de pafTar a-

os vaíHtlimos campos de Afiaj

como ogeneroío leam
,

que

eftando d'antes recolhido em

huma cova, tanto que fe fente

mais crefeido , & lhe da o faro

da caça de mayor polpa,defpre-

za o covil materno, falta,corre,

empolga em grandes touros, &
pêra elle parece jà eílreita a

largueza dos campos Africa-

nos : aílim fucedia a qualquer'

dos irmãos do Collegio de Co-

imbra, com as boas novas, que

da índia vinham; porque logo,

em feus principios,começou a-

quelle fan&o Collegio com ef-

ta celeftial bençam , de todos

feus habitadores fe criarem cõ

! maisjeícievéo o P.M. Simam a

iRoma anofío farelo Patriar-

! cha Ignacio^ccmmunicandclhe

o que niflo determinava ,
pêra

|

que hindo governado com ss

j

ordens^ direiçam de hum va-

ram tam íãnclo, & tam piuden-

te,acertáífe melhor em matéria

de tanto íèrviçode Deos. Tan-

to que chegaram as repoílas de

Roma, tratou oP.M.Simamde

efeolher três fogeitos do Colle-

gio de Coimbra, pêra com el-

les dar bem aífortunado prin-

cipio ás gloriofas miffoens do

Oriente. Mal fe pode explicar

o grande alvoroço
,
que houve

no Collegio de Coimbra, quã-

do íoubèram
,
que d'entre elles

havia de fahir os ditofos mifsio-

narios-, porem o*fentimento era

em tudo igual,por faberermque

sòs três haviam de fer os efeo-

lhidos, defejando todos de fei-

os preferidos. Ajuntou os o P.

~ 7T MJT

Como I

fez a ;

meam
dos th

nnfsioh

rios,
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zampor

P.An-

úo Cri-

mil fõy

'.ferido

> mifsio

rios.

f

le Cout.

:-5. lib.ió

p.6. It«m .

dt.in hiftor

an.3 p.} t
c

.itê Archivú

>llegii Co
mbr.

M. Simam a todos na capelta
>

&depois de os. cxhortar ao eípi-

rito da Companhia
>
que hê de

fcmelhantès miíToeris$ tendoos

a todos fuípeníbs : cahio final-

mente a primeira fõrté íobre o

Padre António Criminal
s

na-

tural da cidade de Parma , ca-

beça de ducado em ítalia, pri-

meiro mifsionario depois do

íancto Xavier, & a quem Deos

tinha guardada a primeira co-

roa, entre os illuftriísimos már-

tires 3 com cjue Deos tem enri-

quecida a Companhia^

4 Tinha jà o Padre Antó-

nio Criminal grande direito pê-

ra elíe fer o preferido
,
porque

jà o anno atrás fora eleito pêra

efta miífam, com talobedieciâ,

que avifandoo em hum dia,por

íè achai
4 entam em Lisboa, ao

outro íe foy logo embarcar na

náo Burgaleíà , da qual era ca-

pitam Simampères d'Andrade,

filho de FernamPeres d'Andra-

dejo qual Fernam Peres hia por

capitam mor de finco nàos
>

que
,
por partirem tarde aos

vinte & nove d' Abril, tiveram

muy roim viagem- porque del-

ias a náo Garça, f capitam Si-

mam de Mello, fobrinho deLo-

pO Vazde S.Payo,fe perdéoerd

Moçãbiqúe,Iacome Triftafoy

tomar Zanzibar, aonde inver-

nou, Luis de Calataudfoy, por

fora da Ilha de S. LourençOjto-

mar Cochinl em Outubro ; &
sòFernam Peres d' Aadradefco-

mo quem fabia bem ocaminho, j'l

porque três vezes tinha hido; ^-

por capitam mor à índia)apor-

tou na barra deGoà ; & a Bur-

galeíà, eiti que h:â/0 Padre An-
tónio Crimina), ânibou áLif-

bòa
3
& nam a Moçambique: o

que nos pareçeo advertir, por-

que hum bem grave autor noí-

fo
g
na hiftoriá admirável do

grande Padre S. Franciíto de

Xavier, diz,que o Padre Antó-
nio Criminal invernou emMo-
çambique, & que ahi o foram

tomaiyVeíle anpo, os feus, dòus

companheiros ( de quem logo

falai^mos) fendo certo que com
elles fc embarcou em Lisboa,

&que áquçllas nàOs,em queel

les hiam, naiil tomaram Moçã-
bique , fenam que foram cami-

nho direito a Goâ.

5" O fegundo,que efte ati-

no aviíâram pêra a índia, foy o

PadreNicolào Lancilloto, tam-

bém Italiano, natural dé Vrbi-

nò , cabeça dè outro ducado:

dando ambos principio aos fe-

liciífimos mifsionarios, q quafi

todos osannos mada Itália pê-

ra o Oriente
,

por efta mefma

via de Portugal. Ò terceiro, ío-

bre quem cahiò efta defejada

forte j foy o Padre Ioam da

Beira,natural de Põtevedra em
Galliza, a quê (como diiTemos)

trouxe â Companhia , com íe

us íèrmóens,o Padre Fràncifco

Eftrada. Aceitou o Padre íoam

da Beira efte avifo com os joe

T 4
~

ih -s

P. loan. Lut
lit.T. C. -.

NicolíioLíi

cilíoto, M
loam ''M'

Beirã, i.'/'\

J/g??es iruj

Jíonarws

cia inchai
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te o glorioío Padre S. Francíf

co de Xavier, que nsrn podia

deixar <k íàhir vencedor quem;

D. Jaam

âe Ca/Iro

<governa-

\forrey da

Judia.

M
Vide Cour.
dec.6.1i.i.c.i

Çhron. Rej.
Ioan.3. p.4.
e.i

.

Mxfhxa. hlft.

Ind .Jib.i 3.

Hoc etum no
mine fclix,

quòd moficnti

Xaveiius affu-

it, &in extre-

mo illo ccrta-

nnincopf cgre

gum tuln.

lhos por cerra, ciando principio

ao ían&o coílume,comque ne-

fta Província íe recebem íenie-

lhantes deípachos : ficando to-

dos três cheos de notável con-

folaçam, Sc com grades júbilos

de alegria,ca
-ufando fan&as en-

vejas aos mais irmãos do Col-

legio de Coimbra,que nefte dia

tomaram poffe pêra todos os

annos continuarem eiras glo-

nofifiimas emprefas.

6 Logo íè vieram a Lis-

boa , bindoos o Collegio todo

acompanhando (como hoje fa-

zem ate a ermida de noíía

Senhora da Eíperança fora cia

cidade ) tendo entam ditofo

principio as íuaviífin as iagri-

más,que os mais dos annos ali

íe derramam, na deípedida dos

noííos miífionarios do Oriente.

Deram finalmente à" vela pêra

a Indiama armada daquelle an-

no.que conílava de íeis
h
náos,

das quaes hia por capitam mor,

Sc pêra fuceder no governo da

India,Dom loam de Caítro (fi-

lho de Dom Álvaro deCaftro,

governador da caía do eivei)

efte foy aquelle grande Dom
íoam de Caítro, vencedor dos

Rumes , libertador de Dio , Sc

exemplo de toda a honra, Sc

defintereíTe,o qual veyo a mor-

rer feito Viíòrrey da índia , tê-

do, entre fuás vidarias , huma
grande felicidade, como diz o

noííò Padre MaíFéo, * de lhe áf-

fíftir na ultima batalha da rror-

^Anno á

hia governado por tal capitam

Tiveram eílas nãos tam prof

pera viagem
,

quê, fahindo de

Lisboa em 28. de Março, lan-

çaram ferro em Goa 110 princi-

pio de Setembro,nam gaitando

mau que finco mefes,& alguns

dias: que,com efta apreííada,&

ditofa navegàçam , hia Deos

dando a boa viagem ao Padre

António Criminal
,
preparan-

doíhe huma glorioíâ coroa,que

lhe tinha tecida, de toda a e-

ternidade, pêra fer o primeiro

da Companhia, que deo a vida

pela fé , & o que nos havia de

abrir efta porta , que com mais

rezam merece o nome de efpe-

ciofa
,

pois por elia entraram

tantos, Sc tam glorioíos many-
res, vertidos de alviísimas eftò-

las , matizadas com a purpura

de íèu próprio fangue.

7 Foy o Padre António ]ymiujeí
Criminai tam infigne operário V* p.An

na índia,que chegou a ter a a-'^ Cm
bonaçam do Padre S.Franciíco

de Xavier, dizendo que defejá-

va
,
que os obreiros da noíía

Companhia, naquellas partes,

foífem íemelhantes ao Padre

António Criminal: Sc foy elle

era tudo tam imitador do P.M.

S.Francifco de Xavier,que(co-

mo bem diíTe íèu infigne 1 hi-

ftoriador)pelo muito, que defe

jou de fe lhe fazer femeíhante

nal

Luesn. lib.

cap. 17.

Luecnt lib.;

c. 1-.
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na vida,veyo ao nam imitar na
morte , como logo veremos.

Mandou o o íàncto Padre Xa-

vier por fuperior dos noííos à-

quella parte da índia, que cor-

re do cabo de Comorij ate os

baixos de Reraanacor , & Ma-
nàr,chamada a cofta da Peíca-

ria
j

que, íe merece efte nome
pelo aljôfar., que ah fe peíca,

melhor lhe quadra, pela ditofa

pefcaria de precioíiííimas péro-

las de tantas alrrjas de innocen-

tes , que ali bautizou o fancto

Padre Franciíco,& agora culti-

vava o bemauenturado varam

o P.^VmonioCriminal:& ainda

q a terra de tudo o mais he po-

briísima, com tudo tem traba-

lhos muy rendoíòs,&delles foy

efte bendito Padre entheíòu-

rando taes merecimentoís
, que

quando nam entrara no cèo, cõ

a precioía coroa , que alcançou

com íèu langue , alfas rico en-

traria,cõ os que grangeou, por

feus trabalhos. Era hum anima-

do retrato de S. Francifco de

Xavier ; fetenta legoas tem a*

quella coita, todas eftas corria a

pè,& defcalço, deíèjando paíTar

as ultimas rayas do mundo, pê-

ra em toda a parte pregar a fe

de feu creador. No trato,& ò-

raçam com Deos era tam con-

tinuo,que cada dia,à imitaçam

do Apoftolo S. Bertholameo,

quavefita vezes fe ajoelhava, de-

tendofe muy devagar, tratando

I com feu creador ; na converíã-
«ju^ i u ii. íú ii iM i

* '

-

i* '

-ii ,1-n ...

' ' "pi'»*—p>—iwsew« I mm i n i » i i i

2ZJ"

çam com homens eramuyaf-|
favel, acautelado, & modeftoj

no zelo das almas fervorofiísi-

iiiojcõ os fuperiores muy bran-

do, 8c obediente; çonfigo muy
aípero,& penitente,

8 Eftas heróicas virtudes
•

i ~ ;. I Levatam
]

principiadas em Roma, exerci-
\feosgétm

í tadas entre os noífos em Co- : contra os

imbra, perfeiçoadas na Pefca-

ria em os três annos 8c meyo,
que nella reíidio,foram difpon-

do a efte grade fervo de Deos,
pêra a gloriofa morte , com
que deo remate a tam fan-

eca vida . No principio de Iu-

nho , no anuo de i 549 . eftan-

do nas terras de Remanacor,no
lugar de Punicale , converten-

do, 8c ajudando aos feus pobres

Parauàs , permittio Deos
,
que

fubitamente fe levantáífe o gé-

tio de Naríínga , com féis mil

Badagâs (gente barba ra,& muy
cruel , inimigos capitães dos

chriftaosjosquaes vinham defa-

frõtar aos íeus deoíês, que viam

deíprezados , & .em eípecial o

íèu famoíb idolo do celebre

pagode, chamado Trichandur,

que eftava duas legoas de Pu-

nicale,& nam podiam íofrer as

âfrontas,que padecia, a vifta da

fé,que triumphava > traziam na

retaguarda muitos Mouros, que

também fe
%

vinham vingarmos

Chriftãos , conforme íèu ódio

tam antigo • vinham eftes bár-

baros aífólandb quanto achà-

vàm diante . Os Paravas da-j

Chrifiãos

da cofia dà

Pefcaria.

qu :11a
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n

.

Oferece/e

O P.Anto-

nioCrimi-

nalaòmar

tyrio.

quella cofta he gente muy coi-

tada, mais coftumados a pefear

pérolas tio mar, que a menear

armas no campo: os Portuga e-

íes nam eram mais que quaren-

ta (eftes fem muros,nem repai-

ros
5
nemmuniçoens) julgando

que era temeridade refiftirlhes

em teria, trataram de falvar as

vidas.no mar; & afíim fe reco-

lheram ao -navio, pedindo,com

grandes veras , ao Padre fe fal-

vàííe em fua companhia ,
pois

clle sò nam podia Ter bom á-

quelles chriftãos; porém como

o Padre feguia as leys do bom
Paítor,nam quiz deixar as ove-

]has,aindaque lhe cuftáííe dei-

xar a vida ; refolvefe a ficar en-

tre os íèus chriftaõs , nam por

lhe parecer que poderia clle sò

defender a tantos,maspera que

nam morreííem tantos, efeapa-

doellesò: principalmente que

era coufa indigna de hum pre-

gador apoftolico, defemparar

os feus chriftãos, quando os ini-

migos os vinham demandar
i

fendo a caufa porque os mata-

vam^ fé, que elle lhes pregava;

& em nenhuma boa rezam po-

dia eftar
,
que morreííem elles

por fer bautizàdos , & que fu-

gi ííe, com. vida, quem os bauti-

zou.

9 Go;n efta refoluçam íe

foy o fervo de Deos à Igreja

(que eíla era a -fua fortaleza)

nella, aquelle dia, offerecèra o

íàcriíicio incruento , defejando

ofierecer todo feu íangue por

holocaufto íuaviííimo, a quem

primeiro por elle íâcrificàra

fua vida. Sahe dali cem novo

animo (como acontecèo ao Se-

nhor, m quando no horto , de-

pois de recorrer a òraçam ,
íà-

hio mais animoíb aos inimigos,

que o pretendiam matar) pro-

curou, por todas as vias, defen-

der fuás ovelhas;& quando vio,

que era jà impoíível pederlhe

valer com a vjda, quiz que pri-

meiro a elle lhe deííem a mor-

te; poemíè diante des íèus chri-

ftãos , como fe folíe muro pêra

os defender elle ío a todos jun-

tos ( da maneira que na mefma
occaíiam,& lugar, o tinha feito

oglorioíò Padre S.Franciíco

de Xavier) com os joelhos em
tcrra,os olhos no cèo, & asmães

levantadas, efperando os eíqua-

droens dos bárbaros Badegàs,

porque íèmpre os valeroíos Tol-

dados de ChriftoTe adiantaram

aos tyrannos, fendo mais apref

fados em oíFerecer o peícoço,

do que elles em levar da efpà-

da. Defta maneira o encontra-

ram os da vanguarda, 8c nenhú

mal lhe fizeram, ou porque já o

davam por rendido ,ou porque

elles, ainda que barbarosyíe rê-

dèram àvifta de tam humilde

poftura. Chegou a retaguarda,

na qual vinham muitos Mou-
ros , capitães inimigos da fé de

Chrifto;bum delles, brandindo

furiofimete a laca, o atraveííbu

Mate. e. z6

"M 6

P Lucena
vitaS. Xav
i.cap. 17.

Como j

ala ceai

nela
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nata capi

jccfeslpiri-

elda-

, q lhe

ram de

de mor

pela ilharga eíquerda- logo lhe

tomaram a roupeta
,
que ellc a-

judou a tirar , banhada em feu

próprio íàngue,pèra ficar de to-

do deípojadom todas as coufas

deita vida, imitando aíêu crea-

dor,que morreu na cruz, largci-

do primeiro feusVeítidos
5 de-

pois lhe deram outra lançada

no peito, porque nam era bem,
que íòldado

,
que morria como

esforçado , foífe ferido nas co-

ftas,como covarde;&finalmen-

te coma terceira lançada ("que

eram neceííarias muitas pêra

derrubar "tam forte guerreiro)

cahio morto /obre hum lado,

imitando ao bom IES.V
5
que

também reclinando fobre ou-

tro lado a cabeça , eípirou na

cruz»

10 Cahido © Padre, levã-

tàram os bárbaros huma gran-

de grita , como em final da vi-

storia; logo lhe cortaram a ca-

beça,que(como por trophèo de

íua fereza,& em final da viriga-

ça, que vinham tomar, em no-

me de íèus falíòs deofes j de-

penduraram na mais alta torre

do íeu pagode, tendo por gran-

de gloria ver emmudecida a

lingoa, que pregando os cófun-

dia. Também lhe tiraram a ea-

miíà , toda banhada em o íàn-

gue, que tam liberal corria, êc

como bandeira vermelha
j que

denunciava guerra contra os

chriftãos , a puzeram em hum
lugar alto; poíto que nã. veria-

227
de parece que foy em final de

que íè ievantava bandeira de

paz, porque dali por diante a

gozou toda aquella chriítanda-

devcomo íe Deos noíío Senhor
quizefie moílrar

,
que davacõ-

pri mento
, depois da morte de-

ite noíío bemavêturadó defen-

íôr da fé , aos grandes deíejos,

que em Vida teve da paz,& cõ-

íervaçam daquella fua tam que-

rida chriftandade; que nam po-

dia deixar de fer paz muy bem
lograda, a que foy comprada
cora o íãngue tarri precioíb.

Em toda aCompanhia foy muy
feftejada efta ditoía forte, & to-

mada, como em primícias das
muitas femelhantes,queaodiã-

te feus verdadeiros filhos pade-

ceram, dando liberalmente a

vida do corpo, por quem os ti-

nha livrado da morte da alma.

Com rezam íe pôde gloriar í-

taíia , por nos dar o primeiro,

que morreo pela fé no Oriente,

& lhe podemos dar os pacabes,

pois deíle feu eftado fahio pêra

o eítado da índia, quermcomo
primeiro capitam,fendode Par

ma,levaííe a primeira palma das

muitas, que no eéo , entre fer-

moíbs eíquadroens de marty-

res triumphãÉes , leva nas mãos

vencedoras (por infignia de íua

viótoria ) © irifigne choro dos

martyres da Companhia.

1 1 Efte foy o muy ditoío va-

ramAntonioCriminaljpnmeiro

miífionario da índia , depdis de

S.Fran-
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virtudes,

(§ traba-

lhos do P.

loam da

Beira.

S .prancifco de Xavier, & pri-

meiro da Companhia, que pela

fé de Chrifto derramou o Tan-

gue. Muito pudéramos dizer de

feu companheiro o Padre loam

da Bdra , o qual foy hum dos

mais milagrolòs varoens ,
que

teve a Companhia na índia
5

padecèo grades naufrágios, por

acodir ao bem das almas ;
cor-

rendo, por vezes,todas as ilhas

Malucas, & de huma delias an-

dou dous dias íòbre as agoas

do mar ,
abraçado a hum ma-

deiro,lidando com- os màres,có

os ventos, com a fome, & com

a morte; ate que o meímo mar

o lançou , como a hum lonas,

v|vo na praya. Outra vez fe a-

lagou o barco,em que navega-

va , & defaparecendo o Padre

entre as ondas , íalvandoíe os

mais navegãteSjO vieram achar

na praya, com o veílido enxu-

to,todo cheo de alegria , efpe-

rando pelos companheiros. Em
huma ilha das Malucas profe-

tizou ocaftigo do ceo,aos que,

fendo chriftãos,a'poftatàram; &
fahindoíe d'entre os apoftatas

(
por nam fer participante no

caftigp , pois nam podia íêr tef

teniunha da emenda ) o cêo fe

poz em armas contra aquelles

peccadores , diíparando fua x§v

forçada artilheria de rayos, de

coriícos, de chuveiro de pedras

groíTas.de nuvens de cinza,que

cahiam íòbre a povoaçam dos

rebeldes, rebentando o fogo

\ das entranhas da terra,ccm no-

vo, & efpantoíõ parto(que cen

tia perveríos nam lò o inferno

arde em lavai èdas , mas tambê

a terra produz incendies) tudo

com tam horrendo eílrcndo,

que parecia abalaremíe csrnef-

mos cunhàes da firmeza da ter-

'

ra , íebre a qual o
n
Propheta

diz,que eftá fundada.Foy Deos

íervido, que os que efcapàram

do fogo,abjuráram íua peifidia,

j
& fe reconciliaram com Deos,

fendo abfoltos por efte fancto

varam; o qual chegou,ccm feus

glorioíos trabalhos , a bautizar

neftas ilhas,cõforme acho eferi-

to, mais de íínccéta mil almas:

efeapando , muitas vezes, mila-

groíameme da morte
,
que os

;
Mouros lhe machinavam

5
até

que finalmente acabou íàn&a-

mente em Goa, querendo mui-

tos darlhe o gloriofo titulo cie

martyr, pois tantas vezes teve a

occ afiam do martyrio
,
pêra o

qual a elle lhe nam faltou a võ-

tade, poílo que ordenou Deos.,

que lhe faltáflè o eífeito.

n . G.terceiro companhei-

ro foy o Padre Nicoíào Lan-

cilloto , o qual foy o primeiro

Reitor do Collegio de S. Paulo

em Goa,& trabalhou tam inca-

lavel, pelo bem das almas, que

veyo aquafi intiíícar; porém
fendd o corpo tam fraco, anda-

va o eípirito muy valente. Em
Coulam fez obras tam mara-

vilhoías, que todos a huma voz

fffal loj.n.^

Qui funciafti

tciram fupet

íiabilitavcm

i ízíí na

.

BcãSpa

tes do

NkelM
Lãcillcl

o no-
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rtifua-
I

s publi

• tamhè

n lou-

veis.

o nomeavam por sa&o, porque )

nunca faltava aos infleis, bauti-

zando , nem deixava de acodir

aos chriítãos
,
pregando. Mui-

to havia que contar deftes três

incomparáveis varoens; mas ií-

to bafte pêra a noífa província

de Portugal fe confolar muito,

8c em eípecial o Collegio de

Coimbra , por íàhir delle eíla

gloriofa miííam de tam herói-

cas peííoas,como foram os Pa-

dres António Criminal , Ioam

da Beira,&Nicoláo Lancillotoj

o mais deixemos a quem eícre-

ver a Chronica das províncias

da India;&nós agora nos volte-

mos ao noíTo Collegio de Co-

imbra i

CAPITVLO II.

Exerckamfe os noffos em Co-

imbra com varias mortifica-

çoens em que osprova oP.

M.Simam Ro-

drigues.

Inda q as penitencias

exteriores nam fam tã

neceíTarias, como as

interiores; & por outra parte,a-

indaqfam mais arrifcadas à vai-

dade \ cõ tudo nam fe pode ne-

gar,^ cauíàm grade edificaçam;

porq como oshomés, q sò vèm

o c| há por fóra no corpo!, nam

porTam,ao certojulgar do inte-

rior da alma, governafe pelo q

alctçam cõ os sétidos,fervindo

a viíía do bom , ou do mào ex-

terior , como de mam de reló-

gio, que moílra o concerto, ou

o dcícõcerto das rodas mais in-

ternas :8c tal vezíàm neceíTarias

eftas moílras, 8c eítes íinàesde

mortificaçoens exteriores , 8c

muy conformes com a doutri-

na de Chriílo, 8c com o exem-

plo dos íàndos
,
porque ainda

que o Senhor
a
nos eníinou,que

a eímola havia de fer em fegre-

do;& aòraçam b
fe havia de ter

efcondida: cõ tudo também nos

diz,
eq obremos de maneira,que

appareçam noíías boasobras,as

quaes rendam gloria a Deos,&

caufem edificaçam aos homés.

Bê eftava em toda eíla doutrina

o P.M.Simam; 8c ainda que fa-

bia,que as penitencias extraor-

dinárias iam menos conformes

com o noíío inftituto,com tudo

julgava, que neftes princípios,

em que noífa Reíigiam eftava

em ííia primitiva idade, fe podi-

am permktir femelhantes fer-

vores, 8c íe deviam approvar a-

quelles exceífos- porque (alem

de aííim os exercitarem os fun-

dadores das outras fagradasRe-

ligioens) ajudam muito feme-

lhantes demonftraçoens pêra

humildade dos que as fazem,

& pêra edificaçam dos que as

vem.

z Efte eípirito de mortifi-

cações íè tornou atear,nefte an-

no de 1 54 5,
.como hu fogo vindo

Jinnodi
j

Copanhia
]

6.

Matt.c. 6,11.4.

Vt fucleemo-
fyna tua inab-
Icondito.

b

Erc,6.tncrain

cubiiulum, &
chufo oftio,

c

Mat.c3.r1. 36.

Vt vidcãtopcta

vefira bona , &
ftlonficcnt pa.
ttõ reftcú.&c

V do
mmf^^mmmrtm^f^r.
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Chrijlo de

Grandes

I mortificn-
' u-oês noCoí
' leg/oJeCo

imhfa.

a
AHCol c.j.n.3

ixpoliãres vos

vctetem homi
fie, cúaílibuí

fuis,& induen-

tesnovHm.Stc.

do cèo, por meyo cio Padre M,
Simam , em todos os fogekos

do Coílcgio de Coimbra: cada

qual íe fazia cruel guerra a fy

meímõ S, mortificando íeus ap-

oetites, quebrando íua própria

vontade , deípindo totalmente

o homem velho, conforme ao

confelho de íàm Pâulo,
d & ve-

ftindofe de Chrifto crucifica-

do; de tal forte,que todo aquel-

1c Collegio era hum retrato

vivo de Chiiíio morto ;
aon-

de fe nam viam mais que hu-

mas continuas batalhas da gra-

ça vencedora Contra a nature-

za íopeada ; da virtude contra

os vicios ; & da Religiam con-

tra o mundo : & peia que

nam pareça que uíàmos ter-

mos de encarecimentos alhe-

os da hiílorÍ3 , que contamos,

& deíviados da verdade
,
que

profeíTàmos, íabemos que eíla-

vam as paredes das cellas , &
dormitórios rociados com Tan-

gue , que, à força das difcipli-

nas, derramavam de íeus inno-

centes corpos,deíèjandò imitar

a íeu meftre,&. Senhor, nam sò

no tormento, mas também em
o numero dos açoutes

,
pòrfcjue

de muitos fe conta,que preten-

diana chegar aos finco mil,&tã-

tos; que tal era o rigor da mor-

tificaçam,&tal o fervor daquel-

les primitivos habitadores do

noíib Collegio de Coimbra; &
os que nos criamos em o novi-

ciado velho daquella cafa,alcã-

çàmos ainda grandes veítigios Ccpam

óeítes ían&os exceílos; parece- 1 6-

do os cubiculos,&as cellas mais

bé adornadaSjCom eíta purpura

de íãngue, do q as falas reaes ;
a-

derecadascõ viítoías amaçoés

de borlados ricos, & de tapece-

rias preciofas. Ainda hoje ájcsb

çamos huas certas lapas m cer-

ca doCollegio,parte abertas pe-

la natureza, pai te ajudadas cõ o

picam,qmais pareciam covisde

feras, q moradas de homês,cujos

lados tedos eftavam banhados

em íangue dos que ali fe hiam

recolher a fazer penitencia,imi-

tando a S. ígnacio na íua lapa

de Manreza.

3 A mayor contenda era

íobre quem havia de trazer a

rou peta & omantèomais re-

mendado, 8c fobre quem havia'

de hir â cidade veftido com o

pelote de burel , & aquelle fe

dava por melhor defpachado,

que fahia neftas mortificaçc-

ens mais provido 5 & como o

P.M. Simam fabia bem os the-

íòuros,que neftas mortificações

eílavam encubertos
?
ifacilínente

lhas concedia liberal, por nam
atalhar o merecimento", & por

nam impedir o fruito
,
que de

tam fervoroíâs refoíuçoens fe

podia recolher : 8c nara íó lhes

concedia as penitecias, q os ir-

mãos,de íiia meíma vôtàde, lhe

pediam, íènam que també lhes

dava outras
,
quando elles me-i

nos as efperavam, & por vetara'

iue
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queeftas, porq tinham menos

de própria • vontade , tinham

mais de merecimento. Reco-

lheramfe huma vez .de íua pe-

regrinaça' o irmam Manoel Al-

veres(q ao diante foy hu grade

miífionario na India)cõ oPadrc

í^uis Gonçalves da Camará; &
quando foram ao dar da conta

(como coílumam os que vem

de fora) diííe o Padre Luis Gõ-

çalves de feu companheiro, co-

mo nam pudera acabar cõ elle,

paífando pela cidade de Viíéo,

q fe mortificafíe, emhircõprar

dous réis de azeite a hua téda,

pêra comerem hu pouco.de pei

xe , c[ tinham recolhido de ef

mola
,
por mais que o amoe-

ílàra
,
que vencèfle aquella re-

pugnância da natureza , & co-

vardia do eípiíito : chamao o

Padre meftre Simam , & que-

rendoo mortificar a elle, & en-

íínarnos a nós } lhe meteo em
huma mam huma moeda de

cobre , & em outra huma al-

motolia de barro , & mandão,

q torne outra vez ao caminho,

& volte á cidade de VifeO) aon-

de compre os dous réis de

azeite, na mefma venda , a que

nam quizera chegar, & fe torne

ao feu Collegio. ,

4 Nam havia aqui poder

repugnar,porq jà o que o man-

dava nam era o copanheiro da

peregnriaçam, mas era o fupe-

rior doCollegio; abaixa obõ ir-

mam a cabeça,como verdadeiro,

obediete,poé o peito à difficul-

dade , & os pés ao caminho , &
parteíè pêra Viftk^q difta como

1 3. legoas de Coimbra, sò cõ a

moeda em huma mam
3
&almo-

tolia na outra
j
porém, íe vay a

falar verdade(como elle depois

contava ) cuidou ao principio,

que aquella obediência mais

era pêra o Padre o provar no

affeáx^que pêra elle a executar

na obra; fahe de cafa,vay anda-

do^ a cada paífo lhe parecia,q

hiam corrèos nas coitas , cj jà o

chamavam, Sc o abfolviam da

jornada; olhava de quando em
quando pêra traz 3

& como nin-

guém apparecia, caminha va a-

diãte,enganandofecom eíperã-

ças de fedo apparecerfeu liber-

tador; até q chegado a Botam,

(que difta duas grades legoas de

Coimbra)& vendo, q ninguém

lhe vinha nas coitas , fe veyo a

reíòlver , cj a coulã hia de fizo;

apoftafe logo,com grande prõp-

tidam, a comprir Tua obediên-

cia; vay por diante,pedindo ef-

mola pêra fe fuftentar, chega a

Viféo, bufea a venda , compra

feu azeite, faz volta ao Colle-

gio (finco dias depois de íua

partida) entra por elle, vay de-

mandar ao Padre M. Simam;

oíFerecelhe, em prova de fua o-

bediencia (com huma certidam

de hu facerdote grave) a almo-

tolia cõ oazeite,ao modo que o

Propheta Elias offerecéo à viu-

va Sareptana , em teftimunho

6.

Notável

ohediencia

de huno*

v.i#i>.

j.Reg.ty.
a. 16,

cie
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M. Simant

exercitou

em humil-

dade ahã
rovico.

ymtio de 2 X %_

Um-to de
<je fua charidade \ achando

,

1 545- que à conca da obediencia,que

comprio, era muy bem empre-

gado hum caminho cam com-

prido, que andou, & defandou,

fatisfazendo, cõ ventagem,a re-

pugnada da natureza covarde,

com a promptidam da graça

valeroíà;moftrandoíe verdadei-

ramente fervo fiel neíte pouco

ê Portugal, em penhor do mui-

to, em q muito o foy na índia.

5 Aííim provou o Padre

ComooP. Jvl. Simam a obediência deíle

irmam
;
vejamos como experi-

mentou a humildade de outro.

Havia noCollegio de Coimbra

hum noviço naturalmente al-

tivo , & mais do que convinha

brioíò; nefte deíèjava muito õ

Padre meflre Simam , que fe

fundâííe bem o eípirito do
defprezo do mundo, & o pre-

ço da fan&a humildade. Man-
dão chamar diante de íy , diz-

lhe
,
que íè và veftir em hum

pobre pelote • & que foííe

;

como moço dos recados , a

cafa de hum calceteiro , &
lhe de^e humas meyas a con-

certar: obedecéo o noviço, co-

breie com o pelote , toma as

meyas nas mâos,&poernos pès

ao caminho, vayíè a cafa do
calceteiro, que morava na pra-

ça de Coimbra , bem diftante

do Collegio , dálhe as meyas
a concertar, 8c. volta pêra ca-

ía muy contente
,

por cuidar,

que jà tinha íàtisfeito com a-

quella mortificaçam
$

porem

(ou foííe
,
que hia divertido cõ

algúa boa coníideraçam; ou,

que à vifta dos muítos,que pu-

nham nelle os olhos , nam ad-

vertio nas meyas, que trazia nas

mãos) o certo he,cjeile chegou

ao Collegio íèm huadellas,nam

com pouco fentimento, quando

cahio em íèu deícuido : mas o

P.M.Simam
,
que nefta meya

perdida, achava meyo pêra con-

tinuar no que entendia íêr pro-

veito do irmam, defejando,q cõ

a obediência ajuntáííe a humil-

dade , o tornou a mandar buf-

car a meya
,

perguntando por

todo o caminho
,
quem lha

achara ; aííim o comprio o no-

viço,padecendo na bufca riíòs,

& zombarias dos que nam/a-
biam o íegredo do que balea-

va, que mais era o abatimento,

que achava ç que a meya
,
que

perdera; & menos entenderam

o precioíò theíôuro daquelle a-

chàdo, que foy o vencimétode

fuaaltiveza, fervindolhe efta

perda do caminho de tornar

mais rico pêra caía.

6 Deita maneira mortificou

o P.M.Sima a eíie, q jà era no-

viço; vejamos como experimé-

tou a outro
,
que o pretendia

fer : havia em Coimbra,em ca-

ía do Biípo Dõ Iorge d'Almei-

da,hum famoíõ rangedor de te-

cla,chamado Ambrofio Ferrei-

ra, home muy eítimado, por íêr

muy infigne nefta arte. Por

Cífam

6.

JmlroJ,

Ferrem
tratado

trariia

panhia.

morte
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morte do Bifpo , cõ aventajado

partido, o paííàrã ao ferviço dei

Rey; porem elle tratou, cõ gra-

des veras , de íè parlar antes ao

de Deos, vendo o rifco,que no

mudo tinha, de fua falvaçam; &
pêra de todo põto fe íàcríficar a

Deos,determinou de entrar em

alguma Religiam,aonde o nam

eftimaííem pelo Teu talento,

tam prezado de todos ;
tra-

tou
,

pêra iíío , de entrar na

Companhia ; & como nam ti-

nha letras pêra Ter facerdote,

qniz íer coadjutor temporalma

qual occupaçam lhe nam fica-

vam na Religiam outras teclas,

que tocar, mais que a vaííoura,

os inftrumentòs da cozinha , &
as chaves da portaria ,

que el-

le defejava antepor aos íeusma-

nicordios, aos Teus órgãos, cra-

vos^ realejos.

y Tomada efta dei ibera-

çam,partefe de Lisboa a Coim-

bra, vay demandarão P. M. Si-

mam, que entam íe achava na-

quelle Collegio. O P.cj muy bé

conhecia a Ambroíio Ferreira,

vedo qua pouco poderia fervir

na Companhia ,
por íua idade-,

& de quanto proveito feria em

outras Religiões,em q houvéfíe

choro, por íua infigne arte, tra-

tou de o perfuadir a que foííe

demadar outra Religia,na qual

pudeííe empregar bê o talento,

em cjDeos o fizera tam infigne.

Namfe deixou vêcer Ambroíio

Ferreira defte cõfelho, perfiílio

Notável

prova da

vocãcam

deAmbro-

fio Ferrei-

ra.

na mefma pretêçam; dizendo, cj
I |$ffe

pois nam tinha outras riquezas, '

q deixar por amor de Deos,lhe

queria fazer facrificio deitaTua

arte, entrado emReligiam,aõde

a nam pudeííe exercitar, 8c aõ-

de o nam eftimafsé, como fari-

am em qualquer outra. Quãdo

o Padre M.Simam vio efta de-

terminaçam, tratou de lhe por

diante hua condiçam pezada,

que ou ajudàífe ao divertir, ou

lhe ferviííe de o provar

.

J/ede , lhe diz , fenhor ^Ambrofo

Ferreira, \a eme me dizeis
,
que afim

de ferdes defefiimado no mundo , vos

Vindes d Companhia
, fe ejídis deter-

minado a meter debaixo dospés apro-

pria esíimaçam
;

porque ejiou pofo

4 VOS nam receber
, femprimeirofa-

zer Prova desia voffa deliberaram,

com algum aBo publico,
ffl

fcjaefte,

Virdes, de dia, do ^Arnado
(
que he o

mais baixo da cidade ) até o nofo Col-

legio (me eflá no mais alto ) com hu-

ma caveira de hum morto na mam^a

Vifia de toda a cidade , detendovos a

fazer oraram em todas as Igrejas^ue

achardes no caminho.

p Bem vio o novo preten-

déte da Religiam, a difikuldade

da propofta, que era ainda mais

l trabalhofa de cõprir, e m hu ho-

me tam conhecido por fua ar--

tc,& tam amado por fua condi-

çam: nam perdeo porém o bõ

mufico o comparto nefte con-

traponto, que lhe metiam,pêra

pizar os pontos de honra; vayíe

a cafa , armafe com a òraçam,

~v 3
)era



1 yinno de 234 Cbronua da (AmpMèJà de lefti emPortuç/ii.

I Ghriflo de~"

1
r545

I
Motmm

I mortifica-

is ca/n de

| A/nbrefio

Ferreira.

pêra entrar em cará dura bata-

lha- íàhe logo, aíTirn' como efta-

va,com capa , & eCpada , com
huma caveira Tias mãos, â vida

de toda a cidade , hindo muy
devagar,com os olhos fitos nel-

ia,fem os divertir pêra nenhu-

ma -outra parte. Com a viftarde !

ta! íiovidade nam podia deixar

de haver grande abalo na gem-

te
,
principalmente fendo Am-

brofíó Ferreira ram conhecido:

os amigos ficaram como atóni-

tos., períuadindoíe cjue hia dou-

do (que ertes íàm os penfamen-

íos errados do mundo nos acer-

tos da íalvaçam) o mayor tra-

balho foy o que lhe deram os

mininoSj concorrem logo mui-

tos,cercamno,feguemno,perfe-

guemno (como he cortume fa-

zer aos eloudos) fazem mil gei-

tos,levatam grades gritas,acòde

gente ás portas, às janellas, íem

fe datem a confelho , com erte

erte oovo efpectaculo • & qua-

do chegou á igreja de S. Cruz,

pêra nella fazer òraçam , era jà

tãta a rapazia, que o períèguia,

que^foy necefíario aos amigos,

pelo livrar -de fuás mâbs,& nam
lhe prejudicarem mais à cabe-

ça /que elles cuidavam que era

a culpada) tratar de o recolher

em alguma caía : porém o apo-

rtado pretendente hiatam mo-
ei e fto, & tam feguro , que nem
dava pelos gritos dos mininos,

nem pelas amoeftaçoens dos a-

mÍ£os,
; pondo diante dos olhos

nam menos a caveira,qwe tinha

i

nas mãos, que a Chriíto,que le-

vava mo penfamento , a quem

primeiro Hei odes, e com íua

corte,tinham defprezâdo como

doudo.

io Comefta mortifica-

çam, vencendofe a íy , & trium-

phado do mundo , chegou ao

Collegio , aonde o eftava eípe-

rando o P. M.Simam, que,vifta

íua conftancia na pretençam,&

quam bem foubera deíprezar a

vaidade, b recebèo na Compa-
nhia , na qual viveo com grade

exemplo, exercitandoíè fempre

em offkios de humildade, pro-

cedendo,como homem, que ti-

nha premeditado naqueíla ca-

veira (que levou , fendo vivo)

qual havia de fe ficando mor-

to . E nam foy erte o mayor
exceífo

, que tem fucedido por

hir bulcar a Deos á Religiam,

que S. Hieronymo conta outro

de hum mancebo cortefam
, &

rico ,• que peia melhor fugir ao

mundo, fem ter em que lhe pe-

gar, íe deípio de todos feus ve-

rtidos^' nu, pêra mais imitar a

Chrirto crucificado,íê foy pelas

ruas publicas, correndo ao mo-
rteiro, aonde jà o Abbade o ef

tava efperãdo,por lhe ter Deos
revelado que iahiíTe depreíTa

a recolher a quem , com
tal fervor, o vinha

bufear.

CAPÍ-

^Amo cl

OfdmÈ
6.

Luc. c.15.1

1 1 .Spccvii au

tê illú Hcrod<

cuin exwcitu
íuo.

ReceleoF

M. Simar,

naCcmpa

nhia a Ar,

hrofcoFer

reira-

D Hieien. in

• risãPasr.

li
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CAPIT O III.

Continham osnojfos, por or-

dem do Padre meflre Simam

KodíigueSy com efias mor-

tificaçoens pdltcas 9

em que os exer-

citava*

Ahiam muitas vezes òs

noííos
,
pelo meyo dá

cidade deCoimbra, prè-'

gando, & bradando penitencia

pelas praças , & c

pelas mas pu-'

blicas. Hum dia,íbbre a tarde,

chamego P. M. Simam aos ir-

mãos Manoel de Nóbrega, Va-

leriano Mendes,& Manoel Fer-

nandes ( todos três *ao diante

muy &elofos pregadores ] & in-
:

fignes obreiros na vinha doSe-

nhor)os quàes, íahindo á boca

da noite, tocaram huma cam-

painha i 8c, parando em certos

lagares, levantava hum dos cõ-
;

panheiros a voz, dizendo, Lem-

bramos,- irmãos , me ha gloria perâ

bons
, (Êf

Me há inferno pêra, os que

ejlam emfeccado mortal-,8c foy gra-

de o fruito
j
que daqui fe tirou,

como fe via nos muitos, que fe

compungiam, 8c vinham á noí-

fa Igreja tratar do melhoramé-

to da'vida.

z Mandou loo-o ao outro

dia dez, ou doze juntos em cor-

po , &' com lua campainha na

mam , na forma dos primeiros:

os quáes,pelos rneímos- lugares,

knçauam o pregam íeguin te:

TeecaaoreSjpws haveis de mwrér^y
dar conta a Z>eos de voíía confaencid^

apartamos de)>ofjos pçccadúsi : íuce-

dèo que entre outros, que aco-

diram a eftas vozes, foy hum
honrado facerdote fecuiar, o

qual também, levado de faneco

zelo, & contentandolhe muito

ehba traça dos brados , fe mecèo

de volta entre os nóííos; &, co-

mo homem
5
que íabia mais da

terra , 8c conhecia melhor os

bairos, chegando a certas para-

gens, aonde elíe fabia, que mo-

rava gente de menos exemplo,

dizia aos ríòííos irmãos era la-

tim
,
por nam fer entendido da

gente popular
s

Ffatres \ clamate

hic, clamate-^ 8c fe ellç isem lho

encommén dava^mel hor ;biáda-

vam, repetindo o íeu pregam;

ao qual reffíondia o povo
,
que

os feguia , com fuípiros ao céo,

gemidos de coraçarm' batendo

nos peitos, & pedindo a Deos

miíèricordia.

3 Logo ao dia feguinte

[porque neftas coufas nam per-

mittia detença) mandou vaiios

irmãos por d iverfas /partes da

cidade, também em corpo, &
com os niefmos íiriàesdemo-

deftia,& humildade- 0$ cjuàes,

ao íbm das campainha^ que ta-

criam , convidavam a • gente a

ouvir a palavra de Deos • aba-

""V'4 loufe

6.

Vatn ou-

tros prè- i

gar em pu.

Mico nas

praças.
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ChnHo & louíe a cidade toda com tal no-

4 5> vidade , 8c concorrendo à pra-

1

ça, pêra onde os chamavam, Te
j

enchèo de grande multidam

de gente; logo puzeram,no me-

yo c3ella,hum púlpito, no qual,

íubindo o Padre António Go-

tnef(doutor Sorbonico 3
pela V-

niverfidade de Paris) fez huma

admirável piègaçam da morte,

fobre aquellas tam repetidas

táJfc mPuhercm mertèns : o m-

ceíío do fermam foy notável,

muitas as lagrimas , os fufpiros

muy repetidos,com outros gra-

des ílnâes de contriçam : aca-

boufe o fermam , com pedir a

todos, cj ao feguinte dia, na mef-

ma hora,viefíem ouvir,do mef-

rao lugar , ao Padre Francifco

Eílrada ( famofo pregador da-

quelles tempos,como temos di-

do p.frâ-, to) o cjual, ao outro dia, por fer

cifco Epa ]

c| a glonoíà Magdalena , fez hu

largo,& eloquêtiílimo fermam,

a mais de finco mil almas, que

fe ajun taram, íobre aquellas pa-

lavras, Lacrymis capitngare pedes

ew , ffi
cupillis capins fui tergebdt-^

com tam notável abalo, & tam

copiofo fruito , que logo con-

correi muita gente compungi-

da ao Collegio , chorando mil

lagrimaSjComo cervos feridos,a

buícar a fonte manancial da di-

vina graça, pelo íacramento da

confiííam;& alguns,dos melho-

res da Vniverfidade , vieram,

com grande fervor
,

pedir a

Sermam

aa napra

t:a.

Luc.c. 7.n.j8,

Companhia.

3 Eftes bons eíFeitos fahi-

ram dos fermoens dos Padres

António Gomes , & Francifco

Eftrada: também o irmam Gõ-

çalo da Sylveira, & outros, que

no mundo tinham fido illuftrif-

i

fimos, fizeram outros íermoes,

nam pregando com brâdos,mas

bradando com exemplo : por-

que fahiram muy pobres , com
humas roupetas pardas , muito

velhas,a pedir eímola pelaspor-

tas, da maneira, que coftumam

os pobres ; exprimindo aquelle

mefmo encolhimento , & hu-

mildade
,
que le vé nos pedin-

tes; repreíentando em fy por a-

mor , o que aquelles moftram

por neceífidade. Efpantáramfe

muito os graves da jerra , 8c os

da governança da camará, de

ver,em hábitos de pedintes,aos

que tinham conhecido com tra

jos de fidalgos; & pcríuadindo-

íe que grande devia fer a falta

do neceííario, que obrigava a

tâes peííoas , a pedir pelas por-

tasse ajuntaram em camara,aõ-

de , havido íêu coníelho íbbre

efte caíò(que elles julgavam íèr

novo , & que lhes nam feria be

contado, nam acodirem,em tal

occafiam,ao Collegio, que lhes

parecia devia de eítar em gran-

de falta do neceííario) manda-

ram íuas embaixadas, oíferecé-

do fuás fazendas , & ainda fuás

peífoas
,
pêra ajudar a tirar as

efmolas: & íè nefta oíFerta mo-

Clpanhia

6.

Vay o ir-

mam Go-

calo daSy

•veira pe-

dir efmah

pelas por

tas.

ftraram
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hiiirofegundo. CapAII

imos no

f

x em cor

bufcar

oa.

'ernafe tf

rvantar !

erfeguicã

ontra as

nortifica-

oês puhli

as dos

wffos.

ftràram a boa vontade,que nos

tinhamcambem manifeltàrarn,

que nam entendiam o myfterio

deite noíío petitório \ cuja ri-

queza eflava , nam em áíaf di-

nheiro, mas sò em pedir eímo-

la,

5 No mefmo tempo hiam

outros em corpo , com quartas

de barro às coilas,veíKdos com

os mefmos pelotes curtos , a

bufcar agoa ao rio , 8c a hum a

fonte, que eftâ hum pedaço fo-

ra da cidade , à que hoje cha-

mam a fonte do Bifpo : nefte

fervor entravam perToas de

muito reípeito , & autoridade,

como era o Padre Luis daGra,

(que dahi a pouco foy Reitor

do Collegio de Coimbra)o .Pa-

dre Manoel Godinho (que nõ

Collegio tinha ofHcio de me£
tredacafa, que em parte ref-

pondia ao que agora he de mi-

niftro 5 Sc também, dentro em

poucos annos , foy Reitor do

mefmo Collegio ) o Padre An-

tónio de Quadros
,

pevToa de

grandes talentos,& outros mui-

tos , de que, por vezes, rizemos

larga mençanu
6 Muito edificavam a

muitos eíles fanétos exceífos,

porem também foram caufa de

grandes murmuraçoens , que

tornaram refufcitar. em toda a

parte > fobre maneira eftranha-

vam bradarem, & pregarem os

noííos pelo* lugares públicos;

como fe a palavra de Deos ef-

V^ .. .") / ^Annodi

tiveííe atada, sò ao púlpito das 'Cópanhid

Igrejas ; o certo he,que atè dos 6.

púlpitos nos faziam, naquelle^

tempo, a charidade, chamando
ddudices, impertinências^ hy-

pocrefias a noífas mortificaço-

ens no trajo, & a noífas prega

çoens nas ruas
) como lè nam

foífe melhor pregar nàs praças,

que murmurar nos púlpitos.

Grandes poeiras fe tornaram a

levantar nefte particular • mas

nam faltaram também muitos,

que Vendo o efpiritodâ Com-
panhia , & o que pretendíamos

com eftas publicas demonílra-

çoens , nos defendiam em íe-

gredo,& nos autorizava no pu-

blico, julgando, que nam eram

doudos,os que fe mortificavam

cômofanótos*, & juntamente,

que as acçoens, que fatiamos,

mais eram fegund o a doutrina

divina, que conforme os proce-

dimentos do mundo^que à ma-

yores excelíeis chegou h
Iíaias

mãdado pelo mefmo Deosipois

teílimunha aEfcritura fagrada,

que pregou ao povo, andando

nú,& defcalço , Etfeatjíeyadem

nuduSy (^r difcalceatus : & nota &
Cyrillo cAlexandrino, que nam

fizera Ifaias cafòvde lhe pode-

rem eílranhâr
,
que hia menos

galante, ou que parecia pouco

gentilhpmem. E com fetnelhã-

teefpirito fahio Michèa$,í" ria

mefma poftura pelas ruas dè íe-

rufalem,bradando, & chorado,

fiungm}(êfr
iduhko^âddm-f^Êlmius^

"""
~ (Éfm-

J ifâi.ro.ti.i-,

d
.Mi«h,Ç'.'r.tt.8i
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Juízos do

Wiudo co-

@rwW«<: porque os fanòtos nam

attentam pêra os juizos erra-

dos de quem os nota , mas sò

rcípeitam os preceitos divinos

daquelle a quem obedecem.

Mas porque as períeguiçoens

aqui foram muy repetidas, fera

neceííario moftrarmos mais em
particular, comoeftas acçoens

dos noííos nam mereciam fer

tam reprovadas.

CAPITVLO IV.

Mofirafe como eftas mortifi-

caçoensjequeufavâm osnof

foSyfam conformes d doutrina

dos faneioSi dafe a re^àm

de fe nam ufarem jà

hoje tanto>na C0-

canina.

Am he efta a pri-

meira vez que o

mudo fe enganou,

fiumâ fer em ter por doudices as acçoens
muy erra- mais acertadas , & os procedi-

mentos mais acordados , entre

osvaroens fanclos; porque a

prudência da carne he muy en-

contrada com as leys de Chri-

fto ; Sc ordinariamente aconte-

ce julgar o mundo por. erro, ík

deíàtino
j o que os fanecos tem,

por acerto de íâbidoria. Por'

grande loucura tivera orauti-

I do, ver hum mancebo , no flo-

rente dos annos , rico de bens,

galhardo na peíToa , & illuítre

por íangue , viver em cafa de

íeu pay, a como eftranho,& pe-

dinte,metido debaixo de huma
efcàJa,por barreira de afrontas,

& defprezado de feus próprios

criados $ mas iíto em S. Aleixo

foy fumma fabidoria % como
Deos declarou em fua morte.

Por doudice tivera a prudência

mundana, fe viífeahum home
letrado, phiíofopho eloquentif-

mo^iuito bem nafcido,honra-

do,& rico em fua patria,hirfea

terra muy diítante,& tomar por

vida ícr carvoeiro; mas iíto em
S< Alexandre maniftílou Decs
íer alta fabidoria, revelando a

S. Gregório é Taumaturgo, que
fizefíè Biípo de Comàna, cida-

de de Ponto 7 aquellé humilde

carvoeiro, que depois deo na

Igreja de Deos fermoíos rayos

de luz j entre as. trevas de íèns

carvões.

2 Por loucura,.& deíàtino

julgava Micol,
c

filha delRey
Saul, hir David em corpo dan-

çando diante da arca do Se-

nhor, devendo hir, comoella

queria, muy bem veítido,&:muy

acompanhacfOyComo depois fez

feu filho Salamam d
. Mas bem

zombou David deites deípre-

zos de Miehol : nem fe enver-

gonhou (diz S.Ambrofro
e )de

fazer femelhante obfequio; por

que mais eítimava a approva-

çam certa de Deos , que a opí-

niam

y.nr.o d,

:
Copanhia

6.

Apud Brcv.

P-om. m fefl;

lulij, dic 17.

Sur.in >i:a S.

Alex.

Rfertyr. iRom
1 1 . de Agofto

ex Barorno, í

Wetaphc.

1.Parai. iç.n.

ij.MichelfiJi:

SaiaNiduReg:
líavid fakãtê,

arque luderue,

& deípexireu.

j.Reg.«.8.o.jf

Amb.lib.ij.ep:

jo. «d Sábio.

N-õ crubuicDa-

opiniones, nec

opprobria pro

religionis ofl-

ÍCCjUÍQ .
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niàm Falia da molher . Pouco

monta (acreícéta S.Bernardo
{

)

que huns tenham por loucura,

outros avaliem por zombaria,

as mortificaçoens íàndtas, que

fazeis; que boa he a zombaria,

que aos homens dà occaííam

de ri ío, m as aos A nj os offe re c e

fermoio eípeótaculo de alegria:

'Bónus ludus, mi hamimkis mudem

ndiculum ,/ed angehs pulcherrimum

fjteBaculum prxbet . Semelhante

ao parecer deMichol
3
era o juí-

zo
,
que formavam os Corim

thios de S. Paulo • & dos mais

apoftolos, havendoos por igno-

rantes^ de pouco fizo, por fo-

frerem fome , & fede , ou por

lhes faltar veftido, como expli-

ca S.Thomas , & por fòfrerera»

afrontas , & receberem bofeta-

das .; & nam hà que efpantar

deites enganos, porque,, como

diz o meímo apoítolo , g
o ho-

mem,que he sò animal nos ap-

petites, nam percebe as couíàs,

que fam todas efpirituaes na ef

ti ma.

3 E tal vez muito avante

ainda panam os verdadeiros

íèrvos do Senhor
,

porque de

propoíito fazem coufas,por on-

de os julguem por doudos ; &
chegam a fazer, por arte divi-

na, o que ío pode 1aceder por

falta humana, que he fazerem-

fe loucos por rezam , & ferem

doudas por íciencia; que oou-

ifcí°
P
aíT"! eco

h
julgava por impoífivel.Tal

EfeiC! |
foy o Abbade Simeam da pro-

^•dèquc. '

JOor.2. n.

Animalis

ê homo nõ
cipitca.quz

t fpiritus

irââlgús

nãosjul

idos for

iltdos.

[ot.H.i.fat 3.
;

D. Hiet. in vir.

]'atr.

Marryr. Rom.
h;Iij. i . Mcta-

phi. ibidem.

Lvagr. lib.4.

S. 13.

.yinr.o da

vincia de Egypto, como conta Ccfamia
\

S.Hieronymo , o qual íàbendo

que o governador, &juítiça

•irayor daquellas terras,o vinha

viíitar, movido da fama de íua

ia nótidade \ tratou, com disfar

íes de louco^ncubrir verdades

de ia noto, porque fe poz á por-

ta da ííia cella a comer , com
grande ÍQfreguidam

J
&-defcorn-

poílura , comofe íbíTe mente-

capto , & nefta conta o ficou

tendo, aquelle períonagem.que

o bufeava. Do meímo. eíp-rito

foy o outro fancto Simeam Sa-

io (cuja feita pòcm o Martyro

logio
l Romano.,Evagrio.,&Me-

taphraíte ao primeiro de íulho)

o qual fe fingio doudo, pêra en

cubrir fua alta labidoria, prete-

dendo , com piedoíos enganos,

embotar os fios de íeu agudo

engenho,pera melhor afiar a fi-

neza de fua virtude : fazendo

desluzir íeus grandes talentos

entre os homens
,

pêra terem

melhor luítre entre os anjos: vê-

cendo, fem duvida, com a íom-

bra deita fingida loucura, a luz

da mais acordada fabidoria; &
com a capa da ignorância ,

as

togas da mais douta philoíu-

phia : nam houvc,por certo, no

mundo ftulticia mais fábia.nem

doudice mais fefuda: à viita de-

ite fingido bruto , ficou verda-

deiro bruto o que, fendo fábio,

foy entre os Romanos 1 chama-

do Bruto ; 8c porque Deos via

fua tençam , o manifeigu com J2S52
"

"grandes

Ov,id.Faft.li.í.
I

Br»tas era?lM
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AdHebr.c.i 1.

B.3S. Citcuie-

iutin msiotií,

ir pelhbus ea-

pruiÍ5:egentíi,

antultiau. &e.

1 Lífr.j e.i}.U
hb.i .de habiar

Ht«ruehalj,6.S

Alb.Crantz. li.

8,Saxon.c.7.

Notável

mortifica»

cam de A-

dolpho ÇÓr-

de de At-

facia.

Infclix erubni.

fti Chrifti pau-

peric baiulans

íac ín mani-

'ous, nuno vcl

in capite oM-
ie ^uidpoii»-

«lis.

grandes milagres em vida , &
autorizou com muíicas" d'anjos

na -morte, ficando todos enten-

dendo>que entam era maisfefu-

do,quãdo fe fingia roais doudo.

E porque a vaidade humana ta-

to eftima a riqueza dos trajos,

& a galhardia dos veítidos; por

iíío os fan&os, & os propheras,

( de cuja converíàçam ,
como

diz S.Paulo, * o mundo nam e-

s a digno ) andaram veítidos de

pèlles de cabras, & de ovelhas,

como pobres anguíliados,&co-

mo affligidos,em habito de pe-

nitentes^ aílim o conta Caífia-

no>3 fãziã os mõges do Egyp-

to. Tal foy Adolpho, Conde

de Alíãcia , P homem muy ce-

lebrado nas hiítorias , por fua

muita valentia ; o qual,deixãdo

feus eítados, fe veftio como po-

bre,fê fez mínimo erre os padres

menores;& andado mendigado

trazendo nas mãos huma quar-

ta de leite, que tinha tirado de

eímoía j & paííando por .feus fi-

lhos, que vinham com grande

oítentaçam de grandeza , teve

naturalmente algum pejo; po-

rém efle o vencèo com huma

vaíerofa vi&oria de fy mefmo,

porque tomou a quarta, pola na

cabeça, & quebrandoa, fè en-

chêo todo de leite , dizendo e£

tas memoráveis palavras: * 'Pois

te ewerponhafle de trazer o leite nds

ma&sjnoflralõ-às agor* até ná cáhety.

Delia maneira íê íoube morti-

ficar efte fervo do Senhonnem

íè àco por afrontado neíte ca-

minho , pelo verem todo cheo

de leite , antes entam íe lhe a-

brio outra nova, & mais celef-

tiai via ladea , por onde fe ca-

minha pela cifrada mais aper-

tada dos mayores deíprezos, ao

céo,das mayores glorias.

4 E deite mefmo eípiíitc

procedéo a S.Francifco veítirfe

em hum íacco de afpero burel;

8c deita meima fonte manou à-

quelles grandes fan&os , cheos

de verdadeiro defprezodo mu-
do,aos Antonios,& aos Pauíos,

veftiremfe de folhas
r
de pal-

ma, julgando, que aífiin fe leva-

va a palma do mundo defpre-

zádo ; 8c que defta maneira fi-

cava:o efpirito vencedor , triu-

phante da carne íbpeàdaj & c©
rezam lhes convinha a palma,

nam sò por iníignia em a raara,

mas por vertido em todo o cor-

po,pêra que nenhuma parte tf-

veílem,que aam andáííe cuber-

ta de vióiorias; nem íe deve co-

tar, entre os últimos exemplos,

o que neíle particular nos dei

xou noíío P.S. Içraacio E de Lo-

yola,o qual , ainda antes de íer

religioíbi defpio em Monferra-

te feus vertidos ricos , & fe ve-

itio em hum íàcco de burel, ca-

minhando defcalço
y Sc com a

cabeça defeuberta. Efte mefmo
efpirito levou a frey^acopone,

da ordem de S. Franciíeo em
Italia,aos admiráveis extremos,

que delis contam, pois chegou

a íahir

J4m& d(

Cupanhht

6.

Hier.inTit. 2
Faulj eamirs

RibaJ. ipe«
rica. Maff.ánc

ms vi.ta.lib.j.
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a fahir pela cidade íem vertido,

cuberco de pennas pegadas

com tormentina , & aííí entrou

nas vodas de íèu irmam , co-

mo íè foífe doudo,- íêndo home
doutor,& muy conhecido. E ef-

tesíànctos excertos muy em ef I

pecial convém às Religiões em
feus principios,cõforme a dou-

trina de 'Thomàs de Chempis.

5 Eílas demonrtraçoés ex-

teriores- os deíprezos de atavio,

de que os mundanos íe prezam

em íêus vertidos , muy particu-

larmente convém aos filhos da

Companhia, pois noílo fim he,

(como atrás- diflemos) pêra fa-

zer vida em qualquer parte do

mundo, íèm termos habito pro-

prio;&quado for neceífario,pe-

ra mayor gloria de Deos,&pro-

veito das almas, nam hemos de

eftranhar andar vertidos cõ tur-

bante turquefeo, & cõ marlota

entre os Mouros,cõ cabaya en-

tre os Afiaticos; no Iapàm com
quimóens, & na China cõ cha-

pàos (q aííi chama aos íêus ma-

tos)& tal vez,como foldados sê

pagas,& como mercador sé co-

merciojentre os Abexins de E-

thiopia vertidos de pelles, & cõ

os Bragmenes de Madure def

calços,&sô cõ alparcas.E como
o P. M. Simám criava aos íèus

íubditos do Collegio de Coim-

braapéra fim ta íôberano,permi-

tialhes, 8c approvavalhes feme-

Ihates exceíTos,peraq ao diante

íe nam acbaíTem novos, quãdo

__ 24I

fe viíse cõ vertidos pobres,& nã

eftranhaísê a mudança dos tra-

jos alheoSjOs q nuca os tiveram

próprios. Ale de que(comodiz

S.Bernardo
u

) aííi como o cui-

dado do ornato exterior, he fi-

nal,de quam núa,&defpida ertà

a alma, affim também o deícui-

do no vertido coftuma indiciar

o cuidado da alma.

6 Bem he verdade,que

depois de larga experiência nos

foy o tempo enfinando , que

nam ertava jâ hoje o mundo ca-

paz pêra Fe aproveitar deitas

traíbrdinarias moftras de virtu-

de, pois em lugar de fe edifica-

rem do que nós fazíamos, íe eí-

candalizavarn pelo nam quere-

ré elles fazer; & fendo as obras

merecedoras de louvor, muitos

as tomavam por dignas de zõba-

ria:levatando tàes tépertades,&

tam grades murmuraçoens,que

íê reíolvèram os noíTos Padres

a recolher eftes extremos entre

os limites de hua fancta medio-

cridade: que nam baila fer hua

acçam boa,& íàncta, pêra logo

íe exercitar; porque,conforme a

doutrina de S. Paulo, x pode a

coufa fer licita na efpeculaçam,

j& pode íer illicita na praxe ; Sc

efta mefma moderacam.nosad-

vertio,cõ divina prudécia,noíío

glorioío P.S.Ignacio, em huma
carta,qíobre efta matéria eícre-

véo aos irmaõs do Coimbra , o

annode 1y47.no qual a referi-

remos toda; nella diz,entre ou-

tAnno da

i Copanka

D. Bem. in de-
ciam. Super
ecce nos reli-

quimuj. Curx
eoHis indicíu

evi.lens cõtíp.
rusejtteriorum,

fie eorundê lò-

Iicitudocertum

fignum mentis
inculta;.

Rezam 60r
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tias, eftas palavras: "Namqueria^q viíta do mundo parecem toí

cuidaffeis,qme dejconfetam yojias mor

tifiCáÇoés,ú filas 3 (of outras doudices

[anBAsfey eu eme as ufam osfanBos co

fruito^fifrfam de muito Proveito, pêra

hum fe vencer afy mejmo.ffi adquirir

mais copiofa graça
}
em efpecial, em os

princípios : mas em tempos de es-

tudos , (çfr
a quem tem ja mais

domínio fobre o amor próprio c&m

a graça dmna , o que tenho ef-
'

crito de fe reduzir a , huma difereta

mediocridade, tenhopor melhor ; nam

fe apartando nunca da obediência. A-

téqui as palavras de noííb glo-

Mortifica-
, r j (^ Patriarchajnas quaescha-

c-oèspubli ma a efte moào demortifica.

ÇoêSydoudicesfan&as, nam porque
casparece

doudicçs

[anelas. de todo fayam das regras da

verdadeira prudência (porque

fe aiíirn foííe, nam mereceriam

o nome de fanótas,qu e a íànóti-

dade nam he imprudente ) mas
porque fam cótra a policia hu-

mana
,
que cenfura por lou-

cas eftas acçoens , nam pelo

ferem, fenam porque cuida que
o fam.

7 O que devemos mui-

to ponderar neftas regras de

noííb fanóto Padre he , dizer

elle, com feu grande entendi-

mento, & luz do cèo , que os

demaílados fervores de n\orti-

ficaçam.eram próprios de prin-.

cipiantes ; donde nafee come-
çarem de ordinário por aqui
as religioens

, lançando em
os aliceífes da fabrica de íèu
inílituto eftas pedras

, que
'

o p£

cas , & pouco luítrofas j mas,

na realidade , íàm firmes , &
muito fermofas , & que nam
menos fervem

,
pêra melhor íe-

gurança do edifício
,
que pêra

mayor crefeimento da humil-

dade. Conforme a efta celeftial

doutrinamam hà que eftranhar

os exceíTos, com que entamfa-

hiamos , nem a mediocridade,

cm que agora nos recolhemos,

governada pela obediencia,cõ-

forme a noffa * regra, que nos

prohibe,que nam façamos mor-

tificaçam publica , íèm licença

do fuperíor. Advirto porém, q
pofto que moderamos eftes fer-

( vores em parte, nam os tiramos

I

de todo;como fe hirà vendo no
difeurfo defta hiftoriaj porque

pode haver occafiam
, em que

femelhantes demonftraçoés fe-

jam muy louváveis.

CAFITVLO V.

Efcrevefanão Ignacio apri-

meira Wí a elKey Bom
loam : dalhe conta de fuás

coufas ; pedelhe licença pêra

o Padre meftre Simam hir a

,
Roma, em re^àm de. re-

nunciar o cargo de

geral.

Valquer bom entê-

dimento,que confi-

derar o que atèqui

Ccpanhu,

6.

Regula 6. Ci
mun. NtjHi

mornficntioo

publica lacu

mfi lupcrien

ípprobanío

tem o
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temos eícrito deites primeiros

íeis annosda Companhia, nam
duvido,q fe efpantarâ da préíTa,

cõ qa novaReligiam caminha-

va,imitando ao bo IESV,a que

tinha por capitam,& exemplar,

ao qual hum Propheta
a
poz

vários nomes do appreílado; &
outro diíTe, que corria com pál-

ios agygantados j & o meímo
Senhor b , com mayor proprie-

dade, fe comparou a hum rayo,

que naícendo no Oriente, pare-

ce, q em hum momento íe poéj

no Occidente : aííim vimos, ne-

ftes poucos annos a Cõpanhia

tam dilatada, & tam eftendida,

que naícendo no occidente de

Europa , logo foy amanhecer,

como hum novo íòl,no oriente

de AÍíaj como íe o mefmo fo£

fe nefta Religiam naícer,&cor-|

rei*; apparecer naícendo, ' &|
deíapparecer voando. Tudo if

to fe deve primeiraméte aDeos

noíTo Senhor
;
porque toda a

boa dadiva,& todo o dom per-

feito , como diz o feu Apo£
tolo , -c delle procede como de

pay das luzes, que vé muy bem
o que dá, & conhece mny bem

aquém o da.

i No fegnndo lugar cofef-

íTamos,que tudo iftofe deve ao

anguftiííimo , & liberaliííimo

Rey Dom íoam o III. o qual

foy o primeiro Principe
,
que

fez no mundo eftimaçam da

Companhia,ainda quando nam

era approvada, nem confirmada

J.4'3
pela Sè apoftolica; como íe nos

amaífe,nam pelo que íabia que

éramos, fenam pelo que via,que

haviamos de íer: elle foy o pri-

meiro q íoiicicôu os Príncipes

vizinhos,& remotos,a que tam

bê procuraííem, & bafejafsé cõ

o Papa noíía confirmaçam • &
em prova de quanto a deíejava,

quiz,que com grandes gados, à

conta de íua real fazenda,íepa-

gaííem as letras defta cõfirma-

çam. Foy o primeiro que nos

chamou pêra fuás terras , fun-

dandonos fermofos Collegios,

com groíías rendas : 8c entre-

gandonos os efpiçofos termos

da mayor Afia , de cuja gran-

de parte era fenhor . Foy o

primeiro Principe
,
que nos

defendèo de perfeguidores, &
o que mais nos autorizou,

com os mayores potentados

da terra : de force
,
que mais

parecia pay amoroío, que a-

migo afíeiçoãdo. Com todas

eílas obrigaçoens (que mais to-

cavam aopadre fan&o Ignacio,

que a nenhuma outra peíToa

d'efte mundo) pudera parecer

ou mais que efquecimento , ou

menos que fria gratidam a tam

iníigne bemfeitor , nam lhe ter

atè efte tempo eferita alguma

carta, na qual lhe gratificaííe

tam reaes,& foberanas grande-

zas.

3 Tem os Sanctos tam

differentes primores dos que o

nam fomos
,
que muitas vezes

o que

lArmo di í

CoPanhm
i

6.

Xi
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Os varcês

Janãos ej-

crevèpou-

cas ucz.es

ajenhores.

Athan. in vita

Antonij, c. 50.

p que nós cuidamos
,
que nel-

les he falta de gratidam , vem
aíèr efFeito de humildade ; 8c

aísim nam uíãrem de corres-

pondências politicas com prín-

cipes , Sc de mútuos compri-

mentos com íenhores , acham,

que algumas vezes he obriga-

çam da virtude,que profeíTam,

& he regra da abnegaçam, que

pretendem.Voava pelo mundo
todo a fama de fan&o Antam
Abbade, retirado no deferto

da Thebaida, fem converíàr

com homens
,
quem sò tratava

com Deos : deíejâva muito o

Emperador Conítantino tra-

tar com tam grande fancto,

communicaríè com elle per

cartas ; efcrevialhe algumas

vezes, encommendandolhe fua

cafa , & feus três filhos Gela-

res: difíimulava porém o fervo-

rofo ermitam ; & como quem
fó fabia dos primores da corte

do cèo , fazia pouco cafo das

correípondencias dos íenhores

da terra > nam por íe moftrar

ingrato, mas por querer fer hu-

milde. Muy eílimada era a fa*

ma de fancto fgnacio em toda

Europa ; muy grande conheci-

mento tinha delle o ferenifsi-

mo Rey Dom loam , & as o-

brigaçoens, da parre do faneco
|

Patriarchanam podiam crefcer

mais; 8c como quem muy bem
alcançava o muito, que lhe de-

via
,
dizia a boca chea

,
que a

Companhia era delRey Dom

" loam, mais que lua; & iho nam
por comprimento

,
porque del-

les íua finceridade era muy a-

lhea,mas por obrigaçam, q lhe

punha efte conhecimento.

4 Com tudo atèeíte anno

de i 54 j. nam lhe eícrevèo

carta nenhuma
,

procurando

correíponderlhe obrando , Sc

nam eferevendo • havendo

,

que entam melhor lhe efere-

via , & mais o tratava, quan-

do melhor o fervia , Sc mais o
venerava ; & afsim nam per-

dia occaíiám nenhuma em que

nam acudiíTe ao minimo ace-

no da vontade de tam mag-
nifico bemfeitor , tratando to-

dos os feus negócios na corte

de Roma
,
que pêra elle e-

ram mais que próprios , & ef-

erevendo íobre elles ao Padre

meftre Simam, que com elRey

immediatamente corria em to-

dos, encarecendolhe em íuas

cartas
,
que em feu nome , &

de toda a Companhia, déífe as

graças a S. A. pela fingalar pro-

teiçam,& paternal beneficécia,

t

com que empatava , & benefi-

\ ciava efta íua Cõpanhia: dizen-

dolhe, que íe tinha por indigno

de eferever a tam grande Prín-

cipe
; enfínando, com efte exê-

plo a íeus filhos
,
que deve-

mos procurar merecer os fa-

vores dos grandes íenhores,

mais com oraçoens
,
que com

cartas; mais com nos retirar

nas cellas dos morteiros, que

com
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ens, q
)ram

\vna-o
efcre

a el-

com entrarmos nas falias dos]
palácios.

j Porem neíte anno de

1545-. vencéo fua gratidam<a
fua humildade ,. & fe refolvèo

a efcrever , pêra gratificar mer-

cês , que jâ recebera , & 1 peia

pretender outras
,
que ainda

efperáva
j a principal,que ago-

ra queria , era, que dèííe licen-

ça ao ; Padre rnefíre Simam pê-

ra chegar a Roma,pera eíFeíto

de renunciar o cargo de geral
Deíêjâva o fancto varam, como

j

tam. humilde , aliviaríe deíla
'

carga
, pêra íè entregar -, coní

mais vagar, à contemplaçam
das couíãs divinas • nam era

poílivel fazer em fua peííoa, &
na Companhia tam grande
mudança, fem que a communi-
câííe aos Padres, com quem a

principiou, & fundou; & como
hum deftes , & dos principaes

em Europa,era o P. M, Simam,
& o que eftàva mais aufente de
Roma,& tam occupàdo nafun-
daçam da província de Portu-

gal, & no íerviço delRey, com
tanta felicidade de bons fu-

ceííos , como temos viítoj nam
era juílo , que o Padre meftre

Simam Azeite o requerimento
a íua Alteza por íy mefmo :

tratou o íàn&o Padre de íer o
requerente por íua mefma car-

tada qualjcom a mayor humil-

dade,&demonítraçam de agra-

decimento, em feu nome, & da

Companhia,gratificava ao fere-

,

nifimo Rey tascas mercês re-

j

cebidas;& porqub fabiá o,sã&o,

;quede/èjava muito fua A.íaber

j

as partícula! es ^e íúicQnver-
íàm/os trabalhos, que tinha paf
íãdo,& os cai'ceres

3
eoxque efti-

vcra
, primeiro que ehegáífe a

por em execuçam tam raro e-

dificio
, como he o da Compa-

nhia; fezíhe o fànto varàm.com
toda a chaneza , & íinceridade

huma féria narraçam de fuás

períèguiçoens, priíoens, Sc kn-
; tenças, que fobre fua innoeen-
çia~ houve, em tantas partes,

com os ditofos fuceí!os,que em
todas teve . Muito feíle/ou o
|benigniísimo Rey efta carta,'

imoílrando grande fatisfaçain

|de quem a eícrevia , 8c notável
gõfto das matérias, que ndla fe

referiam, pelo muito que defe-

java faber muy por menor o
que o fanto pafíou nos còrnba-

tes^difíículdades, com que lu-

tara , ate' levar ao cabo obra de
tanta perfeiçam.

6 Após efta noticia de
grande eítimaçam peia eIRey
(por entender, que peífoa, de
jquera tinha tam fublirae opi~

^iam
, o tratava com tal confi-

ança ) entrou o íanto Pacriar-

cha no ponto principal do ne-

gocio, que era declarar o, feu

peníàmento,& humilde acordo

de retirarfe do governo da Cõ-
panhia, q já era ta dilatada por

tantas partes do mundo, porque
ainda que os negócios eram de

i*Anm da

1 Copánhia

6.

Fratoi S„

IgíMciJí/e

a caro.i

X3 fy
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fv tam pios,& fandos, com tu- r tas, tam bem pnncipiadms,com

Nam quer

elRey dar

licença ao

P.M.Simã

pgra hir a

Roma.

do,por ferem muitos, & vários,

dizia
,
que nam íêntia em fy

forçassem talentos pêra os po-

der faftentar ; nem lhe davam

o lugar, que elle defejàva, pêra

tratar fó com Deos , em huma

quieta , & pacifica contempla-

çam das coufas divinas. Ghega

finalmente a pedir a elRey li-

beral licença, pêra o Padre M.

Simam hir a Roma ,
pêra com

elle, & com os mais Padres an-

tigos
;
fe tomar a refoluçam em

negocio de tanta importância,,

em huma Congregaçam ,
que

pêra ifto íe fazia.

7 Moftrou elRey,na re-

pofta, quanto eftimavá ficar a-

berto o caminho, pêra mais

particular communicaçam ; &
aííim o fez , como logo vere-

mos. Quanto ao que tocava à

hida do Padre M. Simam , lhe

fignificou quam difficultofo lhe

íeria largàlo por entam, nam fò

pela falta
,
que lhe faria no to-

cante ás coufas de fua conície-

cia,ao enfino do Principe,&dos

moços fidalgos, & ao menèo do

ooverno do Reyno, pelo tnuito

que fè valia de feu maduro eõ-

felhojmas também porque nam

eílavám ainda as coufas da Cõ-

panhia em Portugal ,
pcra po-

derem crefcer , & hir avante,

faltandolhe feu principal eftèo;

que lhe parecia arrife arfe mui-

to tam fermofa colheita de pla-

a aufencia de quem primeiro

as plantou,& regou. Nam teve

o Padre San&o Ignacio por

pouco confideradas as rezo-

ens
,
que elRey lhe dávâ:, .

&
aílim ceifou por entam da-jor-

nada do Padre meftre Simam

a Roma i
pofto que,como de-

fejava tanto, de veras de fe ali-

viar do oífício de geral, dilatou

eftapretençam da hida do Pa-

dre , & de fua renunciaçam a-

té o anno de 1550. como ve-

1

remos no terceiro livro: & em

huma carta, eferita de Roma a

14. de Novembro defte anno

de 1 54 5.(em que nos achamos

com noíía relaçam ) refponde

ao Padre meftre Simam , acer-

ta de ficar em Portugal, ne-

nefta forma : E pois fua Jlitezé

tem tanta afeiçam, (çjf
"vontade a ef-

ta mínima Companha > mojlrandoo

em aí ohras , em quefempre )>ay cref-

cendoyfirfarticular fenhor mff& em

o Senhor de todos - de fua alteza

he mandamos, (gr de nós ohedecer^

crer> que admna Magefade nos

faz. efpecialgraça, em quejtof»

famos ferviio em algua

coufa*

y.nw

õfanl.

6.

CA-
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CAPITVLO VI.

Trata elRey D.Ioamporvta

do?adre Sanãolgnacio.com o

?apa,folre' haver nefle Reji*

no o tribunal do fanão Officio,

do modo em que hvffjflh ; &
foíre o capello deCmr

deal,pj$é

o Infante D.Heiírique, com o

fuce(fo,quefepretendia. \
°~^\ Ora efta occafiám

começou elRey a íê

comunicar, por car*

tas, com o fervo do Senhor , .SC

hia. cada vez mais crefcendo na

opiniàm de íua rara prudência,

& no amor a tamfancfca peííbay

eneommendandolhe por vezes>-

que tracaíTe cõ fua Sanctidade

alguns negócios, muy importã-

tes ao fervico de Deos,& bê de

feus Reynos; o que,naquelle té^

po , em que ainda vivia o Cal-

deai D.Miguel da Sy!va(dequê

falamos no primeiro livro cap.

i j.) nam foy de pouca impor-

tancia,pera informar S.Sãdida-

de, & conciliar a benevolência

cõ hQRey tam catholico,q tam

sétido íêmoftrava, pelos termos,

que com elle tivera aquelíe feu

vaílallo, concluindofe ifto tam

íelifmente, como diíTemos

.

2 Nefte meímo anno de

que himos cotando At 1 54 j.íe

concluíram dous negócios de
to

grande importada, tratados,

&

alcançados por noíío S.Patriar-

3}

Doutor

Balthezar

de Fana.

Como negr

ciou o tri

variai do

S. Officio.

Í47 ^Annòíâ

cha, & muy bê íolieitadòs pelo; j
""

íníígne doutor Balthezar deFa-

ria.que eftava em Roma
3
& foy

embaixador, da maneira que

diremos no livro terceiro, cap.

1 ó.n. 3. Entre outras couíàs de

grande pezo, que o íèrenifsimo

Rey encommendou a S. Igna-

cio, pêra em Roma lhe alcan-

çar , foy huma muy principal,

& de grande confideraçam, 8c

gloria divina,que procuraííe cõ

o fummo Pontífice,que conc<-

deííe a eftes Reynos haver ocí-

ies o fancto Officio dalaquií-

çam, da maneira que já o hc-

via nos mais Reynos de Heí-

pânha;& que revogaífe o Bre-

ve,pelo qual tinha ordenado, q

nam fe procedeífe atè final fen-

teça, fem orde fua , & cõ outras

limitações. Foy efte íãncto re-

querimento diligenciado pelo

bemaventurado Padre S. Igna-

cio, como negocio
,
que muito

j

dizia com o zelo da fé dos fidc-

I

lifsimos Reys de Portugal , &
muy conforme ao inftituto da

I Companhia,cujo officio he prè-

\'gar a fé entre gentios, 8c here-

ges, eníínar os bõs coílumes,&

dará vida pela inteireza,& wft-

[
dade da Igreja catholica. Tan-

to que noíío íbncto padre rece-

beo eftas cartas de fua Alteza,

logo foy falar ao íummo Pon-

tífice,que eftava fora de Roma
em Monte Fiafcon (paliando as

calmas no tépodosCanieulares)

aonde íua Santidade lhe deo

Trata S.

Ignaciode

alcançar

peraPortu

galetrihu

naldo S.

Offiáo,

X4 mu 1
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muy larga audiência, como que
muito o eítimava, ficando sò cõ

elle,em huma camará: aqui bei-

jou o pé a Tua Sanctidade , em
nome de Monfenhor de Monte
Polician^ Nucio dePortugaljq

por carta lhe pedira o fízeííe af-

fim, & déííe conta a ília Santi-

dade, dos bons termos, em que

fehiam pondo as coufas deite

Reyno, 6c da benevolência, &
grandeza , com que elRey já o

recebera, o que até entamnam
qáizera fazer,1por canfa das hi-

ítorias do Cardeal Dom Mi-
guel,como diííemos atrás. Ale-

groufe muito S.Sanc~tidade,mo-

ítrãdo grade cõtentamêto defte

particular,&dosfináes de amor,

& devida fogeiçam à fancta Sé

apoftoíica,& Romana, q o pie-

dofiilimo Rey ê tudomoftrava.

3 Acabada eíla informa-

•çam
,
que o Padre S. ígnacio,

como tam prudente, quiz lan-

çar diante
,
por ver que havia

de contentar muito a íôa San-

ctidade; vendo aberto o cami-.

nho com a benevolência
, que

lhe tinha preuenida,- lhe fez hu
largo difcurío,em que declarou

!
aò\£apa,quanto importava, pe-

'ra firmeza, honra, & defeníàm
da fé , levantar , & criar, neftes

Reytios,hu perpetuo,&ínuiola-

vel tribunal do S.Ofíkio da In-

quifiçam, com todos os pi ivile-j

;gios,poderes,& izençoens, que
1

j

hoje tê; porqaindaq nefteRey-

]

' no já havia Inqui ficam
, como

cõfta da bulia paííáda pelo foef-

mo. Paulo III. e 26.de Mayo de-

í 5 36.C0 tudo eíla bula (ale de
ter alguas limitações no têpo,&
modificações nas penas) já efta-

varevogada,no tocante ao pro-

cedimento a fentença final. E
noíTo S. Pat&archa pretédia al-

cãçaj as fegudas bullas(sé a limi

taçam,&sê a vevogaçam da pri-

meirajeomo em effeito alcãçou,

I

& fam as meímas, por ode hoje
Te governa o S.Officio

i
& pofto

ó, jâ havia Inquiíidor mor, q foy

D.fr.Diogo daSylva
;
elIe porém

renuciou eíla dignidade noan-
node 1539.no Infante

a
D. Hé-

rique , o qual foy o ^ ordenou
éfte fagrado tribunal , 8c criou

nelle o cõíèlho geral, & veyo a

Ter o primeiro Inquifídor mor,
depois de haver Inquifiçam,na
forma, q hoje vemos,a qual foy

alcançada à inftãcia delRcy D.
Ioam , fòlicitada pelo infigne

doutor Balthezar de Farià,& a-

genciada por S. ígnacio , como
nos confta por cartas fuás.

4 Praticou o P.S. ígnacio a

S. Sãctidade, a pretéçam, & re-

zoes della,c5 todos os põtos de

jure,&gratia,& behevolétia,q fe

podia allegar na matéria. Tãbé
eíla propofta foy muy bê aceita

de S.Sanctidade.E peia de todo

ponto íè alcançar o bom logro

defte negocio, tambe fe valeo S.

ígnacio muito do íècrétario de

S. Santidade Micer Bernardino

Maffeo,& do eminêtiífimo Car-

deal

ClparA

6.

Primeh

Inquifi

dor mor
Portuga

AÍcâca

Ígnacio
i

raeftcRe

710 otril

nal da <

Inquifici
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• Ignacio
ratou fo-
rco capei

I de Car-

ealpera

Infante

~>. Henri-

'ue.

deal Alexandre Fameíio nepo-

te de fua Sanótidade, dando re-

zam de tudo o que íè hia obra-

do a Bakhezar de Faria
,
que

entam em Roma fervia de aísi-

ítir nos negócios de íua Alteza:

com tam bem eílreadas agen-

cias fe veyo finalmente a con-

cluir o negocio,conforme a võ-

tade delRey,& íê expediram as

fegundas bulias, fobre o íân&o

Officio, pelo Papa Paulo III.em
i6.de Agoíto de 1547. Que
nam he pequena coníolaçam,

nem a menor gloria deite ía-

grado tribunal íer concedido à

inílancia de tal Rey, & íêr agé-

ciado por via de hum saéto tam

favorecido;& eílimado deDeos.

E também os filhos defte gra-

de fancto temos muito funda-

mento,pera efperar grandes fa-

vores dos que afsiftirem ao go-

verno deita íagrada mefa, pois,

por meyo de íêu íàn&iísimo

pay, gozam hoje poderes gran-

dioíos , 8ç alcançaram izençoés

íoberanas.

5 O fegundo negocio, que

lua Alteza quiz , que paflaíTe

pela mam do S. Padre Ignacio,

foy a eleiçam do Infante Dom
Henrique feu irmam,pera o ía-

grado Collegio dos eminentif-

fimos Cardeaes, querendo tam-

bém autorizar o tribunal do

íãn£toOríício com lhe dar hum
Inquiíídor géral,que foy em tu-

do o primeiro deites Reynos,

I
tam autorizado na qualidade

^
--fy i^irmo da

de íangue real, como na digni-, Copatéid

dade de Príncipe da Igreja ; tu- &
do o fan&o Patriarcha nego-

ciou
; & tudo,em tam real pef-

(oa, veyo o tempo a unir
,

pois

chegou a ter o capello de Car-

deal , com a dignidade de Rey,
vendo o Collegio dos Cardeaes

oque,por ventur^nunca viram

unido, em hum fegundo Mel-
chiièdech,Rey poderofo, entre

os homens,& íàcerdote íãgrado

pêra com Deos ; a quem feu

Reyno de Portugal, depois de

Rey jurado, vio no altar fazer o

divino facrificio da roiíTa: com
mitra de prelado.&cõ coroa de

Rey. O titulo que fua Santi-

dade lhe deo , foy de fanda

Cruz em Ieruíàlem, que cõfer-

vou alguns annos , mudando o

depois em titulo dos quatro co-

roados,que coníervou ate' a fua

morte. Nemherezám
3
quene-

fte lugar calemos , como dali a

finco annos, depois de fuapro-

moçartijao Càrdenalatomo an-

node 1 5 50. quando por morte

do Papa Paulo III. d&glç.ripfa

memoria, foy eleito lulio III.

fendo o Cardeal Dom Henri-

que sò de trinta & oito annos,

era jà, naquelle graviísimo fe-

nàdo dos eminentiísimosCar-

deaesjtam grade feu nome, que

de quarenta votos,que havia no

Conclave, teve o fereniísimo

Infante dezanove pêra fer Papa

em Roma
}
vivendo íempre em

Portugal; & o que mais he^ fem

niíto
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GhàBô de
n^Q p.rececjer fignificaçam dei-

^
j

huns nove íògeitos, pêra aj>.

r,'o á<i

Rey leu irmam , nem agencia

do P. S.Ignacio ; afíím porque

pêra ifto nenhuma ordem teve

elRey, como porcjue íabia,

que eítas eleiçcens nam devem

(er diligenciadas com poderes

humanos, mas remetidas à pro-

videncia divina.

CAPITVLO VIL

Manda o fadre meflre Si-

mampera a índia nove infig-

nes mimftrosdo Evan-

geifa.

Choufe o Padre M.
Simam émCoimbra

no principio d efte

anno de 1 54.6. conforme a feu

íancto coftume, de hir ter a fe-

fta do Natal no feu querido

ColPegio, & deterfe nelle algus

mefes , íègundo a licença que

lhe dava íua Alteza ; com íba

vindar^parece quê de novo en-

travado Collegio hum fogodi-

vino,que por todos íè ateava cõ

novos íervores de òraçam , &
mortificaçam , em tudo feme-

lhantes ao que àtégora temos

referido. E como o numero dos

íogeitos hia creícendo cada dia

com novo augmento, pareceo-

Ihe ao Padre M.Simam, que é-

ra neceíTario repartir liberal-

mente com a índia, mandando

rem aos três,que no anno atras

tinha defpachado: tanto que no

Coílegio íe íoube, que havia a-

I
quelle anno miíTam pcra a In-

diamam fe pôde facihncnte ex-

pí içar os muitos oppoíitores.

que houve a eftas cadeiras,& 0<
>

muitos candidatos, que fahiram

a pretender , com fancta ambi-

çam,efte defejado deípacho.

2 Veyo finalmente a ca-

hir a boa lòrte nos feguintes

religiofos • os Padres Henrique
Henriques, Nuno R<beiro,Frã-

cifeo Henriques, AffonfeCy-

priano,Frãcifco Peres,& nos ir-

mãos Nicoíào Nunes , Adam
Francifco, Balthazar Nunes, &
Manoel de Moraes : os quaes

foram eleitos, & nomeados pê-

ra efta glorioíà miííam, eom as

mefmas fanétas ceremonias, cõ

que no anno atras o tinham fi-

do os Padres
,
que dirTemos no

principio d efte livro : houve
muitas ía grimas de' fâudades

fanctas, muitas envejas^nos cjue

ficavam, & grande alegria nos

que fè hiam. Partiram de Lif-

boa em oito de Abril, no anno

de 154& na armada daqueíie

anno, que conítoude íeis mos,

das quaes era capitam mòrLou-
renço Pires de Távora, filho de

Álvaro Pires de Távora * Dom
íoam Lobo , Dom Manoel de

Lima, Álvaro Barradas, Fernam
d'Alvres da Cunha , íoam Ro-

* drigues Paçanha.

i ÇWânhià,

\7-

Nomesão.
3io%'e mif-

fionarjos

1
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andes

'tudes

P.Hen-

ue Hê-

ues.

e.4. n. 18.

n.4. B.lí.

m reliílis

us 8cc.

3 c. io.n.

Vadel, &
:úque ha-
íende, &
tupetibus.

b

.'g. e. 19.

3 E porque julgamos íèr

obrigaçam noífa nam deixar-
;

mos em efquecimento os filhos
|

deita Província
,
que embarca-

|

mos pêra a índia , de todos hi-.

remos fempre tecendo huma
breve narraçam (deixando a

mais comprida pêra a hiíloria

do Oriente) porque nam he bê,

1

que faltemos com alq-uma Iem-

branca aos que nos grangearam

tanta honra. A eíla Província

merece eterna memoria o Pa-

dre Henrique Henriques , pela

verdadeira imitaçam
,
que teve

dos íàgrados Apoftolos, eleitos

por Cilrifto Senhor noíío, pêra

•pefcadores de homês em a co-

ita de Galilèa,/àhindo efte bom
Padre , íingular pefcador de al-

mas, pela cofta da Peícaria. O
primeiro lanço

,
que teve em

Portugal no ferviço do Senhor,

foy deixar barcos,. & redes , co-

mo fez Sam Ioam por feguir a

Chrifto; porque, tendo bem de

íeu,& fendo jà diacono,canom-

fta de fama na Vniveríidade,i

movido cõ o confelho deChrk
fto

a
^no Evangelho , vendèo:

quanto tinha , & ajuntando em
dinheiro quatro mil cruzados,

os deftribuio aos pobres , com
efpanto da gente, que nam fa-

biam aonde hia dar, tal libera-

lidade^ Sc logo com igual edifi-

caçam , feito efte primeiro ho-

locaufto da fazenda (como Eli-

féo b fez dos feus boys,& arado,

pêra nam ter occaíiam de vol

2j l

taros olhos atrás, ) fez outro

melhor facrificio de íy meímo,
entrou na Companhia, & fe

embarcou pêra a índia da ma-
neira

;
que diftemos.

4 Daqui o mandou a obe-

diência a ter cuidado da Chri-

ftandade do Cabo de Como-
rim,que com a induftria do Pa-

dre S. Francifco de Xavier an-

dava já bem cultivada , & com
o íangue do Padre António
Criminal eílava muy bem rega-

da. Grand íílimos foram o tra-

balhos
,
que nefta empreíà pa-

decéo efte grade fervo deDeos-
-foy prefo dos meímos bárbaros
Badagàs

, que martyrizàram ao
Padre António Criminal- tive-

ramno muito tempo em fenos,

•amarrado de pês , & de mãos,

mas muito mais preíò tinha el-

le o coraçam do amor divino^

chegáramno a meter com ou-

tro em huma braga muito cur-

ta- porém entam,mais livren.é-

te, paíTeava aquella ditoíã alma

pelos campos do Paraifo
$ Sc cõ

barbara reíòluçam de o mata-

rem, o levaram huma vez ao

cavalete, que he hum páo gra-

de pontagudo , aonde de alto a

baixo eípètam. os que querem

juftiçar : porém nam permitio

o Senhor, que elle tiveíTe a

morte nefte tormento emerTei-

to, pofto que jà a tinha bebida

era defejo: livrou o Deos de hu-

ma
,
pêra fofrer muitas mortes,

com os incõparaveis trabalhos,

que

Tralaíhos

quepajfou

o P, Henri

que Henri

quês.
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•virtudes

I tíoP. Heri-

\ riqus Hê-

riques.
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que padecéo -por bem das al-

mas,nos muitos annos, que de-

pois vivèo : elle compôs a arte

Malavar,& o vocabulário; tre£.

ladou a doutrina chriítá
,
que

em Portugal eníinamos permo

do de dialogojcompós também

na meíma lingoa , em que era

muy erudito, hum confefsiona-

rio, & hum fios fan&orum; &
tudo , comfua muita induftria,

fez imprimir na lingoa verná-

cula do Malavar ; &com eíles

livros fe recolhèo, por todas a-

quellas partes , o muito fruito,

que fe efperava : nellas edificou

muitas Igrejas , Sc dous hofpi-

tàes,hum pêra remédio dos en-

fermos pobres , outro pêra íii-

ílentaçam dos pobres faõs. In-

ftituio huma irmandade dos

Chriítaõs mais provectos na

virtude.Foy,em fuã peíToa,irre-

prehenfível , nas palavras tatn

advertido, Sc prudente, que,em
tanta variedade de negócios^ nu-

ca lhe ouviram alguma,em que

de fgoftáííe alguém. A efperan-

ça,&fé em Deos foy nefte apo-

ftolico pregador muy admirá-

vel , em prova de noíía fancta

fé ( como outro Elias com os

Prophetas de Baal)deíàfiavaos

gentios , dizendo, que ajuntâf

fem cento, ou duzentos Brâme-

nes, os mais doutos, que achai-

fem,&que elle,o maisignoran*

te dos Chriítaõs , fahiria ádif-

puta com elles : & que lê nam
queriam dar por argumentos de

I palavras , vieííem á experiên-

cia das obras, Sc que entraííem

com elle em huma fogueira , a

j

ver quaes ficavam intactos do

fogo, em prova da ley,que pre-

gavam: o que tudo diza com
tanta confiança,que a tirava to-

da aos idolatras; os quaes toma-

ram por melhor partido calar,

julgando
,
que fempre hiam a

perder , ou tornando vencidos

na difputa, ou ficando queima-

dos na fogueira.

y Trabalhava de dia,& de

noite, por converter aqueíles

gentios, dos quaes trouxe mui-

tos ao íãnéto bautifmo. Enxer-

gavaíê nelle huma coníciencia

puriísima, huma caftidade an-

gelicajgrande clareza com íèus

íiiperiores: profunda humildade

em íuas acçoens. No amor da

fandta pobreza era tam põtual,

que quem lhe nam viííe a cau-

fà,que o movia
,
julgalohia mi-

íêravel pelos eíFeitos
,
que mo-

ftrava: dizia elle, que mais efti-

mava na coita da peícaria os

feus remendos, do que os cha-

tins prezavam as íuas pérolas.

Na obediência chegou ao mais

alto ponto, em que íàn&o Igna-

cio a queria ver em fèus íubdi-

tos,porque eraeoufà que punha

admiráçam,vcr a hum velho de

tanta experiência, fògeitaríè ao

mínimo aceno de feus íuperio-

res, que tal vez eram moços na

idade , 8c modernos na terra.

I Com íèr tam viva fva fê
(
que

parece
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in ci.
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deo

mur-

ador.

"parece podia mudar montes,

'como Cfarifto
a
prometia, & fe-

caralagoas,camo fez o grande

Taumaturgo b
) coítumava íifc

zer,& eferever, que na primiti-

va Igreja rendia Deos o mun-

do á força de milagres,mas ago-

ra
,
qne o hemos de converter

com virtude,& boas obras,com

as quaes quer que provemos,

&

dêmos teftimunho doEvange-

lho,que prégamos,& da doutri-

na, que profeíTâmos. Parece que

fempre nelle ardia o fogo do

amor divino , & daqui pro-

cediam as chamas ,
que brota-

vam fora do zelo do bem das

almas.

6g De todas eílas virtudes

nos deixou muitos , & muy .vi-

'

vos exemplos efte grande fer-

vo do Senhor , que com íer tal

fua fancta vida , nam faltou

hum mal intenfionado, & pu-

blico murmurador, que tam-

bém , com grande efcandalo,

(imitando àquelles de quem fa-

la o Propheta ) punha aboca

íàcrilega nefte fermoíb céoimasl

nam o deixouDeos fem a paga,

que merecia/echandoíhe a bo-

ca com hu prodigioío caftigo,

porq quado queria falar, lhe fa-

Jiia por ella hu pedaço de car-

ne,do tamanho de hum limam

ordinário, o qual o nam deixa-

va dizer palavra, 4 fe lhe enten-

dèífe j & aífim paííou toda a vi-

da; que bem era^que peta fem-

pre fe fechàífe a boca,de quem

sòpera murmurar a abria
; &

que pêra íêmpre ficáííe preíà a

iingoa, que *ò pêra falar mal fc

lokava . Chegou finalmente

efte fiel fervo do Senhor aos

oitenta annos de fua idade , a

qual,ainda que foy comprida,.

a

reípeito dos deíèjos, que elle ti-

nha dever a Deos, foy muy
curta , íègundo a vontade da-

quelles povos, pêra o lograr:

aífim velho trabalhava , como
mancebo; & aííim o amavam,

como a pay antes uanto

mais hia envelhecendo pelos

annos , que lhe entravam, tam

to mais o hiam eítimando,pe-

los temores de o perderem
;

que os velhos cambem podem
íer amados , fe fabem fer pro-

veitoíòs j antes os tàes iam co-

mo a fruita , diz Séneca, d que

pelo Outono , quando he mais

fugitiva , entam he mais agra-
j iLa^t I

davel , Crattfsima Junt f>.omacum\

fugiunt. Chegou em fim ao ter-

mo da vida temporal , com pe-

nhores certos da eterna,na qual

entrou, em 6. de Fevereiro de

1 50 8.eftãdo no lugar de Puni-

cale , chêo nam menos de dias-

que de merecimentos t
depois

de recebidos os fãcramentos,

tendo ííncoenta & finco da CÕ-

panhia. Varam verdadeiraméte

digno de perpetua memoria,

pois íèm viver ordinariamente

em Collegios , nem caías nof

fas, confervou, no rneyo de

tam barbara gentilidade , a-

1 Scncca ep.»i.

ArapleiTenda

|

(í r3tiísima sOt i

poma cum ia- t

giunt&e» i

DefuâdiA
1

1

tola rnor«\j

te.

Y queile
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Quamfen
;

tida foy

fua morte.

quelle primeiro efpirito, que

bebèo no Collegiode Coim-

bra,que ainda nelle he mais de

efpantar
,
por fer jà de vinte &

finco annos, quando entrou na

Cõpanhia,& tendo de íeu mui-

tos mil cruzados: porém íe a re-

foluçam de íervir a Deos he

verdadeira,logohum toma o ca

minho direito da virtude , Tem

achar refiftencia nas riquezas,

nem ter impedimêto na idade.

7 O fentimento de fua

morte foy tam grande, que nam

sò osChriftãos o choràram,mas

até os gentios , & mouros , em
final de dor , jejuaram o dia de

feu paííamento;& os gêtios dos

lugarescomarcaõstãbé jejuaram

dous dias,fechando fuás tendas,

& bazares, em final de trifteza,

pela morte defte bom velho

(que eíla he a força da virtu-

de
,
que atè os que a nam que-

rem profeífar , a fabèm reco-

nhecer ) & commummente lhe

tem tanto refpeito , & tal opi-

niàm.de fuafanctidade, que a-

inda hoje , quando querem af-

íírmar alguma couía
,
juram

pelo Padre Henriques;& todos

os Chriítãos daquelles lugares

vem de longe bufcar fua fe-

pultura , & como íe foíTe fan-

eco canonizado , lhe fazem vo-

tos, lhe dam oífertas, lhe poem

candéas acefas ,• & com íàncta

fimplicidade lhe mandam di-

zer miíTas . Hoje defeanfa íeu

bemdito corpo em Tutocorlm,

i por caufa-do Coliegio, que ali

temos , aonde foy tresladado

com grandifiimo concurfo de

Chriítãos,& gentios, que ainda

concorrem, com a mefma fre-

quência, a vifitar fua fcpultura,

queafíím honra Deos , ainda

neíle mundo, quem o foube

deixar.

8 O fegundo deita mif

íàm foy o Padre Francifco He-

riques Português, íemelhante

ao Padre Henrique Henriques,

de quem atégora falamos, nam

sò em o fobre nome de Henri-

ques , mas também em nome

deApóftolo, & nas obras de

fancto : também lhe cahio por

íòrte , hir ter cuidado da Çhri-

ítandade da cofia daPeícaria,

o que fazia com notável cuida-

do,& admirável charidade: ti-

nha a íèu cargo mais de finco-

enta mil almas ; .eítavam eftes

Chriftaõs divididos em qua -

renta povoaçoens , com trinta

Igrejas muy capazes, todas edi-

ficadas pelos ncííos da Compa-

nhia: & tinha o Padre ifto tam

bem repartido, que em cada

huma delias todos os dias fe<

enfinava a doutrina aos homês,

molheres, & mininos,em tem-

pos differentes,& deputa-

dos pêra eftes fanótos

rainifterios.

'©S>
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CAPITVLO VIIL

Continuafe 'a mefma matéria

das virtudes dos mais fe-

geitos defla mif*

fam.

i A | 1 Ambem aqui mere

1 ce particular lébrã

--* ça , entre os Portu-

guefes,o Padre Francifco Peres

CaftelhanOjhum dos eleitos ne*

fte anno, pêra a miífam da ín-

dia : entrou na Companhia no

anno de 1544. Tinha tam par-

ticular devaçam â fagrada pai-

xam de Chrifto Senhor noíTo,

que era falado nella íê lhe rou-

bavam os fentidos , ficando to-

do arrebatado em huma- co-

mo extafí de' amor . Flore -

cèo na índia com particular

opiniàm de íânctojcorrêo mui-

tas terras, navegou muitos ma-

res, dobrou muitos cabos , atra-

veííou muitos golfãos, paííou á-

lem do rio Çanges, efteve, por

muito tempo na cidade de Ma-
láca,aonde trabalhou, coiíi tatá

continuaçam,com tal cuidado,

& zelo, q muitas vezes no mef
mo dia pregava aos Chriftaõs,

doutrinava os mininosjdifputa-

uacõosludeosj&cõvencia aos

Mouros. De quê íe podia bem
dizer o que S. Paulo a de íy ef-

crevia , Injtantid mea quotidiana •

2 yf
folhamJv omnium ecclejiárum . No
anno de 1550. em que Mala-

ca fuítêtou aquelle famoíò cer-

co b dos íàos ( fendo íèu capi-

tam mor Dom Pedro da Syl-

J^vaTda Gama, filho do Conde
Almirante

,
que com muico

esforço , 8c déftreza a defen-

déo , com ajuda , & favor do

valeroíb Gil Fernandes de Car-

valho
,
que o veyo íôcorrerjte-

ve o Padre Francifco Peres

grandes occafioens em que mo
ftrar feu eípirito dobrado, que

igualmente fervia pêra pregar

a gentios , & pêra animar a

foldados; pêra eílar na Igreja

confeííando , & pêra fahir ao

campo peleijando : porém as

armas 3 de que ufava , eram de

prova j & muy aventajadas,

com hum crucifixo nas mãos,

peleijava, & vencia , animan-

do aos Chriftãõs
s & aífom-

brando aos gentios; que ef-

tas eram as armas eípirituaes

da mijicia de que uíàvà o

Apoftolo
$ « confeííando de

íy , que nam fabia nem bran-

dir outra lança, nem menear

outra efpada, mais que a Chri-

fto crucificado :
è

Nt/i Chnf-

ítum j (ffi
hunc cruafíxum . Da-

li paííou a Cochim ; entrou

emNegapatam,aonde,com hu-

mà morte fanóta, dèo principio

a huma vida eterna,no anpo de

1583.

2 Foy efte Padre hum dos

apoílolicos íbgeitos , & mais

. iibij?

i.âcTCor. ió.'

4. Arma rnii

iíaç r.oítis nx

earnalia lunt

1 .adCor c.

h. ii: Nõ eí
iuciícavi me
re ahquid

, r

Chnítu.&hu

ctuçifixum.

Hz no-
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OP.Fran-

\

c/fco\Pere;

|
he muy ve
\neradode-

:pois de
' morto.

Achamlhe

osojjbí pre

Tos cõ bua
: maravilho

<ja raiz.

notáveis varoens , que a Com-

panhia teve no Oriente , nam

menos iníígne trabalhador em
vida

,
que eftimado , & mi-

lagrcíõ na morte . Foy fepul-

cado na caía da fancta mife-

ricordia j & por. mais que el-

le pedio , que o enterraífem

entre os pobres , foy depoíí-

tado no meyo da capella mor;

Sc como era grande a opini-

àm da íandidade do born^ve-

lho , conconéo a terra toda

a feu enterramento , & efea-

çamente o puderam defender

do povo
,
que acodia a vene-

rar o corpo, & a lhe tomar

relíquias. Ali efteve, porefpa-

ço de vinte annos , em grande

veneraçam ; & vindo a Com-
panhia' a ter ali cafa, tratando

de recolher , entre os noíTos,

efte noífo thefouro ; refporidé-

ram os da mifericordia , que

n'em ao mefmo Papa o dariam,

íènam obrigados, & que nam

queriam largar tam milagro-

ío depoííto
,

pelo qual Deos

lhes fazia grandes benefícios:

em fim , depois de grandes

inílancias , alcançada a licen-

ça , com condiçam
,
que o

nam levariam fora da terra

;

aberta a fepultura, hindo hum
religioíb , com muita decên-

cia , & reíguardo , pêra lhe

tirar os oííbs , achaos ( cou-

fa maraviíhoía ) todos uni-

dos , & liados entre íy i
com

hnma raiz frefea , da erofTu-

ra de hum fio de barbante

:

pàímam os preíèntes defta no-

vidade ; 8c advertindo, com
mais attençam , viram , que

a dita raiz, nafeia debaixo do

caíco da cabeça , unida a el-

la meíma , com muitas raízes,

& procedendo dali
}

hia en-

laçando , 8c enxerindo toda

a armaçam dos cííos de to-

do o corpo, huns com outros;

8c depois fe hia metendo pe-

los joelhos , & fahindo pelas

canellas , até fe vir rematar

nos pès ; íèm deixar nenhum
oíTo

,
que nam eíhveííe muy

bem liado , unido , preío , &
enlaçado com toda a boa dif

pofiçam , 8c ordem ; de íorte,

que parecia obra milagroíà

,

feita íó pela mam daquelle Se-

nhor , que como diz o feu Pro-

pheta,
e
guarda todos os oííos

dos íeus juftos, & nem hum sò

deixa perder.

3 Grande foy o alvoro-

ço do povo com tal maravilha,

& muitos foram os difçuríbs,

que íe fizeram íòbre raiz tam

myfteriofa
;
que nam íê podia

dizer da virtude defte Padre,

o que Chrifto lançava em
culpa àquelles , cuja fan&ida-

de logo fecava
,
porque nam

tinham, raizes .
,
Sobre todos

porém contentou ao povo o

I parecer do íeu Vigairo , que

diífe, que, comaquella nota*

vel demonftraçam queria o bõ

Padre dar a entender, que nam.

Pfal.jj.r

Cuftodu c

ofiaeorw.i

ex his not

teretur.

n

f

Marc.c.-i

Non habê
dicê infe

têporalís

era
'.' - '

'
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era bem tiraremno do lugar, a-

onde tinha lançado raizes tam

miíagrofas : & porque he rnuy

natural quadrarem as rezoens,

quando combinam com as

vontades ;
como os principáes

do povo nenhuma tinham de

largar da íua caía da miíèricor-

dia aquelle bemaventarado de-

poíito, íe moftrârammuy fãtif

feitos deíla interpretaçam do

íeu Padre vigairo , a quem ti-

nham por íeu oráculo; mais cer

to que o de Delphos; & fe tor-

naram a fazer fortes, íem que-

rer largar aquellas,, que elles ti-

nham por precioíàs relíquias;

efperando o fruito.que tam fer-

moíàs raizes prometiam : per-

fuadindofe
,
que elles eram os

efcolhidos, entre os quaes o Eí-

pirito faneco 8 mandava ao fábio

lançar raizes. Em refoluçam,

depois de varias demadas, fezíe

huaeícritura publicarem queos

Padres fe obrigaram a por ne-

nhum caio levarem aquelle bé-

dito corpo fora da terra , & de

o terem depofitado em lugar

publico à viíla de todos ; & fi-

nalmente fe fez a tresladaçam,

com huma íolenne prociííam,

concorrendo toda a gente pê-

ra o acompanhar à noíía I-

greja , aonde foy collocado,

& metido em huma caixa de

teca l pào incorruptível , a qual

fe fechou dentro de huma abo-

beda
,
que pêra iíío foy fei-

ta ', aonde hoje eftá viíltado,

& venerado de todos aquel-

íes povos , aos quaes nam me-

nos acodio com a boa dou-

trina , íèndo vivo , que hoje

com grandes favores, depois cie

morto
;
que nam podem raí-

zes tam milagrofas deixar de

dar fruitos rnuy proveitoíos

:

procurando àquellas gentes, di-

ante de Deos, o bem de fua fal-

vaçam; que lè a raiz he fanara,

conforme a confequencia de S.

Paulo, h também os ramos hade

íer sãólos: Si raâixfanHa^ rami.

4 Entre os nove da miíTam

deite anno , he também rnuy

digno de boa memoria o Padre

Affonfo Cypriano, o qualreíi-

dia em íanóto Àntam \ aonde

trabalhou com muito zelo , &
edifleaçam , até íè embarcar

pêra a Inda ; era já neíte

tempo andam na idade , mas

rnuy vigoroíò no efpirito. Na
índia foy varam perfeito , &
grande períèguidor de pecca-

dos públicos : mandado pelo S.

Padre S.Franciíco de Xavier â

cidade de S. Thomè
,
padecéo

grandes trabalhos, pelo be da-

quella Chriftadade, porefpaco

de dez annos,com tatacharida-

de,vigilaneia,&exeplode vida,

q nam tinha outro nome, entre

os Chnftaõs , fenam de íàn.óto.

Nem^ lhe faltou o efpirito de

prophecia
j

pudera aqui con-

tar muitos exemplos , com

hum caio me contentarei s íb-

I bre o caftigo^ue denunciou ao

Ad Kom.c.i x.

Y3 ca-
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vel, q lhe

fuce co

mts

dares.
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capitam , & piloto de hum na-
.
dores Jam brutaes nas obras, &

vio ; eram eftes dous homens

marcados pela natureza
(
que

tal vez, com fua oceulta provi-

denciados finàes,que põem no

corpo disforme , nos aviíà dos

erros, que ha na alma deprava-

da ) porque o capitam era tar-

tamudo, & o piloto cego de hu

olho ; & mayor era a cegueira
;

d'ambos na coníciencia^nam sò
'

os conheciam todos por famo-

íôs chatins , mas eram também
conhecidos por infames pecca-

dores. Sahe em terra o piloto,

aonde deixou a confeiencia, le-

vando pêra o navio furtada hu-

ma molher caíàda,que tomou a

hum Chriíraõ; íèm refpeitar a

Chrifto,a quem offendia, nem
ao Ghriíiam,a quem infamava:

que aonde entra o efpirito fen-

fual , na peor maldade acha o
melhor empenho. Andava o
afrontado Chrifram como fora

de fy pelas ruas bradando jufti-

ça, contra infulto tam horren-

do. Desfaziaíè em zelo o bom
Padre Cyprianojtoma hum ba-

tel, boga ao alto , chega a bor-

do/alta no navio, que eftava jà
pêra dar â veila (como íè fahif-

fe ue Lacedemonia , levando

furtado o fogo
,
que abrazou

Troya) queixa/ê o Padre ao ca-

pitam, fala ao piloto, chora, a-

meaça
, & brada à vifta de tam

defeortefes nas palavra?)

5 Volta o Padre muy def-

coníolado pêra a terra, Sc eíca-

çaméte fe fez ao mar o infame

navio , levando em fy prefagios

certos de fua infaufta perdi-

çam,quando cHPadre,por reve-

laçam divina vio
,
que fe havia

de perder (que nam podia fer

bem guiado por piloto tam mal
governado) logo, pregando ao

povojlhe diííe claramente, que

íê nam efcandalizaíTem da pa-

ciência divina
,
que fe tardava

algua vez,em outras (como atè

o gentio alcançou »)recompeníà

a tardança do tempo , com a
' gravidade do caftigo • que de

j

certo os avifava
,
que o navio

fe perderia,& o torto ficaria cé-

j

go , & o gago mudo : foy ifto

entam mais feftejado dos ou-

vintes por dito avifado,que por

aviío dado por Deos . durou cõ
tudo pouco tempo a graça em
fua errada opiniam

,
porque fe

foube logo, como o navio dera

â cofta, abrindofe de todo, fera

fe íàlvar nenhuma fazenda; 8c

que o capitam, cheo derayva,

8c furor,íè fora ao piloto, como
a cauíà de todo o mal,& lhe ar-

rancara o outro olho, deixãdoo

de todo cego (permittindoo af-

fim Deos, em caftigo de fua ce-

ga affeiçam ) & o que mais he

Vai. Max.
Lento gr!

proce<itc<i

ira , tardir

fupplicíj f
gravirate o

penfat.

Como J
deo o i

tinha \

vuncini

abominável roubo
; a repofta I

' de efpaíitar, que o meímo capi-
poiêm foy de apupadas , & zõ-

j
tam, com a força do bradar no

oanas (que fernelhantes pecca- naufrágio, ficara de todo mudo,

;.,
"{ que
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isproce-

mentos

> irmãos

wnhei-

• deftes

idres.

que nam era bem que mais pu-

deífe falar entre os homens,

quem tã mal reípondéra ao Pa-

dre.

6 Nam poííb deixar de re-

ferir brevemente outra,que pa-

rece notável prophecia : eftan-

do doente o Padre Francifco

Peres diífe ao irmam, que delle

tinha cuidado : "No dia da \>efpora

das cadeas de S. Fedro, fe \>os acaba-

rajrmam, effe trabalho, me ws dou-
}

porque nelle me Joltard o Senhor das

cadeas dejle corpo mortal',(gjrr.Ea{lim

foy,que no anno de i 5 66. no

mefmo dia que diífe, ficou fora

das prifoens do corpo,voando a

alma à liberdade dag!oria,aon-

de , com defcaníos eternos , fe

remuénram trabalhos tempo-

raes.

7 Entre os irmaõs, que cõ

táesíêrvos de Deos efte anno

íe embarcaram, foy hum o ir-

raam Nicoláo Nunes , compa-

nheiro do Padre Ioam da Bei-

ra,em âs ilhas de Maluco,&do
Moro, aonde íòfréo grãdiífimos

trabalhos , pela converíàm da-

quellesgentios.íòy vêdidoduas

vezes , & de ambas entregue â

morte,em ambas o livrou Deos

milagroíãmente . Navegando
deftas ilhas pera'Maláca,íe per-

dêo com o navio , 8c trabalho-

famente fè ia 1vou a nado
; paf

fando em terra grandes fomes,

& fede, até que dèfpido o trou-

xe Deos á fortaleza de Malaca.

Sam também dignos de eterna \

memoria , o irmam Bakhezar
Nunes, & Adam Francifco , o

primeiro foy fiel companheiro
do Padre Francifco Henriques,

no cabo de Comorim, dando
fempre grande exemplo de vi-

da religiofa. O fegundo tem
boa prova de fua excellête vir-

tude no grande Padre S. Fran-

cifco de Xavier, que moítrava

grande íãtisfaçam de feu muy
religiofo procedimento.

8 Concluamos eíte capi-

tulo, com fazermos huma muy
particular lembrança , & muy
devida ao fervo do Senhor,oíV
dre Nuno Ribeiro, companhei-
ro deftes nove,a quem em Am-
boyno quizDeos honrar,& cõ-

íumar feus gíoriofos trabalhos,

com a muy preciofa coroa de

hum
,
que parece prolongado

martyrio. Foy dos Religiofos

da Companhia, que na índia

deixaram melhor nome de vi-

da apoftolica, de conítaricia nas

adveríidades , & de paciência

nos trabalhos. Renovou
,
por

muitas vezesp exemplo da cha;

ridade de íàm Martinho, repar-

tindo dosveftidos amètade,. &
defejando de fe dar a fy todo,

inteiro. Foy infigne miífiona-

rio,andandó varias terras,&nâ-

vegaildo muitos mares. Dè-

ramlheos Mouros, em ódio da

fé, que lhes pregava, huma pe-

çonha lenta
,
que pouco a pou-

co o foy coníumindo; íemelie

nunca esfriar hum ponto, nem

Y 4
'

à vifta

P. NunoRi

beiro gra-

de mijsio-

nario.

Derarnl

osMouros
peçonha.
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20Q
á viíta da morte.no grande fer-

vor de efpiritu,que nclle ardia.

Faltando] he já as forças pêra

; Viíitar os feus Chriftaõs , como

coftumava, fe fazia levar em

huma manta a hombros de ho-

mens , fazendo , por caufa da

doença , o que fazia Sam íoam

Evangelifta , em rezam de íua

muita idade; atè que finalmen-

te, desfeito com a peçonha, ef-

pirou;deixando,como fabemos,

fama de íàncto;& gozando, co-

mo parecera gloria de martyr.

Eftes foram os nove ditoíòs cõ-

panheiros, que eíle anno envi-

ou pêra a índia o Padre meftrc

Simam^peçamos aoSenhor,que

ajlim como fabemos reconhe-

cer fuás virtudes,íaibamos imi-

tar feus exemplos.

CAFITVLO IX.

Vây o Padre Francifco Efi-

tradaemmiÇfam a entreDou-

ro , & Mjjibo , detemfe no

Porto ;
entra na Companhia,

movido de [eus fermoens,

o Cónego Vafco
Perras: i

Iííemos da ditoíà

miíTam
,
que os da

Companhia neíle

anno fizeram por mar,façamo-

jnos agora no volta da terra , &

»veremos o bom fuceífo de ou-

I
tra, que fez o Padre Francifco

Eítrada em entre Douro,& Mi-

nho
;
que tal era o efpiíito da-

quelles noííos primitivos Pa-

dres, que nam menos tratavam

de ajudar à converfàm dos gê-

tios na índia, que deacodir a

reformaçam dos coílumes em
Portugal j focorrendo aos que
viviam longe, & nam defempa-

rando aos que lhe ficavam per-

to. Pregou o Padre Francifco

Eftrada a quarefma de 1546.
em Coimbra, com grande íatif

façam, & igual fruiro ; & logo

fahio juntamente emmiííama
entre Douro, & Minho, & em
peregrinaçam ao íènhor San-

£tiago;hindo, como verdadeiro

peregrino, por todo o caminho
a pè, confeífando, pregando, &
trazendo as almas a Deos por

todas as vias,que podia 5 levava

por companheiros dous outros

facerdotes, que em os minifte-

rios próprios da Companhia
muito o ajudavam. Neíta for-

ma entrou na cidade do Porto,

aos ó.de Mayo • & logo aos 8.

era que celebra a Igreja a feíla,

Sc apparecimento do archanjo

S.Miguel , no Monte Garpàno,

tez a primeira pregaçam na I-

greja do. mefmo Príncipe da

milícia angélica
,
que eftá fora

da porta, que chamam do Oli-

val , da maneira ,, que aqui di-

rei.

2 He coííume antigo da-

cAxno d
' Copcnhi

7-

P.Frãâj

Eflrcdd

entra n
Porto.

queiJa
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quella nobre cidade hir ( em o

tal dia, todos os annos) áquella

Igreja, os da governança, o Ca-

bido, & o mais povo: íucedèo

íòbrevir hum inconveniente ao

pregador , que pêra o íermam

daquella feita tinham nomea-

do j & como a fama hia diante

pregando quam famofo prega-

dor era .0Padre Eftrada,vieram~

lhe oferecer o íermam.por cau

íâ do aperto , & falta em que fe

viam ; o qual elle logo aceitou.

Tanto que na terra íè publicou

a novidade,& a fama do prega-

dor, houve traíordinario con-

curío da genée.de maneira,que

foy neceífario , contra o coftu-

me, fazeríè o íêrmam no capo,

debaixo da boa fombra das oli-

veiras: em entrando o pregador

nppulpito,entràram em efpan-

to, & defcorifiança delle os ou-

vintes (que o povo, nas íuas fe-

itas , íempre quer ter o melhor

pregador ) olhavam hans pêra

os outros , reparando todos na

pouca idade, que repreíèntava;

porque,fegudo parecer de mui-

tos, efcaçamente julgavam ter

vinte annos;& como ordinaria-

mente a gente pelos annos jul-

ga o íàber(como fc nam foíTem

muitas vezes os muito velhos

na idade, muito ignorantes na

fciencia,aos quaes,com a Efcri-

tura » íâgrada, podemos chamar
moços de cem annos) ao efpan-

to, & á deíconfiança íèguiofe

grande inquietaçaavdo auditó-

rio, quele dava por afrontado,

dizendo, que parecia couíà de

zombaria,em taidia, &em tal

ajuntamento, terem por prega-

dor hum mancebo de tatu fra-

ca repréíèntaçam. Nam dêo o

Padre pelos íinàes
,
que vio da

pouca aceitaçam da peflba > co-

meçou o fermam , & a poucas

palavras entendèram,quenelle,

com ventagem > íòpria o efpiri-

to os annos,que lhe faltavam na

idade; que deftes mancebos fa-

lava o propheta Ioèl, h quando
lhes gabava o íãber aventajado,

pêra alcançar myftenos íbbera-

nos, & conhecer viíbens çele-

ftiaes; & a tal coroo eíle dizia

Deos por Ieremias,6 que fe nam
eícuíaííe com a idade de moço,
t

Mok âicere
y puerfum.

3 Ao principio foram pouco
,a pouco ficado íufpeíos, & pen-

dentes da fuavidade, & eloquê*

cia de íuas pajavras,çõ as quaes

parece, c] tinha nas maõs as ré-

deas,co c] governava as vonta-

des, & convencia os entendi-

mentos j como fe elle folíe^ na

verdade , o Hercules d Gallico,

que a antiguidade fingto^oqual

na lingoa tinha as cadeas, com
que trazia prefos os ouvintes,&

com que lhes rendia as' vonta-

des ; aííím o fez aqui o padre

Eftradaiatè que finalmente, pê-

ra o fim do fermam arrebenta

ram todos em lagrimas, & pra-

to desfeito, com fentimento de

feus peccados, nam somente Os

loe] e-í.n,28,
luvencs ve-

1 vifiones vi»

Ute- ç.1.11,7.

Aleiar. cpigr.

190. QaanviS'
durifsima cotda
Elacjuio poll5s :

ad fua vota
«ah»,

;u-
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Mudança
noiaveldo

ConegoVâf

co Ferras,

r3

íèculares,& oCabido,mas tam-

bém os reiigiofos ,
que fe acha-

ram prefentes. Mudada jà a o-

riniám do defprezo, em admi-

rãçam de tanto faber, em tam

poucos annos,do grande efpiri-

tb, que moftrava, da modeftia

do rodo, da humildade das pa-

la vras,& da compoíiçam de to-

do o exterior ; 'diziam publica-

mente , eme deíèjando nofeu

pregador de o ver homem nas

cans , o acharam -anjo no talen-

to; & que sô tal anjo podia dig-

namente pregar de S. Miguel

Archanjo.

,4 Acabado o íèrmam, fi-

caram todos tam fatisfeitos do

pregador
,
quam delcóntentes

deieus peccados;& pêra que fe

veja a força do efpirito do céo,

que falava neíle fervoroíô mã-

cebo, entre outras converfoens,

& mudanças devida, que defte

fermam fe íèguiram , foy notá-

vel a de hum cónego, chamado

Vafco ' Ferras : era elle filho

de Gaípar Ferras , nob liííimo

cidadám ( dã familia dos Fer-

razes, que he; bem conheci-

|

da}& das mais nobres daquella

nobre cidade) veyo o cónego

na prociífam do Cabido, com
bem differentes peníamentos,

dos que levou pêra caía , era

mancebo de dezoito annos, ri-

í co,& prebendado em íúa terra;

naquella verdura dos annos en*

t-ldià melhor da alegria da ida-

iie^damaléconia do breviário;

iÀmo *

••como que tratava mais de fe Jo~
êt**$

grar da vida preíènte, q de ahV .

7«

gurar os bés eternos: no meímo
dia, em que foy vefiido de có-

nego na prociiTam , mudou o

habito clerical , depôs a loba,

tirou a murfa , & com veílido

muy galante de fecular polido,

foy ver, & dar vifta de íy, paí-

feando pela feira (que também
naquella occaíiàm , â honra do
fagrado archãjo,fe fazia)Veyo
com tudo a ouvir o íèrmam,

mais levado da curiofidade do
pregador,que gabavam, que cõ

penfamento da conuerfám,que

nam imaginava: que a hora do

Senhor he como a hora do la-

dram, conforme diz SamPedro,

queentam vos entra pela por-

ta
,
quando menos o èíperaveis *£

em caía.

5 Em o Padre Franciíco

Eftrada começando a ^-êgar

logo a palavra divina, com. r-

pada penetrante , o começou «

rerir, com tal efíícacia, que em
breve íè íèntio todo vencido fr.

rendfdo a Deos
j continuava o

fermam, & continuavam as la-

grimas, & crefeia a contriçam:

nam efpera mais aquelle cervo

íerido,queo fim do lèrmam,pe-

ra vir ; demandar ao íèu pièga-

dor,pera que lhe dèífe-o reme
dio quem lhe tinha caufada a

ferida: aífim o fez, vemíe apôs

elle.entra no hoípital, aonde íè

recolhia; declaralhe a dor, que
trazia em fua alma,& em prova

t.fettíc.

cklla

Vemot
mgovq
Ferras

pedir a
\

panhia.
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Herecehi-

èado pêra

Coimbra.

delia, lhe moftra o Tangue de

vivaslagrimas,que pelos olhos,

em grande abundância, brota-

vam : dizlhe, que vem refoluto

a deixar de todo o mundo , &
que logo íe quer meter na Cõ-

panhia. Coníbíava o Padre ao

feu enfermo, dizialhe, quea-

quella reíbluçam pedia mais

maduras coníideraçoens
,
que

encommendariam o negocio a

Deos,que íe a vocaçam era. lua,

elle, que tinha dado os deíèjos,

também lhe daria o comprime

to:& com eftas, & íèmelhantes

palavras hia aquelle íabio me-

dico acodindo ao feu enfermo;

porém elle requeria mayor

preíTáí; que apertos de alma, fe-

rida, nam admitem dilaçam na

cura; & nam íòfrem alguns va-

gares nos remédios.

. 6 . Tàes foram os finà-

es da divina vocaçam , que o

Padre Eftrada yio líèfte mance-

bo, que o recebèo logo coíiíí-

go;&, com toda a brevidade, o

remetèo ao Colíegio de IESV
de Coimbra , com huma carta

pêra o Padre Martinho deS.

Cruz,que era o Reitor, em que

lhe encommendava,que logo o

admitiííe na Companhia. Quê
bem coníiderar eftas acçoens,

nam menos fe edificara da prèf

fa do Gonego,èm fe converter,

do que íe efpantarâ da diligen-

cia do Padre 'Eftrada, em o re-

ceber : mas o Efpirito fanóto

nam fabe admittir vagares , &

quando a vccaçamheíua, in-

flamma com ardores os afTe&os,

& íòbreléva com luzes os dif

curíòsjque aííim o lemos de S.

Paulo,
e
o qual ao primeiro mo

vimento da graça divina,orfere-

ce logo a Deos a alma rendida,

Domine^ <jmâ me , \isfacere.

7 Nam íè podèram fazer,

com tanto fegredo , eftas mu-
danças da vida, Sc da terra,por

mais que as pretéderam disfar-

íàr, que nam as prefentiífem

íeus pays
(
que como o outro

difte, fnam há poder enganar a

quem tem amor) mandaram lo-

go gente
,
que lhe foíTe no a

cance
(
porque antiga couíà he

feguir o mundo a quem lhe fo-

ge, & muitas vezes fogir de

quem o fegue ), tomaramljie os

caminhos, Sc atalháramlhe os

paífos, com "tanta deftreza^ue

lhe foy forçado voltar atrás,

nam em a reíbluçam , mas no

caminho, por diffimular com a

força de quem o violentava:

Chega ao Porto , com íàtisfa-

çam , & prazer de quem o tra-

zia^ muito mais de quem o e

perava. Paííando pela porta do

hofpital
,
que lhe ficava no ca-

minho , acompanhado de feus

feguidores, & perfeguidores, fe

reporto» de forte, que deo con-

figo dentro do apofento do Pa-

dre Eftrada, acolhendoíe a elle

como a íàgrado , com a meíma

refolucam- de nam íãhir dali íe-

nam pêra Companhia! Deram

Como reft-

Jlió a /eus

pays.



6a Gbromca da Companhia de Iefu,em "Portugal. jkm fa
—31

1

i
— — — r:^ J i. L

:

6
AHicro.ep.i.ad

Heliodoi. Pct

calcatii perge

patiem.&c.
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íbnfio de I

j g rebatc aos pays os que o
IH <^'

j foram bufcar, efeufandofe de

lhes fugir a prefa, mas coníòlá-

doos com a deixarem empraza-

di Vieram elles voado ao hof-

pital , apercebidos de armas ta-

co mais violentas, quanto mais

brandas; chòramlhe, laftimam-

íè, poemlhe diante dos olhos o

eftado em que já o tinham, fei-

to cónego, provido de benefí-

cios ,
baílantes pêra honrar fua

familia, & acodir a feus paren-

tes,que attente no defatino,que

cometia,& que tratàííe logo de

emenda,porqueíèus poucos an-

nos o efcufavam da repentina

loucura, que inadvertidamente

cometera.

8 ^am fòy porém a gra-

ça divina tam pouco efHcás,que

pudeííem períuaçoens humanas

render hum eípirito tam alen-

tado. Aqui foube o cónego fa-

zer o que S. Hieronymo
g
lem-

brava ao outro manceboHelio-

doro, porq íè reíblvéo de paíTar

avante,ainda que foífe neceíía-

rio,ao íâhir da porta,pizar a íeu

próprio pay
,

por feguir os ar-

rcaes de Chriftp. Com huma

piedoíà crueldade (porque co-

mo diz o meímo íàncto,,, he

género de piedade íèr cruel ne-

íle particular) rebatei todas ef-

tas fortes armas > dizendo, que

de balde fe canfavam , & que

mais obrigaçam tinha de buf

car aDeos, que o levava pêra o

cèo , quede íeguir a feus pays,

(

Hier.adHoiio.

ep. i . Pietatis

genus cft in

hacreefíecru-

delem.

que o chamavam peia o mun

do. Com tam valente repofta,

íè desfizéramos combates , Sc

ficou o campo por Chrifto ; lo-

go febufcou, & achou modo
(porque tudo fe facilita aquém
toma de veras femelhame re-

foluçam) pêra com mais fegu-

rança , Sc mayor quietaçam fe

partir pêra Coimbra) aonde foy

recebido na Companhia (pelo

Padre Martinho de S. Cruz,

Reitor daquelle Collegio ) em
14.de Mayo de 1546.no fepti-

mo anno da Companhia , ten-

Joo Deos noíío Senhorchama-

do a íèu ferviço , na forma , &
modo,que relatamos, aos 8. dias

do meímo mes.

CAPITVLO X.

Dosprocedimentos do irmam

Vafco ferras , aã fia

morte na Cem-

• panhia.

1

Volta aCo

imhraden-

tra na Cd-

pftnhia.

1 Ois viemos com o

cónego Vaíco Fer-

ras a Coimbra, con-

cluamos com elle,& com o fu-

ceíío,que teve na Companhia,

em quanto temos ao Padre Ef
trada recolhido no hoípital do

Porto, 8c continuado a íua mif

íàm , 8c logo nos voltaremos a

elle^que bem he que vejamos o

bom logro deite íeu cõvertido,

me



^
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que também muito em breve

chegou ao porto da íàlvaçam»

Foy admirauel oexemplo,com

que o irmam Vafco Ferras fe

houve no Collegio de Coim-

bra, nem íê pode em breve en-

carecer,quanto o divino eípiri-

to obrou naquelk íbgeito, tam

poderoíâmente rendido á íua

divina graça ; logo tomou o

caminho da virtude tam de

propoíito
,

que íè adiantou a

muitos , que primeiro que el-

le goftáram a doutrina da

Companhia. Reíplandecia nel-

le , com grande exceífo, quaíi

perpetuo exercício de óraçam,

& contemplaçam , em que

gaftava muitas horas de dia, Sc

de noite , com tam íntimos af-

fe&os de uniam com Deos,que

muitas vezes perdia a unitm

de íuâs ácçoens com ó uíò dos

fentidos exteriores ,
padecendo

largas, patentes , & claras ex-

tafes ; íêndo muitas vezes ne-

ceíTario levaremno nos bra-

ços j tam alhèo de fy,& dos ne-

gócios humanos ,
quam pre-

fente com Deos , & com as

couíâs divinas. Com igoal re-

foluçam fe applicava a todo

o exercido da mortificaçam.

Mas nem fempre a fraqueza

do corpo acompanha a forta-

leza da alma : tam rijas fo-

ram as violências ,
queóef-

pirito fazia à natureza , que

veyo a enfermar , com hu ~

ma febre habitual ,
que o con-

Martyr.Ram.

1 7

.

1 ul ij

.

b

Maftyr.RMS.
1 s-.li.i-uatij.

Jumia i a quem acompanhou
]comaJee

íempre a efpiritual , em que j^ ^fy
ardia . Entenderam os medi

cos , que podia íèr de favor ao
;

-

enfermo , mandata aos ares da

pàtiia
5
aí$im fe reíòlve'o,& afsim

ih executou,

t Nam havia no Porto

caía , nem reíidencia da Com-
panhia

; & como da cidade lê

riam pretendia mais que os ares

naturaes,lhe parecèo ao irmam,

q 6 qualquer íitíod'ella os pode-

ria lograntratou de íè encobrir

a íêus pays, & parentes, feguin-

do o exemplo de S. Aleixo,, &
de S.IoamCalybita:

b & afsicõ

todo o íègredo fe foy meter no
hofpital,aonde tinha começada

fua vocaçam cõ o Padre Eftra-

da ; entra nelle deícõnhecido^

como hum pobre religioío do-

ente , que naquelie hofpital vi-

nha bufear cura
5
&como eftava

tam coníumido da febre > tam

pouco o conhecera os cidadãos

naturaes,como osdeRoma a S.

Aleixo, por mais que os que ti-

nham cuidado do governo do

hofpital , eram os ptincipaes da

terra , & todos parentes feus.
\

Vivia o íànctinho enfermo, co-

mo peregrino,en} íúa patria.mas

fua muita modeftia , & do feu

copanheiro, a muita prudência

nas acçoês,&rara paciécia naen

fermidade,convidou a muitos a

vire, cõ fancta curioíidade, viíi-

tar efte religiofo enfermo: em
refoluçàm, tanto efpeculàram

na
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faber quem era o doente
,
que

em fim vieram àdívinhar.q era

I
o irmam Vafco Fenâs. Brota

outra nova adrniraçam de terê

entre íy quem nam conheciam

por coufa fua : . renovafe a me-

moria do admirável calo de

íàncto Aleixo, filho de Euphi-

} miano , cidadam illuftriííimo

em Roma : aos pays parecia ÍÔ-

nho a nova (ainda que nada

melhor fe cré
,
que o que mui-

to fe defeja) trata o pay do de-

íêngano deita perplexidade, vé

ao hoípital com Henrique de

Gouve'a , de quem logo falare-

mos , vay demandar o enfer-

mo , que por mais que fez por

íe encobrir , nam pode o filho

deixar de íèr conhecido do

pay
,
pelos finaes que a nature-

za íàbe dar,&nòs nam íàbemos

explicar :. levao o pay nos bra-

ços banhados em próprias la-

grimasjnam fabe o que mais fin

ta, . íe o prazer de o ver, íè o ef-

tado em que o via : a meíma
mãy acodio ao hofpitàl. Tra-

tam os pays , & os parentes de

o trazerem pêra fua caía , aísim

por acodirem à enfermidade

de filho tam querido, como'

por fatisfazerem á hora de pays

tam honrados: porèm
: Ormeírno:

foy falar ao irmam em mudar a

caía da fanda pobreza.que ma-
is que fua mãy amava ^ que do-

braríêlhe a febre , & acreícen-

taríèlhe o deígofto.

^Anr.o t

Nam tiveram outro re- CÕpank

médio, pêra render ao irmam 7.

Vafco Fenâs,que valeremíè do
j

Padre DomGonçalo da Sylvei- Bufcam

ra
,
que neftc tempo. andava

me
y°'fr

por aquellas terras em miíTám
p^/fr

apoftolica
,
pedindolhe

, que cafa.

aconfelhàífe , & mandâíTe ao

irmam , fe rendeííe às conve-

niências , que eílavam tam
claras , a que os obrigava o di -

reito natural de pays ,. 0^ tam à-

pertada enfermidade do filho ,
que

neila refifiencia nam so perigava a

lida do enfermo , mas também a

honra dos parentes
,

queferiam muy
mal avaiiaàos

y
por deixarem morrer-

Ihes aporta humfilho tam.amado,de-

fiemparado do focorro de quem o ge-

rou: mas nam foy tam fácil de
dobrar , em feu favor ,0 padri-

n,m>, que tomaram i . que nam
defendeífe primeiro 3 fancla

repugnância do enfermo, di-

zendo , .que as leys Ja . graça
eram fupjsrions ás regras da na-

tureza
j (êfr

r as : obrigaqoens do ef-

pnto da Eejigiam , eram tranfcen-

tes aos cofiumes da policia natural'.

forem , que fim embargo de tudo
,

refpeitando
,

:
$- grande Perigo em que

efiava a vida do irmam
$ ($y W-

jlo cederem yt&das as mais' virtudes,

a refpeito daçharidadetfitejelle appro-

)>ava nefie qafe a mudança da cofia da

pobreza,fera a
' cafia danaturezj.

í 4 Admirável foyoexemf
pio, que efte bÕ irmam deo em
caía de feus pays,cõ o irmam da

Gõpanhia,q tinha cõíigojeram

Comop

cedco
h
e,

ca/a de

us pays

todas
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todas fuás delicias \ & toda íua

cõiolaçammam permitio,q mo-

lhei* nenhua lhe enrràffe na ca-

mará aõde eftava enfermo,mais

que a mãy que o gerara : a en-

fermidade hia íèmpre em creí-

cimento , mas o fervor do eípi-

rito ainda era mayor ;
o cuida-

do nos exercidos efpirituaes,

era o -meímo que no Golíegio

de Coimbra : todos os dias ou-

via rríiíTa em hum altar
;
que fe

lhe ordenou defronte da íua ca-

ma , entre femana comungava

muitas vezes
,
por mam do Pa-

dre D.Gonçalo da Sylveira,em

quato por a Ir íè deteve : no cui-

dado de fua peííoaafíi paílava,

como íe abíblutamête nam efti

veíTe em caía de feus pays. O
feu cuidado todo era o trato cÕ

Deosmoífo Senhor, com perpe-

tuas jaculatórias, & íuaviííimos

còlloquios,com que íignifieava

quanto defejava yerfe cõ Deos;

em tal forma, q logo variava na

cõverfaçam,fe cõ aigué a tinha,

levado todo da divina, q de to-

do lhe roubava a alma,& pren-

dia os fentidos . Outras vezes

advertia,com alvoroço, & fadi-

ga aos prefentes, que nam efta-

vam bem cubertos diante da

Virgem fancHIima, de Sam Io-

am Evangelifta, & defanctq

Agoftinho; tendo todos por

coufa certa
,
que lograva eftas

vifitas,& favores do ce'o , nam
fendo effeito da febre ethica

I femelhantes trefvalios, qucãdo a

Limo fegundo* Cap.X. i6y. ^tnnodâ
' — " ~ — Cãfanhia

7-
outrospropofitos os nam havia.

5 Alguns dias, antes de

fua morte, diííe, com muita fe-

gu rança, qual havia de ler o de

íua ditoíà hora > j
Ouviram hu-

ma vez , que gritava na íua ca-

mará, acodíram íèu pay , 8c

mãy, parecendelhes, queíêri.v

termo ultimo- da»vida , choran-

doo jà por morto'
;
parando

o pafoxifmo
,
pos o irmam os

olhos no crucifixo ,
que ali ti-

nha, & logo , voltando pêra

os pays., lhes diííe
5
nam cho-

rem , íenhores, por mim
;
que

hi muito tempo- que íou mor-

tofdcíâa hora que me íàcriíi-

quei a-Oeos, per ai viver sò a el-

le: & quanto ao deixar eíla mi-

íeravel vida , eu íey quando o

Senhor me hâde fazer efra mer-

cê, que fetá a 23.de Março. Pe-

çolhés, que né agora, né entam

me chore por me perderenvan-

tes convertam as lagrimas em
alegria, porq me tiveram naCò-

panhia de IÈSV ) que aísi .lem-

brava S. Hieronymo a Helio-

doro, q riam choráífe a Nepo-

tiano, peio haver perdido,antes

fe alegralíe pelo ter gozado: iVV

doleds, cnàd tale amipris, fedganâeds

aiiod tale hdbueris-Jegmndo a dou-

trina de Chrifto, q prohibio fe-

melhantes lagrimas,
àc
Nokteflere

fuçer me: tendo por afrõta de fua

fortaleza , chorarélhe a morte:

antes(como lemos em S.
e
Ioam,

queria o Senhor
,
que íe ale*

graíTem com fua auíencia.

Zi Peço

Como fe

preparou

iperaamtr

te.

líicf. epiá^> !

a
Liiè. c. jii

n. 23,

íoan. c. 14. n.

28, Si diligere^

tis me gâudc-

retis uíiqUe,

quia vado aJ

Parrcm,



lAnno de

ChnHo de

268 Cbromea da Companhia de lefu ,emPortu^ai. ^n no t

Como foy

enterrado.

Peço também (acreícentou lo-

go o irmam Vafco Ferras) que

me enterrem diante do fanótil-

fimo Sacramento, & q nam tra-

gam dò por mim, pois íou reli-

gioíb. Pedio mais ao irmam íèu

cõpanheiro,que no amortalhar

de leu corpo^nam confentiíTe,q

intervieífe íècular algum. Che-

gou finalmente o dia de 23. de

Março,& nelle,como tinha de-

nunciado , acabou muy íàncta-

mente,nas vefporas da Annun-

ciaçam da Virgem fandiflíma,

de quem era devotiflimo.

6 Chegado o tépo de lhe

amortalharê ocorpojheaehou

o irmam ter os joelhos tam ca-

lejados^ afperos,como fe foísé

decamello, porcauía da muita

continuaçam, cÕ que aííiftia na

òraçam de joelhosjvio também
as coftas cheas de calos , & íi-

náes de feridas, que moftravam

bem ó rigor dos açoutes, & dif-

ciplinas^cõque a ffligio íèu cor-

po. Acodio o Cabido,a cidade,

& o povo,& lhe fizeram hu fo-

léniííimo enterramentOjdepoíi-

tãdoo diante do íanctiííimo Sa-

cramento , como elle tinha pe-

dido
,
peia ter feu corpo morto

na terra,á vifta daquelleSenhor

encuberto3de que no cèo goza-

va defcuberto.Èfte foy o rema-

te do caminho da perfeiçam, q
o cónego Vafco Ferras tomou

no Porto,movido de bGa*pre'ga-

çarn do Padre Francifco Eftra-

da,abraçandofe, com tanto fer-

vor.cõ a perfeiçam,a que Decs
\f

cfMhi

o chamou
,
que nam ha que cí- 7

pãtar,chegar em popa tam bre-

vemente, cõ o veto do Efpirito

íancto,ao fim defejado;& apor-

tar tam depreíía em outro me-

lhor porto , & mais feguro da

béaventurança- porque entrado

na Cõpanhia, em 14.de Mayo
de 1 54 6. entrou no cèonp an-

no íeguinte , em 2 3. de Março
de 1547. "Nos agora, pois ainda

eftamos na cidade doPorto, vol-

temos ao hofpital,aonde deixa-

mos ao Padre Francifco Eftra-

da, continuando íua miííám ; &
jà que vimos a mudança de vi-

da defte macebo, vejamos tam-

bém outra de hum mais velho.

CAPITVLO XI,

Do mais fruto, que o Vadre

Francifco Eftrada recelhh na

cidade do Vorto 3 em efpecial

?ia mudança de vida de Hen-

rique de%ouvèa; & de

como, ainda aufente,

animou aosfeus

devotos.

v Imos no capitulo

paííado a notável

mudança docone^

go Vafco Ferras, cõ a primeira

prègaçã,c|fez nacidade doPorto

o Pa-
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o Padre FrancifcoEftradajcom

efte bom principio de fua mif-

íàm , Sc com os favores do

cèo
,
que experimentavam

,

continuou , trabalhando por

nam haver falta no- que pu-

deíTe redundar em bem das

almas . Hiaíe cada vez mais

ateando o fggo do defejo da

filvaçam em a cidade , & o

Padre Eftrada o aífopravay &
acendia fortemente . Eram

notáveis os abalos em toda a

íòrtede gente: huns eíco

-

Ihiam viver em pobreza , dei-

xando o mundo: outros aco-

diam, com grande cóntinua-

çam , aoíàcrámento da confif-

íam i 8c da íàgrada commu-

nham j recolhiamíè muitos a

fazer os exercidos oípirítuaes.

Houve grandes reíliturçoens

do alheo ; & flzeramfèl mui-

tas amifades entre peííoas no-

bres
,
que viviam com gran-

des defavenças , & difcordias

muy pezadas. Foram viíitados

os hoípitaes, & cárceres , aco-

dindoíè a todos , nam menos

com a efmola efpiritnal pê-

ra a alma , que com o re-

médio temporal pêra o cor-

aj>< E pêra que vejamos co-

mo a todos abrangéo efta re-

formâçam de coftumes,caufada

pelo Padre Francifco Eftrada,

&êntendamoSj que nam hâ es-

tado na Igreja de Deos, que fe-

ja iíènto de experimentar mu-

danças de vida^ melhorada, ve-

remos o que fucedèo no Porto

em hum nobre cidadám caia-

do. Entre todas as vidas,a ma-

trimonial parece mais arriícada

com perigos , mais inquieta

>com cuidados , mais impedida

com varias occupaçoens . Po-

rém, pêra que íoubeííemos,que

o matrimonio ( como bemdif
íe iam Ioam ] Chryíbítomo)

nam he impedimento pêra a

virtude , lempre Deos no mun-

do teve, nefte eftado, homens

perfeitos , 8c de vida exemplar;

como a Efcrimra divina conta

de Abraham.Ifaac, & íacob,&»

outros claros lumes da atraza-

da antiguidade: também tive-

ram os feculos feguintes ho-

mens
,
que deííe eftado goza-

ram glorioíòs nomes de fan&i-

dade: nem neftes modernos tê-

pos faltaram alguns
}
que obri-

gaífem aos preíèntes à perfei-

çam dos paífados ; dos quaes

nam merece o ultimo lugar

o de que agora falaremos
,
quê

deve a mudança, &melhorámê-.

to de fua vida ao Padre Fran-

cifco Eftrada.

3 Entre os mais graves, 8c

nobres cidadãos caiados, que

havia .naquella cidade, era hum
delles Henrique Nunes deGou-

vèa , filho de Sebaftiam Nunes

de Gouvéa.S: neto, por parte da

mãy, de Cornelio d"Vtray pri-

meiro capitam, Sc defcobridor

das ilhasTerceirajPico.&Fayal,

Ctiryf.hcm.2i

in (jcn.cap. ç.

Audianc uri, &
mulicrcs, U;nc
quis prbirrccur

obftacuiu vir-

tutis elíc soa

.

,-uaium.

Mudâticâ '.

de vida de

hum nobre

cidadam,

chamado

Henrique
\

deGewvèal

^3 aquém
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2 7,0 Cbronica da Companhia de left ,emPortugai. toe®
|

\ forma taíti conhecida por ceie-
c^a quem elRey Dom Manoel

tinha dada a dita capitania^ pe-

ia íy , & pêraTeus herdeiros.

Tratavafe Henrique Nunes de

Gouvèa naquella nobrecidade,

com grande cafa , & muito lu-

(trej dandoíe a paífatempos, &
converfàçam da.migos,bem ef

querido da mudança,que havia

de fazer, & dos exemplos, que

nos havia de deixar. A ritos, da

chegada do Padre Eítrada,, o

exhortaya muito Gafpar Nu-

nes Barreto, Teu amigo,& paré-

te (& irmam do Padre joam

Nunes Barreto , de qúe*m atrás

.falâmos)que íe chegàííe à con-

filiam muitas vezes, & íe déííe

às obras de piedade ( como elle

fazia , excitado dos três ir-

maõs>que tinha jiaCompanhia,

dos.quaes, por.vezes, temos fa-

lado ) feftejava Henrique de

Gouvéa a devaçam do parente,

mas nám lhe aceitava ,0 coníè-

.lho,que lhe dava, dizendo,que

era aquilo beataría;queeom íe-

melhantes defdens íe eícuíam

j

os que tem a virtude por efcu-

íada< Porém na prégaçam do

Padre Eílrada, adim como mb-

véo Deos ó ecclefiaftico,dequé

jâ falámos , . também moveo o

cafado,de quem agora diremos.

De tal maneira tocou Deos, &
falou ao coraçám deite nobilif

íímo cidadàm , que d aquella

hora por diante , . atè o fim da

vida procedéó , com hua igual-

dade de fanecos coftumes , em

on

7-

Procedi-

mentos, i

•virtudes

ítialj que toda aquella cidade o

teve por hum fingular efpelho

de qualificados procedimentos.

Reconèo logo ao Padre Eftra-

da,ao qual,pofto que mancebo,

tomou por pay na virtude-, por

eonfeííor, & por meftre na vida

efpiritual; tratando, com todo o

cuidado , dê íê aproveitar a íy

no efpiritó,& de ajudar aos ou-

tros na falvaçam, ; fazendo, em
tudo o que podia , o ç$kio de

hum muy perfeito religioíb da

Companhia. -

4 Logo fe tirou dç> gover-

no, & ca rgos honroíôs da repu-

blicados quaes era oprimeiro;

-que quem fabe lograr os goftos Ke Hem

do cèo, no meimo inftante,corn %"e
.

grande- confiança, deipreza as

honras do mundo. Empregava-

íe todo em vifitar os hoípitáes,

em remediar os pobres, cõ fuás

eímolas , & em curar os enfer-

mos, com fuás mãos: &lfendo

por* vezes provedor da miíeri-

cordia(porque fó efte cargo ad-

mittia)pareqa o mais humilde,

& ó mais charitativo irmam

daquella íàtòa caía. Notável

foy a criaçam , que deo a*íêus

filhos, levavaos ao hoípital, &
alijfechadas as portas, efquéci-

do do íèr de pay , fe lhes fazia

meftre de bumildadej pondo fe

com elles a fazer as camas ., 3c

fervir em tudo o mais aos*en-

fermos; que de tam boa arvore

rieceífariaméte haviam de bro-

tar
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cia, por for hum dos mais ínfig- W*

b

.18. n. 6,

navit

ham
Eefti

.de Abra-

tar fermoios ramos ; de tal caía

de chartdade narn podiam os I nes varoés do fou tempo
•filhos deixar de íàhir muy cha-

foy o que diíferirativos ( que roy o que

-Philo Iudeo
b
da caía de Abra-

sam , na qual
,
porque o amo

&c
-

j era tam aprelíado em agafalhar
navit,

;]

-1 Q
;

uium. hofpedes, foram os criados tam

diligentes em íervir anjos: "Remo

dibwmánitdús officiafegnis esí inttí-

Jhifamdt* ) De tal efchpla nam
pediam deixar de fàhir os fi-

lhos muy bem aproveitados,

porque íeis, que noíío Senhor

lhe deo,todos entraram emRe-

ligiam;as filhas foram freiras; 8c

os três filhos , em chegando à

idade de i4.annos , como elle

era tanto da Companhia, dous

entraram nella', como em caía

foa 3 o mais velho delles foy o

. Padre Chriftovaõ deGouvéa,
re 7 \ varam innoeentiííimo , de vida;

jam de > ..

uvèa fi
muy exemplar, & de ad miravel

charidade? , que logo parecia

garfo, que fahira de tal tronco:

teve na Gõpanhia cargos muy
honrados. 5 8c tjíte «ntce nos de-

mandam muita virtude , Scau-

toridade r foy meftre de novi-

ços, Reitor de S. jVntarrí, cóm-

|

panheiro dó Padre Provincial,

Viíitador do Braíil , Reitor do

Collegio 8c Vniveríidade de

Évora, proviãciálde Portugal,

8£ PrepoíiJto da caía de S. Ro-

que ; do qual neceílàriamente

faràm ao diante larga^& hono-

rificaínenilm/os que continua-

rem a cb.ronica deita Provin-

deHe

ue de

uvèa.

5 O íegundo filho foy o

Padre Ioam de Madureira, ho-

mem de grande eípiritojnfigne

talento , & excellentes partes.

i-Foy Reitor do Collegio dõ-S.;

Antam, Prepofi to dá caía de S.

Roque, muy eftimado do Car-

deal Arebiduque Aíbe rto, qua-

do governava eftes Reynos,

muy querido de todos os gran-

des de Portugal. Com todas

eftas qualidades, & autoridade,

íc defterrou, pelo bem das al-

râas,pera o Braíil, íèmdar pela

repugnância dos que ò deti-

nham , nem pela pouca íãude,

que o eícuíàva • levava coníigo

dezoito companheiros, 8c elle

hia por Viíitador daquellaPro-

vincia. Ao íàhir da barra foy

tomado dos Ingrefes , com que

entâm havia guerra, 8c morrêo,

em íiimmo deíèmparo,antes de

chegar a Inglaterra; donde de-

peis nos voltaram íèus compa-

nheiros â efta Provincia. O
terceiro filho entrou Capu-

cho na Provincia da Pieda-

de, aonde acabou íanctamen-

te : pêra que daqui tiremos

( como de Marcella diífe Sam

HieronymoJ qual feria a dou-

trina do meftre, quando tal foy

a virtude nos diícipulos.

6* Eftes foram os filhos de

Henrique de Gouvéa , 8c efte

era • íèu bom procedimento
,

queièndo leigo no eftado.pare-

7.

Padre Io-

am JeMa-
clureira, fi
lho de Hê •

tique de

Gouvèa. '

Hiec adMarfel.

ep.i 1. Vt faci

lis (ic xlii ma-
cio, qualis raa-

giftra, ubi tales

êhfcipulae. '

Z 4 cia
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"-nílo de j^^ fonóto na virtude j, & como
[
item por exercia-o )>iftar os outros

,
/eT

Carta do

P. Gonçalo

Vaz de

\ Mello.

c 54 ó.
1 era ta principal pefíoanaquella

republica, tinham grande effi-

cacia! feus íaudaveis coníelhos,

pêra decepar peccados antigos,

& em plantas bravias enxertai

verdadeiras virtudes. X3om c^

exemplo dèfte grave cidadam,

& com os íermoen<;,& proeedi-

m en tos d o* Pad re Eflrada , foy

tam illúftre a reformaçam da

cidade do Porto, que paííando

rpor ali ém miííam o Padre Gõ-

çaloVaz de Mello, efcrevéo

huma carta ao Collegio deCo-

imbra , na: qual ,' falando nefta

matéria,diz.aífim :. Ha, nefia ci-

dade muita, gente decota, (^ delibera-

da, a fervir à jDèos , em tftl maneira,

mefam mais de duzentas fejfoas, que

fe confe[iam muitas delias cada ott»

dias
, ffi

recebem ofimsfifsimofitcra-

cramenu : o Principal- de todos he o

grande feno de Tieos Henrique
^
de

Gou.véd ;
todos -ellesfe amc-m entrejy,

com huma chandade muy femelhante

aquella*, com que os de no^á Compa-

nhia fe amam. em 1ESO Chrisla,

TSfamfe falatit finam por irmãos,
(gfr

aonde quer quefe tóp>am-dow,çu mais

deiles jparece qite
fi querem meter na

-^úmajy
(êfrfi

hum tem alguma tnbu-

LçamfeJogo confiado dos ontr.os,qm

o exhortam} a que leve de boa vontade

a cruz,, fae nofio Senhor lhe quedar
j

(^ pois lançou mam ao arado , mm
olhe pêra trás , antes feja muito con-

fiante
, (^ perfivere até- d morte no

ferViço do Senhor ,P&r mais trabalho-

fi, quefija. Entre efes ha certosMue

! Pêra os exhortar a terem perfeveran-

ca com grandefervor.^Alguns ha,que

fazem gente, (^fohcitam,
ffi

movem

outros , até morrerem r.cfla fiwcla ir-

' mandade -

} .ffi
cada dia trazem nova

gente ao amor da virtude
y$f extracto

de. obrasfanílas . Efa tam illnfre ef

chola de devaçam,
(çfr

Virtude'Princi-

piou Veospelo ?ddreEfirada;fflfim-

prefojj
(gfr

ainda vay em grande crefi

cimento.^tfim amam todosw da%f-

fa Companhia, comofeforam delia

^

lhe tem grande amorprefeito* Fa-

ram efasfeffoas', (^ fim cada dra

muy perfiguidas de outros da mefina

cidade, mas elles tem Por grande mer-

cê deDeos todÀ as eontradiçoens^e

lhe vem
j
^r

#
nam fazendo cafi- dos

defprezpi, jgjb ztmbaria^ com que os

afrontam, vamfiwfre-por dtmtsyfem
afmxar

y
ne tornar humforno- atrai.

Km.fm.hecmfa, tam notável
,

quefe

mmfade. ffrever como ki y Porque}

femfaltdyhemtítito- mais dv. quefe Pode

cuidar. Atéqui o Padre Gonça-
lo* Vaz de Mello , ,

peíToà muy
qualificada, como veremos j o
qual

3
corrend'o o tempo, no an-

ão de- i 5 7 ivmorréo Provmci-

al-da Companhia, neftes Rey-
nos. Da qual carta bem fevèo
muito fruito da mifTam, & pre-

gaçoens do Padre' írancifco

Bftrada, pois houve tantos , Sc

tam bons companheiros, que,

com animo tam deliberado,to-

màram eftaceleílial eftrada da

(alvaçam.a qual,aindaque (co-

mo diíTeChrifto Senhor noíío)

he"

^Mc du

an;

6.

tôfarM
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he eftreita,
d ,
& apertada , com

tudo íempre eftà patente , pêra

;

os que, co;tí a graça divina, por

ella querem caminhar • & as

porcas do cco^como teftifka S.

Ioam,_
e
íempre eftam abertas,

pêra os que merecerem entrar

por ellas.

7 Nam fez Deos tam pou-

ca eftimaçam do grande frui to

defta ditofa mhTám do Padre

Francifco Eftrada na cidade do

Porto, & do notável aproveita-

mento dos moradores della,que

nam quifeífe illuminar mais, &
avivar melhor tam finas cores

de fanótidade, com os retoques

das períeguieoês. Coftumefoy

Íempre no mundo murmuraré

os imperfeitos , 8c perdidos das

boas obras , que vèm fazer aos

vjrtuofos,& fan&os; porque de-

fta maneira quer Deos noífo

Senhor acriíolar melhor os pre-

ciofos quilates do ouro da vir-

tude,com os mayores combates

do fogo da adveríidade ; aífim

fucedéo no Porto aos que, com
os confelhos do Padre Eftrada,

mudaram a vida^c reformaram

os coftumes. Grande foy a per-

feguiçam, que o diabo contra

elles levantou,movida por mui-

tos deftrahidos , que com íòta-

ques malignos , com argucias

infernaes, com riíòs defcompo-

|
ftos , com defprezos de povo

Idefcortés , tratavam as regula-

l.das acçoens degente^que reve-

ftia todas as fuás com íobreve-

íles de piedade, & íanótidadej

riam do que nam entendiam,

zombavam doquenam eftima-

vam , defprezavam o que nam
amavam , Sc períeguiam o que

nam íeguiam
;
que íempre efte

foy o coftume do mundo , diz

(ara Hieronymo,
r
defprezar por

palavra, o que nam pode confe-

gu i r po r im i taçam: Ouod confeju/.

non "vale?}tjcfj?ic2um: pretendendo

com femelhantes detracçoens,

(como acrefcenta o mefrno ían-

<5t,o 6 ) aliviar faltas próprias cõ

defdanhar de virtudes alhèas:

'RemeâmmP^nai Ju<z arhitrantur , -fi

nemo íitfanfius , (t cmnéus detr^ha-

tur. Sofriam elles, com pacien

cia,eftas afrontas,&pera mayor

confõlaçam íua,eícrevèram hu-

ma carta, por mam de feu prin-

cipal patràm Henrique deGou-

vêa, a« Padre Eftrada , eftando

I elle já em Lisboa , como a feu

inftructor,& pay efpirituai, 4ã-

dolhe conta das perfegqiçoens,

que paífavam , nam pêra íe ali-

viarem com eftas queixas, mas

fe animarem com feus confe-

lhos. Admirável foy a repofta

defte infigne varam, que por

fer muy comprida, nam ponho

aqui mais que a fuftancia de

fuás eloquentes palavras,& eíR-

cazes rezoens.

8 Em primeiro lugar lhes

diz , 4tse Ainda me era tam clara a

matéria defua paciência , nam era co-

mo aaue osfanBos padeceram com

as perfemiçoens dos tyrannos,os quae$

chegaram

Ccpdnim

HiMon.Hb.i,
Apolog.

Hier.epiíl. ftc

Atellam.

Efcreve o

P. E/irada

ao Porto
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chegaram a pôr fogo, derramar fian-

gue, tirar a honra, -^privar da vida-,

que eram bem diffierentes wfrumemos

de rigor , do quefiam as palavras
,
que

no arfe refohem: qlèê as afrontasse

lhesfaziam, (§jr diziam , fie
podiam bê

levar d Vifia das fie dijferamafize-

ram a Chnfio , Senhor do mundo

,

($f
Rcy dagloria : (gr que quando o

payfioy tamfiarto de epprobnos , bem.

era que osfilhos fe nam efiufiafificm
de

os Provar: quefie
envergonhajfem de jd

fe ^nfafiarem de Afrontas, confejfando

i Senho?*, chefio delias defie mundo fe

partia fequiof). Quefiam muitos,
ffl

muy crandes os proveitos
,
quefeiram

de táes perfiguiçoens ,
porque quando

nos calummam do mal que nam faze-

mos,efpertamnos3 com mais cautela,m

bem que devemosfazer. Quê nam dei-

xemos de fieguir a "virtude por medo

'os q aperfiegue,porque no caminho da

perfeiçam,os majores murmãradores,

contra os fianBoS,cosíumam fer os me-

tes efipertadorespêra & bem: qne a

virtude nam he mimofia, antes quando

mais combatida, entam melhor arrei-

(Tddd3
como as ficaras,que cem os majo-

res rigores deitam mais fundas raí-

zes,(fkfaem mais bem logradas. Que

os bons procedimentos,entre bonanças,

(èfr louvores, fiamflores,que deprefiafie

murcham, criadas em brandas prima-

veras, târ bafejadas cem zephyrosfa-

voráveis , as quàes logo nos primeiros

dias do invernoficam, (çjf\noprimeiro

afjoprar do ruentofiul, morrem. Que

entendsffem, que a gloria dos quecon-

fieffam aChnflo campeou melhor nas

méyores perfieguiçoens ,
(gr mostrou

I melhor feus quilates nos martyr.es

\

mais deshumanos. Que nam fienmos

do bando de Z)eos , fie
arrecear mos os

ditos dos homens • que malpoderemos

fifirer obras roins
,

quando ejlráoha-

1 mos palavras defiempofias. Qne fie

houver olhos éffendidos aes\ bem doVd-

raifio, facilmente fiofreumos as carra-

ças dos perfieguidores, poispmo diz^S.

faulo^ bafam tribula-Çoens leves,
jgp

que duram pouco,pera nos'cambiarem

ganhos de coroas
,
quefiram eternas.

Que a virtude há de fer muy confiai e,

(gr da natureza da palma, da qual1

,

como dizemos naturdes^ quanto mais

a carregam com fefios pêra baixo , ta-

to mais
fie

levanta vencedorapêra o al-

to: ($f que ham de imitar, com afira-

gancia defuás nobres acçoens , apro-

priedade das efipeáes aromáticas , me

quad&fiam mais pifadas, entamficam

mais cheirofias. Qúe atentem, (çjffia-

çam bemfuás antas
,
porque muitos

mais fihn os -bons, que os efiimam, do

que os poucos a quem deficontentam,

pois no ceo contentam aDeos,aos anjos,

(gr aos fitnãos, (gr na terrafimpre os

virtmfios tem alguns,que os amam,^r

fempre contentam aos que
fie contenta

da virtude ? Efcfio que namgoftam

delles os pecadores, he prova de virtu-

de approvada, ficr defiemelhantegente

reprovada.

'

o Eílahe a íufrancia das

couíàs , que em íy continha a

carta do Padre Franciíco Eftra-

da,toda ella comporta com tan-

to efpirito,& tam rara eloquên-

cia
,
que poderia efpertar aos

mais preguiçofos
, quanto mais

excitar

J{nnó:l

Ccpanhi

7-

'

v >*
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Lwro fegando. Cap.XL 27$
excitar aos que já cornam. Efta

carta léo Henrique de Gouvèa

a íeus devotos companheiros,

os quaes alentados, & confir-

mados com tai.ii (anelos coníe-

lhos,& tam apoftolicas lembrã-

ças; continuaram, com feliz fu-

ceífo, o caminho começado da

perfeiçam , devendo ao Padre

Francifco Eftrada , os íãn&os

princípios, com. que entraram

por efta eftrada da falvacam, a-

tè que chegaram ao dito ío ter-

mo da bemaventurança.

ío Entre todos afsi como foy

notável ávida, foy admirável a

morte do grade fervo de Deos

HêriqNunes de Gouvéa, oqual,

fazédo voto de caftidade,cõ.cór

fèntimento de íua molherBea-

triz de Madureira , virtuoílfsi-

mar& nobilifsima matrona; vir

vendo^como irmâôs, em conti-

nua òraçamj& penitenciásjtra^

tandode fe coníagrarem de tor

do a Deos>elle na Companhia,

8c cila no convento de S. Cla-

ra (aonde tinha já duas rilhas)

efpèrando licença do noíío Pa-

dre geral ; lhe deol huma febre

jmalignajde que vcyo a morreq

comprindo primeiro, com grã?

de perfeiçam , todas ás obriga?

çoens de bom Ghriftam: O
qual , eílando à hora da morte,;

tnamíto fua companheira , &
lhe déotconta de três particular

res mercês, que Deos lhe tinha

feitas,e manifeftada"s^primeira,§

eftava certo de fe haver de íâl-

! vai'; fegunda, de haver de mor-

rer naquelle dia do glorioíò S.

Bento : terceira,que lhe decla-

rava, que ella morreria dali a

dez annos, no mefmo dia. Pela

certeza, com que fe comparam
eftas duas ultimas , julgamos,

que também a primeiaa lhe foy

concedida pelo pay das miferi-

cordias. Mandou chamar o Pa-

dre Reitor do noíío Collegio,

que jà ali tínhamos , 8c tez os

votos da Companhia^onforme

as licenças , que tinha de iaa

molher,& da Companhia; Sc a-

cabou com grande confolaçam

de íua alma, 8c ediflcaçam dos

preíêntes. D'ali a dez annos,no

meíiDO dia de S.Bento, morréo

íua bendita companheira ; &
abrindolhe, por efta caufa,a fe-

pultura na noíTa Igreja, aonde

eftava fepultado,lhe acharam o

corpo inteiro, lançando hum
fuavifsimo cheiro ; acodindo a

cidade toda ao venerar na noiT-

fa fanchriftia , aonde foy depo-

íitado,em quanto durava o grã-

|
de concurfo dagente;que aísím

í! honra Deos a hum íervo tam

fiel, cjue vivéo incorrupto nos

coftumes , 8c lançou fempre de

íy! tal cheiro de fuavidade de

virtudes,& bons exemplos, de-

vendo tudo, depois de Deos,

ao Padre Francifco Eftra*

da,da maneira que a-

qui temos refe-

rido.
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6. &7- Q^afi

-licita matutina

In médio nebu

ia; &<j»afi lun»

pi a in fiiebus

ftiis lucet , &
quali foi Tcful-

gén»,hcíMerf-

.filfft itldoWS

ÚCI.

CAPITVLO XII.

r?'» D#w chamm pêra a

Companhia ã DoLetim He-

riques j ^r/W do. Padre

Lws Gonçalves da

Camará.

Om muita rezara diz

Origenes» * queaísi

como os planetas,&

eftreílas dam luftre,e fermofura

ao céo com íuas luzes , & ref-

"plandores , aísim os varões íàn-

dos com os flarnmantes rayos

•de íuas eícíarecidas virtudes,

íãm preciofos eímaltes,que me-
lhor illuminam o ceo da Reli-

giam-quepor iíTo a fagrada E£
critura

b chama aojufto,humas

vezes, eftrella norneyo da né-

voa
; outras vezes lua, quando

eíià no melhor auge de íèu lu-

zimento;& finalmente lhe cha-

ma foi
, quando íè nos moftra

mais fermoíò. Nefte capitulo

veremos como no cèo da Com-
panhia começou a luzir huma
nova eíifeltaj&aò diante no li-

vro quinto veremos como creí-

eêo a luz delia lúa, que nunca
foy mingoante, atè chegar a ícr

hum íbl , nam menos benéfico

por íuas influenciasse Teíplã-

decente por fuás virtudes; efte

% o Padre Leám Henriques,
que, lem duvida, lie huma das,

Copanki

7-

P. Lcan

Henriqu

foy gran

Jogeito n

mais fermolas luzes,que melhor

illuftráram efte novo céo daCõ-

panhia,que Deos de novo criou

íobre a terra; foy homem de

rara virtude,exempio de verda-

deiros reljgioíõs , modello de „

bons prelados, efpelho àzhh-\fta Prov

ditos humildes,pay &protec~t.or

defta noífa província de Portu-

gal , na qual foy hum dos mais

nobres íogeitos,que ahõràram,

&huma das mais fortes colum-

nas,que a íúftentàram^nam me-

nos por íuas virtudes, & letras,

que por íeu grande valor,& pel-

la muita autoridade de íuas oc-

cupaçoens,& pela notável efti-

maçam,que delle fizeram gran-

des Principes deite Reyno.

2 E pêra que em tudo foííe

de mayor eftima,& melhor pre*

ço no céo dàReligiam, nam
faltou a efte bello planeta o lu-

ftre do illuftre langue: porque,

I

ainda que (como ate os
c
gentios

entenderam) o melhor nosco-

ftumes he o mais nobre na gè-

:raçam; & como diz S.Hierony-

moJ
d

a melhor nobreza he a

mayorvirtude; com tudo nam
íe pode negar que.ao menos nos

olhos do mundo, he de mayor
eftima a virtude, quando,como
pedra preciofa, eftà engaftada

no, ouro da fidalguia: eira nam
faltou ao Padre Leam Henri-

ques, porque teve por pay a Dõ
loam Henriques, filho de Dom
Henrique Henriques, fenhor

das Alcacevas, & caçador mór

'VeHeBíPate
íhb.a. Quod
linuim efl, Jd

nebiísmium

Riet. epifl.i

(Sumiua apai

Deu nobilitai

claru eiTc >-,

.itítibus.

Pays doP.

Leam Hê-

riyues.

dclRey
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delRey Dom Manoel, & de D.
Felipa de Noronha, filha de Io-

am Gonçalves da Camará, fe-

gando capitam da ilha da Ma-
deira;&por eíta via ficava o Pa^

dre Leám Henriques primo do
Padre Luís Gonçalves da Ca-

marate quem falámos no cap.

30 . do primeiro livro. E íe hou-

vermos de tomar a aí>oa mais

longe, acho em muitos nobiliá-

rios deícenderem eftes fidalgos

de langue real, por via de Dom
J

Henrique o íègundo Rey de

Caftella . Nacèo Dom Leám
Henriques na ilha da Madei-

ra, na villa da Ponta do íòl,

aííim chamada pela íemelhan-

ça doíol, que a.quel la rocha,

com figura de rayos, repreíèn-

tou ao feu primeiro deícubri-

dor: mas por muito mais cla-

ros tenho os rayos
,
que com a

luz de íua vida communicou.
ao mundo efte' illuílre Padre,

que , fem duvida
, podia dar á-

277
i póíTúem fetis deícendentes. »

'

z Com muy particular

cuidado ciiàram Dom •Ioam,& \Livra

Dona íoanna a efte filho, fobre
\

ú™&%
o qual nam fó os pays tinhamfÇh%
íeus deívellos, mas também os \ieám Hc-
a rijos traziam os olhos. Éf~ \ri<?ães,sê-\

Itava huma vez o minino jun~ WQmim.w>\

I

to de hum pouco de roíalgar,

(
peçonha p'reíêritiísimanque

eftava preparada
, pelos criados

decaía, contra alguns animais

domefticos) & como he natu-

ral a huma- criança levar â bo-

ca tudo o que acha, com eira

mefma innocencia hia jà o mi-

nino cora a peçonha á boca,

quando, de repente, o íêuanio
da guarda (que fódelle podia

proceder tam angélica protei-

çamj interiormétemoveoa hu"à

fua irmã
,
que lheacodiííe com

toda a prèrfà, o que ella fez, no
ponto em que jâ o innocétinho

eftava pêra comer o morri feto

veneno, que a irmã lhe tirou da
quella villa melhor nome,&ma-

1
|mam,&da boca. Effeito fingu-

is céleftial agouro, pelo. ter a el-
j
liar da divina providencia ; nam

le por íêu natural. A cauíà de
\

\

permitindo quemorreífe cõ éé-

feunafcimentofuccdemeftelu-ílçonha hum minino, que fendo
gar foy,porq como ao avo ma-
terno de Dom Ioam Henriques

pertencia a capitania daquella

ilha,& nella tinham fazenda de

confideraçam , teveoccafiam

efte fidalgo de hir ao Fun-'

clial , aonde caiou com Do-
na íoanna d'Abreu

,
que ne-

fta villa da Ponta do íòl tinha

groífas rendas, que ainda hoje

homem a tantas almas havia de

livrar do toxico do peccado, &
miniftrar o antídoto da graça.

4 Era irmam de D. Ioam Hé-
riques D.Fernando Henriques,

íènhor das Alcacevas,& alcaide

mor d'Evora;efte,ouvindo dizer

as boas partes cõ (\ Deosabêdi-

coara a eftefca íobrinho, eícre-

véo.a íêu irmam,q lho madàífe,

Aa peia



278 CbrtMica da Companhia de íefu ,em fortugfit.

\rny eflu-

-\dar hVm-
verfidade

de Paris.

pêra íe criar em íua cafa
;
períua-

dinJolhe
, q a criaçam no Rey-

no fernpre feria melhor que a

da ilha . Veyo o minino Dom
Leàm , criouíe em caía do tio,

dando grandes moftras de vi-

vo, & eíperto engenho: & pêra

melhor o cultivar, fendo de ida-

de de treze annos, o mandaram

á. Vniveríidade de Paris,em cõ-

panhia de feu primo LuisGon-

ç alves da Camará (de que falá-

mos no capitulo 30 .do primei-

ro livro ) pêra que naquella ce-

leberrima Academia ( aonde

entam, como á principal thea-

tio da fabederia, acodiam os

melhores engenhos de Portu-

gal) creceífe na idade , & apro-

veitaífe nas íciencias. Ali íe re-

colhèo no Collegio de S. Bar-

bora, eftudando primeiro latini-

dade,cõ grande curioíidade do
difcipulo,& cõ igoal fatisfaçàm

de feus meílres j em particular

de Adriano Turnèbo,varâm fá-

bio.&eruditiííimo naquelles te-

pos(como,sê controveríia
3 Bé fe

vè no feu infigne livro dos Ad-
verfarios)efte excelléte meftré,

ta eítimado, Sc reverenciado de

todo o choro das mufas,prezava

muito o lindo engenho deDom
Leâmj&fefiejava agrade appli-

caçam, & louváveis progreííbs,

q mcíhava nps efrudos das hu-

Mofiras de

'Jeu grade

engenho.

manas, a quê havia de lahir tam

provecto nas eferituras divi-

nas.

5 Entre outras obras, com
que naquèlle tempo' fahioDom

Leám , foy muy feítejado por

Adriano Turnèbo hum feu dif-

ticho
( q foy a primeira couía,

que lhe vio) no qual breve-

mente tocou a hiftoria deMar-

co Clinico,ou medico, entre os

Gregos^dequem cota aLucillio,

què tocando a caio em nua ef-

tatua de mármore de Iupiter,

cahindo fubitamehte a eftatua,

íícpu o Iu pitei* quebrado, &def-

feito ( tam mortífera foy a vir-

tude âo tacto daquélle medi-

co, que como galantemente dif

íe Auíònio

,

b
ao Iupiter nam

lhe válêo íèrDeos,nem lhe mõ-
tou íèr de pedra ) porém tam-

bém o medico ficou morto

com a pancada
,
que lhe deo a

eftat.ua;matando Iupiter, com a'

quèda,a quem oderrubou.com

o toque ; íbbre a matéria íe

fizeram antigamente, entre os

Gregos , vários epigrammas,

como lemos em Lucillio - 8c

também entre os Latinos , co-

mo vemos em Aufonio •

c
&

ainda naquèlle tempo em Paris

quizeram feírejar o cafo com
algfias poeíias;& em hu sò difti-

cho,que fezD.Leám,deícobrio

Lucil.cpi

Amhol.c

Aufcn.q
Effcrtun

fit Deus,
lápis

.

efte grave, autor Turnébo feumanidades,& poefia latina: que
bem era

,
que todas as flores do '

!grande engenho, que proprie

Pai naífo acpdifícm á porfia a
j

Idade* he do leâm ( como dÍ2

enfeitar, &cProar nas letras hu- [ o provérbio d dos Latinos) fet

iz

Aufo.Epij

d

Paul. Man'

Ad;ij>. Lco

cx ungW
asflimaií.'

CO-
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í.lib..j.ad-

i» Matíiun

úpoi 111

eis.

conhecido, ainda que nam mo-
ftre mais que a unhajprincipal-

I

mente , que íègundo cantou o
j

príncipe da poeíia e Romana,
j

pôde a obra íèr pequena, 8c pò- í

de a gloria fer grande-qus tam-

bém a natureza , em breve eí-

paçó , recolhe grandes thefou-

ros
( que aflim o advertio Ter-

tulliano f ) no rubi as riquezas;

nogram da moílarda o íâbor.

Dizia o difticho deita manei-

279 ^/mn-o d(i\

w/i

eflu-

D.Leã

úverfi

? de Co

ra.

ra:

Ciimcm effigiem lapidis Io)>is dttigir,

EfjertiirÇdriterClimcu$>âici Lpis.

Nam andava Dom Leàm tam
embebido em poílar das agoas

ciiítalíinas da íote Caftalia,que

íe efque^eííe de hir bufear os

rios mais caudaloíòs da graça

divina
,
porque (eftando ainda

em Paris os companheiros do
noíío fan&o Patriarcha Igna-

cio, no tempo em que elle veyo
a Hefpanha) tinha feu parente

Luis Gonçalves da Camará cõ
o P.PedroFabro particular tra-

to nascouíàs de efpirito; acõpa-

nhavao algúas vezes D. Leám,
& ou via os findos cõfelhos à'Ék

quelle profudiílimo oráculo de

íandidade,q os inftmia nascou-

fas da devaçã,& trato cô Deos,

perfuadindo a Luis Gonçalves

daCamara,que íè GonfeíTáfíe
;
&

cõmungàííe cada oito dias.

6 Mudoufe D. Leàm de

Paris pêra Coimbra com feu

meímo primo Luis Gonçalves -

daCamara,peraeíi:udar naquel- ffdvku
\

h Vniveríidade, que elRey Dò\7* .

:

j

íoam o III. com maduro con-
!

íèiho tinha mudada, de Lisboa
•peraaquella cidade, com novo
augmento das feiencias, & gra-

de acreícentamento de rendas,

com privilégios reaes
, & coro

infignes meílres
, que de varias

partes de Europa fez vir , com
grandes partidos

, pêra mayor
luzimento da fua Vniverfida-

de:& porque nam era bem, que
naquelle tempo , no qual aco-

diam meílres de fora, faltaflem

os difcipulos de caía' \ todos os

eftudant.es fidalgos,& gente no-
bre

,
que de Portugal açodíam

a paris , mudaram o domicilio

efcholaítico,&acodiram à nova
efchola das ÀchenasConimbri-

cenfes,aonde,dentro em fua pá-

tria achavam o bom logro das

feiencias , com menos cuftq, &
com mais proveito.

7 Continuava Dom Leám
no geral dos Cânones cõ muy
bom nome, cõ grande louvor,e

credito, de eftremadoeftudãte-

fucedéo pois nefte- tempo
, q

entrou na Companhia Luís

Gonçalves da Camará íèu pa-

rente^ achaqdofe D.Leàmsò
fem companheiro, que o aliviaf-

fe, Sc fem amigo tam intimo cõ
i

mCom?a

quem tratalie, entrou em gran- \

diííimo íèntimento ;: Sc porque
o natural era colérico, & fo-

goíb,como de leàm impacjéte,'

eram grandes as queixa;, q fazia;

/*

Sete muiÀ
to entrar

feu pri?no
i

A a 2 contra
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280 C/wfliflg^ Companhia dele[uyem Portuga/.

contra a Companhia;& mayor

ainda a averíám,que nos tinha;

íoltando contra os Padres as

palavras, cjue a muita cólera fa-

cilmente lheminiftrava (que

nunca faltam palavras aonde fo-

beja a paixàm) dizendo,entre

putras propofiçoens
,
que elle

defenderia em publicas cõclu-

foens ,
que os Padres peccàram

mortalmente em receber aoPa-

dre Luis Gonçalves, aíTim por

caufa de fuás indiípoíiçoés , co-

mo pela falta que fazia a feus

irmãos: eftas eram fuás praticas

com os efíudantes,eítesfeusdií-

curfos com os doutores , nas ju-

tas, nas rodas, nas converíaçoes;

& com fua natural efficacia„ fo-

brelevada cõ a paixam,fazia pa-

recer o cafomais grave do cj na

verdade era ;
acrecentandoíe

fempre nelle as faudades do pa-

rente,^ lhe faltava, & crecédo-

lhe o odiodosPadres,que avor-

reciarparèm pouco montam de-

fenhos, & opinioens de homes,

quando encontram penfamen-

tos,& ordens de Deos- tinha el-

le abaeterno efcolhido a Dom
Leàm pêra o trazer áCõpanhia,

peia nos hõrar com íua peífoa,

& autorizar com fua virtude:

de tal maneira lhe foy fallando

com infpiraçoés no coraçam,&

toques na alma.que finalmente

fe.lhe veyo a render, & eftimar

por faneca a religiam,que dan-

tes defprezava por nova.

CAPITVLO XIII.

Como Dom Ledm Henriques

entrou na Companhia , $ de

feus procedimentos em o

Noviciado,

Vm anno havia,que

Luis Gonçalves da

Camará continuava

na Companhia
,
quando foy

Deos fervido de dar a primei-

ra infpiraçam a Dom Le^m, pê-

ra que deixàíTe o mundo ; fe-

guiramfe logo grandes inquie-

tações dentro em fua alma(qtie

mal íe pôde aquietar com o

mundo aquelle aquê Deos cha-

ma pêra o cêo) Viaíe efte leàm

ferido com a divina feta , mas

nam acabava de deferir aquém

o chamava,pêra buícar o reme-

dio,na fõte perene de toda a fua-

vidade, q he o meimo Deos,de

quçm fugia,Em quinta feira de

endoéças do íèguinte anno,viíi

tádo sò as Igrejas,ém hua delias,

rendido jà (como outro fanclo

Agoílinho debaixo da arvore)

com grande copia de lagrimas

fe deliberou de bufear a Deos

em huma Reíigiam, com tanto

que nam foííe na Companhia,

a qual , como diífemos
,

gran-

demente encontrava: porém a

voz divina interiorméte lhe brá

dava,cj nam queriaDeos aceitar

a oflíerta

Cõpanhh

7-
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a offerta com íèmelhante li-

mitaçam; até que de todo fe

rendêo,a quem de todo o que-

ria rendido, íèm pór limite algu

à divina vocaçam,& íèm excei-

tuar Religiam alguma. CÕ efta

refoluçam lhe amanhcceo n al-

ma hua nova quietaçam
$
pofto

que ainda Deos lhe nam dava a

íèntir ern q Religiam era férvi-

do c[ entràííe^q por eftes pálios

coftuma Deosdifpor hua alma,

pêra íècõprir ília divina võtade

cõ mais madura deliberaçam.

9 PaíTados oito dias, tendo

chegado a Coimbra de Vaíéça
o PXuis Gõçalves da Camará,

aõde(conio atrás apotamos) fo-

ra ter íêu noviciado(qainda na-

quelíe tépo nam paliava de hu
anno)hindooD.Leám vifitar ao

Coílegio
, pêra lhe dar as boas

vindasjo porteiro, q lhe abrio a

porta (tédo por grade novidade

velo em noíía caía, íàbendo be

quam pouco affeiçoado nose-

ra) furrindoíè lhe diíTe : Que boa

vinda he •esla , fenhor Dom Leam?

quer V. m. por ventura
, ficar entre

nós? aceitou elle o religiofo def-

dé, tomandoo mais por zõbaria

de dito corteíàm,que por prog-

noftico de íIiceíTo futuro : porê

nam foy efta a primeira vez , q
Deos tomou hua palavra dita a

caío,pera fazer hua obra muito

de propofito. Em quato eípera-

va pelo parente,entrou na Igre-

ja a fazer òraçam, diante do

íânãnTímo Sacramento, aonde

2 dl ^/trmo da

foy grande a luta do efpirito, iQfdnhia

contra a refiftencia da carne,
j
7-

Aqui fe conta, que querendo
íàhir da Igreja , olhou pêra hu-

ma imagem de£hrifto (que a-

inda hoje temos no Coílegio
de Coimbra) que reprefenta o
retrato do Salvador, quando há
de vir julgar o mundo , & ou i-

foííe
,
que o Senhor milagrofa-

j

mente íè lhe reprefentou muy
rigoroíb, ou que a imagioaçam
(que tal vez tem grande forca)

lhe fez efta vehemente repre-

fentaçam, (em a qual lhe pare-

cia a Dom Leám, que o mãfue-
tiííimo cordeiro

, contra elle fe

tornava hum bravo,&eípantoíò

leámjlògo felhe feguioíiu gra-

de tremor,& repétino abalo do
corpo todo,ficando como outro

Saulo, s Tremem
}
acjlupens,íèm ía-

ber mais que dizer com o mef-

mo Apoftolo, Domine^md me vis

fe^:entam,proftradode novo
diante do divino acatamento,

fentio,que o Senhor claramête

lhe dizia,que entràíTe naCom-
panhia : reíiftia a natureza fra-

ca, & pelejava a graça valero-

íà ; atè que finalmente ficou

por efta a victoria
;
que to- :

'

da efta força foy neceífaria

pêra dobrar hum leám ; logo.,

com huma geqeroíá reíòíuçam»

(rendido, como Paulo hy em
hum inftante , Sc penetrado

dos rayos da luz divina) fez vo-

to de entrar na Companhia de

,. 1ESV; & porque a graça quãdo

Aa 3 he

Á£l.C:$M.'6:
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Comopro-

cedeo no

noviciado-

Chroíiica da úmpmlna de lefam Portugal. J-0-i

heefficáz nam admite embar-
(

jdoBifpoDom Ioam Soares^am pfmh*

gos, & atropella dificuldades; I repugnando a iíío D.Leám, lhe 7.

antes, como diz S. ;
Ambrofio,

com faber tudo o divino efpi-

rito, nam fabe que coufa féjam

vagares, envergonhado jà dos

que por elle tinham parlados,

fahindo da prefença doSenhor,

foy logo pedir a Companhia

com notável conftancia- aonde

foy recebido com grande con-

folaçam íua,& nam menor ale-

gria de todos os religioíbs
,
que

naquelle fanótó Collegiò efta-

vam i
os quaes fe achavam en-

leados com a fubita mudança,

vendo já aquelle bravo leám ta

fogeito,& transformado em hu

cordeiro , dando de fy tam ra-

ros exemplos de perfeiçam . &
humildade, que claraméte mo-

ftravam eftes primeiros funda-

mentos o grande edifício
,
que

o divino archite&o nelle que-

ria levantar.

10 Era o primeiro nos of-

ficios humildes de cafa, em que

os noviços fe coílumam exer-

citar ;
hia fora com o compra-

dor, & trazia da praça âs- coitas

o que era necéffario, pelo meyo

daVniveríidade,aonde era muy

conhecido
j

que os verdadeiros

humildes padecem afrontas á

conta de grangear merecimen-

tos. Muitos eafos pudera con-

tar nefte particular : trazendo

huma vez da prtjça huma ceira

de alfaces, lhe pedio, por deva-

çam , huma delias hum criado

fobreveyo depois efcrupulo (q

he muy ordinário em noviços,

ainda em coufàs mínimas) deo

conta ao Reitor
,
que eia o Pa-

dre paninho de fan&a Cruz,

o qual, como grande meítre de

efpiritc, quiz mortificar a Dom
Leàm,& tentar fua virtude- re-

prehendeo de fua liberalidade.,

& mandalhe,que volte a toda a

preíía ao paço do Bifpo
,
que

buíque aquelle homem , & lhe

faça reítituir a alface ,
que lhe

deo; nam efperamais o humil-

de noviço, fahe logo do Colle-

giò, executa a obediência, que

nam podia deixar de fer muy
penola ; vayíe direito ao paço

do Bilpo a bufcar ao homem,&
a demandar a; fua alfacejporèm

o Reitor, a quem nam faltava

traça pêra faber mortificar , &
prudécia pêra poder governar,

mandou diante hum irmam á

porta do Bifpo, pêra atalhar a

Dom Leám a fua demanda,dã-

dofe por fatisfeito com efta pro-

va de virtude , & exercício de

humildade:& o irmamD.Leàm

fe tornou pêra caía íem alface,

que valia pouco, &com o me-

recimento, que rendia muito.

1 1 Nas pèregrinaçoens,

que teve,procedei com grande

exemplo;& porque naquelle té-

po,' entre os norTos , nam fe ef-

tranhavam tanto alguns Qxcef-

fos(como atras fica dito) foram

nota-

Fazgn
cies exí

fosemi

tifuaco
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notáveis as valentias, que nefte p zes, ainda que quer que íèus

particular obroujchegou a etrar

por hú lugar hindo quaíi nú,cu-

berto somente com hum po-

,

briílimo fato de mendigo , pe-

dindo efmola pelas portas , de-

fejando fer tido de todos nam
sò por pobre, que ja era na pro-

fiflam, mas também por louco,

que deíèjava fer por Chrifto.

Chegando deita maneira a hu-

ma roda de gente grave, a pedir

efmola, ouvio hum j que com

fervos íofram,nam deixa de cá

(ligar* aos que lhe dam ocçaíi-

am de fofrimento
;
que por iífo

ameaçava por Ifaias
x
á vara de

AíTurj porque aííim como Deos
comella coítuma caftigar,tam-

bém facilraéte a pode quebrar.

Aqui fe renovou ocaftigo, que

I antigamente deo a íeroboam,

jaoqual (querendo eílender as

I mãos atrevidas contra o Pro-

pheta, "> tanto que lhe atalhou

grande defenvoltura eftavaju- feu infame íacrifício) felhefe
rando; foyíè a elle o noviço, &
lançandoíe de joelhos , lhe pe-

dio por amor de Deos,que nam
juraíTe: o homem, que devia ef-

tar muy colérico (íè namora
outra a paixam

,
que nelle pre-

dominava) advertindo, que lhe

falavam amam, poz os olhos

no íèu emendador, & vendo di-

ante de íy hum pedinte defcal-

ço.tam mal enfeixado, notando

a eftatura do corpo,que era pe-

quena^ defprezivel, eftranha-

do muito a confiança,& atrevi

jcou totalmente o braço, nem
í
d'elle íarou,íènam por òraçoens

j

do meímo Propheta: da mefma
;

maneira, tanto que o facrilego

jurad-or poz as maõs ímpias no

j

zelofo noviço, íubitamente lhe

j

deo no braço huma dor tam a-

\

guda,& penetrânte,que obriga-

jdo igoalmente do accidente,

que o magoava, & da concien-

cia
,
que o atraveífava , dando

gritos,&gemidos,como doudo,

íè lançou de joelhos aos pe's da-

quelle pobre, que com os feus

mento em tal figura , hindo.de I

j

tinha pizado 5 & com moftras

mâs palavras a peyores obras,
j
de muita humildade, lhe pedio

'falta nelle, derrubao no cham,

encheo de bofetadas,& co'uce$;

íoíréo tudo o bom noviço, cóm
grande paciência, recebendo^

em lugar da efmola, que pedia;

os couces,que lhe davam.

1 1 Mas nam íôfrèo o Se-

nhor fer tratado tam mal íèu

íèrvo,em íeu ferviço, .nem dila-

tou muito o caíligO;. que as ve-

perdam; pedindo também o no-

viço á Deos 3 que lhe tiràíle a

dor j 8c afíim foy, que por íuas

òraçoens alcançou aquelle ho-

mem faude no braço , & arre-

pendimento na conciencia;que

os verdadeiros humildes íofrem

o cuftoío das afrontas, à conta

de grangear o remédio -das al^

mas. Daqui fe tornou D. Leàm

Copanhia
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No Colle-

gio de. Co-}

imhra ha '

!

viaja ma-

is de cem

religiofos.

rico de merecimentos . Agora

o deixaremos continuando no

exercício de fuás heróicas vir-

tudes; que tempo nos vira, em

qne, no quinto livro , o torne-

mos a bufcar, pêra ver feus ma-

ravilhoíos progreííos na Com-

panhia , & a muita autoridade,

que tinha com os de fora.

CAPITVLO XIV.

Acrefcenta elRej Dom ham

o III as rendas ao fea real

Colleno de Comera, dan-

dolhe o môfteiro de S.

"Fins , & outros
'

dousmais.

OnfiadooPadreM.

Simam na divina

providencia, cj tam

cuidadoíà, & liberal fe moftra-

va com efta minima Compa-

nhia, Sc muy certo na real pro-

teiçam do piedoíiflirno Rey

(que lhe tinha dito
,
que nam

foífe apertado em admitir íb-

geitos, porque elle feria liberal

era òs fuftentar) eram jâ nefte

tempo mais de cem religioíb?,

nb Collegio de IESV em Co-

imbra ; & pofto que nam havia

ainda renda pêra fuftentar tan-

ta gente, acodia a real magnifi-

cência a tudo o que lhes era

2 y a Cbromca da Companhia de íefii,em?ortiioal

pêra bafa, pobre de vertidos, & neceíTario. Porém corno deter-

minava de fundar eíte Colle-

gio com fendas eccíeíiaftícas,

que lhe foífe applicando j
em

quanto nam havia vacaturas ré-

dolas,íupriam,com grande abu-

dancia, os theíòuros rcaes , ga-

ftandoíè muitos milhares de

cruzados , nam sò na fuftenta-

çam de tanta gente, mas també

na preparaçam , & difpoíieam

do fitio pêra tam grande Ccl-

legio , que occupa muita terra

na cidade de Coimbra, aonde

foy neceíTario comprar varias

moradas de cafas, chãos públi-

cos, & ruas inteiras, pêra fe ac-

commodar a fabrica competen-

te pêra o Collegio. A primeira

couíà que vagou, proporciona-

da pêra ajudar a fuftentacam

do Collegio, & aliviar os gaf

tos da fazenda real , foy o mô-

fteiro de S. Fins de Frieftas , fi-

tuado na província dentreDou-

ro,&Minho,na diecefe Bracha-

reníe
,
junto ao rio Minho, em

próxima viíinhança da villa de

Valença, fronteira â cidade de

Tuy do Reyno de Galliza.

% Era efte môfteiro anti-

quiflimo, porque acho memo-

rias, que foy fundado no anno

de Chrifto.de feifcentos &qua-

tro; foy de religioíòs de S. Ben-

to; ha muy pouca noticia, que

feja verdadeira,ou ainda prová-

vel,de quem foífe o fundador:

cujo orago eftâ dedicado ao

martyr S. Félix , que com a va-

^Inno dt.

Cojfanhu

7-
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riedade dos annos íê veyo a

chamar S. Fins
;
& por eftár jun-

co a hum lagar chamado Frie-

ftas , íe chama S. Fins de Frie-

ftas
,

pêra diftinçam de outras

caías, ou igrejas q tem o mefmo
nome,íèndo diveríos os marty-

res a que chamaram Felices.

3 Querem algus,que o que

deo o nome a efte morteiro le-

ja o martyr S.Fèlix, natural de

Braga,que junto a Guimaraens,'

deo a vida por amor de.Chri-

fto,do qual fala lulianoAcipre-

fte de S.Iufta em Toledo, na íua

Chronicaj porem ifto nam po-

de eftar com a fundaçam "defte

mofteiro., q diííemos fer no an-

no de íèifcentos Sc quftro, & o

martyrio defte S. Félix,
a
foy em

2 6. de Fevereiro , do anno de

íetecentos & dezanove . Por

mais provável tenho,que deo o

nome a efte mofteiro outro S.

Fèlix, b
martyrizado em Saraga-

ça de Aragam,por Daciano(em

tempo ainda de Diocliciano
c ,

que começou a íèrEmperador

ligioíàs madres de Chellas,pela

muita devaçam,que tem aoglo

rioío martyr,fe períuadam, que

tem ainda na íua Igreja,com as

mais relíquias defte*fan&o,afua

cabeça
;
porém S.Félix aellas

lhes agradece a devaçam de

cuidarem,que tem todofeu cor-

po , & nos concedéo a nos a fe-

licidade de lhe lograr a cabe-

ça; que efte bem, entre outros,

(tem os fanctos , todos lhe defe-

jjam ter íuas relíquias, & muitos

j

íè confólam sò com imaginarei

;que as tem.Florecèo antigamé-

!te efte mofteiro de S. Fins com
grande fama de varões íanótos;

pòrèm os tempos, que tudo ga-

jftam , também entraram desfa-

jzendo a virtude, & o numero
jckftes monjes, de tal. maneira,

jejue por nam quererem admit-

|tir a reforma , o mofteiro veyo

a vagar nas mãos delRey, fican-

do incorporado no íèu padroa-

do real; nam havendo jànefte

tempo mais que três mpnjes,

que efcaçamente íuftentavam

no anno de 184.) cujas reli-
j

|

o nomede religioíbs,& as obri-

quias defte Sam Félix eftam no | ! gaçoens do mofteiro.

mofteiro de Chellas
(
que he

hum arrabalde de Lisboa ) E
he boa conjeitura, que por efta

rezam elRey Dom Ioam o III.

mandou tresladar a cabeça de-

fte fanéto martyr pêra efte mo-

fteiro de S. Fins ( de novo ap-

plicado à Companhia ) aonde

hoje fe venera efte íàgradothe-

fouro
;
por mais que as muy re-.

Vagando pois o priora-

do, ou abbadia defte mofteiro,

por morte de Ioam Deípinçdo,

que era Prior , ou Abbade do

dito mofteiro
(
que aftim /alam

as bulias da uniam ) foy apre-,

fentado pelo mefmo Rey hum
Manoel de Nóbrega

,
que

foy o ultimo comendador de-

fte mofteiro , o qual o veyo a

^Anno da
'

CÕpanhia

renunciar
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renunciar nas mãos de íua Al-

teza: & porque defejava ter le-

das ecclefiafticas pêra nos dar,

logo rios fez efta uniam aoCol-

icgio de Coimbra, com autori-

dade apoílolica do illuftriílímo,

8c reverendiísimo loam Rifpo

eleito Sipontino , ISuncio de

Portugal, que com poderes de

Legado aísiftia - na corte deite

Reyno. Foy efta uniam feita

por tempo de cem annos , com

todas as pertenças
,
prebendas,

foros,juros,direitos, privilégios,

igrejas curadas, & annexas, co-

mo mais largamente íè contem

nas letras da dita uniam
,
palia-

das ria villade San&aremmefte

prefente anno de 1 546. íígilla-

das conforme ao uío dos Nún-

cios
?
& Legados apoftolicta.

Pêra mayor íegurança, & ema-

bilidade defta doaçam , impe-,

trou fua Alteza do Papa Paulo

III. a meima nniám do dito

mofteiro mperpetuum^ como co-

ita das letras paliadas m forma

fontifjcia\ em 17. de Iunho , no

anno de 150 8.

5 E pêra que entendamos

as obrigaçocns.que nos correm

aos que íomos filhos do Colle-

gio de Coimbra,& profeíTamos

a perfeiçam
5
que demanda nof-

ío inftitiito.porey aqui algumas

regras da bulia do íummo Pon-

tífice, em que declara as. cauíàs,

que houve pêra fe nos fazer ef

ta uniam , as quaes foram, os

já nefte tempo, "'em muitas par-

tes do mundo,fe recolhiam por

meyo dos religiofos da Com-
panhia

,
pêra que falhamos, &

procuremos confervar o bom
nome d'aquelles primitivos Pa-

dres , com o qual nos grangea-

ram os bens , que hoje logra-

mos , 8c as rendas, que entam

nos dêram^as quaes palavras di-

zem defta maneira. <J.ttcndens

presbyteros pr<ediBa foaetatis, anua.

per nos m alma ZJrhe mitra erecta
,

(êfr
confirmara , ad "Dei gloriam, ($y

awmarumfaluum, religimisaue chri-

faan<z defenfioncm, (0y Propagationcm,

fedi apoflohca infemendo (cúmmbis^

nojlrifme fuccefjoribus
j
pemlian voto

íè obflnnxerint , plurimos in ecclejia

"Deifrutlus ajferre , illofque tãm in

remo fortugallie, ($r m znfulis mans

oçeam . eidem loanni Kegi fabieBis,

mam m alijs muhis loas
,
plurimum

prpdeffe: 0f adprofefljômm m eadem

foaetate emitttndamjuxtâ mflmtnfm

ranonem , non mji luteratos admuti-
t

($f
cmoÀ nonnulli ex diBis preibyteris

mcertis domibus y . ipfus cmtam rejl-

|

dennbm , ad umyerfalem inibi Chrijii'

fideíium animarum fidutcm , tarnf-u-

bhcépredicando y (cfr
docendd

>
quam

przvate die^noBúque agitando
} pr(fce-

re non ceífabant. ($fc.

6 Tinha efte mofteiro

privilegio de couto, concedido

j^elo primeiro Rey de Portugal

Dom AfFoníb Henriques , na

forma das palavras feguintes.

In nomine fatiBifsima. Trimtans ^a-

Copam

7-

Bulia d
uniam

S.Eins.

grandes fruitos das almas
,
que

(
\ms^ rdy-ffi Spíruusfaníli : Tri

Nefie mi

fieiro h
via couh

mras
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'Rey D.

baftiam

•s deo o

uto de S.

ns.

ratas individua, qua nunquám eritfi-

menda^fedpermanem per infinitafa-

culorumfécula , amen. Idcirco evo e-

gregius Infans dominuS jilfonfts bo~

na memoria, bom ^AlfonfiTmperatoris

Hífiama nepos , Çemms Henricie 0r
Regina Tarefafilms , in honorem

c
Do-

mm noslri lefu Chrfii, (pjy beanfsima

Oirgmis. Mana
, (çjy fanBi Fehcis

martyris ,pro-remédio anima ?nea,0y

farentum meorum
y ffipro vobis yib-

bate domino Tetro ', fatio cautum ad

úlud monajiefwm de fanBo Felice ds <

ripa Jfrlinij (^c. Fatio hoc camofr-

mitatis circafefum natmtatis T)omi-

nijn menfe Decebris^fub era 1172.

Ego inclytus Infans "Dominus ^Alfon-

fus-h$c cautumfirmitatisprópria ma-

mroboro.- Com eftas palavras,

'& muito mais com hum animo

real, & religioíb, confeííando a

íanctiííima Trindade, coutou

efte excellente Príncipe o mo-
Iteiro de S.Fins, pêra proveito

de Tua alma,& de feus pays^pre-

zandoíe de mercar bens eípiri-

tuaes , dos quaes era muy inte-

reííeiro,â conta dos temporaes

dos quaes fempre foy muy li-

beral.

7 E pofto que pêra a íúÊ

tentaçam doCollegio de Co-

imbra, pelos bens do dito con-

vento, & íuás rendas , montava

pouco ter outrem ajurifdiçam

dajuftiçaj com tudo, como os

Reys- dePortugal nos eram tam

afeiçoados, elRey Dom Seba-

ftiám, herdando delRey Dom
Ioam fèu avo , nam menos o-

Reyno . que o amor â Compa-
(

nhia , pêra que efta mercê foííe

de iríayor eftima, nos coricedèo

toda a juriíciiçam íòbre efte

couto • & ainda que,nefte n\eí-

mo tempo
, o Biíconde de Vil-

lanova da Cerveira litigava, *cõ

valente porfia, fobre lhe perten-

cer aelle o direito febre efte

couto , com tudo elRey Dom
Sebaftiam, em huma provifám

reafifentou totalmente ao dito

couto, dajurdiçam
,
que oBif-

conde fobre elle pretendia, poT
eftas palavras.

d . E if-o fem embar-

go do Sifconde de Villanota da- Cer-

deira
, fendo vivo ter movido lite. E

fendo cafo}que eu, ou os Reys meusfu-
ceffores fadamos, em-algum fepo, mer-

cê a algumapejfoa das terras^mor-
gado ,' que cagarem perd a coroapelo

dito Sijcondâj heypor bem
y
mie na tal

doaçam, que fe lhefizer, fe nam com-

prehenda o direito depretender a \ur-

diçam do dito couto de S.Fmsferfua;

($f iflo fem embargo de quacfquer

claufuLs,(êfr condiçoens,quena tal do-

açamfe'ponham • porque minha Von-

tade he,que fepretender a dita \unf-

diçam pcjjoa a quem m fizer mercê

das ditas terras,nam tenha algum di-

reito\pu auçam,
ffl

nem ufe, nempofa

ufitr delia , por .comprir a meu férri-

co,
ffi

bem de jufliça ,
por haver no

dito couto offciaes^ como tenho ordena-

do,que haja
,
pêra administrarem a \u-

fliça, (gj-c. PaíToufê efta provi-

fám no anno de 1578. pelo e£

crivam da camará Iofé da Co-
fta , aunada' por elRey , & de

chivo ÇoBim-

VIiíba
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Como ve

yo aCopa-

rihíainper

petuum S.

Antam de

Beneffera,

viíh Dom Ioam Tèllo. E com

outra provifám cio meímo íè-

nhor,paíTada a 1 6. de Mayo do

mêfmo anno,fe corroborou ma-

is eílc favor , como f; pôde ver

110 livro das provífoens, & doa*

çoens do Collegio de Coim-'

bra,

8 E pêra que ajuntemos

aqui ,
por c au ia delira doa cara,

que apontamos nefte.annõ, ou-

tras ,
que o mefmo fereniflimo

Rey D. Ioam 3
pelo tempo adia-

te deo ao meímo Collegio, pê-

ra íua fuftentaçam ; no anno de

1 j
5 o. aos 10.de Dezembro, íè

nosunio in perpetuu, por mer-

cê do fenhor Rey, com bulias

apoftolicas
,
paííadas pelo Papa

IulioIII. o mofteiro de S. An-

tam de Benefpera, fito duas le-

goas da cidade da Goarda (ain-

da que já entam era de menos

rendimento) com todos os bens

da preceitoria dos cónegos an-

tigos, que reíidiam em S. An-

tam de Lisboa, primeiro no

bairro aonde agora he a igreja

d'Annunciada , & depois em S.

Antam o velho , aonde agora

eítà o Collegio dos Padres de

S. Agoftinhò ( como diíTemos

no primeiro livro , çapit. 16. &
17.) porque efta Igreja nos

eftava unida sò por eípaço. de

cem annos
,
pelo Biípo Aluizio

Lipomarao , como diíTemos

.

Começa a bulia: Juhus Efnfcojws

(g/r. circunfpecla , apojlolica fedis be-

nigmtds viros littcra*um fckritia de-

ditos , ut earum pretiofi.m intuirant

mArgântdm, côngruo folet fd\ore fro~

feqm (êfrc Dando o íummo Pon-

tífice a entender, que concedia

efta uniam ern favor dos irmãos

eftudantes do Collegio de Co-
imbra.

o Nam tardou muito o

liberáliílimo Rey em nos fazer

outra doaçam muy grandiofa,

femelhante à do morteiro de

S. Fins , a qual veyo a fuceder

conforme Te moftfa das bulias

apoftolicas, em T 2. de Outubro
de 1.5 5 1. Efta foy a uniam do
mofteiro de S. Ioam de Loríga-

vàres, o qual foy antigamente

dos Cónegos* regrantes de fàn-

61o Agoftinho; & eftando jâ ex-

tincto, quanto aos reIigiofos,ti-

nha elRey concedidas as redas

defta Igreja ao fenhor D.Duar-
te ,»feu filho natural, eleito Ar-

cebifpo de Braga; o qual(fendo

dignifsimo de muy larga vida,

por fuás grandes virtudes;&ex-

cellentiísimas partes , de que

Deòs noíío Senhor,com liberal

mam o tinha dotado ) veyo a

morrer em Lisboa*, tendo jà

chèo o numero de todas as vir-

tudes, porem (tendo fó de idade

n.annòs ) aos 1 1. de Novem-
bro no anno de 1543. & efta

doaçam íe fez o anno de 1 5 5 1.

& nefte meímo anno diremos

o mais que pertence a ella, no
livro terceiro. E he digno de

particular advertência, que de-

íèjando íua Alteza de ter algua

couía

Como )

deo e/Re

mojleiro

S. Ioam

Longavi

res.
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randes

tgmétos

x provin

1 de Por

gat.

coufã vaga,que dar ao feu Col-

legio de Coimbra, íè deixou cf

car oito ánnos íèm prover efta

Igreja , 011 porque nam achava

fucceííor digno de poííuir as

rendas de hum Príncipe tam

excellente , ou porque* nam
queria, com efta dadiva ,. reno-

var as triftes lembranças da

morte de hum filho tam queri-

do
,
por quem vagara : até que

oamor,qué nos tinha, vencèo o

fentimento do filho,que perde-

ra , dando ao Gollegió de Co-

imbra,que taoto amava, as ren-

das, que ppíTuio hum filho, que

tanto eftimava ; como' íè efte

Collegio foííe o íeu filho adop-

tiuo , que de novo lhe naícèra,

em lugar do natural,que jà per-

dera.

CAPITVLO XV.

Declarafe a Companhia em

Portugalpor Provinda
} vay

Padre meftre Simam a Co-

imbraje a "baila da confirma-

çam y& do grandefervor, Sff

renovaçam de efpirito 3

que houve comfua

chegada, ,

1 y""~^t Refcia a Cõpanhia

1 , . ení Portugal,&efté-
^—-** diaíè pela índia, ca-

da vez mais,à vifta dos progref-

fos preíèntes fe dobravam bem

fun adas efper ancas de outros

mayores augrnentos. Gfãdeéra

a coníòlaçam de noífo Patriar-

cha S. ígnácio,& muitas a? gra-

ças, q decõtinuo dava à divina

bôdade,por bafejai1 tam favorá-

vel a eíles feus íèrvos tam que-

ridos; por regar com influérscíks

tam benéficas efta fua novapla-

|

ta de Portugal,q por ella fèntif-

jíc jâ o mudo aõdé o foi lhe náí-

:ce primeiro,noOnéte da mayor

j

A fia, os mayores refplãdores da

j

luz Evãgelica, comunicados por

ifeus filhos, cj em Portugal fe cri-

auam,&cada vez crefciam mais

!
em numero de bons fogeitõs^
em credito de virtqofos proce-

dimentos. Vedo pois o S/P.ig-

cio,que da fua minima Compa-
nhia, o que mais na Igreja ca-

tholica avultava era oque havia

em Portugal , afsim em reli-

gioíbs , como em midoens glo-

rioíàs,dentro,& fora do Reyno,
tratou de fazer ereiçam de Pro-

víncia nefte Reyno ; & àííim

efcrevéo ao Padre meftre Si-

mam, declarandoo por primei--

;ro Provincial de Porcugal,com

grandes poderes,& licenças, pê-

ra que podeííem os fubditos re-

correr a elle como a pay, & co-

mo á Provincial: têdo Portugal

efta gloria, que foííe a fegundá

Província da Cõpanhia, porque

a primeira,como primas dõmu-
do,foy a de Roma,q nampodia
deixar de íèr em tudo a primei-

ra^ principal, pois tinha em fy

7.

Bb o pri-
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KPela fefla

do tfatai

vay a Co-

ifnbra o P.

M, Simam

In bullír

Bui 2.

o primeiro pay, que em Chri-

ftogèrâra filhos tam exempla-

res.
SJ

;,_

1 Pêra ler efta carta da

declaraçam da, nova província,

& ordenar as- couías mais ne-

ceffarias ao^bom governo, tra-

tou o Padre tmeftre Simarn de

darBuma chegada àquelle íàri-

clo Ç.ollegio; eíçòlhéo. a occa-

fi.ám do Natal
\
goardando íeu

bom coítnme, de naquelle lan-

cho tepo furtar o corpo aos cor-

tesãos do paço,& hir viíltar ao

Príncipe da gloria cm o íeu pa-

ço da pobreza^iepreíeAtado na

íãgrada lapa de Belé. Chegou
a Cqimbra,entrou noCollegio,

aonde foy recebido cõ notável

aífe&o daquelles feus íubditos

tam queridos: gaftáram aquella

bemaventurada noite do Natal

em praticas fuaviflimas^ Õtre íy,

& deyqtiííimos colloquios cõ o
minino; cõíoladofe muito,o no-

vo Provincial cõ ver tam acref-

cêtado o numero dosTubditos.q

nefte têpo já paífavam decétoj

& ajuntandoos hum dia; a todos

jia càpella,depois de lhes fazer

húa devotiííima pratica (à viíta

do prefepio
, acompanhada de

muitas lagrimas fuás, & dos ou-

vint,es)mãdou támbé ler à bulia

da confirmaçã da Cõpanhia,na

qual íe conte os vários eftados,

qu&nélla hà, de profeííos » ide

coadjutores efpiritúaes, &. tem-
por.áes; & pera :experimentar a

virtudede cada hu,& a confor-

Cafsian.inC

latianib.

uAnnoá

mjdade
3 q tinham, cõ a vontade i

Cú
F
anfít'

de íeus fuperiores, & reíignaçã ?*

de animo, pêra aceitar de boa

vontade qualquer gráo da Cõ-
panhia (como tam grande me-

í
ftre.que era de efpirito)lembrã-

|

dofe daquellas antigas' collaçoês

]

dos Padres do ermo, de que fa-

j

la CaíIiano(nas quaes cadahum

I

dava íèu parecer nas matérias

|

da perfeiçâm
5ou por palayra,ou

|

-por efcrito) ordenou a todos os

j

prefèntesjque cada hu dètfe por

I

eícrito ó leritimento, que tinha

j

do grão particular daGõpanhia,

I

a que mais fe inclinava, entre

|

aquellés eftados
,
que na bulia

;

lê continham.

3 Com efta occafiám íè

vâo.huma riova, & fanfta am-

biçamf, de vários deíèjos de

muitos, que pretendiam o me£
mo , com a, mefma reilgnaçam

nas mãos de Teu íuperior . E
porque faço efta hiftoria i cn)\i>am/eb
eípecial, pêra os religioíòs da fíntimen

Companhia , lhes quero aqui tosem ej

referir, pêra coníòlaçam , tcZ*'"'
edmcaçam nolta , *s repoftas,

.

8c fentimentos de alguns d'a-

quelíes tam exemplares reli -

giofos
,
que achey ainda e£

critos , 8c goardados no car-

tório do Collegio de Coimbra,

pêra que vejamos o efpirito cõ

quefe criavam aquellés íèrvos

de Deos
,
que nam menos nos

vara diante no;tempo
, que na

virtude . Vieram todos ao

outro dia, com feus efcritinhos

ao



imo de

'hrifto de

54*.

ntimeto

Padre

tonto de

adros.

ao Padre meítre Simam , no
qual íè continha o grão

, que
cada hum defejava na Compa-
nhia (da maneira, que ainda

hoje, no tempo das ferias , co-

ftumam os mais devotos fiir,

com feu papelinho ao Padre
Reitor

, no qual lhe pedem o
deípacho das penitencias, que
Debs lhedà a fentir, que lhe

peçam , pêra fazer naquelle

tempo.)

4 O primeiro papelinho,
J

que achey,foy o do Padre An-
tónio de Quadros

, peííoa tam
grave,& de tanta autoridade na

Companhia ( que foy muitos

anrres. Provincial , & hum dos

mais iníignes religioíòs, que ti-

vemos na índia oriental, como
veremos ) dizia elle deita ma-
neira: Eu mefinto muy aparelhado,

($r defijofe definir a todos, grandes,

(gr pequenos desía mínima Companhia

de meu T>eos , gr Senhor IE SV
Chnfio , defijando que nunca mema-
dem, ou deixem de mandar , on per

Ltíiro fieguné. Cap.X V. ,2 oj ò4%m 44

fia o que devo querer
; nenhuma ^"fãnhid

efiolha.de ejlado mepide fier, melhor, I fà i

0* mais importante, que a obediência,

mxy da bemaventurança, ($ffielicida
de: em tudo eflou fofio a obedecer a

bojpt Reverencia, que tenho em lugar

de dorijlo, ou a quem emfeU lugar
efi

tiver.

$ O Padre meftre Mel-
jchior Nunes' Barreto (doutor
em Theologia

3 de quem por ve-

zes falamos nefta hiftoria) dizia

aísim nofeuchirographo: No/fio

{Senhor, porfina mifiencordia, me da
' m'agrade mdifierençafera tudo oque\è

Do Padre)

Melchior
j

NimssBar
reto.

\de mim a saBa obediênciaordenar^

fie algua confia efipecialmentc hey de efi

j
colher

, digo que
fiefierprofiefio,, tra^

mais dignidade, oufavor de "Príncipes,

|

ou major copia do necefiario, que mais

j

querofier cofinheiro dos coadjutores da

Companhia , mas
fie tra^ configo mais

\perfeicam de vida,mais cru^^rmais

deshonras,ffi injurias, padecidas-pela

honra de IESV Chnfio, ft trazmayor

dilataram da Janela fie
'_

, fifr mais

f

firuBficar na vinha do Senhor , com
mitam fa^er alguma coufit por con- [grades trabalhos,perigos, gr morte do
decenderem comigo. O Padre U^\talprofiefo,digo,quemfioSenhormed}
noel Alvares, tam grande fervo

\

l

defijo deofir. I/.Zjhepeçamefaça
de Deos, & tam conhecido no
mundo,pela fua arte de gramá-

tica (a qual he o texto, por on-

de começamos apprender La-
tim, nam sò nos Reynos da co-

roa de Portugal , mas também
em muitas partes de Europa)

dizia áísim no feu eferitinho:

"Nam fia na minha mam o meu que-

rer
,
pois na de

njofifia "Reverencia

tal, que em mim
fie cumprafita saBa

vontade.A reporta do Padre Ma-
noel deNobréga(que foy hum
varam muy exemplar,^primei-
ro Apoftõlo, & Provincial do
Braíil, de quem adiante falare-

mós)era deita maneira: Qmzerà
namfiaber o que quero,mas em todo o

cafiofomente querer a IES]/ crucifi-

cado.

Do PMâ
mel de Nm
Irega. I

w 6.0
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Do P. M-

Ga/par

Barzèo.

6 O papelinho do Padre j

'

Melchior Carneiro (que foy o

primeiro Reitor d'Evora,& Bi^

po de Ethiopia) continha o fe-

guinte : Eu me determino afer per-

petuo coadjutor temporal nefld faneia

Companhia de lE$V,($f perajegura-

ça dé minha cofeícaa receberia muita-

cÕfolaçam, em oferfempre em officios

baixos,(gr humildes: principalmentefe

nelles mefoffe acedido algum pouco de

tePo,pera me recolhendo cada dia meu

pefamento, ffl
renovado meus propofi-

tos,endereçàjfe ofim de taes obras,pê-

rafere mais meritórias,
(j>jf

menos di-

flratlivas,do q
por experiência em mi-

nha alma ,
^r em alguns tenho riflo,

que ofiam, fe nam há efe recolhimeto.

Epera os mais officios , ffi
obras de

charidade,que a Companhia principal-

menteprofejfa (pêra os quaes eu, ao

prefente, mefinto inhabifimo, afiipor

falta da natureza , como também da

fciecia,^ efpinto)me qmzer admitir,

nam rceufo o trabdlho .

7 Nam quero paíTar em filé-

cio as regras-do eferitinho doP.

M.Gafpar (do qual' ao diate fa-

laremos no livro. 3. q foy aquel-

le infigne Apoftolo de Ormuz,

& efte anno fora recebido na

Companhia ) diziam deita ma
nóíxEu nam rim á Religiam a fer

fervido, mas afervir-,ncm me rim bufi

car a mim/nas a JESTJ Chriflo cru-

cifcado,pera ofegmr em perpetuapo-

bre^ caflidade, (gr obediência ,' como

lhe tenho prometido-, pelo que digo, (gr"

prometo,(greflou prefres ,($f me entre-

go nas mãos de voíía reverencia
,
por

Grade

fclucai

P.M.G

par Ba,

.Anno t

coadjutor perpetuo dos projefjos da Co- f*

panhia delESV,oupor coJmheiro,-var

redor, coprador, moço de efporas,pera

levar os recados por mar,(^fpor terra,

a qualquer parte que elles, porferviç.e

de Z>eos,me mandare, eufija cm terra

de Chnflaos , ou âe Mouros ,
Turcos,

I

Çentios, (gr hereges .-ylfsi mais me en-

|

trego nai> mãos de vofla Reverencia em

nome de IESV ChrifloJerafenir em

quaefquer officios baixos, em cafa, ou

'fora, (gr afsim a quaefquerpróximos,

porfemço de Chriflo , fim nenbuma

j
exceliam, a leprofos, a doentes depe-

'/?<?, 0f -de quaefquer outras infirmida-

j
des,por mais contagiofas quefejam; a

_

\fervirfempre em hofpitaes , (gr an- zeo

j
dar peregrinandopor terras eflranhas,

na Índia, no frefle , tm Cjuine, em

wjlidos pobres , ffl
rotos

,
porfome,

Srfede ,
porfrios,

(fjy
calmas

,
por

chuvas
, (gr por neves , por quaefquer

penúrias temporaes, fegundo aforma,

quepor vofia Reverencia , ou de fiua

parte mefor mandada: Sequar Ag-

num quocunque ierit; ipfo pal-

fu j & eâdem cogítatione armá-

tus. "Nam querofer profefo, nem te-

nho vontade própria fera ifio,
jalvo a

de Chriflo, (çjy a de voffla Reverencia,

(èh' o que me mandarem. Tudo iflo

prometo
,

(gr profefio a nofio Senhor,

($r àgloriofa ZJirgem fua madre,de o

áprir perpetuamente,co poda aperfei-

çam,que puder: o que heypor tamva-

hofo,comofefiora votofolenne!for tan-

to rogo a todos os Sanclos da corte ce-

leflial,me queiram alcaçar graça,pêra

o poder inteiramtte ciprir como o defir

\o até a morte , (gjr morte de cruz.

~~~

E com
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vojfa Reverencia daparte de Chrifio,

fera que de mim ordene
,

(Ph faça o

que mais entenderferfemçofeu , in

perpetua fervitute.

8 Defta maneira fe ex-

plicava aquelle ardentiííimo ef-

pirito do Padre meftre Gaípar,

a quem todos os perigos, & tra-

balhos da vida, como a outro S.

Paulo, lhe pareciam fáceis, por

ganhar a Chriftoreftas palavras

foram como primeiras prendas,

com que íe empenhou a feu

criador , fazendo de íy íacrifi-

cio , como outro novo Abel
da ley da graça', que ofFerecia

as primícias de todos íèus de-

fejos:& bem moítrou o te
s

mpo
quanto contentou a Deoseíra

orTerta, & quanto agradou aos

divinos olhos efte coraçam.pu-

ro , & abrazado em chamas de

feu divino amor , que còm tam
viva reíoluçam , íe lhe ofFerecia

em perpetuo holocaufto.

9 Eftàs fam as repoftas, c]

vieram à minha noticia, & aqui

í
quaesmais pretédeinoseícrevei

exéplos fàn&os,que edifiquem,

que íuceflos profanos,que eípã-

tem. Defta forte fe ofFereciam

a Deos aquellas puriflímas al-

mas , & como íe nam tiveííern

vontade própria , fe íòmetiam
em .tudo á de íèu prelado , pre-

tendendo
, por efta via, entre-

garia nas mais de Deos, como
homens,que bem entendiam,q

a mayor perfeiçam coníifte na

mayor refignacani; q efta foy a

doutrina,que nos enfinou aquel-

ile divino doutor vindo do cèj,

jquãdo, comofe nam tivcííe vo-

ntade humana , fe punha no be-

j

neplaeito da divina , repetindo

I

co afFe&uoíòs íúfpiros,
b
''NÕmea,

\fed mafat vo/untas.

j

io Efta meíma liçam,de tã

;

bõ meftre, aprendèo muito bê,

o meftre do mundo fam Paulo,

quando, transformado de perfe-

guidor cruel, q ameaçava mor-
tes, em miniftro fiel, q anuciava

a vida,dizia,como obediéce fer-

vo; jDo?nme , auiâ mevis facere

^

Copdfikia í

7r

A perfeiut

confifie na
re/ígnacã

da própria

VQ?uac!e,

42.

cfFereço aos noííos religiofoSj&
|

j

porque o verdadeiro obediente
com muito gofto puzera todas ' sò hàde tratar de fogeitarfe nas

as demais que faltam
;
porque

nam duvido,q as dosPadresGõ-

çalo da Sylveira,Iorge Serram,

Luis Gonçalves da Gamara, &
de outros íèmelhantes fervosde

Deos,nos cauíariam grade cõíò-

Iaçamrqnampodé deixar de íèr

!
de muita eftima íèmclhãtes of-

fertas ahomês eípirituaes, pêra

quê eferevemos efta hiftoria, aos

mãos de íèu fuperior , fé na ha

ver da fua parte , nem efeo-

lha de vida , pois efeolheo

morrer por vontade alhea;

nem eleiçam de officio
, pois

tem por ofHcio obedecer
;
que

com eftas condíçoens difííie

Sam Ioam Climaco a a obe-

diência , chamandolhe obra
fem exame , morte voluntária,

vida

&'&.'£&.%
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Grego. lib. 13.

moral cap.10.

©bedlctia fola

virrus cft ,
qus

virtutes cano-

ras mcnri infe-

rir.

f

D.Th. 1.1. *
i86,a.8-

Surius in vita

B.tulgentij.

Illos su0Hue

ve/os mona
choseiTedice-

bat,nui morti-

ficam volúrati-

btis fuis, parati

tiYrtnihilvelle,

r.ihil nolle.

vida íèm curiofídade , religna-

çam de Teu próprio juizo, & íâ-
1

crificio de lua própria vontade:

& affim nam me eípãto de nam
pertenderem eftado na Com-
panhia,os que eícolhiam o per-

reitiísimo eftado da obediência:

antes podendo falar em outras

muitas virtudes, todos fe reme-

tiam à obediência porque efta

contem em íy , como em íuma,

& breve recopilaçam , todas as

mais virtudes, como diz S.Gre-

gório; e & he a mais perfeita de

todas,como énfína íancto Tho-

mas.
f
Bem eftavam nefta dou-

trina eftes íèrvos do Senhor,

tam obedientes
,
que sò trata-

vam de íê iògeitar ao minimo

aceno de íeu íuperiof : & nefta

virtude da obediência recopi-

lavam todas as mais , que po-

diam deíèjar , moftrando nifto

qnam verdadeiros filhos eram

da Religiam
;
porque ( como

diííe Sam Fulgencio 8 Bifpo,

com huma notável Tentença)

sò aquelles fam os verdadeiros

religiofòs
,
que nam tem pró-

pria vontade, fenam que eftam

rendidos, promptos, & indi-

ferentes pêra qualquer

coufa,que lhesmã-

dar o fupe-

rior.

LaS

CAPÍTVLO XVI.

Da renovaçamdos votos, que

howvenefle mefmo tempo

. no Collegio de Co-

rnara.

1 TT .Ida a carta da erei

I çam da nova pro

*—' vincia, 8c recebidos

os eícritinhos dareíoluçam,que

cada hum tinha dada , acerca

do eftado pêra fervir a Deos na

Companhia : fez o Padre me-

ftre Simam
,
que neftemeímo

tempo houveífe huma geral re-

novaçam de votos (feita em pu-

blico , na capella do Collegio,

com certa forma de palavras

devotiísimas,femelhantes àque

hojeufâmos) àimitaçamdaq

noíío fancto Padre tinha feito

com os primeiros companhei-

ros,dia da AíTumpçám da Vir-

gem ían&ifsima, na Igreja, que

eftà junto a Paris
3
chamada

Mons Martyrum , & da manei-

ra , que o Padre M. Diogo Mi-

ylmo
|

CÓpwhi

7.

Maff.in »ii

Ign. li. ia

Como
-j

\fez a I

votos

Coimbh

ràrft , Reitor do mefmo Colle-

gio de Coimbra , tinha feito na fvacã c

ermida do Eípirito fan&o, com
os primeiros habitadores da-

quelle Collegio ( como diíTe-

mos no livro primeiro capitulo

1 5. ) Efta vez fe executou a

renovaçam , «com tanto aballo

dos prefentes, com tal abunda-

da
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irmã an

\a na re

vacam
>

s votos.

cia de lagrimas , & tam verda
deiros propofitos de íèrvir a
Deos,díante de cuja divina ma-
geftade

, em o fandifsimo Sa-

cramento/c ofFereci am,que pa-

recia fer ifto , nam renovaçam
de votos jà feitos , mas Como
primeira oblaçam,que de novo
íè fazia a Deos.

2, A forma que naquelle

tempo íè uíàva na renovaçam
dos votos, ordenada pelo Padre

M.Simam, em quanto íè nam
,,

aíTentava outra , he a feguinte:

Senhor meu Jefu ChrtBo
y
eu Hjiante

de vojfa dtvma mageflade, @fc daglo-

rwfa Virgem Marta ,fem condigam

alguma}nem 'outra mtelltgencia, do que

efas palavras tem,
ffi

he tendam dos

fuperiores da Companhia de IESZJ,

me offereçoconforme as conBituiçoes

deliafeitas^porfazer, a perpetua-

mente vos fervtr no esíado dep'rofeffàs

ou- cordjutor, quandopêra algum Tel-

les ofuperior me quizer aceitar. 'Pro-

meto mais
y atéfer profeffo, ou coadju-

torrguardar apobreza^ cafttdade,

que o Collegio tem por infttmçamy
(èjf

de obedeeer aos fuperiores da Compa-

nhia , èmtudo o que me mandarem.

Efta forma eftà hoje mudada,

nam na fuftancia, que he a mef-

ma,mas nas palavras, que mui-

tas íàmdiveríàs.

, 3 Daqui ficou efte bom
eoftume também recebido na

Companhia, que duas vezes no
anno renovam feus votos todos

os que nam tem a ultima pro

fiíTam folenne
;
íèmpre,cõ grau-

Liurofegundo.' Cap. XVI.

4-p.ConíHtuu
C -4. §;i.

2Qy ^Amoda,

de fruito,que todos experimen- \

CoPanbta I

tam nefte fando exercício : \a 1

7*

primeira vez he em dia da Cir-
CLinciíãm

, pêra que, à viífo do
faogue, que o Senhor offerecèo
por nos, lhe oíFereçamos noífos
votos • Sc à vifta do feu nome
novo,nos renovemos em eípiri-

to
. A fegunda vez he em dia

de S. Pedro,& S.Paulo, hum ca-
beça da Igreja, a cuja obediên-
cia a Companhia fe offerece cõ
particular voto

;
outro, Apoftolo

da gentilidade, a cujo exemplo
proferíamos a converíám, & bé
das almas

; ordenando noíío
fando Padre em fuás conftitui-

çoens
,
que em toda a Compa-

nhia fe guardátfe efte fanóto
eoftume por três intentos : o
primeiro, » ^d deyotioms awmen-
tum, pêra creícermos na deva-
çam

;
que, fem duvida, com efta

divina traça muito íè augmen-
ta

, como a experiência nos en-
fina: ofegundo^d exatandam
qua 2)eo 'obfrtclifnmus obtigattonem,

pêra eípertar em nos a memo-
ria das obrigaçoens, com que a

Deos nos empenhamos: tercei-

ro intento , Í4d'matoremfiudentiu

infra vocattone confirmaiumem, pêra

cada hum mais le confirmar em
íuavocaçam, renovando aquel-

les primeiros propofitos , com
que começou a fervir a Deos.

4 Sam os homens natural-

mente delicados
, & fracos da

memoriastes efta he cõforme
a opiniàm de Marcb Séneca,

b
,a

Bb 4

M.Sen.H.ueÔ
traprxfac, Me-
moria exomni
buspambiu».
nimi raaximè

Jèlicarula, &;
fragilis, 111 qu»

pnmum leov
ãus incurtit.

pri-
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^ím^ira parte do h^m~em , em 1 . tre outros também tem efte sa-

que a velhice primeiro exercita do coftume de renovar feus vo-

fiia Mania & aííím fccilmente | tos duas vezes no anno
,
no dia

Ier.c.^S.B. to.

Malediélus qui

facitoptia Dei

nsgligcnter.

Ambr.iib.i.de

Abcl.c.8.

Carac .pot.ad

Ccft.Clcr. rcg.

'p.i.c.i.^. u

Carmcl cYcjl.

itiMapual c>

nos eíquecémos ( como dos fi

lhos de Ifrael fe queixa o Pro-

plieta
c
) dos benericios,q Deos

nos fez
;
& como diz S. Cefa-

rio^ atè dos votos,que fazemos

a Deos,nos nam lembramos,né

do fim,pera que viemos â Reli-

giam ; 8c querendo noflb Patri-

archafanao atalhar a efte gra-

de dano
,
que em nòs cauía a

pouca memoria do muito que

a Deoi devemos , & dos votos,

que lhe ofFerecemos , nos man-

da ,
que nos renovemos neftas

lembranças
;
pêra Termos agra-

decidos, &namenco°rrermos a

maldiçam do Propheta 6
íere-

mias, íbbré os qne,com defeui-

do , fazem as 'obras de Deos;

lembrandonos que, Como eníi-

na S.Ambrofio^a boa graça do

voto,que fizemos, he a boa di-

ligencia do cuidado, com que

o comprimos ,
fnmdigtmrwi

grana ej} teieritasfolunoms.

5 Eftes,& outros grandes

bens traz configo eíla fan&a

reriovaçam dos.votos, introdu-

zida na Companhia, & exerci-

tada primeiro por noíío fancto

Fundador; «fada também mui-

tas vezes do gloriofo Patriar-

cha S Fracifco 8 de Aífís:&exe-

cutâda,com grade exacçam,pe-

los muy exemplares , Sc muy

devoto* religiofos os Padres! pefo, abater a ligeireza do efpi

Carmelitas^ defcalços,que en-l ' rito, 8c fazer morrer comj>
;

~~~
;

' tempo

da Exaltaçam da S.Cruz,& no

dia da Epiphania do Senhor,

que efte he hum dos grandes

meyos, por onde eftes tam vir-

tuoíos Padres íêcohíèrvam na

devaçam,na modeftia,& no ra-

ro exemplo
;
que tedos em Por-

tugal nell.es reconhecemos , &
eftimamos. Avante paííava a-

inda o muy gloriofo Padre S.

Franciíco de Xavier
,
porque

nam íe contentando com reno-

var íèus votos duas vezes no

anno , os repetia , & renovava

duas vezes no dia, como d'elle

conta, era fuavida,oPadreTur-

fèllino. :

6 Efta renovàçam dos vo-

tos duas vezes no anno, nos or-

denou S. Ignacio em fuás con-

ftituiçoens., precedédo três dias

de aparelho , com fanctas me-

ditaçoens, & com huma confif-

fam geral, como ordena a fexta

congregaçam. m Aftim fe exe-

cuta na Companhia, procuran-

do, com efte exercício, renovar

em íeus filhos o eípirito da de-

vaçam
j
que efte he oconfelho

que S.Paulo " nos dava, Kenova-

mimjbintu mentis veJira • que ain-

da que a alma, por fer efpiritual,

nam pode envelhecer, com tu-r

do,em quanto eftá dependente

do corpo
,
pode efte , com feu

CòpawM

v

Os Padre

Carmeli-

tas dejec

cos taml
ujàm cíefl

renovaci

Tmf.hb.ó.
ta; B.Xaver

' '3- 'S-

ÍConft.p.^.

5-

Cengr.6. d

cret.-i<».

Ad Fpiícfií

!

c- 4 n-J-
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Liuro fegimdo. Cap. XVI.

(Jreg. iti!

Vaiçfe neccf
lúeíl ut in

>ate nos

niJic crc-

nus

.

smuyne

fiaria a
novaçã.

tempo o que he immortal por"

natureza
;
que ifto he o que o

Eípirito íànóto nos enlma

:

Corpus cjuod corrumpitur aggravat a-

nmam
; 8c aílim, pêra nam tor-

narmos tanto atrás na virtude

he neceíTario íèmpre hirmos

adiante na renovaçam; antes,

como diz S. Gregório, he ne-

ceíTario cada dia começar de

novo.

7 Aflím nos aconfelháram

os Sanétos j & aísim nos eníína

t.c.ô.n.ig.

: Salomon

smni gloria

coopertus

(ieutunum

iflis.*

a meima natureza. orque ateporq

efta procura quanto pòde,reno-

varfe , refazendo as perdas da

luz , que íe lhe eíconde de noi-

te , com a fermoíura do novo

foi
,
que torna amanhecer com

o dia ; reparando a velhice do

anno , com a novidade da pri-

mavera,que fahe tam liberal,&

tam defejoíà de fe reformar , &
reverdecer, que nam há arvore

tam efteril que nam faya muy
renovada cõ bellas flores,&que

nam torne a reverdecer com a-

legres ramos ; fahindo os pra-

dos,os campoSjOS motes,& mais

tofcos vallados, veftidos de no-

vas galas
,
que vencem, como

dizia Chrifto % Senhor noíío, os

mais ricos veftidos deSalamam;

8c podem competir, na bel leza,

com as eftrellas do céo,fe afsim

como tem a fermofura,tiveííem

também a dura. Sô a idade do

homem nunca íè renova,&qua-

to mais vive , mais perde de vi-

da; quanto mais creíce , mais fe

Coníl.patc.f.

c l h-5.p.S

^7 idnnchdà

envelhece; & aísim he neceíla- \C~opanka

rio, que a força , 8c juventud do '

7

e/pinto, prevaleça contra a fra-

queza,^ velhice do corpo ; re-

novando íèus bons propoíitos,

que atè eftes fe enfraquecem
com a idade,que vay entrando,

deípindofe (como diz S- Paulo)

do Adam velho, 8c reveftindo-

íe do novo,qne he Chrifto • £c
pêra que em tudo vença a gra-

ça liberal a pouquidade da na-

tureza efcàça, fe efta fe renova

humavez noanno, quiz noíío

Patriarcha r

íàncto,que duas ve-

zes,& mais, íè afsim pareceífe,*

nos~ renovaííemos cada anno:

coftume introduzido por S. Ig-

nacio, 8c continuado neíla pro-

víncia, pelo Padre M. Simam,
experimentado todos cada dia,

com efta divina traça da reno-

vaçam , novos favores do cèo,

que íèmpre fe.commnnica ma-
is liberal,. ar quem o bufcamais

cuidadolo.

C A PI TV L O XVII.

Vay o Padre Martinho de S.

Cra\ a Roma , aonde morno '

fanãammte : entra emfeuk-.

gar, afer Reitor do Collegw

de Coimbra, o Padre Luis

i Gonçalvesda Ca-

mará.

1 T%^T ^ capituloatràs conta-

!

x N mos a renovaçamde

elpinto
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l

mis far-

tei do P.

Martinho

de S.Cruz,

efpiiito,que houve no Collegio

de Coimbra, com achegada

do Padre meftre Simam; agora,

com o novo anno,que começa-

mos de 1547- que he o oitavo

da Companhia,tambem coroe-

çàrêrros com hum Reitor no-

] vo. Três annos havia que con-

tinuava com o governo daquel-

]# Collegio, o Padre Martinho

de ían&a Cruz, peífoa de tanta

virtude, de tam raro exemplo,

& de tal brandura de cõdiçam,

que pofto que tinha a cruz no

ibbrenome , nam era pêra os

Yubditos cruz pelada o governo

de tam bom prelado. Pareceò-

lhe ao Padre meftre Simam,

que era tempo de o aliviar de-

fte trabalho , affim por ferem

parlados tres.annos, como tam-

bém pêra que foífe acodir aRo-

ma a humas grandes demandas,

cõ que moleftava àquelle Col-

legio ( fobre alguas\x>uías per-

tencentes ao mofteiro de Iam
;

Fins) hum Lopo Gomes "d'A-

breu
,
que tinha recorrido, em

peííoa, a Roma , & andava di-

zendo muitas couíàs contra a

Companhia . E como o Padre

Martinho de fan&a Cruz, ti-

nha governado aquelle Colle-

gio três annos,& em feu tempo

nos tinham dado o mofteiro de

fam Fins, como tam pratico no

particular deftes negócios
,
po-

deria , com as noticias , que ti-

nha ,& com fua grande religi-

am
,
pòr termo no pouco , que

"Lopo Gomes guardava contra

nòs,pelo que brafonava,& bra-

dava pelos auditórios da Ro-

ta.

2 Partiofe pêra Roma o

Padre Martinho de sã&aCruz,

tomando o caminho a pé , co-

mo entam fe coftumava, levan-

do por companheiros ao Padre

Miguel Botelho, & Iíidoro Be-

lino,com os quaes íe embarcou

em Barcelona.em hum Bergan-

tim, que ahi acharam, bem ef

quipado, íatisfazendomuy ple-

nariamente o frete.com ganhos

efpirituaes, aísim aos paíTagei-

ros, como aos remeiros , aos

quaes o Padre fazia a doutrina,

enfinandolhes as oraçoens,per-

fuadindoos a nam jurar, nem
jugarjfucedendolhe muito bem
(fenam com os remeiros

,
por-

que efta cafta de gente , coftu-

ma fèr muito roim de emêdar )

ao menos com os paíTageiros,

entre os quaes , alguns mance-

bos nobres
,
que hiam no ber-

gantim, íe refolvéram a deixar

o mundo, & a entrar na Com-
panhia, a qual pediram,& aícà-

çáram em Roma;que deita ma-

neira caminhavam os religioíòs

da Companhia, naquelles bons

tempos
,

perfuadindofe, que o

principal fim da Companhia

(
que he ajudar às almas ) nem

fe limita às cidades, nem há de

ceifar pelos caminhos; & deve

continuar nas jornadas por ter-

ra,& nas navegações do mar.

~põy

yjino d,

OcPanm

Bi

Como fe

houve of

Martinhi

de S. Cm
no cami-

nho deRc

ma.
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que lhe

:edeo co

3 Foy o Padre Martinho
de íâneta Cruz recebido por
noífo íanóto Padre,com o gran-

de amor, & benevolência, que
pedia a plenária fatis façam, que
tinha da Angular virtude , co-

nhecida r^Iigiam ,'& zelo da

ignatioA Companhia.de tam virtuofo,^

exemplar religiofo. Mas pe*ra

que entendamos a notável ar

monia de eípirito
| que8 havia

naquelle íànéfciflimoPatriarçna,

entendendo o negocio a que
vinha o Padre,& vendo, que ti-

nha alguma couíà de temporal,

pois era íõbre as fazendas do
\

Collegio deCoimbra,poftoque
em tudo o que pode,favorecéò

ao Padre.com animo verdadei-

ramente paternal j cõ tudo nám
quiz,que elidem quanto durou
o n egocio,eftiVeííe na ca-fa pro-

feria de Roma , na qual o fanto

Padre era Prepofítò geral : tal

era o amor da fan&a pobreza;

& tal era o defejo/que tinha ef-

te iníígnePatriarcha,deque nas
cafas proferias da Companhia,,
aonde ,sò proferíamos promo-
ver o bem efpfritual, nam hou-
vèííe nem fombra de quem tra-

tMe de negocio temporal, po-

fto que pertenceíTe á mefma
Companhia,& foífe tam juftifi-

cado como efte era
;
pois nelle

nam sò fe tratava da fuftenta-

çam de tantos fervos de Deôs,
mas também da honra da
Companhia, que podia perigar,

íè em Roma dèíTem credito aos

brados d aquelle poderoío âd"f^M
veríario; & ainda fe acreícenta U'.

'

maiseftaadmiraçam, feconfi-j
dera imos, que efte negocio era
diligenciado por hum varam
dos mais exemplares, '& regula-
res,que aquelles primitivos an-
nos da Companhia nos deram.
Recolheofe o P. Martinho de
S. Cruz em cafa do Embaixa-
dor de Portugal, porque ainda
em Roma nam tínhamos Col-
legio

;
por quanto efte começou

noannode 1 551. aos doze an-|
nos da fundaçam da Compa-

'

nhia 8c ifto íucedèo no anno
de IJ47. que era o oitavo da
Companhia

: & foram tam no-
táveis os favores, que achou no
fanctiísimo Padre Pio IV. (em
rezam da muita juftiça

, que ti-

nha eftacaufa, também repre-
setada,pelo Padre Martinho de
fan&àCruzjquéf^nam dedig-
nou de ferelíe o ultimo juiz,

que final mete liquidáííe o pon-
to,&vieíTe a dar a íentença de-
.finitiva, pela juftiça do Colle-
gio de Coimbra, fazendo calar

ao adveríario, que cõ tam pou-
ca nos demandava.

4 Porém recompenfava
muito bem o Padre Martinho
de íãnóla Cruz o tempo

,
que

gaitava nefta demanda, com o *&*$*•
^

que empregava no bem eípiri-
rhs da Cõ

tual dos próximos , conforme á

vocaçam da Companhia , de
que vio Roma grandes demon-
ftraçoens , porque confeíTava

Còmoexer

citava em
Roma os

panhU*

conti-

&



'

Clmjloâe

1547»

ioo
Cbronica da Companhia delefu,em 'Portugal

Adoecegra

vemente.

r

Oihnd.lib.S.

n.8(.

continuamente,piegava muitas /

vezes , enfmava a doutrina em

todo o lugar, &occafiâm,fahin-

do em qualquer hora, pela ci-

dade de Roma,a exercitar eftes

fanítos minifterios , Tem temer

as calmas mais nocivas dos ma-

yores ardores da Canicula, que

em Roma fam muy perjudi-

ciaes
,

principalmente à gente

-forafteira. Nam podendo o fer-

vo do Senhor continuar com

tanto trabalho, lhe fobreveyo

huma graviiíima doença , com

dores tam vehementes
(
que

íègundo efcrevéo de Roma o

Padre Miguel Botelho feu cõ-

panheiro) podiam parecer hum

género de martyrio. Tinha elle

particular amor aos irmãos,que

deixara no Collegio de Coim-

bra, & aííim do caminhojComo

de Roma lhes efcrevéo por ve-

zes algumas notáveis cartas,nas

quaes igoalmente lhes eítam-

pava feu grande efpirito,&lhes

imprimia fua ardente charida-

de : eftando pêra morrer(na ca-

ía profeta •* deRoma,aõde jâ fe

recolhera) pois os nam tinha pre

fentes, fe defpedio delies, com

muy repetidas , & muy íuaves

! embranças;pedindo ao mefmo

Padre, que o encomêdáíTe^om

rodo o aflfe&o
i

aos irmãos de

Coimbra , & de fua parte lhes

'pedirfe perdam de lhes nam fa-

?er os negócios , d'aquelle fan-

íto Collegio,com o zelo,& di-

ligencia, que lhe devia (que os

fervos diligêtes do Senhor,fem-

pre lhes parece que ficam atrás

noeífeito, pelo muito que pro-

curam paífar adiante nos deíè-

jos) chegandofe finalmente o

fim de léus trabalhos, vira ndofe

pêra Chrifto,Senhor,noíIo cru*

cificado, com quem íèmpre

falava, cheyode hnma branda,

& cordeal deva çarn, lhe deo in-

finitas graças , pelo remir com
feu preciofiílimo íàngue;& por-

que, em final de gratidam,defe-

java de fe lhe ofTerecer todo, &
naquella hora ( confumido já o

corpo com a infirmidade)sò lhe

ficava a alma, eíTa , com muito

gofto , refignava em íuas mãos

iànctiílimas. Penetrado logo de

hum excefsivo fervor , & deva-

çam,arrebentando em copiofas

lagrimas , & tom os braços a-

bertos começou fuavemente a

repetir, b OfiD ãj&hi^ ejie mm
Cbrjflo.

5 Com eftes dejèjos no

coraçam , com eftas palavras,

com o bom IESV na boca, &
com nolío hemaventurado Pa-

dre S.Ignacioá cabeceira( feli-

cidade pela qual sòíe podia hir

a pè a Roma) deo aquella ben-

dita alma a íèu creador. Huma
couíà notável ííicedèo aeftePa-

dre nefta hora, que eftando pê-

ra morrer , & vendo tam junto

de íy a feu tam querido pay S.

Ignacio, com toda a humilda-

de,lhe pedio a bençam , & to-

mandolhe a mam, alsim pegou

tArmo
\

Ccpank
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teraDomi-

altavitme,

tnoriar.fed

delia, que nunca mais, atéef
pirar/alargou : como quem
entendia ferlhe de muito gran-

de intereífe éfpiritual nam a-

brir mam, d'aquella mam, daí

qual , como de fagrada an-

chora , fe queria valer na

-

quella ultima tormenta* &
perigofa luta com as ondas da

morte
,
pêra com feu favor fe-

gurar a viagem , & alcançar

o deíèjado porto de Tua nave-

gaçam . Nas mãos do eterno

Padre encommendava Crírif-

na cruz Tua alma, quan-

eílava pêra partir deita

vida mortal pêra a eterna; na

mâm de íêu muy prezado pay

entregava fua alma o Padre

Martinho de ^fan&a Cruz

,

quando eftava eípirando: fe-

liciffima foy a morte de Chri-

fto Senhor noííò
,

pois dos

braços da Cruz , em que o

pregaram ,. voou às mãos do

Padre > nas quaes íe encom-

mendou . Ditoía foy a hora

do Padre Martinho de fancta

to

do

na, que eíperava. Faieceo eíte

bom Padre em 27.de Outubro
ie mil & quinhentos quarenta

& oito
i
como conda da carta

do Padre xMiguel Botelho ,.fèu

companheiro.- Ainda depois de
morto ficaram íeus olhos a-

j

berros
, Sc fitos na imagem

I

do Salvador , como íè nos dèí-

íe a entender com eíla poílu-

ra dos olhos do corpo fitos

na humanidade deChrifto cru-

cificado
, que tinha os da alma

logrando, na bemaventurança,

da vifta clara do Senhor glorifi-

cado*

6 Efte foy, em vida, &
em morte, o Padre Martinho
de fanda Cruz, fegundo Rei-

tor do Collegio de Coimbra , a

quem Deos noíío Senhor levou

pêra íy ém Roma , por occa-

íiâm dos negócios
,
que diíle-

mos . Seguiafe , depois de lua

partida , darlhe fuceííor
,
peia

governar aquelle Collegio, cu-

jos fogeitos , nefte tempo
,
pal-

iavam de cento . Tinha já o
Cruz , pois dos braços da || Padre Luis Gonçalves da Ca-
morte , com que lutava, fe paf-

íòu às mãos de hum pay
,
que

tanto o amava . Com tal mam
nám podia deixar de ter,na-

quelle apartamento, boa mam
direita

i Sc prometerfe com o

Propheta,
ã que pois a mam di-

reita doSenhor o engrandeceo,

que entre as íòmbras da morte

temporal, que temia , havia de

alcançar as luzes da vida eter-

mara(de cuja entrada na Com-
panhia falei no capitulo tonta

Sc nove do primeiro livro) vin-

do de Valença de^ Aragam.aon-
de palíou o primitivo tempo,
de fua entrada na Religiam,em

companhia do Padre Diogo
Mirám.primeiro Reitor de Co-
imbra (que também foy fer pri-

meiro Reitor do Collegio, que
a Companhia teve naquelle

Ce Reyno

Padre Lu-

ís Gonçal-

ves daCa*

mara he

eleito em
Reitor de

Coimbra.
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Reyno, como acras contamos,

no capitulo 37. do primeiro li-

vro. ) Tam grande efâ a opi-

niàm
,
que o Padre meftre Si-

roam tinha da muita virtude,

& zelo do Padre' Luis Gonçal-

ves, que nam tendo da Com-
panhia três atinas perfeitos, aí-

fentou , íobre tam modernos

hombros , tam graves cuida-

dos , como devia trazer conti-

go o primeiro, & mayor Colle-

gibde toda a Companhia . E
pofto que o Padre ,

meftre Si-

mam entendia quam merece-

dor era o Padre Luis Gõçalves

deite cargo , nam sò por íeu il-

luíire langue
(
porque efte por

íy sò nam bafta ) mas por fuás

muitas letras, aífim divinas,em

que era infígne theologo , co-

mo humanas , das quaes foy

excellente profeíTor ; com tu-

do , pêra poder melhor fuprir

os annos
, que lhe faltavam de

experiência .lhe deixou por

eícrito a ordem
,
que havia de

íeguír no governo dos fubdi-

tos
5 & lhe apontou por adjun-

tos,& confultores finco Padres,

todos de grande exemplo , &
virtudes, convém a íaber,o Pa-

dre Melchior Carneiro, que
depois foy o primeiro Reitor

d'Evora , & Bifpo de Echiopia;

o Padre Melchior Nunes Bar-

reto ,, doutor" pela Vniverfidá-

de de Coimbra • o Padre An-
tónio Gomes / doutor pela V^
niverfidade de Paris ; o Padre

Gonçalo Fernandes

,

<k o Pa

dre Bento Fernandes: difignan-

do a cada hum deftes finco aí-

feííores certo numero de reli-

gioíos,comos quaes tratariam,

como íe foífem íeus prefeitos

efpirituaes, fogeuos porem em
tudo á cabeça do Collegio, que

era o Padre Luis Gonçalves.

CAPITVLO XVIII.

Como iiefte amo foy, recebido

na Companhia Dom Ignacio

de Azevedo y o qualao dian-

te x com quarenta compa-

nheiros y deo a vida

plaféCatho--
'

lua.

O principio do go-

verno do Padre

Luis Gonçalves

da Camará , nefte anno de

1547. lhe quiz Deos nof-

fo
,
Senhor acrefeentar o nu-

mero dos fubditos do íèu Coí;

legio de Coimbra , com al-

guns íògeitos de grande efti-

ma j que, como belias flores,

deram fuaviííimo cheiro nefte

fermoíò jardim da Companhia.

Entre outros o primeiro em
todas as boas partes , foy o Pa-

dre Ignacio de Azevedo, natu-

ral da cidade do Porto , illuftre

pelo

'Jinm t

8.
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pelo fangue
,
que erdou de Teus

avos , & ilíuftriffimo pelo ían-

gue,que derramou porChrifto.

Foy defcendente dos claros, &
antigos progenitores Malafayas,

&Azevedos,q fizeram grandes

façanhas, aflim na reftauraçam

do Reyno por elRey D.íoam o

I. como na tomada de Ceita, &
outros lugares d'Afnca:feu pay

fe chamou Dom Manoel de A-~

zevedo,foyÇommendatario de

S.Martinho,mofteiro antigo no

Arcebiípado de Braga: feu avo

de D.ígnacio foy D.íoam deA-

zevedo(a quem elRey D.ArTõ-

ío o V.deo o BiípadodoPorto,

o qual houve de D.íoanna de

Caftro-, filha deFernam deSou-

íà , alguns filhos) & efte Dom
íoam era filho.de Luis Gonçal-

ves Malafaya (qfòy Veadorda

fazéda delReyD. AfFonío ©V.)

& de D. Philippa de- Azevedo.

Teve D. Manoel de Azevedòj-

pay donoífo D.ígnacio, vários

filhos (entreelíesa D.Ierony-

rao de Azevedo, viíorrey da ín-

dia, & felicnlimo conquiftador

de Geilàm) Fez efte fidalgo em
D.ígnacio feu filho mayor caía,

formada (q a nam tinha em re-

zam de feu eftado)& ficava ella

muy bê empregada em tal filho,

porq o tinha Deos dotado de

todas as boas partes, pêra appa-

reçer na praça, &luzir na coite;

cõ todos os primores, Sc bõs co-

ftumes,qfe podiam defejar,porq

na verdura de mãcebo, no luftre

C/krno <U \

L OydTt K/ld
j

de fidalgo honrado, no trato de

j

abaftado Sc rico,a todos era gra

l-tiííímo : nas artes da cavalleria,

!
caval!eiro:nas policias da corte,

j

cortefam.mas prudencias huma-

nas,muy apõtado-engraçado tia

converíaçam • muy íizudo nas

acções ordinárias: no tratamêto

dos criados,muy luzido- no tra-

to de fua cafa, grandiofo , mas
íem oftentaçam de vaidades: 8c

íobre tudo era grande chrií-

tam
,
que foy a melhor joya,

com que Dom Ignacioefmalta-

va a illuftre coroa de tam pre-

cioíoi talentos. Que com eiras

tam bê lançadas linhas archite-

étavaDeos N.S. aobradefte

grande fogeito, com que tanto

havia ilíuftrar efte nobre edifí-

cio da Companhia.

2 A occafiàm que houve,

pêra Deos noíío Senhor nos dar

tam illuftre peííoa,foy a feguin- \pera D.ig

te. No capitulo n. defte fe- nado en-

gundo livro , falamos naquelle

devoto cidadàm Henrique de

Gouvèa
(
que .na cidade do

Porto feguio , tam pontual, os

confelhos do famoío predador

o Padre Franciíco Eftrada ) o

qual , com hum grande zelo,

por imitar a feu infigne ftief-

tre, tratava,com todas as veras,

de trazer a todos ao caminho

da falvaçam : foy tam ditoía

íua induftria
,
que recoíhèo per

ra Dços , & pêra a Compa-
nhia , & pêra toda a. Igreja

Catholica , hum dos mais

Occafiám\

que houve

irar na Có •

panhia.

c C 2 abah-
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Henrique

de Gouvèa
trata de

trazer á
Copanhia

aD.jgna-

cio.

Vide Orland.

li b. 7.11.69,

abaliíados fogeitgs
,
que fe po«

diam eíperar , o qual jâ em o

nome de Ignacio, parece que

trazia coníigo a ditoíã forte

cie tam boas prendas , nam sò

na qualidade do nome do pay

íancto , mas também nas gran-

des virtudes de filho verdadei-

ro. Morava Henrique de Gou-

vèa na cidade do Porto , jun-

to ás caías de Dom Ignacio;

& nam era de pequena fatif-

façam , & goíto, pêra feu ze-

loío eípirito , ter tam vifi-

nho , Sc conhecido hum ío-

geito tam bem formado, pêra

os que elle defejava na CompaT

nhia.

3 Retiravafe muitas ve-

zes Dom Ignacio na quinta de

Barboza (fita nodeftri&o de
Paífo de Soufa, finco legoas da

cidade do Porto, aífento,& ca-

beça do morgado dos fidalgos

Azevedosde entre Douro, &
Minho •) foube Henrique de
Gouvèa , que andava Dom Ig-

nacio quafi abalado pêra fervir

a Deos , defdo tempo, em que
ouvio pregar ao Padre Frãcifco

Eítrada- trata de o bufcar,perao

acabar de rêder,& trazer de to-

do ao verdadeiro caminho "da

íalvaçam. .Partefe a efte fitio a

bufcar tã rica preza,&a poucas
palavras fe achàrã,&fe conhece-
ram logo o efpirito de hu,&ou-
tro(q os que tê os mefmos pen-

famentos,facilméte fe unem no
meímoamor) trataram das vai-

Ccpank

8.

dades do mundo,&da paga,que

finalmente dava a feus mayores

validos , & a feus mais íòllici-

tos fervidores . Refolvem , em
tam limitado confelho , fer tu-

do o d'efta vida, fora dê Deos,

mera vaidade, de muito fraca,

& breve dura j & que sò podia

ter perfiftencia eterna, o que

podia levar os cuidados à eter-

na, & gloriofa duraçam. Acer-

tados penfamentos, bem guia-

dos juízos , certos & verda -

deiros conceitos,de quem defe-

java atinar com o fim , & gloria

da criaçarn do homem : ditofa

liança de confelhos, bemaven-
turado acerto de juizos de hum
zelofo velho , & de hum devo-

to mancebo
j
que quando o ef-

pirito he o mefmo , abraçamfe

os pareceres,ainda que íè encõ-

tremas idades.

4 Vnidos éftes dous eípi- \vam a,

ritos na mefma determinaçam,
\

losaCo

partemfe logo ambos ao Col-

legio de Coimbra, aonde trata-

vam de hir tomar a ultima re-

foluçam , em matéria de tan-

ta importância , como era a

da falvaçam . O meyo que e£
colheram pêra acertar , foy

,

que ambos tomaram, dentro

em o noífo Collegio
,
por eí-

paço : de trinta dias contínu-

os, qs exercícios de fancto Ig-

nacio , os quaes acabados,

pedio Dom Ignacio
, com

muy cordeaes , & affeótuofos

defejos , que o admrttiííe^

os exer

cios.

na
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ntra na

Õpanhia,

na Companhia , na qual foy

recebido, cahindo fua ditofa

entrada em conjançam ( como
alguns, com prudencial myíte-

rio,notàram) era que Deos a~

bria aporta ao eftado do Bra-

fil, peraaçonverfám daquel-

la vaíta gentilidade; que foy

o que muitos b
advertiram no

ria/cimento do fancto Padre

Franciíco de Xavier, que naf-

ceo no anno em que fe def-

cobrio a índia, & fe abri-

ram ás portas ao Evangelho;

& no nafcimento,& conver-

fám de íãncto Ignacio, quando,

nas partes do Norte, mais fu-

rioíb bramia o infernal leàm

da herética pravidade: que af

íim coftuma Deos noíTo Se-

nhor por fua altiflíma provi-

dencia dar antídotos , & de-

feníivos falutiferos , contra o

peftilencial veneno das here-

gias ; & deita verdade tere-

mos ao diante infignes pro-

vas no que o Padre Ignacio

de Azevedo fez pela conver-

fám do Braíil , até chegar a

dar a vida temporal, por livrar

aquelles bárbaros da eterna

morte.

5 Recebido na Compa-
nhia Dom Ignacio de Azeve-

do, a primeira couía que fez,

foy renunciar a cafa ( de que

jà era íènhor, por inílituiçam

de filho mais velho de íèu pây
Dom Manoel de Azevedo

)

em Dom Françifco de Aze-

Cípdnku

8:
j

vedo, ou de Atayde, leu íc-

j

gundo irmam
(
que a poíTuio

i largos annos , em companhia

|

deDonaBrites da Sylva fua mo-

|

lher)& deíleDom Françifco de

Azevedo veyo a cafa a D. Ma-
noel d'AzeVedo,ou de Ataide,a

quem fucedeo íèu filho D. Fran-

çifco de Azevedo
,
que hoje a

poífúe, merecêdo por fuás boas

partes outras caías mayores, de

q Deos o fará íènhor
,
porq Ihè

nam faltam nem merecimetos,

pêra as efperarmem honra, pêra

as poííuir. Entrando Dom Igna-

cio em o noviciado
, logo feus

procedimentos moftráram qual

havia do fer ao diãte; tomou lo.

go o caminho direito, por onde

o Efpirito fanóto coftuma levar

aosjufto.s, e pêra lhes moítrar ó

Reyno de Deos»

6 ' Foy raro , neíle eftado

de noviço, íèu procedimento:

entregoufe a Deos, com tanta

devaçam,&eram taes as delicias ceãfemú
que fentia na comunicaçam eí- nwktoik
piritual das coufas do céo

3
que

nas horas da ôraçam rnétal,que

tinha , eram tantas asWrimas,
que muitas vezes lhe achavam
o cham banhado com eftes or-

valhos celeftiaes. A mortifica-

çam, cõ que fe tratava, era tam

rigurofa,que'fe lhe nam paííava

occaíiàm alguma, a que fe nam
acháííe o primeiro, em reba-

ter, com afperos encontros , os

aífaltos mais futis do inimi -

go . : apertando tanto coníigo

oap C; iõ.n.

10. Infla dedu-
icit Domínus
pervjas reílas,

& ofteridit illi

reanum Dei.

Ce 3 co m
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com dilciplinàs,com jejuns , &
cilícios (que nam pode o corpo

fraco íuitentar o deíafio do va-

lente efpirito ) & aííim lhe foy

neceíTario,ordenandolho a obe-

dienciajargar o campo,& acei-

tar o quartel, que os íuperiores

lhe obrigaram a tomar , man-

dandoo retirar a Sam Fins,pêra

dar algum alivio,& permitir al-

gumas tregoas à humanidade.

Neíte meímo tempo , hindo o

Padre medre Simam a viíítar a

reíidencia de S.Fins , & achan-

doo ainda muy desfeito, 8c de£

còrado , lhe diíTe eftas fbrmaes

palavras, diante de todosilrmam,

andais ainda muito magro, he necefta-

rio engordar , Pêra Poderdes melhor

trabalhar : couíã foy admirável,

que como íè trouxeííe. na mam
nam menos a penitencia

,
pêra

enfraquecer, que a obediência

na alma, pêra obedecer, dentro

em poucos dias íè reformou em
forças,& cores- moílrando,que

nam era menos penitente
,
que

obediente.

7 Ptocedeo íemprecom
tam profunda humildade

,
que

a todos deixou raros exemplos

deita virtude,tam necelTaria aos

verdadeiros religioíos.Nos ofH-

cios mais humildes íè exercitou

tam de propoííto ,' & com taes

defvellos , que fahio iníigne of-

ficial de alfayate , & çapateiro,

como íè vieííe ao noviciado ap-

prender efles offlcios,pera com
elles ganhar o remédio de fua

vida : aos quaes oíricios ficou

tam afTeiçoado , que crefcendo

ao diante nos ânnos,nos cargos,

8c na autoridade , fempre con-

íèrvou a alcofinha*, em que ti-

nha os inftrumentos neceíTa-

rios deita mechanica,& íèmpre

íe prezou do officio , & exercí-

cio de remendàm,que os varões

íânctos eftimam por mais hon-

rado o que o mundo defpreza

por mais humilde.Muito pudé-

ramos, contar deite grande fer-

vo de Deos,mas deixemolo pê-

ra o diante
,
pêra nos confolar-

mos muitas vezes , em varias

partes, deita hiftoriajCom repe-

tir os raros exemplos , que nos

deixou nam menos na vidaeí-

clarecida
,
que na morte glo-

rioíà.

8
|
Baile por agora dizer,

que eíle heaquellePadre Igna-

cio de Azevedo , a cujo bom
exemplo devemos o Collegio

de Braga , que hoje logramos^

porque tendoíè recolhido dai

miííâm do Barrozo , aonde ti-

nha ajudado na viíita ao gran-

de fervo do Senhor Dom frey

Bertholamèodos MartyresAr-

cebifpo Primas; & deípedido jà

d'elle em Braga, íè foy recolher

no hofpital de S. Marcos
,
pêra

íè partir com íèu companheiro

o Padre Pêro Lopes, na menhã
feguinte ,pera o Porto

;
porém

eflfando ^lle pêra íahir do hof-

pital, vieram alguns penitentes,

& começou a ouvilos de con-

fiíTam:

Jtnno t

Clpanhi

8,

Ao Paà

Ig)iath*

Azevedo

deveirm

fiuidacdi

doCoheg

âe £rsg.
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fi{Tam; & após eftes vieram ou-

tros^ acodiram tantos,que era

paííado o meyo dia*; & quando

elles haviam de ter andado me-

yo caminho, eftavâm ainda no

hoípital confeííarido; que o va-

ram apoftolico nam perde efta^

occafioens, ainda que íeja á co-

ta de perder as jornadas. Nefte

meimo tempo , eftando à mela

o Arcebifpo, veyo a dizer a ca-

io, tAonde hirá agora noffo hom com-

panheiro o Tadre Ignacto de^Azfvedo?

^Ainda namfahio de Sràga^hç reí-

pondeo hum criado, porque o

deixei agora coffeffando no hofpital de

S.Marcos. Mandou logo o bom
prelado, que vam ver fe he afsi,

& que lho tragam a caía: aõde,

tãto q entraram os dousPadres,

os levou nosbraços,&íè refolvèo

a fudar logo oCollegio, <\ temos

naquella cidade , cortando por

grandes difficuldades,que niííb

havia;.que tanto rende a verda-

deira virtude diante de quem
fabe eftimar o preço d'ella: em

|

reíbluçam , a obra íe começou

logo , & o Padre Ignacio de A-

zevedo foy o primeiro Reitor,

que nam menos edificouoCol-

legio com o. trabalho.de luas

mãos,que a cidade com o exem-

plo de fua péííoa. Mas porque

a eícritura da fundaçam defte

Collegio fe fez a 3o.deAgofto

de 1 5 6o. & a poífe do Golle*

gio,& efcholas,que jâ ali havia,

foynoannode ijói.(& conte

em íy couíàs de grande exem-

plo,&ediricaçara)pera efte tem"

po remetemos as noticias mais

particulares.

9 Outras mayores maravi-

lhas contaremos ao diante; por-

que efte he aquelle grande fer-

vo deDeos,que,levado de hum
árdentiísimo zelo da cõverfám

das almas dos gentios , deípre-

zando Portugal ,. aonde naícêo

entre fidalgos, fe paliou ao Bra-

hl,aonde viveo entre bárbaros,

Efte foy aquelle iníígne zela-

dor da honra de Deos,que len-

do Provincial no Brafil, & aba-

fando íèu grande eípirito , por

ver acodir tam poucos obrei-

ros â converíam de tam vafta

gentilidade
, íè voltou a Portu-

gal,& dahi foy a Roma a pedir

íocorro de gente a noífo Padre

gèral,& de bençoens,& favores

ao íummo Pontifice;donde,tor-

nando a Portugal,ajuntou mui-

tos religioíòs pêra voltar aoBra-

ííl, a converter à fede Chrifto

aquella gentilidade. Efte he a-

quelle esforçado capitam
,
que

com quarenta companheiros

deo a vida pela fé catholica , as

mãos dosCalviniítas,capitanea

dos por hum famofo pirata , &
cruelifsimo herege, chamado

laques Oria.

io Efte foy aquelle P.devo-

tiísimo da Virgem noíía Senho-

ra
,
que depois de muy ferido,

pelos hereges,fe pegou tam for-

temente com huma fua imagé

Ida invocaçam de S.Lucas , ou

Como tra-

tou da jtnif

jãm do

Brafil.

Morreo pe

lafè com

40. cornpa

nheiros.

Devacam,

que tinha

á Viriemo
sããzfsima'

Cc 4 de
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de Populo
,
que podendolhe os

hereges tirar a vida do corpo, jà

nunca lhe podèram arrancar a

imagem da mam , atè que, pç-

o-.ado aelIa,o lançaram ao mar:

noftrando nifto, que mayor li-

mam tinha com a Virgem , a

quem muito amava, que com a

vida, que nam eílimava; 8c que

naqueila ditofa taboa havia de

efcapar do naufrágio da morte

deíle mundo, pêra aífegurar a

.vkk n-o Parai ío; o que tudo co-

da dos proceíTos,& inquirições

jurídicas, queeftam tiradas^em

rezam de fua eanonizaçam, co-

mo largamente ao diante con-

taram os que continuarem com
efta Chronica.

11 Efte finalmente he

o mais famoíõ' capitam dos ef

forçados íòldados,que na Com-
panhia deram a vida por amor

de Chrifto, pois entrou tríum-

phando no céo , acompanhado

de quarenta companheiroSj aos

quaesj como efperamos, vere-

mos muy cedo nos altares , co-

roados com precioías {aureolas

de martyres, porque com gran-

de calor fè trata de fuás caniza-

çoens$ pofto que-já na opiniám

de todos/empre foram tjdos,&

julgados por martyres (como íe

prova largamente êm o nono

artigo dos interrogatórios do

procefío de fua inquii içam, que

temos em noífa mam) pois de-

ram as vidas por confeíTar a fé

Catholica, & Romana, que hi-

',am pregar ao Brafil: & muy
cedo eíperamos , qqe pe!a mel-

ma Igreja fejam declarados por

fànctos os. que piamente cre-

mos,que eftàm jà nocèo vendo
a Deos. E por agora nos con-

tentamos com efta breve noti-

cia do^Padre Ignacío de Azeve*
do

3aíTim porque ao diante fe ha
de contar efte fuceílo, no ánno
de 1 570. em que íucedêo, co-

mo também porque he já muy
fabido, & fam muitos os Auto-
res,que delle tem compofto; &
íê pode ver no Padre Pedro de

Ribadeneira. a no Padre Luis

de Gufmam , 8c no Padre Ber-

tholamèo b Guerreiro.

CAPITVLO XIX.

Entram na Companhia o Pa-

\dre Maurício que ao diante

foy confeffirdelReyDom Se-

bafiamr
&

'foy cm elle a A-
\frica : & o Irmam loam Fer-

nandes deOviedo } que de-

pois foy grande mif-

fonanonola-

pam,.

Outro queacrefcen-

tou, nefte tempo, o

numero dos ditòfos

fogeitos no Collegio de Coim-
bra, foy.o Padre Maurício, a

quem

Rlb.iavitatt

cii gencr.lib

c. 10.& 1 1.

b
Guerreiro, i

elog.p.3-3*
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as par-

•JoP.

aurkio.

Suagran-

âepacien-

cia.

quem fempre na Companhia

chamaram por eíle nome, per-

dendo o que tinha no íeculo,

como quem, com a entrada da

Religiam, deixava o mu Jo tam

de propoííto3que até do próprio

nome íè éfquecia. Foy natural

da notável villa de Viana , foz

de Limajfoy homem de grande

religiam , de raro efpirito , de

muita òraçam,& conhecida o-

^bediencia, retirado em feu pro-

cedimento muy recolhido em

fua cella,muy dado a exercícios

efpirituaes, nos quaes Deos lhe

communicava muitos favores,

com hum grande dom de lagri-

mas; donde lhe nafcia hua íin-

cera, & íôlida charidade , hum

grande zelo de ajudar a todos;

a mortifícàçàm foy mais que

ordinária , exercitando grande

períêguiçam contra fy mefmo,

1

& tratandofe com afperos tigo-

res,de frequentes difciplinas, &
cilícios quaíi continuos.E com

ler. tam grande a hoftilidade,

que ufava no trato defaa pe£

foa,no da converíaçam religio-

fa tinha tam quieta paz
?
& tal

fuavidade no trato, que em to-

dos caufava admiraçam ver a

grande brandura daquella tam

pacifica natureza.

2 Foy homem de muy

conhecida paciência, & de ad-

mirável fofrimento : enfayòufe

pêra os grandes exemplos , que

adiante nos deixou néfte parti-

cular , com hum que nos deo,

iendo noviço, hindo^com inaii

dousnoviços,em peregrinaçam,

na forma em que naquelle tê-

po íe faziam femelhãtes roma-

rias,com vertidos de pelotes ve-

lhos,&rotos;cntrou em hua vil-

la,aõde os da governança (que

nam deviam de fer os mais prá-

ticos no conheciméto dos nof-

fos religioíòs ) eítranhâram os

peregrinos pelo habito, & pela

modeítia , & (como ordinaria-

mente os homens fà-m mais in-

clinados a lançar tudo â peyor

parte) os avaliaram logo por fa-

moíbs, & diílímulados ladroes.

Pêra acodirem , como zeloíós

que eram , com toda a diligen-

cia, dam nos pobres innocetts,

(aos quaes preíidia oPadreMau-

ricio,nam menos pela obedien

ciados outros, que levava, que

pelo íílencio proprio,que goar-

davá. ) Levamnos â cadeá pi^

blica,& quanto mais os vem ca-

lar , tanto mais fe períuâdem,

que o faziam por fe verem cÕ-

: vencidos dos furtos ,
que lhes

impunham,& por iíío.pera me-

lhor os arTegurarylhes meteram

grilhões nos pés. Logo, pêra au-

torizarem eíta fuá grande -pre-

fa
,

publicáram"pela terra,- que;

tinham metidos em ferros a

huns iníignesladroens,os quaés,
j

por fe verem convencidos , ca

lavam, por nam dar noscompli

çés y & por nam defcobrir Teus

roubos^
!

í

s

'<
'

\r- úug) i Trazia a" Curiofidáde

Foy prefp

por la-

drâm.

*

como
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Como foy

conhecido

po'r hino-

cente:

(como he coítume) a muita gê-

te da terra, pêra verem preíos a

huns ladroenstam cadimos, co-

mo ajuftiça os apregoava; acer-

ca de vir a caio, entre outros cu-

rioíbs, hum nobre eftudante da

Vniveríidade de Coimbra , &
vendo fua maníídam, & mode-
ftia, conhecêo ao Padre Maurí-

cio
; & cahindo no engano dos

que o prenderam , grita com
grandes biv.dos à juíKça

,
que

advertiííem nosladroens, que

tinham na cadea; que aquellçs

homens , tam injuftamente in-

famados, & tam verdadeiramen-

te innocentes , eram religioíos

de muy approvada perfeiçam,

nos quaes o filencio nam encu-

bria furtos alhèos, mas indicia-

va, virtudes próprias; eftes ze-

lofos brados do eíludante., fo-

ram cauíã de mayorconcurío
pppularj acodiram todos â ca-

dèa, com nova curiofidade , de

ver retidos , com titulo de la-

iroens , os que jà viam autori-

zados cem nome de fanctos:

Veyo também a juftiçà da ter-

ra,&íacilmente cahiram no en-

gano^&entendèramjque aquel-

leíilencio nam procedera de

cõciencia culpada, mas nafcèra

de innocecia cofiada: foltaram-

nos leigo
, pedindolhe mil per-

doei)? , a que os peregrinos ref.

pondiam com mil gratificaçq-

ensjcomo fe mais eílimaííem as

cadêas , em que antes os metê-
la.fii;qae os mimos,com qne en

r

tam os tratavam.

4 Deites tam religioíos

princípios ( nos quaes por toda

a vida foy continuando o Padre
Maurício) nam hâqueeípahtar
íàhir de tanta honra, & provei-

to pêra a Companhia» porque
jfoy o fexto Prepoíito da cafa

deS. Roque; no qual cargo pro-

cedèo com grande charidade,

& gravidade: foy Reitor do
Colíegio

( & Vniveríidade d'E-

jVora, & tivera ourras muitas

;

dignidades
, porque de muitas

|mayores era merecedor, fe lhe
nam faltara a vida , que perdèo
nos campos de Alcafere,em A-
frica, acompanhando a elRey
D. Sebaftiam (de quem era cõ-

feífor, & muy valido, íncedendo
no cargo ao Padre Luis Gon-
çalves da Camará, como ao di-

ante mais largamente veremos)
naquella jornada tam mal acõ-

íelhada por algus privados, que
tratavam de falar à vontade ao
generoío,& pouco afTortunado

|Rey,& tam reprovada pelo Pa-

dre Maurício, qne por vezes,cõ

grandes rezoés , repetidas com
notável éfíicacia,pretendèo dif-

íuadir ao Rey de tam perigofa,

& eíòufada emprefà . E como
depois nos contava o Padre A-
mador RebeJJo

( peííba bem
conhecida nefte Reyno,& me-
ftre delRey Dom Sebaíliam

)

muita?, vezes lhe diíTe o Padre
Mauricio> çom os "olhos cheyos
de lagrimas, que eftava preven-

Officios,

teve o.

Maurici,

Foy conft

for deiRe

Q.Seba-

fíiam.

i

do



hiuro Cegando. Cap.XIX.

.?8.n.i8.

xieris ad

:ipes Re.
abylonis,

xur civitas

in manus
Jzorum.

nopre-

> aper

,

delRey

m Se-

liam.

do a perda da psííoa real , & o

cativeiro da fidalguia de Portu-

gal 5 repetindo iftocom tal íèn-

timento,que fazia chorar a quS

o ouvia ;
como íucedeo a lere-

mias,
d fobre a peííba de Sedi-

cías , & de feu Reyno. Porém

aílim como nada montaram os

prantos, & brados ao Propheta

Ieremias, afim nada valeram as

lagrimas,& os conreihíos doPa^

dre Maurício; porque com fèr.

muita a força das rezoens do

Padre , mayor era aviolencia

dos fadosjque antes quero con-

denar a eftes , que culpar à hu-

ma mageftade real; êi nem ain-

da depois de tantos ânnos , he

bem, que minha cén fura che-

gue a tocar efpheras tam eleva-

3 as .Namdeixou por i ílo'oPadre

cie acõpanhar,atè morrer, a que

tanto amava 5 como quem nam

lhe diíTuadia a jornada por fal-

ta de anirnOjinas obrigaçam de

amor.

5 E. pêra que entendamos

a certeza, com que efte prudé-

te Padre previa a fatal ruina

d'aquelle exercito
,
quando íâ-

hio da caía de 3. Roque, pêra fe

embarcar, diííe ao Padre Araa-

dorRebello,que o acompanha-

va; JiíCeu Tadre, ficdiws emhora^ nos

himos a morrer, no outro mundo nos

weremos. Tudo fucedéo como o

Padre d'antemam adivinhava,

& chorava. Roto o exercito, a

quem elle esforçava, comjium

crucifixo nas mãos, animando a

todos à obrigaçam de Catholi-

cos; eíHdo a&ualméte cõfefsã-

do a hufidalgo mortalmete feri-

do, o matou hu Mouro, eftimã-

do mais matalo
, por íàcerdote

Chriíiam
,
que interellar delle

proveito por cativo. Foy o úni-

co da Companhia,que nabata-

Iha morréo
3 íàlvando as vidas os

outros, ainda que cativos,&maf
tratados dos Mouros: & levado

a feu cargo doze religioíos da

Companhia , que naquella jor-

nada acompanharam a elRey

Dom Sebaftiam, todos os mais,

(a pezar dos fados contrários

êc da fortuna adveríà)tornáram

a Portugal, elle sò, em lugar de

todos os doze , ficou íèpultado

'nás entranhas dos Adibes,&A-

butres ,. nos campos de Berbé-

ria , (podendo dizer com o Se-

nhor,
e
Quos dedifii mibi nonperddi

ex eis-quemqmm^oxQ^ttz aílim co-

mo dos doze Àpo!tolos,que fe-

guiam ao Salvador, elle iô ficou

por todos morto na cruz ; aílim

dos doze companheiros, que a-

companhavam ao PacjreMaú-

ricio , elle ío , fendo o fuperior,

cahio por todos morto no cam-

po. Eíte foy o Padre Maurício, :

8c com efta eípecie de mãi ty

rio,deo íua alma ao Senhor, do
\

qual, na occaílámdefía infe-

lix jornada , pudéramos dizer

j

coufas muy notáveis
;
porém

j

matérias triíles nem entam fam

boas de ouvir, quando o tempo

as traz pêra as contar ;& afsim

nam
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£ owoDeos

\ trouxe á

a loam *

Fernandes

deOviedo.

Por occa-

finm de ou ;

vir huma

iifctfàna

]e conver-

teo.

-

3_Ii_
nam- ha pêra que as anticipar

agora , deixandoas pêra o antro

ern que eftas lamentáveis tra-

gedias íuoedéram.o
6 Aliviemos hum pouco

as .triftes lembranças
,
que nos

cauíòu a morte do Padre Mau-

licio (que rieftcanno, em que

himos de' i 547. entrou na Cô-

paiihia emCoimbra)com a me-

moria da entrada do Irmam lo-

am Fernandes de Oviedo , que

neíle mefmo anno foyjrecebi*

do na Companhia em Lisboa.

Era natural da cidade de Cor-

dova,rnorava em Lisboa, tinha

offício de mercador , no qual

eftava muy ricoj tratava em fe-

da , & a condiçam era de fera,

pêra todo o bem; era mancebo
liberal,& eftimado de todos, &
em íèus tratos , & mercancias

homem de muita verdade, 8c

ímceridade, qualidades, que né

fempre andam juntas,em íeme-

ihantesoccupaçoens. Aocca-

fiám, que Deos tomou, pêra o

trazer a efta íúa mínima Com-
panhia, foy a íeguinte ; convi-

dou o huma vez hum feu ami-

go, pêra hir a huma mu fica ( a

que loam Fernandes era incli-

nado) ao noíío Collegio de S.

Antam; ou foíTe, que com efta

traça o quiz levar ao bem; ou

que, com íèmeihante disfarfe,

quiz encobrir fua penitencia:

facilmétc fe deixou levar loam
Fernandes com os gabos,& en-

carecimentos da folia, que cui-

dou achar em S. Antam: & em
efteito achou muíica tanto me-

j|

lhor,do que imaginou
,
que lhe

arrebatou a alma, & enlevou o ,

coraçam; poílo que era de vo-

zes muy differentes , 8c inftru-

mentos muy diveríos: foy efta

huma diíciplina que fe tomou,

precedendo huma pratica i\à

paixam, acompanhada de mui-

tas lagrimas, 8c fentimcnto dos

.ouvintes,á vifta de huma devo-

ta imagem do Ecce homo , da

maneira que inda hoje íè ufa

em muitas Igrejas da Compa^
nhia pela quarefma

, & ainda

continua no Collegio de S. An-
tam , aonde teve principio cof
turoe tam louvável.

, 7 Foy peia loam Fernan-

des de Oviedo , efte fancló enr

gano, principio de feus deíenga-

nos,& lhe contentou fobre ma-
neira efta nova muíica de tam
boas vozes, que a Deos pediam
mifericordia; porque,na verda-

de,nam hà melhor íblfa, que a

que enleva a alma,& arrebata o
efpirito

;
que também ha muíi-

cas, que cõtentam ao coraçam,

que-deftas falava OfPropheta,

ffalentes in corâibus \>eBris: 8c ain-

da que efta magoava o corpo cõ

a diicipHna , nam deixava por

iíTo de aliviar a alma com íúa

armonia- que a cithara nam dei-

xa de fer muy fuave, ainda que
fe toque com a penna. Com a

afpereza defta diíciplina naíceo

em fua alma huma brandura

efpi-

>Ccpaú

c.í.a.jj.
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i efpiritual tanto do céo, que lo-

go lhe lançou fora o efpirito

mundano, ao modo que a Saul

lhe fahia do corpo o mâo efpi-

rito , com a melodia da arpa de

David , Tanto que o irmam

Ioam Fernandes íâhio defte de-

voto exercício da difeiplina

,

tratou , muy de propoíito , de

fazer huma confifiam geral,
j

& acodindo á mefma Igreja,
j

pêra efte effeito ; ouvio prè- i

gar ao Padre Francifco Eftra-

da (que nefte tempo em hif-

boa , como hum trovam do

cèo , fulminava victoriofb con-

tra os vicios ) nefte íèrmãm íe

acabou de reíòlver em deixar

o trato da mercancia , & tra-
j

tar de outros melhores ga-j

nhos , abandonando o mundo,

!

& abtaçandofe corn Chrifto!

crucificado.

7 Pedio a Companhia

;

ao Padre meftre Simam ,
peral

nella perpetuamente fer coad-

!

jutor temporal . Reparou o

Padre , fe havia já nelle ba-l

ftante fundamento pêra edi-

fício de tanta humildade
;
prin-j

cipalmente , fendo o irmam

Ioam Fernandes homem tam,

rico , & tam concertado no

luzimento de fua peífoa. Pêra

o experimentar, quiz primeiro

tentar fua vocaçam; pergun-

toulhe,fe acabaria configo, por

fe crucificar de todo ao mudo,

& quebrar banco com elle , hir

pela rua nova de Lisboa, aonde

era tam conhecido, iòbre hum
jumento em oífo, à vima de to-

da a gente , na hora em que eí-

tà mais junta naquelía praça.

Bem previa o Padre meftre

Simam as difficuldades deíta

nova empreza
;
porém por iíTo

mefino lha repreíentava j ou

pêra conhecer fua vocaçam , fe

a executaífe ; ou pêra o. de-

fenganar , fe a recuíãfTe . Ref-

pondèo o réíòluto mancebo,

que fim faria j & com animo

deíejoío de perder credito com
o mundo , cujo trato já de to-

do aborrecia ( porque tratava

de outros ganhos mais rendó-

fos , com os quaes queria com-

prar a precioíâ margarita do

Evangelho) Se bem odiííe por

palavra, melhor o executou por

obra ; vayfe a caía , veftefe de

novo, com as melhores roupas

que tinha
,
poemfe íobre o hu-

milde animal; & pêra que efta

victoria de íy mefmo foííe mais

glorioía , hia virado com as co-

ftas pêra a cabeça dojumenti-

nho , como quem de todo dava

as coftas ao mundo , & virava o

rofto a Deos : toma deita ma-

neira o caminho da rua nova

de Lisboa,que foy atraveífando

pêra entrar em noífa cafa de

fanóto Antam : fahio efte no-

vo cavalleiro de Chrifto feito

triumphador da vahidade,nam

em carro levado por foberbos

leoens , ou por grandioíbs ele-

fantes ,

fcomo íucedeo a al-

CÕfmhiá

8.

Notável

expericcia

qne nelle

fez. o P.M.

Simam. •

Alcxand.abA
lex.lib. 5.040

Cc guns
» .!—I I 1I H IIHT



;
.yínno de

-ímjlo de

l 547-
s

Toa c 1 1 n.iS

Sedens fuper

puilum alir X-

f
Como foy
recebida

naCompa-

nhia.

Foy ao diâ

te grande

pregador

do Evan-

gelho.

3 i ó Chtwtca da Companhia de lefujm Portugal

guns Romanos ,• mas no hu-
J

vina
, pêra dar a vida pela íé

railde jumentinho ,
s como

fez Teu meftre Charlo: hia pela

rua muy confiado
(
porque os

fanótos nam fe envergonham
quando exercitam as obras de

mayor humildade ) Ao princi-

pio paímava a gente -com tam
novo eípectaculo •' Jogo fe lhe

paííou a admiraçam do que vi-

am',ero deíprezo do que imagi-

navam-& os que cuidavam,que

melhor acertavam, o avaliavam

por doudo,& como a tal íeguia

grande numero de rapazes , fa-

zédolhe a feíla, que a femelhã-

te gente coílumam fazer osda-
quella idade.

p Com eíla infigne victo-

ria deíyjneímo,chegou aoCol-
Jegio de S.Antam, aonde logo

foy recebido, por Jhes parecer

aós Padres
, que nam podiam

mais refiftir ao Efpirito fancto,

que taes effeitos caufava em
peito tam refoluto. Com tam
bom principio de afrontas, tam
bem íòfridas-& com tal enfayo
de injuria?, tam bem levadas,

lançou o irmam Ioam Fernan-
des os fundamentos pêra as in-

numeraveis injurias,&afrontas,

que ao diante íofréo,peIa fé ca-

tholica, em Iapam dos Boníòs,

& letrados da gentilidade d'a-

quelles Reynos (fendo fídeliííí-

mo companheiro do grande
Sam Francifco de Xavier) com
tanta fegurança, como quem
e>iva fortalecido da graça di-

íànctiííima,que profeífava.

o Muitas coufas podera-

mos contar defte infigne ir-

mam ( do qual em noíías hifto-

rias
h
íe contam coufas admirá-

veis
)
que fendo coadjutor tem-

poral j íem eftudar letras algu-

mas, teve por meftre ao Efpiri-

to fanéto, & foy hum dos ma-
is excellentes pregadores , &
& mais apoftolicos obreiros,

que a Companhia teve no Ia-

pam , aonde fempre acompa-
nhou , em Teus grandes traba-

lhos, ao Apoftolo de todo o O-
ricnte Sam Franciíco de Xa-

vier j & efte louvor lhebafte

por agora
, porque tempo virá

em que lhe contemos coufas

maravilhoíàs,que obrou naquel

les eftendidos Reynos , atè fi-

nalmente acabar a vida , fem
largar o campo, na mefma ef-

tancia, morrendo no Reyno de

Flrando em Iapam, entre os fe-

us Chriftãos, que cultivava, &
entre fuavifíímos colloquios cõ
Çhrifto,por quem fuípirava.

1 1 Eftes três íògeitos, como
três precioííííimas joyas, foram

efte anno acrelcentados à co-

roa dos feçvos do Senhor , com
os quaes Deos hia enrique-

cendo noífa Compa-
nhia em Por-

tugal.

CÃ-
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Livro jogando. Cap. XX. i % ç

CAPITVLO XX.

Vay o Padre mefíre Simam

a Coimbra
, pêra começar, a

obra dú Collegio novo : trata,

com toda a[olmidade, de lan-

çar aprimeirapedra,fahe

da terra, nasprimeiras

enxadndasjoum en-

xame de a-

belhas.

A dias dito/òs , &
\

bem afFortunados,& ;

& há dias triftes , &j
que fam aziagos, conforme a'

commum opiniãm a
das gentes:

hà dias cheyos , & bem creci-

j

dos , que íâm os de que fala o
\

Propheta,
b & ha dias apouca-!

dos
? & horas mingoadas

, que
aífim chamou iacob c

aos dias

de fua vida : & poriíTo os Ro--!

manos ^antigamente coíluma-1

vam.notar , & apontar os dias;

alegres-, com pedras brancas. 1

Hum dos mais felicesdias, que
nefta Província nos amanhe-
cèo , foy o dia de 14. de Abril

d.efte preíènte annò de 1547.
dia affinalado,& apontado com
huma fermoíà pedra , que pêra

nos foy pedra preciofa, & a pri-

meira da obra do Collegio no-

vo de Coimbra, Nefte mes(que\

jíe chama Abril, e porque nelie

abre oanno as eíperanças aos

lavradores) fe abrio também a

rena cflkioí^pera em fuás ma-

|

ternaes entranhas receber efta

primeira pedra doCollegio pri-

mogénito de toda a Cõpanhia:

,

facedeo o caíò deita íòrte.

2 Eílava a corte, nefte tem-
po, em Almeirim, á qual íêguia

o Padre medre Simam, como
meftre do Principe:& como el-

Rey cada vez mais continuaf-

,íe no amor
,
que tinha á Com-

panhia
, vendo que os íògeicos

creriam em Coimbra, & que
faltavam as caías, pêra os agaíâ-

lhar-fe refolvéo em mandar co-

meçar a obra nova,pera 0C0Í-
legio, que era o Primas de-toda-

noífa Religiam . Tinha elRey
comprado muita parte do fi-

tio
, aonde agora eftâ o noíío

Collegio
,
pêra nelle edificar

a fua Vniveríldade
, que por

entre tanto hofpedára nos léus

paços reaes ; mas vendo, que
ficava nelle muy bem apoíen-

tada, & o íitio, que tinha.coin-

pradoera. oque mais nos con-

vinha ( aííim porque' em parte

à^lk já habitávamos , como
por fer largo, íaudavel, & viíl-°

nho ás eícholas mayores ) nos

fez liberal mercê de todas q$

calas, com hum pedaço de mu-
ro,& algumas torres, que peia a

Vniveríldade tinha comprado;
&ordenóu ao P.M . Sima m,que
logo vieííe a começar a obra.

^Anna da

Cltiank•//«?

Qvk! Faíi..}.

Aprilê tr.cfio-

ranc ab aperto

tCpote diíUsoi

Avifa el~

licy úo P.

M. Simam
que vã co

mecanao^
bra doCol-

leg/o.

Kí 2 Fò
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Em 74. de

Abril je

trata de

lançar ã
primeira

pedra.

Foy efta nova de grade alegria

pêra o Padre , & muy em par-

ticular pêra o íereniílirno
;

In-

fante Dom Luís
,
grande pro-

tector, & affeiçoado à Compa-

nhia.

3 Chegou o Padre a Co-

imbra,tratou da obra,que já tra

zia traçada , nam contorme a

humildade dos pobres,pera que

fe fazia, mas íegundo a grande-

za do Príncipe
,
que a manda-

va fazer : orden ou que íe lan-

çàííe a primeira pedra
(
que

quiz que foíTe com toda a íò-

lennidade, nam de feitas pro-

fanas", mas de òraçoens devo-

tas ) efeolhéo o dia pêra efta

folennidade
,
que foy em 14.

de Abril
9
que entam cahio

em huma quinta feira, depois

das oitavas da Pafchoâ , dia

dos maftyres Tiburcio , Vale-

riano , & Máximo , fendo ef-

ta celebridade outra nova Paf

choa, pêra todos os moradores

d'aquelle fanóto Collegio. E
como naquelle dia fe havia de

abrir o edifício de huma ca-

ía de òracam , bem era co-

começáífe logo pela òracam:

ordenou o Padre meftre Si -

mam , que todos primeiro

tiveífem huma hora de òra-

cam na pobre Igreja , em que

os noíTos , naquella eílreiteza

de lugar , diziam rniíía , con-

fedavam , & pregavam j &
mandou que os facerdotes dif

íeíTem miífa ao íânétifsimo

nome de IESV , a cujo nome 1

ú6
f
,ro

facrofando íe dedicava a o- '

bra, & íè levantava o Colle-

gi°'

4 Acabada efta primei-

ra ceremonia, Jè foram juntos,
\ "f?

feguindo a feu capitam o Vz-\ í0l( É

dre M. Simam , ao lugar zon Imeira

de hoje vemos o cunhal , que 1
dra.

cahe fobre a cerca. , & q<ue

dà principio áquelles dous gra-

des dormitórios , hum que cor-

re de Lefte a Oefte ( a que

chamamos corredor do Nor-

te ) outro que fe lança de

Norte a Sul. E logo , cem
hum notável alvoroço de de-

vaçam ,.& lagrimas de ale-

gria , cemeçan^ásenxadadas,

a cavar à terra , a qual pa-

rece que cem novos obíe-

quios abria liberal íuas entra-

nhas
,

peia dentro receber

tam ditolos fundamentos, co-'

mo íe leccnhectífe a virtude,

& fentiííe a íarctidade dos

que cem repetidos golpes a ba-

tiam , cemo gravemente dií-

fe Plinio ( falando do tempo

em que hum coníul vence-

dor , deixou o governo , &
tomou o arado ) que golfa-

va a terra quando fe fentia

íulcar pelo ferro laureado de

hum Romano triumphante

:

Qaudentc terra vomere laureato,
ffi

! tnumfhdli aratore : que nam he

efta a primeira vez, em que a

terra bruta , & os montes in-

fenííveis fentiram a virtude, &

reco-

Flin.lit



Liuro fegimdo. Cap. XX. ^ly An
reconheceram a força íiiperi-

or , com aprazíveis íãltos , &
alegres danças, que deite modo
de falar ufa muitas vezes a ía-

grada Efcfitura. g

5 X^ontinuavam os re-

petidos golpes das enxadas
,
§c

dos alveoens , meneados pelo?

nolíoi religioíõs
,
que enfina-

dos pela charidade . que he

muy engenhoíà , faziam muy
bem efte ofíício , huns ca-

vando , outros enchendo cef

tos de terra , outros poftos á

formiga em fileira
,
pêra os

deípejar ; & os que mais fea-

ventajavam , em íângue , &
em letras > mais íè aííínala-

vam na cava, & no trabalho;

entre outros andavam na obra,

vertidos em trajos humildes ,

Dom Gonçalo da Sylveira,

filho do Conde da Sortelha;

Dom Rodrigo de Meneies, fi-

lho do Regedor da caía do ei-

vei ; Dom Leàm Henriques,

filho de Dom Ioam Henri-

Luis Gonçalves da Ca-lues

. Siinam, meftre do Príncipe Do
j
'QfM™.

j
Ioam j o Padre Melchior Nu-
nes Barreto ,- doutor pela Vní-
veríídade de Coimbra; o Padre

António Gomes, doutor Sorbo-

nico, pela Vniverfidade de Pa-

ris; IoamDic
-cio,doutor em the-

ologia;Francifco Eftrada, íamo-

lo pregador ; Ioam Nunes Bar-
j

jfeto , Patriarcha que foy de É*
|

thiopia , &.outros naturaes do

!

íleyno, Sc eftrangeiros , todos

digniffimos de eterna memo-
ria,

6 Tal vifta de gente tãm
autorizada

J
oceupada em cavar

a cerra,pêra o templo de Deos,

& caía dos Religiofos, nos traz

à memoria aquelles bons tem-

|pos,em que o grande Conftan-

j

tino íè proftrou em terra, derra-

\
mando copiofas lagrimas,&de-

I pondo a purpura imperial , to j

mando o alveárn nas mãos tri-

umphadoras, cavando no mon-
teVaticano, enchêo de terra do-

ze ceftos, á honra dos doze A-
poftolos , peraaquella auguftií

mara , irmam do Conde da íima bafilica,dedicada apsdous

Calheta ; Dom Ignacio de A-J j

Príncipes da Igreja S. Pedro, 8c

zevedo, filho de Dom Manoel

de Azevedo j Gonçalo Vaz
de Mello, filho de António de

Mello ; Manoel de Nóbrega,

íobrinho do Chançarel mór,

com outros nobiliílímos íbgei-

tos , aos quaes acompanhavam

letrados , & peíToas de muita

autoridade; entre os quaes e*

ra o primeiro o Padre meftre

S. Paulo: 8c com o exemplo de

tam real peííoa , 8c magnifico

Monarcha, ficou efta acçam tã

honrada, & efte exercício tam

autorizado , que nam sò nefte

dia o exercitaram os noíTos Re-

ligioíõs,mas nelleperíèveràram

por muito tepjOjficãdo comopôr

officio a muitos cavar aterra,

defpejar os ceftos,andar cõ a pa-

Éxêph io

Empèra- '.

dor Conf-

tànúno-.

h
Vide Barón, :n
annal. an. ji

.

&Spead. Í5j_

fol.mihii§ tl
n, 19.
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I
Vide fr.Ber. de
Bm.hilt. Cift.

hb.5, c.16.

Ft.Ant.Brand

3.p. lib.10.

c.33.

Nasprimei

ras enxa-

dadasjabe

da terra

\hú enxa-

me de abe

lhas.

3 1 o Cbromea da Companhia de iefu ,em P ortuqai.

diola,trazer a cal,& ajutar a pè-

dra,cõtãto cuidado,&cõ tal ale-

gria
,
que quem via crécer a o-

bra a olhos viítos , mais a atri-

buía ao íaiióto fervor dos réli-

gioíbs
,
que ao ordinário traba-

lho dos oíBciaes
;
que he muy

próprio das mãos de gente no-

bre^ virtuoíã(como gravemê-

te advertio o autor ' da hiftoria

natural ) creíceremlhe as obras

com mayor luzimento, porque

as fazem com mayor curipíida-

de : Hcneflis mambus omnia Utms

tíro^emum^juomam (jjkcunojim Hum.

Renovandoíe também nãfun-

daçam deite Collegio o exem-

plo, que nos deixaram os mon-
ges do real mofteiro de Alco-

baça, da fagrada Religiam de

S.Bernardo, 1

os quaes,com hu-

ma fancta , & muy íincera hu-

mildade,andavam trabalhando

nas obras do convento, & entre

elles o Infante Dom Pedro, ir-

mam delRey D. AfFonfo Hen-
riques (ou filho,

m como outros

querem) feito jà religioíb-oqual

tinha (ido famofo cavalleiro,pa-

recendo melhor quando eftava

meneando o alveàm,que quan-

do andou nas guerras eígrimin-

do a efpada.

7 Hiam os noííbs devotos

trabalhadores continuando em
abrir a terra,fervia a obra, cref-

cia a devaçam, multiplicavam-

fe as lagrimas, preparavamfe as

primeiras pedras , que o Padre
meftre Simam havia de lançar,

quando osquiz Deos -nofloSe- , ^f^
nhor coníolar com hum ale- 1

8»

gre prodígio , & bem affor-

tunado agouro : porque con-

tinuando a cava;eisjjue lubita-

mente, d'entre as èrixadas,cef

ços , & mãos dos noííos, arre-

benta da terra hum.fermoío

enxame de abelhas ; as quaes,

com feu alegre zonidoi, parece

que fahiam cantando , & feíte-

jando,a feu modo, a prefente fe-

ita da dedicaçam da primeira

pedra; & Jogo, difeorrendb porl

muitas partes ., ora dilatandofe

a modo de nuvé*,ora apinhoado-

fe em hum corpo, fizeram vá-

rios poufos, ate de todo deíàpa-

recei£. G rande fcy o alvoroço

dos noífos Padres, notável a a

legria de todos , com ávida de

final tam myíterioío porque

nám podia deixar de fer gran-

de myfterio , em tal occafu.m,

.em tal tempo
5
& lugar, fahir das

entranhas da terra hum novo

enxame de abelhas; porque em
íemelhantes princípios de fun-

daçam de grades edifícios, íèm-

pre os homens acharam gran-

des myíterios,& bem fundados

prognofticos,nos íínaes, que vi-

ram,&nos prodigios 3qnotàram;

como íucedeo em Roma* por-

que na fundaçam do íèu ítimp-

Ituoío Capitólio, íe achou a ca-

beça de hum homem , & logo

os Romanos,interpretandofe os

fados a feu modo, diíferam,que

aquella cidade feria cabeça fa-

ltai

T.Liv. D<

lib. 5 .ad fii

Roma cif

umnditerr

tale regene'



Liurofegundo

tal do mundo £odo.

8 Boas occafioens de

grandes difcuríòs tiveram os

irmãos do Collegio de Co-
imbra , à vifta de prodígio

tam myfterioío, achado na fun-

daçam d'aquelle noíío Colíe-

giojcujos íogeitos , como enxa-

mes de abelhas , haviam de fa-

hir d'aquelle novo edifício , a

difcorrer,& enxamear pelo mu-

do todo; o íuceffo foy moftran-

do quam bem fundado foy efte

difcujfo , pois vimos a grande

copia de celeftiaes pregadores,

que defte feliciííítiio Collegio,

comOídé colmèa bem lograda,

tem íahido , adoçando, com o

dulciffimo fruito cie íua íuaviíli-

ma doutrina, os amargozes dos

vicios,com que o mundo eftâva

inficionado : repreíèntando a

doçura. do mel das abelhas a

luavidade da eloquência dos

pregadores
;
queiíío pronofti-

cáram antigamente na boca de

Platàm,& na de S.
n
Ambrofio,

quando, eftando dormindo no

berço, & ainda na primeira flor

da idade, vieram as abelhas de-

mandar eftas novas flores , en-

trandolhe , & íàhindolhe a ca-

da hum delles pela boca, como
íè efta foífe hum fermofo favo

de mel,âonde acodiam, como a

cafa própria , . & ófEcina de feu

trabalho-dandonos com efte ía-

ceíTo argumentos evidentes, &
íínaes pronunciadores da fuave

eloquencia,& meliftaa copia de

palavras, com que haviam de

mover as gentes , & atrahir o

mundo:

9 Outros difcuríàvam,que'

aftim como as abelhas fam fym-

bolo muy próprio da perfeita
j

Religiam, pela grande obediê-s

cia, que goardam ã fua aBèlha

meftra,cbmo a íèu Rey , & fu-

perior
io
pelo recolhimento,que|

tem a certashioràs dentro em
fuás cellas,com final certo aque
acodem muy exactamente , &
íem 6 qual nam fahem fora; cõ

o filencio , que goardam a feu

tempo; 8c com o continuo cui-

dado no lavor, em que íè em-
pregam

;
pelo cuidado inviolá-

vel , com que goardam fuás le-

ys;
q
& parece que aísim queria

Deos, com efte final, moftrar

quaes queria os feús Religioíòs

do novo edifício
j que foíTem o-

bedientes, recolhidos, calados,

& trabalhadores, como abe-

lhas^ nam foífem ocioíbs, co-

mo zangãos, * porque a eftes

nos enfinam as meímas abelhas

a caftigar como prigaiçoíos, &
defpedir,como a efcufados.

io Outros, na pureza fdas abe-

lhas (q he única entre todos os

animaes) achavam fundamétos

pêra cuidar, que taes haviam de

ler os íogeitos, que naquelle

Collegio íe criaííèm, coníervl-

do fempre a bençam com que

naíceo a Companhia ; cujos

fubditos , confiando de carne

como homens
, profeífam a pu-

As ahelhas

famfymho
lo da Reli-

<riam.

Vitg 4. Georg.
Praetereá Rege
non fie AEeyp
tus &c.

p
Virg. 4. Georg.
Omnibus una
quiesoperum,
labor omnibus

Virg. 4. Georg;
Mogniíque agi

tant íublegi-
j

bus zvum.

V;rg'Geo. li.

4

Ignavujn fijcos

pecus aprzfeí
pibusarcent.

Virg. Geo.li.4

lilúadcò pla-

cuiffe ãpibus
mirabere jmo-

rem &c.

Ud 4 re za
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mentam tem-
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reza como anjos»

CAPITVLO XXI.

Como fe lançaram asprimei-

raspedras no edifeio do Gol-

kgiú delE SV> da ã-.

'dade de Coim-

Ira.

"T O meyo deites a-

legres prognòfticos

fobre as abelhas
, q

tato aliviaram aos devotos tra-

balhadores, mandou o Padre

meftre Simam dar final, pêra

hirem defcaníàr, & tomar a re-

feiçam corporal
,
que eílava já

muy bem merecida • & ás três

horas da tarde, voltaram todos

com o meímo fervor , à obra

começada,pêra lançar as pedras

nos alicefles, quejà eítavam. a-

bertos: logo pondofe todos de

giolhos, rezam "devotaméte fin-

co Píalmos , à honra das finco

letras do nome fanótiifimo de

IESVS,aquem o Collegio eíla-

va dedicado ; os quaes acaba-

dos , diííe o Padre M. Simam
varias òraçoes,benzendo alguas

pedras mayores,pera íè lançaré

00 alicefTe, que, fem duvida, e-

ram mais precioíàs, que aquel-

las,de que fala aEícritura/ que

íè lançaram nos fundamentos

do templo de Salamam , a -que

chama pedras grandes,&pedras

precioíàs. A primeira >by à ho-
ra do fanctiííimo nome de IE-

SV, que e-fte he â pedra funda-

mental daquelíe ían&o Colle-

gio.nelle fe efíriba
;
&ndle tem

libradas^ bem fundadas todas

fuás efperanças : nam eflá edifi-

cado efte Collegio fobre aièa;

eítà fundado íobre a pedra vi-

va ChriftoIESV; namfevio
pedra mais preciofa

; nem nas

minas de Cdlàm na'India,nem

nos muros de Ierufalem no céo
5

confeííb com o difcipulo ama-
do, b que os muros da fermoíà

cidade de Ieiuíãlem celeftial,

todos fam lavrados de pedras

precioíàs; porém, com fua boa
licença, hfia pe'dra temes em o
noífo fundamento do Collegio

cbCoimbra,que sò dia vai mais

que todas as pedras dos muros
de Ieruíàlem; à vifta deite rico,

& preciofo carbúnculo, deíàpa-

recem,os . topázios, fardem, os,

ametiftos , beryllos, jafpes , os

calcedonios, fapphiras,efmeral-

das
: nem eítas appareciam no

edifício do cèo , fe lhes nam
dèífe a graça efte fanótiflitro

nome de IESV
,
que fe foy pe-

dra de efcandalo pêra Phari-

féos efcandalofos, he pedra an-

gular , & he pedra de bençam,
nam menos pêra a fabrica da

Igreja de Roma, que pêra o e-

.dificio do Collegio de Coim-
bra.

2 A fegunda pedra fe lan-

çou em memoria do Vieairoo

c!e~

cdnnc

í

8 -'

Prime.

fèJray
ra do

me de

SFx

Apoc.20.

lundamei
muri civi:

omni hp;

pi:t;cíò
ç

Apoc, C3J
n.10.



mo dede hiuro fegiàdq. Cap* XXL
fâjfjúc Chrifto o fanãiísimo Padre
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I Paulo terceiro, que foy tarri irí-

|il cSÍ/mò ak

unáa (

aví â bo

ioPapa

do 3.

xeira
lraãh"o

do P.s.

mão.

arfa

Ira em
ne del-

/ Dom
im 111.

fígne bemfeitordaÇÒmpanhia;

que pois elle era a pedra fun-

damental da Igreja , como fir-

ceííor da primeira pedra
,
que

foyPedro, bem era que também

fuftentáífe efte edifício, donde

haviam, ao diante, de íãhir Os

pregadores apoftelícos, & os

martyres apodados a dar a vi1

da pela Igreja, a que o íànctifsi-

mo Padre prefidia. A terceira

pedra foy em nome do bema-

venturado Padre S. Ignacio , a

quem, por tantas viás ;

, fe devia

efta lembrança,como a primei-

ro fundamento da Companhia,

que levantada fobre ePce fortií-

fimo diamante, fe fuftentará fe-

gura contra as mais iníânas té-

peftades,que chegarem abakí

os cunhaes mais fortes dos Ca-

pitólios mais feguros. Logo,

tendo o devido refpeito,& gra-

tidàm à real peflba do ferenifsi-

moRey Dom Ioam, fundador

• masuificentiísimo do Collegio,

lançou em feu nome numa pe-

dra, pêra iíío muy efcolhida, &
bem lavradâ,comcoroa,&fcep-

tro. Lançou mais outras duas,

huma em nome da fereniísima

Rainha Dona Catherina, inííg-

ne bemfeitora da Gõpanhia,da

qual ella era devotifsima: outra

em nome do Príncipe D. Ioam

feu filho.

3 Depois de comprir com

eftas obrigaçoehs , como o Pa^

dre M. Simam,maís tinha ò's fo-

lhos da alma no' edifício eÇiVi-

tual dos Religioíos, que na fá-

brica material do Collegio, ei-

co!he'o três pedras aísinaládàs,

que lançou naquelle-aliçeííe,

humanem norre da íandáPo-

breza,outra em nome da Cafti-:

dade, outra em nome da Obedi-

ência
;

pêra que éntandamos,

que o Cóllegio de Coimbráef-

tà fundado fobre eftes três for-

tífsimòs diamantes;& em quan-

to eftas três pedras dos três vo-

tos da Religiam, fuftentarem o

edifício , nam ha que temer né

os golpes do mundo períegui-

dor , nem as portas do inferno

envejoío.

4 Sobre a pedra, que Iâ-

cob d noz no edjriicio do feu

altar
,
que levantou a Deos era

Bethel, diz a Eícritfcra íàgràda,

que derramou primeiro oIeó;&

que fobre efta pedra afsim mo-

lhada,& mollifícada, aífentou a

obra do altar-tãbê todas eftas pé

draí hiam molhadas,& regadas

com abundância de lagrimas

de devaçam, derramadas fe ó-

lhos do Padre meftre Simam,

& dos mais irmãos do Cólle-

gio . Os architeólos
e
en finam,

que as pedras , que ham de ler

de dura em hum edifício, pri-

meiro que âs lancem rio funda-

mento , as ham de molhar em
agoa doce ; eftas hiam rnádefa-

ctas com doces lagrimas de fua-

vifsirm coníblaçam ; & afsim

CkPmhum

Lacou treí

èdras á

honra dos

três votos

glaRelhid.

Ge,c.i8. n.l8,

Túíiclápiaê.-St

etPxtt ift tiruCB
|

fundenS ole Utft

defupeL

Itsann. Gra. ad

lib.6. cie A,n.

tex.ín. Aedi-

ficatores lapi-

des ,
quOS fir-

moseíTevolunt

dulcibus aquis',

diumadefaílos

operibus ini-

ponunt.

rezam
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'•Entraria

\CÕpanhia

\ Igna&io

\ Martins.

rezam temos pêra efperar
,
que

eíle edifício íerà perpetuo na

fmiieza da obra,& Sempre con-

tipuarà na Suavidade da deva-

çarn. , ,.

:

j 5 Remaroníe a feita d eíle

celebre dia
J:
com todos fe pro-

(lírarem por.perra, & rezarem

de joelhos hum , Te Deim lauda-

mus
, & logo ajuntaram o Pfal-

mo, {Memento SDomine "Dáviâ , cõ

qu% fe obriga eíle Rey a nam
tomar deícaníò pêra íy»., fem
primeiro dar morada a Deos,

2)tf»ír imeniam locum "Domino , ta-

hernaculum Deo Ucob . Foy fin ai -

mente o ultimo remate deite

!

dia, que prometeo o Padre me-
ílre Simam , em memoriado
do noíío fancto Padre Ignacio,

de quem era devotiííimo
, que

havia de chamar. Ignacio ao
primeiro q«e lhe vierte pedir a

Companhia,cahio a forte fobre

hum eíludante, chamado Vaf-
co Martins, natural da villa de
Gouvéa, que eílâ nas fraldas da

ferra da Eftrella
, Sc foy a forte

com tam boaeílrèa, que eíle

adiante foy aquelle taip cele-

brado medre ignacio, cujo nO-

me foy tam conhecido , & eíli-

mado neíle Reyno, pela fan&a
doutrina, que por muito tempo
exercitou

, cujas heróicas obras

requeriam hum grande trata-

do, & ao diante as tocaremos,
falando das couías da cafa de S.

'Roque.

6 Eíle he (como diz o Pa-

\

dreOrlãdino è
) aquelle Jgnaciõ CtPm>

Martins, ymuy celebre em ían-
8 -

.cl-idadc-apq\^a!
3
coQrditoíà for- °^r

te, cahio ri ara sò participar o hí^aSj

nome, mas tambem-afcr*xcellé- !™§S
tes virtudes de S l»nacío- Fí^e !

bC3Vgtá

he,aquclle
;
míigne varam, a que; fejj

todo Portuga! venerou com ti- fc*íj
rulodeMeíireígnaciojporque, '

na verdade, foy meílre na dou-
trina, que por eípaço de, i ^.an-
nos enímou

., com a cana na
mam, & com o exemplo, que
em toda a vida no<, dèoif meílre
na mortificaçam

, em que íèm-

|

pre exercitou feu corpo; & me-

1

jílrena òraçam, com cjueconti-f

ínuamente enlevou fua aímarcu-}

jj« entrada cahio bemnaquellal
íolerine feira, pêra que entre así

primeiras pedras, q íej.ançârarn|

na, obra do Collegio de Coim-
bra

,
tiveíTemos também o Pa-

dre Ignacio Martins, que foy
hum a das mais preciofas pe-
dras, que fundaram, & ornaram

j

o edifício cfeíla Província , co-

}

moveremos adiante
, quando

eferevermos fua vidada qual foy
tam admirável, que quãdo nof
fofanclo Padre Ignacio de Lo-
yola foy beatificado pela Sc a-

poílolica, cuidavam muitos em
Portugal, que o Padre Ignacio!

Martins era o declarado porj
fan&o-&- poflo que tiveram oc-
cafíàm pêra eíle engano, pelo
meímo nome,que ttnhan^tam-
bem havia fundamento pêra

defender eíle erro, pela me f]

ma
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Livro fegundo. Cap. XXII.

feito Ja
veja.

<ma virtude,que profeíTáram.

CAPITVLO XXII.

Das contradiçoens, que fe le-

vantaram contra as obras

doCollegionovo, &
como fe aquie-

taram.

'V&ft

T

E.lib.i.tíc

id.Summa
tlivor.per-

altifsima

i.

tna petút

:tã fulmina

i Io vis.

Odas as obras gran-

des tem grandes dif-

ficuldades, & ainda

quando íàm mais de Deos,mais
mais impugnadas ficam pelo

j

diabo, que como inimigo de
todo o bem, íèmpre procurou
íèmear a peòr zinania,nomeyo
do melhor trigo. Nem baila a

autoridade de hum Rey.pode-
rofo, pêra evitar apaixam de

valíallosehvejoíbs • porque a

enveja nam tem reípeito á ma-
yor íànctidâde, nem goarda re-

verencia à purpura mais fobe-

rana
; & com ler vicio por-fàa

!

natureza baixo, íèmpre acome-
te (como o outro * dizia) à ma-
neira de rayo, as torres mais al-

tas , mas nem por iíío defpreza

as choupanas mais humildes.

Debaixo da terra eftavam ain-

da efcondidos òs aliceíTes da

uovaobra do Collegio de Co-
ijnbra,& jà lá os defcobriam os

olhos linceos dos envejofos '., Sc

jà roíam, naquellas pedras, os

dentes afiados dos murmurado-.

SOU;: dá,

res: prevendo o commum ini- f6r4 n̂a
j

migo, que naquelle CoJlegio
havia de terhuma nova forta-

leza
, donde íè jugaííem as ar-

inas,contra todo o poder do in-

ferno. Era, fem duvida, .eíla fa-

brica obra de Deps, pois pêra
elle

,
Sc pêra feus fervos fe pre-

parava : tinha por padroeiro; Sc.

fundador a hum Rey tam po-
derofò

, cuja autoridade era re-

verenciada entre os mais auto-
rizados Monarchas; cujo poder
era temido dos mais poderoíos
Príncipes da rica Aíía

;
com tu-

do nam faltaram atrevidos en-
vejofos, que logo em feus prin-
cípios quizeram bolir com os

fundamentos do feuCollegio,q
"elle entam nos começava

, pêra
que acabaíTe de fe arruinar o
que eícaçamente tinha come-
çado a fobir- ao modo d'aquel-

íes inimigos do povo de Deos,
que tomado a voz do Rey mais
fafàro de Babylonia , diziam
com brados repetidos :

b
Ext-

ndmte , eximmte ufyue ad fmda~\
mentum.

Começou a murmrira-j^ ^j

l*f, 13.11.*.

çam pelos moradores de Co- gQi niur .

irnbra, os quaes vendo a grah- ^muravam

dezaque demandava a traça, &; <*a grãrJe

o que ao diante prometia obrai.^^^
.tamreal, abafavam jà com fe- ° °

e®°'-

melhante edifício- & nam o ve-
do ainda mais que comíuaima
ginaçam

, jâ parece que fe lhe

rèprefentava nelle hum caíkl-
vi

lo cheyo de artilheria aíTeítada

contra
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Mart.lib.i.ep-

1. Vnaqueiam
totaftabatm

Vtbe domus.

i Suet.in^etone
! c.39. Roma

{

domus íiet.Ve-

'l.yos migrate

> |
Si non &Vcyos

! occttpet '^a

• domus.

contra a cidade: diziam que e£ r

ta obra lhes tomava -as ruas,im-

pedia os caminhos , rompia os

muros, & lhe derrubava as ca- í

íasj & com demafiados temores

parece que arreceavam, que íe

eíta fabrica continuàíTe , lhes

vieííe a' tomar a cidade toda,

fera lhes deixar lugar em que

os antigos cidadãos íè teco-

IheíTem; como já antigamente,

com mais fundamento, fe quei-

xaram os moradores «de Roma
daquella iníâna obra dosíbber-

bos paços do Ernperador Ne-

râiti; os quaes diziam, que com

fua.grandeza igoalavam a ci-

dade,que(conforme hyperboli-

zou o ipigrammographo
c

) pa-

recia que era toda Romahuma

sò cafa de Neràm; ficando com

tal aperto os Romanos,que(co-

mo outros exageravam/) feria

neceííariomudaréfe deRoma,e

hiréfe morar entre ospovosVe-

yos fe ainda a caía de Nerám

nam chegàííe a occupar os cá-

pos Veyanos.

3 De tal forte fe ateou ef

tefogo da murmuraçam,&com

taes veras entrou o medo ima-

ginário nos cidadãos de Co-

imbra
,
que jà parece cuida-

vam que o noíío aliceífe lhes

vinha entrando por íuas cafas,

& ârrombahdolhe as fuás pare-

des : & como tam zeloíbs do

bem da fua cídade,tratàram de

impedir a obra, antes que , do

|
mais alto da cidade , aonde íè

bgos ao

JoColkgj

_ yinm c

começava , lhes çhegáííe o ali- .Ctyanhu

ceife abaixo à praça,& lhes to- 8.

màífe a fua rua da Calçada.

Vieram logo os da governança, \Poeemb_

& com todas as folennidades,&

ruidos da juftiça, nos embarga-

ram a obra, que por efte reípei-

to parou por algum tempo; co-

fiando os noíTosem Deos
,
que

pois era íua , elle levantaria os

embargos dos homens , & lhe

daria o favor dos anjos . Tam
cega hea imaginaçam mal fun-

dada, que (fem refpeitara hum.

Rey, que era o protector , nem
advertir nos religioíôs , que ha-

viam de íer os habitadores, pê-

ra ali íe occuparem no ferviço

divino,& da mefma cidade) cor-

tou por tudo , impedindo com
embargos illicitos o , q deviam

augmentar cõ doaçoésJiberaes..

4 Pararam os noUos com
as obras , mas nam pararam os

Conimbricenfes com feus em-

bargos, porque fabendo que o?

fenhor Rey nos tinha concedi-

do hum pedaço da cofta, que

cae pêra a parte do Norte, fron-
,

teira ao moíleiro de Sãta Cruz,

parece que jàíè períúadiam 3que

ainda elRey nos hauia de dar

todo o íèu campo de Coimbra,

Sc que haviam de íer noífos os

feus oliuaes de Montarroyo; &
que ainda lhes havíamos de to-

mar o íèu rioMõdego[que nam
fera efta a ultima vez em que

algus nos julguem por mais co-

biçoíòsdo C] na verdade íbmos)

5. Amo-
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Livro fegando. Cap> XXlI,

5 Amotinou íe logo o po-

vo
(
que nunca falta neftas va-

lentias) & feguindo o exemplo
de alguns dos mais graves ei-

dadãos , íãbendo que já os nof
fos fe começavam a cercar, fa-

zendo o muro; tomaram elles

as armas, com todos os mais in-

ítrumentos neceííarios
,

pêra

nos invadir por força, romper a

cerca,arrombar as portas,& ar-

razar as paredes começadas: &
o peyòr era,que íè nam conten-

tavam com menear as armas,

íènam que também cígrimi-

am as lingoas ; com as ar-

mas nos ameaçavam, & com
as lingoas nos feriam ; com a-

lavancas de ferro nos derru-

bavam os muros , & com a ef-

pada da lingoa nos cortavam

as vidas; nam perdoando ás pa-

redes
,
que queríamos fazer,

nem aos religioíòs, pêra quem
fe faziam; que tal he o mundo,

que fere aos fervos de Deos

com efpadas de dous gumes;

& acha por mal empregado tu-

do o que fe emprega com feme-

lhante gente; como fe nam fora

melhor gaitado o que fe dà a

religioíos,que o que íê gaita cõ

mundanos;& com tudo,ninguê

eftranha no mundo os grandes

morgados , as commendas de

altos lotes, & asgroífas ren-

das poífuidas de alguns, que

fempre vivem com máo exem-

plo , & que tal vez trazem

todos eftes bens oííerecidos ao

. J
2i

tombo do dado , ou á bara-

|
lha das cartas.

6 De Coimbra chegou

a Lisboa ã fama da obra , &
jà vinha aereícentada { qu*

elles iam os milagres da fa-

ma
,
que alem de ter azas

rnuy ligeiras pêra voar, tem

!
traças muy artificiaes pêra a-

creícentar ) entrou efte hor-

! retido monftro no paço d'el-

iRey Dom Ioam , falou por

todas fuás lingoas , ufou de

'todas fuás artes , & roins ma-

nhas ; & de tal maneira per-

íuadio a muitos cortesãos, que

fe lavantou huma grande po-

eira , murmurando altamen-

te contra a mefma pefloa re-

j

ai , dizendo
,
que todas fuás

riquezas gaftava com frades,

& com Apoftolos
j
que sô di-

fto fe lembrava , eíquècen -

doíè de acodir aos lugares fron-

teiros de Africa
,
que osRe-

ys feus antepaífados tinham

ganhado , com tanto íangue

de feus vaííallos
)
que o que

perdia em nos dar a nós

,

que eftavamos ocioíos , po-

dia aproveitar , gaírandofe em
tenças , & commendas

,
pê-

ra iatisfazer a muitos cavai -

leiros , que andavam em Por-

tugal pretendendo , & em
Africa peleijando. Coftume

antigo de mundanos
,

que

tem pòr perdido tudo o que

fe gaita com Chrifto , & tudo

o que
.
íe dá a ifeus íervos:

Copmhu 1
.

8.

Murmu*
pacam,jje

levantou

cõtràomej

moR.ey.por

caufà da

obra do

Colkgio*

È e° todos
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Como fe

houveram

os nojfos
r

neflas co-

tradkoès.

3 2ó Cbroma da Companhia de Iefu 9
em Voriuaal

todos eftes tiveram por meftre l que elle acodnia à fabrica
,

a Iudas
,
que chamava perdi

çam áquella efTuzam . do un-

guento da Magda lena , tam

bem empregado em os pès de

Chriílo : nam reparava eíle

traidor em furtar o dinhei-

ro
,
que lhe entregavam , &

tinha eícrupulo de fe quebrar

o alabaílro , que lhe nam per-

tencia • nam fazia confcien-

cia de vender a Chriílo in-

nocente, & hia mnito a ten-

to em fe derramar hum pou-

co de unguento ; encobrindo

fua infernal cobiça , com a

capa velha de acodir aos po-

bres , capeando roubos ver-

dadeiros com piedades fingi-

das. '

7 Nam abafaram os nof
fos tam depreíTa com eftes tra-

balhos , como os Conimbri-

cenfes com as noíías obras
j

nem fe defenquietáram com
tam contraria marèta , entam
tiveram melhores efperanças;

que experimentado temos mui-

tas vezes , que eíla grande ar-

vore da Companhia , entam
he melhor regada , quando
he mais perfeguida

; & en-

tam íahe mais florida, quan-

do foy mais cortada. Leva-
ram os noíTos o negocio por

termos religioíòs , uíaram do
eícudo da paciência, contra a

lança da violência: com gram
de longanimidade

, & con-
fiança em Deos, eíperavam,

que por tantas vias era fua

.

Parada a obra
,

pararam as

murmuraçoens , & ceifaram

as contradiçoens
,
que aííim

he neceífario muitas vezes lar-

gar o campo ao touro, &dar
tempo ao murmurador : quan

do lhes pareceo, que os an-

mos dos cidadãos citariam já

mais quietos da colei a ', Sc

menos cegos da paixam í lhei

moftràram as -piovifcens- rea

es , nas quaes tJRey punha
graves penas a quem impe-

di ííe , cu eirbaigàfTe a obra,

obrigando, entre outras , aos

embargantes, & impedientes,

a tornar a redimir, & levan-

tar à fua eufta o que paràf-

íe , ou fe derrubaífe
; rroílra-

moslhe também, cem teda a e-

videncia , cemo nam preten-

díamos cem aquella obra to-

marlhe a cidade , masfervir-

lhe a íeus n oradores. Aquie-

taramfe emfim os cidadãos de

Coimbra, como tam honrados;

cahiram na conta, continuou a

obra , & o tempo lhes tem mo-
ílrado,que nam perderam nada

da íua cidade, com ter nella fe-

melhante edifício , antes a tem
mais autorizada

,
pois tem em

fy o mayor convento de gente

religioíâ
,
que hà em toda Heí-

panha , & huma das mais fer-

mofas Igrejas , ao menos na vi.

fta do íèu fermoíb frontifpi.

cio
,
que hoje hà em Portugal-

alem

CtVcính

8.
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atus, ope-

tut, &e.

g
ir. r. ío.o-

Et his qui

Gerantmi-

averiit itia-

lílx &e.

alem de outros grandes Com-
ei

modoSjCjae lhes tem procedido

das noíías eícholas, 8c dos mais

minifterios da Companhia : Sc

a experiência os deíènganou, ^
nos nam queríamos apoíTar da

cidade,nem tomar nada dos íe-

us olivaes.

8 De(embargada a obra,

tornaram os noííos , còm mais

calor , a continuar no começa-

doj j & porque pela notável

falta de agoa, que aquelle Col-

legio, tam numeroío em gente,

ainda hoje padece
(

por mais

que a providencia real, aííim

entam , como no tempo d'el-

Rey Dom Sebaííiam niíío quiz

prover ) era' neceíTario hir

com carro bufcar agoa
, pê-

ra o gaito do Collegio j & pe-

rà o meneyo das obras 5 era

muito pêra ver quantos
,
por

fe deíprezar , ferviam de car-

reiros ,1 & agoadciros ; occu-

pandofe também outros em a-

carretar aièa perá as obras, &
muitos em trabalhar nelías

.

Nem deve parecer indecente

aos que ifto lerem /nem coufa

alhe'a da autoridade religioíâ,

occuparemfe os fervos de Deos

em femelhantes ofikios, pois

o*Apofl:olo das gentes Sam Pau-

lo,
fnam houve por indigno da

dignidade apoftolica ganhar de

comer , trabalhando por fuás

próprias 8 mãos , nam sò pêra

lua peííoa, mas também pê-

ra os que o acompanhavam:

Traialho

de mãosnã I

he còtra a

fierfeiçim

íèteligiti-

Ma rei. c.S.ti..

Non ne hic«ít

íaber&c-

?8cko.tcg..
3 $.

1 - -

t)c vitis Paír-.

lib. 8. ejcí>*U

lad.c.39. *

nem o meímo- Redemptor, &-

Senhor do mundo teve por a

fronta íogeitaríè a hum pay pti

tativo
,
que tinha ofíicio meqa-

nico, chamãdolhe por iíío ael-

le carpinteiro, h Donde proce-

dèo, que o trabalho de mãos
foy exercício muy.úfado entre

'religioíòs muy antigos, nam sò

pêra exercitar o corpo cõ tra-

balhosjmas pêra alentar a alma

cõ liumildadesj Sc foy eíle íàn-

'ctocoftume muy conforme â-

quella regra angélica
, que os

anjos ditaram ao grande Padre

Sam Pachomio, . & ao que ufa-

vam os monges dilcipulos do
Sacio Abbade Aphthonio, do-

quaes conta í Palladio
, que ap-

prêdiam todas as- artes mecha-
nicas, e qfe exercitavam note-

po,quelhe ficava da òraçam. •

o - Muito crefeia o edifício

material do Collegio com tam
bons trabalhadores, mas muito

mais íê augmentava a edifica-

çãm,q em todos cauíàva o gra-

de exemplo de ver peffoas tam
califleadas, como atrás nomea-
mos, tam entregues a eftas hu-

mildes oceupaçoens • em parti-

cular era muy celebrada a róo-

deília com q os noífos andavai^

nasobras,parec?doq nam tinha

olhos mais que pêra preciíamé-

te ver o«que era neceíTario, pê-

ra fazer o de que haviam de

dar cota; da maneira que cícre-

ve S. Hieronymo no prologo da
1 /• o i-v . 1 • I Hier. inProlog,

regra do meímo m
S. Pachomio, ! rcBUi.d. p*.

..
.

. ^^_^. ..... ..,, . ...„ shom,

líier. inProlog.

mê

Ee z do>
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Qcaupisfe

os nojjbs,

co graide

fervor, na

oíradíCol

legio,

dos léus monges, os quaes com
andare muy occupados em tra-

balhar , nenhum olhava pêra o

que o outro fazia . Foy efte

grande exemplo & rara mo-
deftia dos noííos , caufà de 'pe-

direm a Companhia muitas

peííoas graves , & de grandes

talentos, dos quaes, com muito

fundamento, fé podia efperar,

que foííem de grande luítre na

Companhia, & de grande hon-

ra na Igreja de Deos ji porque

entre elles nos veyo demandar

hum fobrinho do mefmo Rey,

que foy Dom Theotonio de

jBragáça, do qual neíte livro fa-

laremos largamente.

CAPITVLO XXIII.

De alguns que fe tentaram

na vocaçam y do quefolre iflo

efcrevèo o Padre meflre $H
mam: & de huma gravepe-

nitencia , que deo a hum

irmãos ,quetfcreve~

ram cartas[em

ordem.

Ontinuavam as o-

bras do novo Colle-

gio, & continuavam
os fervores dos noífos religiofos,

fervindo nellas cõ tanto cuida-

do,&cõ tam grade applicaçam,

& deftreza
, como fe tiveram

dados muitos annos ao oificio

de pedreiro , & ao trabalho de

jornaleiros. Muito era pêra ver •

aquelle illuftre enxame de reli-

giofos , em trajos de moços de

ferviço, com grades júbilos de

prazer,hus dado cal, outros tra-

zedo pédra,outros meneando a

padiola , acarretando aréa do
Mondego,& trazendo a cal dos

fornos, q eftam em S.Francifco

da Pote, outros com o curo da

agoa,pera amaífar a cal. Acer-

tou com tudo em tanto fervor,

& tam nobre cõfiançá de fogei-

tos(q em tam humildes: officios

fe occupavam
, & dedicavam a

Deosjhaver alguns,que moftrà-

ram fraqueza , & deíconfiança

à vifta de tanta humildade:
nem he muito, que em com-
munidades íânctas , & occupa-

çoés religiofas, haja alguns que
eftranhem, com acotinuacam,
o que no principio eftimavam:

que né o cèo ficou livre de ter

em fy muitos demónios , que o
queriam defautorizar; nem o a-

•poftolado deChrifto deixou de
ter hum traidor, que o poderia

deíàcreditar.

2 Avizou o Padre Reitor

Luis Gonçalves , por carta fua,

ao Padre meftre Simam, da

fraqueza d'aquelles irmãos , &
do pouco animo

,
que moftra-

vam em Continuar os officios

de humildade
, julgando ef-

ta falta por muy criminoíã

:

he notável a repofta
, que

eícre-

^ínno

CoPank

8.

Efcreve

P.LuisG

calves

P.M. i

mam.
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nam.

que fobre ido lhe mandou o
Padre meftre Simam, & he ad-

j:

ipiravel a reíòluçam, q tomou,
em os mandar defpecfir, íè nam
eftivefTem'aparelhados pêra co-

tinuar com o humilde minifte-

rio das obras doCoIlegio:aqual

repofta quero aqui por
,
pêra q

vejamos quã próprio he da Cõ-
panhia defde íèus princípios, o
efpirito de de/pedir aos q nam
procedem com a edificaçam, q
de nós eíperam os fuperiòres da

Companhia.

3 ZJede, lhe á\z,fe ejlam os ir-

mãos , a quefalaHes\ aparelhados Verd

andar co a carreta
y
fenam vamfe mui- \

to evor&yã eu por efla me ojfereço afer

.

vofo carreiro, ffinijlo levarei mais go-
\

florei emfer meflre do Príncipe. "Nam
''

temos necessidade de me a Ce reja Por

refpeitos humanos : condem defpir efes,

(êfr
ornada, (g^r nacurAr de vaidades,

!

que o que leva o carreiro, pode manter

dous wmaos: azemelparece neceffario

tomar deJóra.yL cruz.de Chriflo nam

foyjenam ás cosi'as^rie d l^ou o Senhor

detro de cafaSenampelo meyo deJeru-

falc,(êfrfóra della.Trouvera aoSenhor

que mera eu ejja léerdadc,que suma- i

mete dmo
} @jp dcjejo. Que nam dmd a

Chrifo crucificado, fèjd havido Por ex-

comúgado,(^rpor abominavel,que nam

ama 'as deshoras dà cruz^ de Chriflofi <?

Joe de Chriflo. Japa/Sou o tepo defa-

larmos por enigmas
}
hà mijler falar de

Chriflo cldramete, os que nam crucifi-

camfua carneã Chriflo, namfam de

ChriHo
;

ja por muitas vezes <uos

dij?e
, que era melhor fermos quatro !.

na Companhia: agora vos digo
^
qpt\-$4 a

com hum so me contentarei , .(& co-

nheceram os que Çam defla Compa-

nhia. Qui non íèquitur Chri-

ílum anarhema íít, recedat, &
abear, íeparetur à nobis ; apar-

tefe d"aqui , bufque outro Chnflo^por-.

que nos bufcamos a Chrijlo crucificado.

4 AfTim efcrevia o Pa-

dre meftre Simam, aííím fe ex-

plicava nefta carta (que parece

de hum Sam Paulo) com o Pa-

dre Luis Gonçalves, tacs queria

feus íubdítos
,
que governava,

tratando de os formar huns ío-

geitos crucificados ao mundo;
Sc que entendefíemos

,
que a

Companhia nam fe hà de con-

fervar com muitos era numero,

fenam com poucos, qne na vir-

tude foíTem muy eícolhidos,

Tal era o efpirito deíle primei-

ro Provincial da Companhia
em Portugal, que nam perdia o

animo, nem à viftados que nos

perfeguiam, nem co a falta dos

q fe defpediam : mas em outra

occa/iám ao diante ponderare-

mos a notável refoluçam deíla

carta , acerca dos deípedidos

da Companhia,

5. Outra hiftoria fucedeo neíle

mefmo anno,tábêíõbre hus def

pedidos,que quero referir, porq

aindaq trás o fentimento de al-

guns, que perderam a Compa-
nhia, também pôde íervir de

exêploaos que nelía vivemos.

No meyo dos mayores fervo-

res das obras do Collegio, & da

8,

x 3 lan-
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fan&idade dosreligioíos,armou

o diabo as fuás redes , em que

apanhou a huns três mais tra-

ços, & com elles pretendéo ar-

mar laços pêra inquietar a ou-

tros : nem he de.eípantar, que

entre tantos,que jà paílavam de

cento , houveííe alguns me-

nos perfeitos , pois no meímo
cèo houve tantos que íe per-

deram; &, geralmente falando,

nam hàoaro fem eícoriá, nem
trigo fem joyo , nem ròza , que

recrèe os olhos, íèm e (pinhos

que magoem as mãos : affi per-

mitte Deos noíTo Seniior
,
que

em communidades fanclas ha-

ja fubditospreveríôs
, pêra aue

íírvam as quedas de huns de fe

alevantarem outros;& peraque,

à vifta do caftigo dos máos , fe

acautellem os procedimentos

dos bons ; como acofttecéo ne-

ftes primeiros princípios do
Collegio de Goimbra,com três

religioíòs, que fendo caftigados

cõfbrme fuás culpas mereciam,

foram cauía de outros cr«fce-

rem mais na virtude, & fe apu-

rarem melhor na perfeiçam.

5 Eram eftes três menos
fogeitos â obediência

, amigos
da liberdade, foltos no entendi-

mento , & nadaprefosnalin-

goa: entendèo com elles o Pa-
dre Reitor LuisGonça!ves,deo-

Ihes as penitencias, que lhe pa-

receram neceííarias pêra cafti-

go das culpas paííadas, & pêra
remédio de íeu procedimento

Efcrevt

outro re

giofo fe,

luética.

ao diante (porque diffimular cõ
|
W

diftrahídos > he darlhes licença

pêra íerem'peyores'} : Porém el-

les (" como ás vezes íucede em
mancebos menosconfiderados,

que mais íe deixam governar

pela paixam, que os cega, que

pela rezam, que deviam ít-guir)

fizeram peçonha do que lhe dá-'

vam,pera que foíTe méíiTiha; &
como o animo inquieto nam
cabe dentro de íy , íòltaramíe

em palavras, contra o fuperiò-r, •

tratando entre íy,fe lhes vinha

bem ficar na Companhia (que

he a principal tentaçam
, com

que o commum inimigo preté-

dè enganar aos mais fracos ) &
paííando avante

,
quizeram co-

municar eíles íeus deígoftos cõ
outro,què èftava em Lisboa, &!
julgavam fer do feu meímo hu-i

mor: & pêra ver íè os queria a-

companhar,tratáram de lhe dar

conta do fentimento , c[ue ti-

nham contra feu fuperiòr, &
dos penfamentos em que entra-

vam
, acerca de fuavocaçam.

Efcrevem finalmente a carta,

dam na com mil cautellas ao

portador, advertindolhe que a

defle na mam daquellereligio-

íõ; & quando cuidavam que eí-

tava o negocio metido nos me-

lhores archivos do mais altoíè-

gredo, foy dar a carta á mam
do mefmo Provincial.

6 Nam ha couíà mais pe- herígos at
L

rigofa qne huma carta , depois MaX ex?
'

quefahe da mam de quem a'
7

Os grade

ta.

elere
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jeabile

eícreve, porque íè a matéria que

contêm demanda fegredo , vay

elle expofto a grandes perigos:

peor he huma carta deíòrdehà-

da
,
que muitas palavras defcõ-

poílas
;
porque ainda que a pa-

lavra, que íàhe da boca, hecp-
mo a pedra, que íe laçada mam
(
que huma vez tirada , como

dizia o outro, nam ha remédio

pêra a reter ) com' tudo a roim

palavra nam deixa ráíto, & íe

desfaz toda no ar de que sò co-

itava
{ mas a carta, alem dj

e ter

azas pêra voar , que»íàm os pe's

do portador , leva confígo ou-

tras penhas mais trabalhoíàs,

que iam às pennas com que íè

eícreve, as quaes deixam
1

o té-

ftemunho da própria rrarri,com

que o efcrevente fica íèrfV re-

médio 'convencido. Quantos fe

perderam por huma sô càvfa,

elcrevendo, •& afinando, com
íua mam , a fentença contra íy

rneímos,cine fe nam houveííe o

teílemunho da cartaram have-

ria a condenaçam da morte • &
Como a carta leva configo o

privilegio de nam mudar as co-

res, também leva a licença de

fer atrevida, & a occaííárn de

ficar deícortés. E he permiííám

divina, que nam baftem -muitas

vezes nos portadores as mais re-

petidas cautellas,pera que affim

haja nos efcreventes as mais

repetidas emmeridas; & fucede

talvez, em matéria de cartas

perigoíàs, o que agora aqui vi-

33 ^

8,

mos,que as primeiras que mui-
to fe encommendam, fam as

primeiras que logo perigam; pê-

ra que entendamos, que nam
valem diligencias humanas, aõ-

de prevalecem juízos divinos;

que íe as cartas foíTem tam sa-

&as como as de S.Paulo, &tam
eípirituaes como a de S. Befnar-

do,entam bailavam menos por-

tes de avifos a quem as leva \ &
efcufavam os temores de deía-

ftres ém quem as efcreve.

7 Eícrevéram os três pe-

nitenciados aLisboa ao feu tor-

reípondente muy fecretamen-

te , & uíàram com o portador

de todas as boas advertências,

que em íèmelhante acçam co-

íiumam dar os que fe prezam
de mais acautelladoSj&circun^

peemos, a íaber, que leváíTeas

cartas a rnuy bom recado, & as

nam entregàííefenam em mam
própria, que ninguém lhas vide

dar , & que íobre tudo tomàííe

eferito de como lhas entrep-ára.

Tudo comprio à riíca o por-

tador, & nam lhe veyo daqui o

mal aos. autores das cartas,

mas do que menos fe precata-
1

ram,que erado confidente pêra

quem hiam, o qual, depois de

recehidas,&Iidas as cartas,acer-

tando de lhe entrar o eferupu-

pulo, fe poz a confiJerar no que Como a ,

devia fazer
}
8c julgando que de- \quelkscar

via antes íer mais fiel á-Reli-jW* fofant

2krrtt,que o criava, que aos três rf
r nama

do P Aí
amigos,queo diítrahiamj&que [

símam ,

'

E c 4 ceflava

§
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ceifava a obrigaçam de primor
| |

primeira. falfidade,&appropria-

çam na matéria da pobreza,em

Ananias/& Saphira- porque al-

fim como alguns peccados,que

na paz coftumam paííar com
leves penas,no tempo da guer-

ra fe caíligam com a mais gra-

ve,que he a morte (pelo grande

dano
,
que dos taes deícuidos

pôde nacerj aílim na Religiarn

humano , aonde entrava a re-

zam do reípeito â obediência,

teve por injuria , com que o a-

frontavam,a confiança,que del-

le faziam ; & logo com huma

religiofadelíberaçam , toman-

do as cartas , as foy meter nas

mãos do Padre meftreSimam-o

qual (como nam era menos in-

teiro no rigor da diíeiplina mo-

naftica, que fuave na affabilida-

de paternal)lendo aquellas car-

tas, vio nellasa diftracçam dos

autores delias
;
que os homens

{como diz S. Bafilio
a Magno)

«initio £c conhecemle pelas cartas que

agnov,, utij r. elereveram, como os pays pelos
ecre Colem q«i

| r .i A _ -n
«micomiibero. hinos que geraram : & vilto
ex (imilitudine I- O
Jn iprIS cõfpi. conterem as cartas mUrmUra-

çoens de iupenores,& tratarem

de inquietar, 8c defunir ao ou-

tro;fe deliberou decaftigarexé-

plarmente aquella culpa
,
que

foy a primeira que achou em
regra 1 tam importante , & tam

eííencial pêra o bom governo

da Religiarn
;
que coftume he

de Deos, caftigar muy rigorofo

aos que abrem a porta , & fam

os primeiros em quebrar algu

preceito, como vemos que fuce-

deo na primeira foberba dos an-

jos no cèo; na primeiradefobe-

diencia de Adam b no Paraifo;

no primeiro homicídio em Ca-

im; c na primeira idolatria en-

tre os Reys de ludèa , & Ifrael

em d Ieroboam; na primeira íí-

monia em Simam e Mago ; na

Gen.c3.t1 23.

Gen. c /\.'a n

VI.

d

5
.Reg. c.14.

n. 10.

Aflor. c.8.

n. 18.

peccados ao parecer leves,pelo

roim" exemplo, que podem cau-

íàr , devem fer caíligados com
penas muy rigorofas,pera fazer

acautellar, os fervos de Deos,

mórméte nos principios da Re-

ligiarn
é

}
em que he de fumma

importância atalhar os primei-

ros delidos. , com públicos, &
exemplares cartigos.

8 Efte éfpirito levou ao

Padre meítre Simam
,
pêra ca-

ftigar com grande rigor aquel-

la culpa, por fer a primeira, &
nos primeiros annos da infân-

cia da Companhia,comoquem
bem previa quam neceífaria e-

ra toda a advertência em íème-

lhante matéria , .
por fer muy

ordinária, & muy luhrica entre

mancebos efta occaíiàm de ef-

crever cartas íèm licença,& de

íe fiarem de fuás cautellas , íèm

confelho . Mandou ao Padre

Luis Gonçalves
;Reitor do Gol-

legio
,
que em preíença de to-

dos os religiolbs , declaráííe as

culpas daquelles três. autoriza-

das por íuas próprias cartas, &
firmadas de íua própria mam,

lAmo

Copanh,

8.

Aílo. ,

Do ca/i

I que dh
* os que

: crevhá

aqucllâ

I cartas.

que
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que a todos snandou Jèr,& rao-

i' ftrar ; & que logo os defpediííe

da Companhia. íuntos pois os

irmãos na capella do Collegio,

com final da campainha , íem

íàberem o pêra que os chama-

vam ;
logo o Padre Reitor Luís

Gonçalves , poílo no meyo de

todos de joelhos, depois de pe-

dir perdam.de fuás faltas, com
muitas lagrimas , lhes encotn-

méndou, que trabalhafíem de

íèr fieis á Religiam , de íe nam
? apartarem da fan&a obediên-

cia, por falta da qual íucedèrao

que logo íaberiam : nem pode

hir mais por diante , atalhado

das muitas lágrimas , que com
grande íêntimento derramava.

jÉlogo o Padre Manoel Go.di-

nho,que era o miniftro do Col-

legio, leo aquellas cartas
(

que,

eram <fc dous irmaos,&de hurrí

íãcerdotejmuy prejudiciaes, &
danoíàs, cheas de eípirito de

divizám . Após eftas cartas, fe

leo logo huma do Padre meftre

Simam , pela qual os mandava

deípedir da Companhia, como
em eífeitó íè executou. Muita

parte úcíiz carta me veyo ás

mãos,que quero aqui por, pêra

que vejamos o eípirito defte

grande fervo de Deos ; & pêra

que a ouçamos agora com mais

advertência
,
poVque as muitas

lagrimas, do queentam a lia , a

nam deixaram bem perceber de

alguns dos prefentesja carta he

a feguinte.

Q Z>iz. nojjo ,g Senhor^que os que \

L<if
mirilii

com elle nam ajuntam, ejpalham: nam

a \untam aauelles, que debaixo< Je hu-

mi bandeira, militam,
(gfr

namfeguem

a infignia d^ella : os me havemos de ef-

ta • debaixo da bandeira de Chrifio, a

que todosfomos chamadosCavemos de

hter mm mejmoejpmtOjhumcoraçam,

<gr hum fintir. "Nojfo Senhor fabe

quanto cafinto , namfefenúr islo en-

tre nos : ^-porque alguns tiveram a-

trcvimento de apartar os ânimos da

vontade dos fupenores fyuHo \uizo de

T)eos heferem os táes de nós afana-

dos. E depois de nomear as pef

íoas,diz aífim: jDizjilhes quefevam

muito emborafora âa Companhia,me

em cafa nam temos necefidade de gen-

te,quefe tema
, (jjjf

recate dosfuperio-

res
7
caufando defumam entre os mem-

bros^ a cabeia, forque haúcdofe de

aproveitar dos confelhos de quem os go-

vernaJe)>am caminho de nunca ofaze-

rem
; ffl

quem tem em fouça coma as

ordens,
(<ff

regras da Companhia, re-

\
zam he eme a mefma Companhia te-

i nhafouca com elles. O machado esla

' poílo a raiz_ da arvore : quem qwzjr

|
a Chrifo,neguefe afy mefmo,

(j$f
àme

\

\ fuá cruZjMamfejlai a todos, que toda

|
a pejfoa que eufouber que eícreve. d'a~

que/la maneira , nam comfrmdo a re-

gra,que acerca difto ejlápofta
,
quefe

dijponha a hir fora da Companhia-,

porque nos nam havemos de agradar

a T)eos emmultidám <kgente, ($f em

forças de homens, nem em engenhos,

que queremfaber mais do que lhe con-

vém,Quem entre nós nam determinar

de levar a cruz^ de Chrifío em verda-

Mácth.c.n.f).

30 Qui nu cõ*

gregac raccií,

ípatglt.

deirá
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-deirafigeiçaw,(êír humildade, namhe /

pêra rios^nem- nosfomos pêra tile.

1 o Efie Võs parecer quepor le-

ve eaufia dou grande cajligo , afim fi

co^umafazer, suando es defeitos im-

pedem o bem c&mmum , (gr dam azs

pêra Ms leys
fiefiazerem corruptelas,

donde pode nafcer todo o maia "Reti-

nam, for dmor de nojfo Senhor
^
que

reprefienteis a todos os irmãos}
quanto

nos importafermos bons-, (gr certo que

os que agora eílamos , fi
ta es nam

houvejfemjs defier^ for menos traba-

lho teria tornai a Covmhrd d plantar

o Celleno de novo : defenganay a todos

da minha parte[jponho a lESlJ Chn-

íio crucificado
,

(gr condenado entre

nnm,(PJf elles) defenganayos digo, que

efle -he e Senhor , a quem havemos de

fêftíir
, fim nenhuma outra interpre-

taram ^nem entendimento: Ceifes me

defienganem
y fiefiam comentes d.efidef

pòfitré' co Chrifio, debaixo das confittm-

toens da Companhia^ d*guardarem

inteira lealdade a IESVChrifto, (gr

aos que em fiu lugar governam
y

que

fim os fiupenores, 'Ne vos pareçafier

pouco enganecuidar eu de colher uvas

doces,(Wdcharm; nefies três com uvas

dvrejles de bakeira.Se cugovernara na

Jndia
y
pera opde me levavameumten-

toMuand-optra efieReyno vim,nam ti-

verapor muito achar entre infiéis que

repugnafie à perfeiçam da vida de

IESV Úmfio ; <$y feifio namfie
â-

cháífe entre nós , eu haveriapor bem

empregado o terficado nefies Reynos.

Jí'0 portador defiacriado de cafit y
por

haver trazido as canas fiem veffa li-

cenciarem camas môjlrar', dizeyque

bufiquefikà vida
,

(gr nam o oceupeis
\

\ ífi

mais em ceufias do lollegioj (gr ainda "

2pe elle o fiez, pôr ignorância
, eu lho

mandeyperguntar
, (gr lho pergunte^

(gr elle mo negou.

1 1 Eftas, & outras feme-

lhanres coulas, cheyas de gran-

de fervor,& zelo,fe contem na-

quella carta , conforme a qual

acjuelles três foram ali publica-

mente defpèdidcSj com grande

confuíam fua, & mayor n âgba

dos preíentes, fervindo efte ca-

ftigo pêra exemplo dos mais,

que ficaram entendendo quan-

to importa a fogeiçam aos Pre-

lados , a uniam entre os iubdi*-

tòs, a obíèrvancia das regras; &
dê quanta importância he a re- :

gra, que nos prohibe eílrever

íem licença do íuperiòrf&que
em matéria "de cartas nam va-

lem camélias, quando falta o

confelho,

CA PI TV LO XXIV.

Sabem variws mifsiénarws do

Collegiode Coimbra, entre el-

les oVadre Gonçalo Jfia^de

Melloyvay de Sam Fins

em miffám ava-

riaspartes.

*T Efte mefmo tempo

continuava o Padre

Luis Gonçalves, cô
j

grande



mo àe

ih í/e

47-

Livro fegiindo. Cap.XXIK 1 ~> c

. pait. 3

snande fervor
,
governando o ao Biípado da 'Goarda, outros a

Collegio de Coimbra , o qual

foy varam em fua peífoa , muy

CÁmo ca

< Cr<Pdnhid

h

i fiiperDo-

im curam
i, & ipfe te

riet.

apoítado a toda a virtude , &
principalmente dado ao eípiri-

to de mortifícaçam , defprezo

próprio, & grande zelador do

bem das aImas,como ao diante

veremos no quinto livro. E por-

que he ordinário nos prelados,

quererem eftampar nos fubdi-

tos o que julgam íèr de mais

proveito pêra íèu bem efpiri-

tyjal, entrou em grandes fervo-

res de exercitar os noíTòs reli-

giofos em varias peregrinações,

& miífoens
,
pêra ajudar as al-

mas ,
que he o principal fim de

noíío inftituto , & a que deve-

mos atentar com mayor cuida-

do; pois nam he noíía vocaçam*

pçra eftarmos recolhidos nós

Collegios, mas pêra andarmos

pregando pelo mundo . Logo

pêra diverfas miíToens nomeou

vários facerdotes, cada hum cõ

feu companheiro.Sahiam todos

do Collegio de Coimbra (que

era a principal fronteira, 8c co-

mo praça de armas efpirituaes)

a pè,fem viatico , comprindo â

riíca o confelho do
b
Propheta,

(que também o gíoriolo Padre

S.Francifco de Aífis, dava a fe-

melhãtes miífionarios por prin-

cipal alforge do caminho, que

faziam) convém a faber,a con-

fiança em Deos, porque elle os

fuílentaria. Partiram fe alguns,

peregrinando a Roma , outros

entre Douro, 8c Minho , 8c ou-

tros a diverfas partes, 8c comar-

cas do Reyno , entrando pelas

cidades, pelas villas, & lugares,

como fe foííem hus novos cor-

reis do cèo, que lhes vinham
trazer nevas da falvacarn.

2 A noíía Refidencia do

mofteiro de S.Firis ( de que jà

falamos) que eftá junto às ri-

beiras doMinho,foram manda-

dos alguns convalecentes, pêra

tomarem novo alenta na íàu-

dcnaquelle fítio
(
que pelo ve-

ràm goza de grande benigni-

dade de ares, com viílas appra-

ziveis/refeos arvoredos, 8c ale-

gre copia de criftallinas fontes)

Eftes envergonhandoíè de eftar

ali oceupados , com àcodir aos

achaques próprios , fem trata-'

rem do bemalheyo , fe delibe-

raram , com valentes reíoluço-

I
ens, de fazer animoíâs fahidas,

1

pêra ajudar aos próximos , dif-

correndo por todos aquelles lu-

' gares d arraya de Portugai,&de

Galliza. O principal venturei-

ro,& como Adail mayor defta

fronteira, neftas generofas em-

prefas , foy ò Padre Gonçalo

Vaz de Mello ( homem illuftre

por íàngue erdado de feus a-

vòs,& muito mais pela virtude,

qne ganhou na Reíigiàm ) do

qual,por muitas vezes, faremos

mençam nefta hiftoria, porque

foy na Companhia peífoa gra-

ve, de grande talento pêra pré-

8,

Vam algas

à Rejiden-

cm de S.

Fins\&'da

hifahema

gar
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gar , & de grandijfimo efpirito

de rmífionario , em o qual íèm-

pre a força do efpirito genero-

'ò, prevalece© contra a fraque-

za do corpo deb;litado;&como

era ram grande fervo de Deos,

8c de tam conhecida virtude,

podia, com toda a confiança,íà-

hir a pregai*; que(como diz S.

Gregório b Magno ) sò aqueJie

pôde com toda a liberdade fa-

lar,que primeiro aprendeo com
todo o cuidado a bem obrar.

Fez a primeira prègaçam em
Valença do Minho, com tal íà-

tisfaçam , & e/panto de toda a

gente,queem defeendo do pul-

pito,& tratando de voltar a ca-

ía, o juiz, 8c vreadores, com to-

dos os principaesda terra, íàhi-

ram após elle, como antigamé-

te fucedeo ao Senhor , depois

de pregar aos Samaritanos, pê-

ra o obrigarem a fe ficar com
elles mais tempo : nam pode o

Padre por entam aceitar a boa
vontade dosValêcianos, porque

levava ordem pêra voltar logo

a S.Fins, mas íahiofe com pro-

meíTas de tornar a continuar cõ
a miíTám

, o que em breve fez;

porque confiderando como cõ

a graça divina tirara forças da

fraqueza,cõ aquella prègaçam,

lhe crefeéo de novo o animo
pêra mayores trabalhos: por on-

de, alcançada a licença do ííipe-

riór de S.Fins
;pera difeorrer pe-

las terras viíinhas daquelia !co-

marca , fahio com íeu compa-

uheu;p
(
que era o Padre An to-, ^v

nio Gorncs, de quem por vezes ^'

tenho falado) armados ambos
com as armas da íànéta pobre-

za , com veílidos tam velhos,

que sò bailavam pêra os co-

brir
, na mais humilde forma,

que permitia a modeítia religi-

ofa, &.o eftado facerdotal, que
ambos tinham; de maneira,que
mais poderia parecer, que hiam
viver das efmolas,q os morado-
res daquellas terras lhes podia
dar ,.' que levarlhes a fuás cafas

os ricos theíburos da graça.

3 Levavam por regimen-
to neftas miífoens

, que enten-
deííem que mais hiam a íè a-
proveitar a fy, em bufear a per-
feiçaro,que pêra enfinar aos ou-
tros

, inculcandolhe a íãlvaçam-
que viveíTem fempre de eimo-
las, 8c nam fizeííem providen-
cia das que lhe davam

? peia as
nam pedirem ao outro dia

}
que

nas quartas feiras, feíta Sj & do-
mingos , fobre pregarem nas
menhãs

, fizeíTemao
s mininos

doutrina pelas tardes, & nam â.

ceitalíem gafalhadog em cafa
alguma fora dos hoím taes ; Sc
que neftes fervifTem aos enfer-
mos

, &lhes varreííem as cafas,
fiz^eííem as camas,& acodifíem
a tudo o mais neceflariojdefor-

te que os exercícios fuperiores
da prègaçam,meJhor luítraífem
com os mais baixos f£cios da
humildade;trazendofempredi-

Regimi

á leva

e guar,

và os

}

Josmij.

narks,

ante dos olhos o primeiro
, 8c

Einci-
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>eçam

ijfám

villa

Cami

principal exemplar, q he Chn-
íto,a quem o Padre eterno mã-
dou do cèo em mifíám , pêra

converter o mando errado ao

caminho da íàlvaçam: que tam
foberana,& tam divina occupâ-

çam he éfta de fazer miííbens,

que,como eníinam os Theolo-
gos, d até entre as mefmas pef

íòas da fan&iííima Trindade,

pode haver miííoens divinas,

íem as imperfciçoens das crea-

das.

4 Começaram o feu tra-

balho pela villa de Caminha,
aonde , como a clérigos po-

bres , deram no hofpitaí huma
limitada caía em que fe agaíà-

Ihàram -

y
na menha íèguinte

deram principio a feu bem
empregado trabalho, com o

hymno, XJeni creaeor Jpmtus

.

Ditas íuas miíías convidaram

a gente pêra ouvir de confif-

íàm aos que delles' fe quizef

Tem aproueitar, & recolhera m-
fe ao hofpital

,
pedindo efmola

pelas portas : começou a gente
j

a advertir na modeília dos do-

us hoípedes
,
que na terra ti-

nham, mas nam conheciam, vi-

amnos tam pobres,q viviam de

cfmolas ,& cá tudo ad vert iram,

q ham queriam tomar dinheiro

pelas miíTas,antes íe orTereciam

a dizelas de graça ; notavam a

boa vontade com que íè expu-

nham a ouvir a todos de con-

fiífam ; & com eftas advertên-

cias vieram a alcançar fergen^

i

te nova no mundo, & muy de-

spegada de intereífes ; diícur-

fando os mais nobres entre íy,

que debaixo daquellas roupas

velhas, 8c d'aquelíe encolbimé-

co de vida tam humilde , & de-

íentereííada de tudo o que era

proveito,& honra, deviam eftar

oceultos eípiritos fuperiores a

tudo o q era humano
,
pois na-

da reluzia em íuas acçoens, íè-

inam o que reícendia ao mais

divino. Alcançada efta conclu-

Jam, depois de vários dífcuríos,

Te foram os da Camará ao hof-

pital,com os mayores,&melho-

res da terra , a dar as boas vin-

das aos Padres , & gratificar o

zelo cõ que tratavam de ajuda-

los*no melhor emprego da vi-

da,pois todo era pêra ageociaré

ineíta o viatico pêra a eterna.

Também trataram de-lhes me-

lhorar a hofpitalidade, affim no

apofento, como no prato-, refpõ-

dèram os Padres, com religioíâ

gratidam a tanta charidade, mas

nam aceitaram fahir do hofpi-

tal, & da pobreza, em que cita-

vam 5 pêra os levarem a melho-

rados apofentos , pêra onde os

convidavam.

5 Começou logo o fervo»

da gente a valerfs do focorro

divino ,que Deos lhes mandava

pêra fuás almas ; 8c depois do

primeiro íermám do Padre Gõ
calo Vaz,oiíve tal abalo no au

ditorio, q dali por diãte,pera íã

tis fazeré ás obrigações próprias
~~

"

FF 3T

C&jJeinhic.

Câmo co-

nheceram

aos nojjui

mifsloHã

rios.

I
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bds, quefe
r
eguiram

de huapre

gacam do

PadreGo-

I calo Vaz.

^bromca da Companhia de Iefii,em Fortuaai.

íòrte
, que enchéo a iama

delle toda a comarca , & co-

da -oraçam , 8c miíía, & aco-

direin , em amanhecendo , ao

confiilionario, lhes era neceíía-

rio levantaremíe alguas horas

antemenhcã; aturando muitas

vezes o dia inteiro nas cõfiílo-

ens , atè nove , & dez horas

da noite, tendo com difficulda-

de muy eícaço tempo pêra a

refeiçam neceflària. Deço a ef-

te particular , fendo eftes exer-

cícios tam ordinários em nof-

íãs miíToens, porque nefta occa-

íiarn, & neftes dous miííiona-

ríps, foram eftes trabalhos nam
sò merecedores de grande lou-

vor, mas também dignos de

grande admiraçam
, pois eftes

dous zeloíos Padres , íèndo fra-

cos , & convalefcentes, & por

eftacauíà mandados a cobrar

forças corporaes em Sarn Fins,

eram tam esforçados nas efpiri-

tu.aes
,
que nos deixaram tam

h* ngu lares exêplos do zelo das

almas.

6 Na íègunda prègaçarm

que cahio em huma das Ladai-

nhas de Mayo,foy tam notável

O concurfo da gente , que com
íe haver de fazer na Igreja ma-
yor da villa, que he grande, &
fermofa, havia já tanta gente às

três horas da madrugada
,
que

íe nam podia romper por el-

la ; merecèo a prègaçam efte

devoto alvoroço , íèndo fobre

as palavras das Ladainhas. <A
morte perpetua libera nos domine:

foy o abalo defte fermam de

Gpanl.

8.

i .a^Cor.i

r>, S i .In n

fima tuha'

nct cnim

mo fe por cila íoàra de re-

pente aquelia efpantoía trom-

beta ( de que fala Sam Pau-

lo
c

na morte univeríal do

mundo
)

que cítaííe a tedos

aquelles póyos
,
pêra accdi-

rem ao juizo, facramental da

confiíTam , aísim íe deípovoa-

vam os lugares 5 & vinham a

parecer no tribunal defte facra-

mento
;
pêra ficarem aliviados

defuas. culpas^uvindo a íèntê-

ça particular nefte íágrado juí-

zo , pêra efeaparem da ultima

da,condenaçam no univeríal.

O

rumor
,
que por todes aquelles

lugares voava, també chegou a

S.Fins, 8c mcvéo ao fuperior a

mandar o Irmam Diogo de So-

veral.a faber como íe achavam

os Padres, com tanto trabalho-

da maneira que Iacob f man-^cn

dou a Iofeph a faber como pa£ iLl
f f • ~ 1 ia fim

iavam léus irmãos no lugar uestu

de Sichem : chegou o Ir-

mam à porta da Igreja , a-

onde eftavam confe0ando, &
era tal o concuríõ da gente,

que lhe nam foy poííivel che-

gar peia lhes poder falar; torna

logo a dai" novas aoíuperior do

que vióna ígreja,& do que ou-

vio na terra , de que ficou tam

movido o bom fuperior, que cÕ
' elle também fer dos achacados

( enchendofe de fanéta ,enveja,

8c envergonhandofe de fe vei-

em cafa defeaníando
, quando!

íeus

C-31

e <5ít

P"
ia fim erg:
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10fere

<èo o P.

deMel

S.Fim

íèus Toldados andavam no
campo pcieijando ) fe ani -

moa a partirfe logo a ajuda-

los
, o quefez por alguns di-

as
,
que pode furtar do cuidado

da fazenda, & do governo da

caía.

7 Com tanto trabalho,

que poderia fazer acurvar aos

maisvalentesfoldados. nam he
muito que cahiíTe oqueera tam
fraco de forças corporaes.como

o Padre Gonçalo Vaz ; foylhe

neceífario retirarfe a SamFins,
obrigado de húma importuna
febre, que o nam largava, & da

obediência de íèu fuperior, que
o chamava

j
que feas forças

do corpo andaram paííò igoal

com as de feu valente efpi ri-

to, eftreito era o campo, que
hà entre os dous rios Douro, &
Minho, pêra nelle fe poder
eíprayar hum animo tam ca-

paz
, que eom o zelo das al-

mas íe nam limitava ao mun-
do todo. Em reíôluçam elle

i

fe recolhèo bem contra fua
'

vontade
;

porém aífim como '

fôfre mal em Africa o fron-

teiro de fama , 8c de valor,

acodir ao final , pêra fe reco-

lher dentro das tranqueiras, no
tempo em que fabe que lhe

ficam Mouros em filiada , &
lhe eílà pulando o íàngue, &
faltando o peito j efperandó
novo repique pêra fâhir ao cam-
po

; aífim o Padre Gonçalo
Vaz, íè eftava entificando ma-

- + v í

J >J-P

.
is, por fe ver na cama deícan-

íando
, quando deíejava elimi-

no púlpito pregando . Tor-
nou finalmente á empreza co-

meçada
, foy de novo rece-

bido na mefma villa , como
le lhes viera hum novo anjo;
do céo

., ou hum fancto re-

íufeitado
; reípondeo em tu-

jdo o fruito eípiritual, que elle

idefejava á feita , & alvoroço,
jcom que o recebiam : foram
muitas as reftituiçoés do alhéo
imal levado, notáveis as mudan-
ças devida efcandalofa», muitas
'as fuperítiçoens,que tiraram, &
j

muitas as amiíãdes
,
que fize-

|

ram
, entre os nobres da ter-

ra
( que de ordinário

, em
ifemelhantes villas , coítuma

|

haver grandes deígoftos, en-
tre os que efram mais liados

com mayores parentefeos .

)Com eftas , 8c outras coufas fe-

melhantes fe achou a villa de
Caminha efpantada de fy trítí-

ma, & de íe ver tam troca-

da com tam admirável mu-
dança , feita pelo, braço di-

reito do Excel fo . E foy
tam notável a devacam cie

commungarem todos os da

-

quella viíia
, em dia doEf-

pirito íàn&o
, que decreta-

ram os irmãos da Miíericor-

dia
, que fofTe perpetuo tam

fan&o coftume ," de que a(n-,

da hoje hà perennes lem-
branças naquella nobre vil-

la.

Cfanhú

3.

Torna afa\
'niremmií
! r - .

J
Jãm.

Ff 8.Rem



Amo de X -^j-O Chronwâ da Cmpanbiâ de lejiijm fortuçãt

\Cknflo cie

ÍT47&

Vam os do

\usmifsio-

\jiarios. a

j

í'iaha.

%
Luc.c.4.n. 43]

Como fora

dgàfalha-

dosemViâ
• na.

8 Bem quizeram os de

Caminha deter mais tempo a-

os (cus miílíonanos > mas elles

lhes relpohdiàm com as pala-

vras do • Senhor ,
s Quu altjs

cmtdnhus oportet me evangelizàre

verbum "Dei . Paííáram d'acjui

a Viana foz de Lima, que di-

íla três legoas , & he-huma fà-

mofa villa, das mais nobres,

& mais notáveis de Portugal*

& por íer efta , temiam mui-

to os Padres
,
que os gafalha-

dos , & regalos de lua hof-

pedaria.diííeíTem mais com a

grandeza da terra
,
que com

a pobreza -dos hoípedes : po-

rém quiz Deos noíío Senhor

moftrar aos íêus íervos , que

lhes eftava melhor prognofti*

cai* efterilidades; pêra lhes dar

bonãças,& nam efperarem bo-

nanças pêra acharem efterili-

dades ... Toda a expeétaçam,

&gafaIhado da boa hoípeda-

gem,depois de correrem muita

parte da villa, pedindo eímoJar

fe vevo a reíolver em dous rea-
j

es de cobre,com que.os Padres

paííáram muito a feugofto a-

quelle primeiro dia. ,, Porém al-

ias recompeníòu efta nobiliflí-

ma villa co:ti eftremada libera-

lidade eíla primeira,^inadver-

tida efterilidade-, porque tanto

qne o Padre Gonçalo Vaz de
:

Mello começou a pregar, & os

ouvintes conheceram quem e-

ram os hoípedes
,
que com diP

farfes de pobres,lhes traziam as

qiquezas do céo, lê elpertou erii

todos tal devaçam a íua dou-

trina , & tal eítimaçam a-íiias

peíToas , que nam havia quem
os nam feguiííe ,. ama-íle , &
veneraííej perfeguiamnos com

tam frequentados , & ainda

importunos preíentes,com que

todos os qeeriam regalar, que

íe davam muitas vezes os Pa-

dres por obrigados a nam a-

ceitarem nenhuns
,

por nam
aggravarenv a todos : deixa n- :

do o que precifamente lhes e-

ra neceífario pêra fe fuftenta-

rem a íy,& peia focorrerem aos

preíbs.

>f 9 Deite lugar fe íahiram,

deixandoo muy reformado nas

vidas , & muy melhorado nos

coítumes, & íaudoíb da boa

companhia, que os pobres hoí-

pedes lhe faziam. Cem o meí-

mo zelo , & com igoal fruito

repartiram íèus trabalhos com
as villas de Ponte deLima,Bat'-

cellos, villa de Gohde, & com a

muy nobre villa de Guimarães,

nam faltando aos lugares, me-

nores,de cõcelhos,aldeas,&fre-

guefias; pêra que todos legraísê

da. benignidade divina , & do

fruito do íancto zelo de tam

charitativos obreiros. Tam-
bém as duas cidades de Bra-

ga , & do Porto tiveram o

bem deites miílionarios, com

os mefmos concuríòs de in -

numerável gente
,
que acodi <

às pregaçoens,& às confiííoens,

& com

Ltp-an.

fcV.S

Vam
torre)

for ou

terrai

entrei

nho.
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& com os mefmos proveitos eí-

pirituaes, que atrás temos rela-

tado.

io Nam quero porém paf-

íar em íilencio o que lhe acon-

teceo no Porto. Haviamfe de

correr huns touros naqueíía ci-

dade,em huma tarde em que o

Padre havia de tornar a pregar

(porque lhe acontecia em mui-

tos dias pregar duas\ Sc três ve-

zes, como d'elle,& de íèu cõpa-

nheiro o Padre doutorAntonio

Gomes teftifica o noííoChroni-

»fta geral Orlandino h)& parecé-

dolhe que mais bé occupado fi-

cava o povo em ouvir o íermã

na igreja, q em afliftir aos tou-

ros no corro, dhTe do púlpito pe-

la menhãjqueínaquelle dia ha-

via de expedmétar quaes eram

osxjuegoftavam mais das cou-

fas de Deos,que da vaidade do

mundo- que elle eftava reformo

de pregar ainda que tivcíTe por

ouvinte a hua so velha, porque

,elTa ao menos nam faltaria: fòy

coufa notável
,
que fendo tam

grande o alvoroço, com que a

gête coftuma correr a íemelha-

te efpectaculode touros; & ha-

vendo aígus mancebos demaíi-

adaméte curioíoSj& zeloíòs de-

ita íu a feík,què queriam perfu-

adir adPadre,quederxárTe o fer-

mam pêra. outro dia , ou pêra

lhe nam.impedir os feus tou-

ros , íè viefTe a gente ao íèr-

mam , ou peia nam defauto-

rizar a palavra de Dcos , fe

... 34*
acodifíem ao touril ; com tu-

do o Padre períèverou ani-

moíõ , & confiante em fazer

cita forte aos feus toureiros

,

a qual lhe fucedèo tam bem,
que teve hum innumeravel
auditório^ o qual trocou de
boa vontade o theatrodos tou-

jros
, em que hiam perder o

tempo, pelo fermam da" igre-

ja, a que vieram ganhar a falva-

çam . Iíto he por mayor o

((

que fucedèo neíla miíTám do
! Padre Gonçalo Vaz de Mello,
jandando convtilecente- em ou-

tras occafioens o veremos com

I

mais forças, ;&.€òm igoaes fu-

ceífos.

CAPITVLO XXV.

Vay o Vadre Manoel'de
Nóbrega em mifdmpekPm-
viiiáa da Beira

] & do

grandefrutotftie

dl

ella roço-

"T O capitulo paííado

vimes, o íuceíío da

miílám dos nodos
Padres na provincia de entre

Douro, & Minho ; agora vere-

mos brevemente como fucedèo

a outros ventureiros,que entra-

ram a cõtinuar fcmelhãtesem-
prefas pela provincia da Beira.

Copanhí4

o.

" '"
,

'!
I

I

wi Ha-



d'aquella gentilidade : eífe Pa

dre , tendo ainda pouco tempo

da Companhia, ardia jà em leu

peito hum grande incêndio,

que o abrazava em defejos de

converter almas a Deos, Sc em
quanto o nam apagava com a

vaíridam dos mares daquella

entilidade , tratava de o tem-

perar com algumas íàhidas pe-

lo Reyno em miíToens. Efte

anno 3 em que eftamos,de i 547.
que foy o 8. da Companhia, fa-

Uuefezna
b°

f
m miííam a Be,ia

>
che

g
0U

'-í-iJaJe da F cidade da Qoarda^aoflde com

Cbwucã da companhia de Iejã,em Yortu^aL ^mo I

Rey poderolo, foram baitantes <%**]

pêra o moverem a deixar a oc-
j

Habitava em o Collegio de

Coimbra o Padre Manoel de

Nóbrega, aquelie que ao dian-

te veiemos primeiro Província

do Brafil, & primeiro Apoílolo
j

1 Tratou oPadre tetar vétura

luas prégaçoehs', & doutrinas,

fez muy conhecido fi'uito,nam

rtòenbs dentro dè cidade
i
que

fora em fua comarca, affim com
os feculares , a quem pregava

em publicOjComo nos ecclefía-

|fticos,a quem amoeíWáèm fe-

gredo. Entre elles havia hum
dos mais prinçjpaes da terra, &
dos que mais neceííitavam de

femelhantes avifos,porque efta-

vatamobftinadoemhúa torpe-

za.com a qual vivia,com publi-

co eícandalo, dentro de leia ca-

ie nem o temor no
cfpanroío, nem as.inÇir-acoens

dó'cjèo benigno
;
nertvos rogos

(fearrjigo.s fie is,nem as; ee rifaras*

de prelados zeloiEbs; nem,0 que
mais 1ie,os aviíòs,& ameaças do

ca fiam efcandalofa, & a refor-

mar a vida* perdida.

pêra bater efta rocha,&\pera fe

combater com eífa fera. Fazíc
Traia

, k
queuj0i

grande amigo leu, viluao, ler- ,'
a

veo, acompanhao, falalhe íem- U/errer.
}

pre à vontade (que de todas cí W^eá
tas traças ufa humengenhole L

medico, que pretende dar íaude

a huma alma enferma . Tanto

que lhe pareceo que podia ap-

licar o remédio a eíle íeu doe-

te
,
que muitos tinham por in-

curável , começa a tratar com
elle do perigo do eirado emque
vivia: declaraíelhe amda.mais,

dizlhe , que largue a occaíiám,

em que o diabo o «nazia enre-

dado, & que trate da falvaçaríS,

que ti^zi^mbitoarriícada: po-

rém o mal eftava muy apode^

rado do enfermo, &a dureza e*

ra de penhafeo ; &já;nam ad-

mittia curas brandas, & medi-

,

camenrossíuaves ; afeai cratou

aqui o Paxlre de ufec ud e<cauté-

rios mais effooazesj emt& de no^

va efn campo tíontra effe grgã-

te encantaoôJTacaiíNIo 'dbse-

lualkláde^rc^!ee3 os golpes,íem

lhe dar Ijutnap hòi-adb defea n-

ÍOvàofieáiprRlDja icotn icránfernOj

p«rq ver ie^iòckjveiBaeiry com
força imipcaauBíif arqnennnanl

pode^caoa^ar cOrrr-fuajndade

& branduícaLJí parèrni o fpnfoal
j[

pèccador, envelhecido Baraeitaj]

Hade
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, corno fcfòflè frenético,?

cada vez íe infuricia' mais con-
!l

tra o medico,queo curava.diz-

lhe, por.oltima reíoluçam
, que

lhe namfáíe mais na* matéria,

jurandolhc cjue íè o faz, lhe ha-

via de tirar a vida , fem~me va-

lerem as ordens,,que tinha,nem
reípeitar à Religiam; quepro-

fefTava(que a taes defatinos

chega bom feníuaí, que de to-

do perdéo o tino ao temor de

Deos,& à vergonjià dó mundo)

f.
Nâm íe acanhou o valeroío

mantenedor da virtude, com os

íéros deita fera, antes, com
mayor porfia , continua o deíà-

fid, pêra ver íe póJe abrir algu-

ma porta em peito taácaílelía-

do em fua ôbftinaçsm: anima-

do , Sc fiando em Deos
,
que o

defenderia , entra de novo com
efte defenfor da torpeza , buf-

cao muitas tezes no dia, em ííi-

is meímas eafas
,
peta que en-

tendeík cfue o nam temia fora

na praça, -qiaem o bufcava deri-

til em !feu a;poícnro:encontraíe

ícom eHe na rua por mométós,

mm lhe dá vagar, neni lhe per-

mite defcaníb
5 infta (como o

Afoitaio *. aconíelháva a Ti-

m&tbeo) a tempo, & fora de tê-

:

po yrogando 3
increpàndo, amea-

çai3do
Jaí!ombrando,& bràdan-

d©lbe,à maneira do Bautifta ao

Rey •fètlfual
)

b
Nwiioet tihi hÂere

eam: jurando O" pfudente Pa-

dre , -que huma alma calejada

no peccado , & iníènfivel nos

\ 4 ?
>

^Anm ^
~'iCôPanhi4avizos

(
qual S. Paulo

c

pintava

,

aos que tinham -a confciencia
;

'

cauterizada) a medicina mais
violenta, fica íèndo amais pro-

veiçoíà
;
porque (como diííe o

outro fabio, d )as feridas que ef-

ram jà rnuy arreigadas nas en-

tránhas,nam fe melhoram com
remédios leves

, hê neceííario

|

applicarlhes o ferro , & atiífar-

j
lhes o foço.

4 Aístm aconteceo no ca-

fo que líimos contando, arrom-
bou a conftante

, & zeloía . ím
portunaçarrTdo Padre Nóbre-
ga aquelle peito, a quera a

refíftencia do mào coílume fa-

zia inexpugnável; rendeofe frV

nalmetite efte forte competi-'

dor da fenfualidade , deixou o

campo,& largou as armas, feito

jà de. cera, pêra feguir os confe-

Ihos do Padre • *fue fe a impor-

!

tunaçam (como Chnfto Senhor

I

noíío diz por S. Lucas
e ) pode

fazer cõ hu eícàço que íe anime

;

a dar efmola, tambépoJerà fa-

zer cõ hú peccador
, que quei-

ra emmendar a vida. Cõ taíre-

foluçam tratou erre hoinem'
7

de

I

fua alma
, que dali por diante

foy bum raro exemplo de hq-

neftidáde, 8c hum exemplar ef-

pelbode toda a virtude: & agra-

decendo perpetuamente ao Pa-

dre a grande confrancia, & fan-

ara pérfeguiçam , com que o
bufcâfa , Jhe aconselhava, que
nunca afiouxàfle em íemelhan-

tesemprezas, que pois feus re-

Ff 4 pendas,

Ad Timt», e.4.

n z.Çamefiatã
habentiumeõ-
feientiam.

Chud. lib.i.

in Eutrop.

Vlcera poíTef-

íb alce fuffuía

jnedulís

NO ie.viore ma-
nu, fecco íanã.

tur& tine.

Como fixa/'

mete con-

verteo efle

peccador.

Luc.c.ii n.8
Propterimpro-
bicacem raincn

eius furgec, &
dabitiUi,
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petidos, 8c porfiados combates

o ccuiquiítaram.; natn haveria

no mundo outro rochedo tam

endurecido ,
que a tam animo-

b,& perfeverante zelo; íe nam,

ib*andáííe. Outro caio feme-

Ihànte a eíle lhe acontecéo ao

Padre Manoel deNobrega,que

veremos n o livro íèguinte.

j Concluindo cõ a Goar-

da,fepaífou o Padre Manoel

deNobrega á villa do Sabugal,

& neíre tempo hia jà defcalço,

porque como caminhavaTem-'

pre a pè, íe lhe gaitara o calça-

do %
que trouxera do Colkgio

de Coimbra 5 entrou por efta

terra mendigando pelas portas,

conforme feu fancto coltume:

achouíè actualmente naquella

villa o feu commendádor Dom
Duarte de Carteífo branco^ue

tinha fido pagern da campai-

nha delRey Dom loám o IÍL

& foy meirinho mor deites

Reynos , 8c depois foy Conde*

do mefmo Sabugal , veadorda,

fazenda, do concelho deitado,-

8c governador doReyno, peííoa

bem conhecida por luas grades

qualidades de íãngue , por lua

prudência, & governo ; o qual,

tendo noticia do religioíb , &
fancto procedimento do Padre

Manoel de Nóbrega., 8c da po-

breza cem que paliava no tra-

jo^ no prato, merecendo tan-

to, pelo muito fruito, que fazia

na terra; tratou, com grandes

veras , de o ter por hoípede na

fua caía, & na fua meia-, porém

o Padre recuíou com valente

reíoluçam, nam querendo tro-

car a caía pobre
,
qne tinha no

hoípital,peloapoíeto magnifico

q lhe ofTerecia o Cõmêdador:

notável foy a traça,que o Padre

tomou pêra fugir deites rogos-,

Ôc importunaçoens . cjue o mei-

rinho mor lhe fazia; porque

-quando entendia que o hav.arn

de; vir demandar,fe hia diílimu-

lado eíconder em hum mato a-

li yiíjnho • que parece já nelle.

pr-emiditaya as (eivas bravias,&

matos maninhos do Brafil, nos

quaes tam largamente diícor-

rèo,como adiante veremos; po-

rem (porque a charidade deite

illuftre fidalgo, era.muito en-

engcnhoía)advertio a íèus cria-

dos, cjue lhe foílem no-alcance

do Padre, pêra verem aondefe

eícondia
,
quando acabava de

pregar: fizeram os criados o que

feu amo lhes mandava, 8c bate-

do as montas , com toda a dili-

gencia, foram.dar com a preza

que buícavarn , no meyo de híi

fylvado;do qual quala à força o
arrancaram: foy íè em fim com
elies a caía de0,Duáne,& por-

que â volta da* muita virtude

lhe nam faltava corteíia , reco-

nhecèo agradecido o animo
tam liberal

; 8c finalmente

vieram em concerto com eíte

partido, que o Padre ficaria no
hoípital, porém cj por conta do
Cõmêdador correria o comer,

como

8.
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que lhe

'cedeo vá-

ivilhã. •

como cPali por diante fe execu-
(

tou,com nam metfor íentimen-

!

to doPadrej,cjt!e denlóíiírraçam
j

da grandeza do Commenda- '

dor.

6 Mas honras^ tam bõs

gafalhados do mékinho mor,

folgou o Padre^yu^odenam
achar em outras partes ;, & em
particular lhe faltem na vil-

la de Covilhã, aòhde chegou
cançado do caminho , & mole-

[

ftado da fome; com tudo, por-

que veyo árnda 'a hdrâ em que
podia pregar , entrando em nu-

ma Igreja
j
pêra o fazer, pedio

licença ao iGura^e lha deo de

melhor võtade do que a efmo-

hj fobe o Padre ao púlpito
;
&

& como era de naeuial côleri-

co,& algum tãto gago, foy tam;

mal ouvido dos prefentes, qaé !

fe foram alguns íãhindo da I- 1

greja poucos a poucos, zomba-
do da prègaçam , & rindo da
pregador; Nam defmayou por

iíío o zelofo Padre, antes per-

íuadio ao Cura, que convi.dàíTe

o povo,, pêra tornar á tarde a

ouvirlhe outro fermam ; feio d
Cura; moftrando porem a pou-

ca íãtisfaçam do pregador, dif

; íe,que quem quizeífe, podia vir

depois de jantar ouvir aquelle

clérigo gago, pofto que namr- lá-

bia de que proveito podia fer

aquella prègaçarrt; que com ef-

tas liberdades fe explicam às

vezes os Padres Curas, quando
íè acham devagar, nas ínas efta-

^çoens ; aceitou o pobre prega-
'\ Ce

Fáma

p dor, com religiofa Confiança, o
j

^ruftíeo remoque do Padre Cu-
ra; volta álgreja pela tarde- e, ou
foífe por curioíidade,ou

:
pardi-

vnu inípiraçam, foy grãdiííimo

o conuirfo da gente: o certo he
|

que foy notável a força do ef
j

pírito, com mie o Padre entam-
fe declarou, & admirável ofu-

ceifo da prega cara, por virtude

daquelle Senhor, o qual pode
(como diz aSabedoriaj abrir as ls_ r

bocas aos mudos , 8c fazer elo- \ÁZZÍ
quentes as lingoas dos mioí-;&&

:
nos: 8c na verdade^-ueUe he o I

I

melhor pregador, 'em quem he
mayor o efpirito

,
porque efte

Jargamente fupre, com virtude

divina , as faltas da eloquência

humana. Voltaram os ouvintes

pêra luas caíà^compungidoscõ
os brados do pregador, batendo
nos peitos', com pezardefeus

peccados(como íucedeoaoCé-
turiàm ,&a muitos do* ouvin-

tes
, que com elle eítavam na-

quelle ultimo íèrmam, q Chri-

'

u^
ftò

b
fez na cruz

,
quando efpi-

j

rou bradando ) todos clIèsVi- 1

nham dizendo: Vos paliais pe-

lo gago, como elle fe explicou?

Correfpondeo bem o finito do
auditório ao fuceífo do fer-

màm ; houve notável refbrma-

çam de coftumes
,
grande con-

curfo ás confiiíoens , 8c muitas

reftituiçóens doalhèo, conti-

nuando ò Padre com feus fer-

moens; deíterrando viços, con-

vertendo
'
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vertendo peccadores , & me- . fo merecia.Entre elles,humdos

mais defenfadados da feita , &
que femoílrou mais enfadado

do avifo, começou a blasfemar

contra a própria divindade.

Horrendo atrevimento, dignií

limo de rigorofò caíligo.Seníio

o fervo de.JDeos tam infolente

loucura; & pêra divertir o bra-

ço da divina juíriça,fe ajoelhou,

pedindo a Decs com lagrimas,

que nam ouviífe tam blasfemas,

& impias doudices.. Porém tal

vez nam querDeos ouvir a feus

fanctos , cpando ,he neceífario

caftigar a peccadores ; como a-

qui bem íè experimentou na

terrível execuçam do divino ri-

gor,porque fahindo o blasfemo

folgâdor da diftrahida,& deícõ-

petta galhofa, & fobindo em
hum cavallojfubitamente fe ar-

mou huma grande tempeflade,

revolveramíe os ares enr huma
confufa, & medonha cerraçam;

aífoviavam impetuofos ventos,

fuzilavam rayos temeroíos, ge-

miam os ares com trovões hor-

rendosja agoa,& pedra em con-

tinuo diluvio, com tanto hor-

ror, com tal tumulto, & pertur-

baçam dos elementos , & com
tam eípantofa efcundàm

,
que

qualquer cuidava de (y , que

nam podiam tam confufos mo-
vimentos trazer coníigo menos
que as tímidas vefperas do tre-

mendo dia do final juízo- entre

tam efpezas trevas , fe vio fuzi-

lar hum rayo
, &

.

v ir caminho

direito

tendo medo ao mefmoinfer

no.

GA PI TV LO XXVI.

Apontmnfe alguns cafis mais

cotáveis ,
que futedéram nér*

[ia mi$ám ao Padre Ma-
noel de Noèrega : vay a Ro-

ma o PadreBertholameoPer-

ram } por cujo mejo entrou na

Companhia oPadrePran-

cifeo Rodrigues , que

foj grande fer-

vo do Se-

nhor.

Eíla miííám fuce-

deo ao Padre Ma-

noel de Nóbrega,

que entrando em huma Igreja,

achou nella huma vaniííima, &
defeompofta folia,quecom mu-

íicas mal lôantes, & com bailos

inhoneftos , 'profanavam lugar

tam fagrado : nam lhe parecéo

rezam deixalos fem os repren-

der da barbara irreverência, cõ

que fe haviam no templo de

Deos. Fez o Padre o que devia

a íèu zelo, & à grande defeom-

poftura dos folgadòresj mas el-

es com brados, & impertinen-

tes acçoens, nam deram lugar

ao reípeito, que tam fancto avi-

Clfanki

8.

Cajligo,

Deos dei

hum pa
cador.
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que lhe

cedèo co

'ia ende-

orimha-.

t.

direito ao blasfemo (que aísim

dizia o Spirito Sancto, cjue ha-

viam de cahir os rayos peia de-

mandar,& acertar em peccado-

res errados:
a
Ivut direBé imrntfsio-

nesfulgurum,(çjfin certhm locum mfi-

lient) •veyo efte a tomar conta

áquelle desbocado, da líberda

de de fuás m.níicas , & da teme-

ridade de fuás bla&femias,& fi-

cou logo com o rayo abrazado,

fem tocar em nenhum dos cõ-

panheiros ; começando com as

penas do inferno , ainda eftan-

do vivo na terra
$
pêra que en-

tendam' os atrevidos em dizer

blasfémias, que nam ham de

faltar rayos do cèo pêra os ca-

ftigar. Refultou deite cafo tam

raro huma grande opiniam , &
credito do zelo , & prégaçam

do Padre Manoel de Nóbrega,

a quem dali por diante aceita-

vam , com grande reverencia,

quaeíquer aviíòs em matéria I

de efpirito, julgando que tinha
|

a Deos por fy, nam menos pêra

autorizar íuas prégaçoens , que

pêra çaftigar aos rebeldes a feus

auiíbs.

2 Havia na terra huma

molhei* muy conhecida por a-

tormentada do demonio,o qual

fe foy fazecio tam familiaivfeu,

que lhe entrava no corpo , &
lhe falava á orelha, Sc lhe dizia

coufas admiráveis, com que ef

pantava ao povo
3& aífombrava

a miferavel: falou o Padre Nó-

brega com ella,perfuadíoa a fa-

^47 u^m^
~. -

| C-cpmhid
zer huma conníiam geral 5 &

| p
V

depois a aviíòu , que fe queria
'

'

verfe livre de íèmelhantes af-

íombramentos , fugiífe , com
muito recato, de dar mais ou-

vidos ao diabo; Sc que remédio

cerey, meu Padre, diz a pobre

molher, pêra lhe nam dar ouvi-

dos , fe elle me tornar a impor-

tunar? Se vos quizer algua cou-

I

íâ (lhe diííe o Padre , chêo de

celeílial confiança ) dizeilhe,

I

que venha ter comigo, porque

|
eu cá me enteod.erey.com elle.

Foy efte remédio de tanto ter-

ror, Sc eípanto pêra aquelle ef-

pirito perturbador da paz
,
que

tomou por melhor partido an-

tes deixar a morada tam anti-

ga , que haver de íêr remetido

ao Padre Nóbrega; que o diabo

foge da cruz, Sc há medo de ge-

te íàncta.

3 Em outra villa, pêra on-

de o Padre fe paíTou, tendo el-

le por vezes pregado contra os gavaco,

iíl-jj lu-
&

lSí 1 í\peccado

Comopre-,

otra

peccados públicos
,
por haver |^£.w

muitos, Sc muy eícandaloios na
j

|

terra , Sc nam vendo emmenda

|

nos vícios, nem proveito de fe-

i
us brados , fe desfazia oíeryo

do Senhor em zelo, Sc íentimê-

to de ver Deos tam gravemen-

te ofFendido 3 Sc tanto fem ne-

nhum pejo aggravado. A imi-

taçam do Propheta b
Rey, que

quando via quebrantàríè a ley

divina,dizia a Deos, que era té-

po de fazer juíliça: & como le-

mos do Propheta zelador, .que

pedia

TempusfaciS-
di Domine dif-

fipaveruntlege

tuam.

:i
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pedia a Deos fogo do céo pêra

abrazar peccadores endureci-

dos ; com efte mefmo efpirito

bradava algumas vezes no púl-

pito o Padre Manoel de Nó-
brega

,
juftiça de Deos contra

os que vivem em. peccado pu-

blico , & íe -nam querem tirar

delle- acreícentavámais,que íe

nam viííe emenda , fem falta

hiria a caía de cada bum, & fo-

bindo pela eícada, diria a gran-

des brados
,
juftiça de Deos íò-

bré fulano. Foy eíla ameaça de

grande proveito, porque alguns

arreceando,que eíte grande ze-

lador da honra deDeps melhor

executâífe por obra.o que pro-

metia por palavra, emendaram
as vidas^que os homens muitas

vezes deixam de peccar mais

por temerem ameaíTas rigoro-

íàs , que por refpeitarem coníè-

lhos brandos. Recolheofe final-

mente o Padre pêra Coimbra,
muy íàudofo da fua-miíTám,

mas ainda o veremos nas muy
eftendidas terras do Brafil,aon-

de lhe nam faltaram nem almas

que converter
3 nem trabalhos,

que padecer.

4 Nam fe contentavam

aquelies noffos primeiros Pa-

dres com tratar do bem das ai-

masjdentro dos limites do Rey-
no de Portugal , bufcavamno
tanto ao longe'

,
que alguns fi-

zeram peregrinaçoens a Roma
sò a fim de acharé a cruz mais
penoíà, & 03 trabalhos mais ré-

'

doíbs • leguindo o exemplo de

noíío glorioíb Patriarcha ígna-

cio, na fua comprida pere<n'ina-

çam a Ierufalê,a cuja imitaçam

caminhava quãto podia a pê pe-

dindo efmolarfoy etre eíles oP.
Bertholameo Ferram, peííoa de

grande religiam,&eípirito, na-

tural da villa de Caftelío bran-

co,pera cuja abonaçam nosba-

(ta dizer , que contentou tanto

a noífo Padre S.ígnacio
,
que o

fez feu mmiítro da caía profef-

fa de Roma, o ffido que depois

teve o Padre Luis Gonçalves

da Gamara; & pela grande opi-

niám, que tinha de íèu talento,

& confiança de íua peííoa,ofez

íèu immediato íècretarib , offi-

cio que tinha fiado de S, Fran-

cifco de Xavier , & depois do
Padre Ioam Polanco (por çpja

mam,& pena ofancto Padre eí-

crevèo à infigne, Sc admirável

carta da obediência) o qual foy

peííoa tam grave,que chegou a

ter oito votos pêra fer Prepofi-

to geral de toda a Companhia.
Morrèo o Padre Bertholameo
Ferram em Roma, foy o acha-

que de fua morte huma febre

ethica,que Jhe íobreveyo , cau-

fada dos continuados trabalhos,

por nam faltaras províncias na

correfpondencia de feus negó-
cios , Sc peia acodir com chari-

dade aos íõgeitos de ca/à,& of-

ficios delia.Eram tam perennes
os júbilos, &faudades que ti-

nha da gloria , & tam effkazes

[P. Bertk

\
lameoFe

tam vay

Roma.

OS
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os defejos que tinha de mor-
rer ,, que chegou a entrar em
efcrupula , & mandou pedir

licença ao fancto Patriarcha,

pêra lhe lerem lícitos eftes íuí-

piros pela morte tam defeja-

da
,
porque como tam filho

da obediência, queria que aí-

íim como vivèo obedecendo,

aílim também obedeceífe mor-

rendo „ Vifitou o por vezes

fanóto Ignacio neíta doença, a

fim de o coníblar
,
que nam

podia deixar de cauíàr gran-

de devaçam a vifita de tal

medico , em tal occafiàm

;

;

Sc por ultima deípedida
,

; lhe

lançou íua bençam , com a

qual finalmente foy gozar do

bem, que tanto defejava. Del-

le fe conta na hiftoria geral da

Companhia
,
que era tam íin-

gular a refignaçam
,
que- ti-

nha nas mãos da íàncta-obe-

diencia
,
que nunca noífo glo-

ríoíô Patriarcha ignacio pode

entender d'elle a que eftado,ou

occupaçam íe íèntia mais incli-

nado.

5 Entre outras obriga-

çôens
,
que temos à boa me^

moria do Padre Bertholame'o

Ferram , he huma
?
qué- por

íèu meyo nos trouxe Deos à

Companhia o Padre Francif

co Rodrigues , o qual en-
tre nos foy peíTòa de grande

importância . Tinha eííudado

em ' Coimbra , aonde teve Co-

nhecimento do infti.tutoí da

349
Companhia, Sc dali fe pai

íou a Salamanca , íendo em
ambas aquellas Vniveríidades

inhgne profeífor dos íagra -

dos Cânones, aqai fe encon-

trou" com o Padre Berthola-

mêo Ferram
,
que hia pere-

grinando a Roma • Sc movi-

do de fuás praticas , & mui-

to mais de feu exemplo , fe

reíòlvéo a deixar o mundo

,

Sc a.-entrar
1

na Companhia.
Tinha porém hum grande im-

pedimento , porque era alei-

jado de ambos os pès \ Sc por

iíío , ou andava em pè. alhéos,

ou' fufteqtado em duasmolle-

tas . Vemfe com tudo a Co-
imbra , entra a falar ao Pa^

dre meílre Simam, encoírado

emas fuás molletas
,
pedelhe$

que.o admitta na Companhia,

aonde finalmente foy recebi-

do. .IMas nam fey íê me-efpan*

tè mais do aleijado, que com
tal .confiança vinha pedir a

iRelígiam
, fedo prelado, que

com tal impedimento neíia o

recebéo ? Porém nam have-

mos de querer julgar-
c
asiboa-

fas divinas conforme ao con-

felho dos homens : prévio

logo o Padre meftre Simam,

como quem tinha grande dif

eriçam de eípiritos ,
que o

que faltava áquelle preten-

dente nos pès , lhe fobejava

com abundância na cabeça:

vio também as grandes par-

tes , Sc raros talentos de íci-

&

Como foy

recebido o

P> Frãcif

cõ Kodrl.

guês*

Gg encia,
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encia
,

prudência , & habili-

dade^, com que a graça liberal

íupria bem o defeito da nature-

za eícaça, como o tempo adian-

te nos enfinou; porque efte foy

aquelle grande fervo de Deos,

(a quem na índia chamavam o

manquinho) hum dos mais im-

portantes fogeitos
,
que deo ef-

ta província , em letras , & em
exemplo ; o qual nam tendo

pe's pêra poder andar por terra,

teve animo pêra navegar pelos

mares : a quem parece que fer-

viram as moletas pezadas , de

azas ligeiras , com que voou ao

Oriente , no qual doutrinou a

muitos com íua íàbidoria, con*

vertéò com feu zelo , allumíou

com feus fermoens
,
governou

com íua prudência, 8c final-

mente efpantou,com feus mui-
tos , & raros talentos . Agora
o deixemos íòbre fuás moletas,

continuando em o noviciado

de Coimbra , tempo nos virá

adiante nefta hiftoria , em que
por vezes falaremos nelle, & o

veremos em huma nào da ín-

dia , & nella o feguiremos

até deíembarcar em
Goa.

CAPITVLO XXVH.

Da occafiam ,
que houve pêra

hirem os wffos reltgwfos em

mifsàm a Congo- dafe hu-

ma breve nocicia

Ofar.

8.

eite

710,

DEtivemonos nosca

pitulos antecedeu

tes , em falar

"

i^—— i

miííoens dos noííos Padres em
Portugal , agora também fa-

laremos em outra , que fize-

ram a Guiné, acodindo nede

anno á converíam dos gen -

tios no Reyno de Congo, pel-

la occafiàm
,

que logo direi,

deferevendo primeiro brevifíi-

mamente aquelle Reyno. E£
tam

a
as terras de Congo na

Ethiopia inferior, junto do gra-

de rio
,
que os Portugueíes,em

o principio de íeus defcobri-

mentos , chamaram rio do Pa-

dràm
,
por cauíã de hum fer-

moíb padràm
,
que o capitam

Diogo Cam
;
cavalleiro da ca-

fa delRey, no anno de 1484.

junto a efte rio s levantou com
o efeudo das fanclas , 8c reaes

quinas de Portugal , pondolhe

em (ima no topo delle huma
cruz de pedra, embutida no

mefmopadrám com chumbo.

agora

Vide Ioai

Bairos na

insira Dí
lib. 3. c.j

R/o doI

drám.
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'de ala

junto

leyno

OtfgO.

b

heat or-

vc Atlan.

M.2.

r.de Lã-

n Aio ty-

Nilo

• nace

1 ala-

agora lhe chamam também, rio

de Congo
5
o feu nome,entre os

naturaes he Zayre, que em fua

lingoa quer dizer rioefpanto-

fo , cjue na verdade lhe quadra

bem o nome , pelo pezo das a-

goas, que leva
;

pela fermofa

bahía, & pela grande boca,por

onde fe lança ao Oceano.

2 He o Reyno de Con-
go grande, & povoado de mui-

ta gente
, toda muy negra, com

feu cabello revolto : juntodef

le eftà hum largo, & profun-

do lago , mais notável por íy,

que celebrado por efcriptores:

os modernos lhe chamam Ze-

bre: nelle ha tantas ilhas , &
de tam notável povoaçam, que

delias fe tiram
,
quando fam

neceífarios, trinta mil homens
de peleja, a que chamam Mo-
tèques. Tem efte vaftiííímo

lago duzentas legoas em ro-

da , & nelle tem íeu princi-

pio dous rios .muy caudaío-

íòs. Primeiramente (conforme

as informações que temos) pêra
!

a bada do Norte fahe hu fermo
|

íiíHmorio,aqué os efcriptores,
b

em feuslivros^ os geographos

em íeus mappas,ordinariamente

chamam Nilo,imaginando que

nefta vaítiísima lagoa te íèu na-

címento,q os Gregos,& os Ro-

manos tiveram por muy occul-

to,& myfterioío ; refolvendofe,

depois de grades pefquifu, que

era fegredo encuberto aos mor-

taes,defcobrir a primeira fonte,

na qual nacêra efte,q julgavam

pornã menos íãgrado,C| êcuber-

to Rey das agoas, como fe a na-

rureza(que aísi o diííeo
e Autor

das guerrasPharíàlicas)narn per

mitiífe,q vifsê os homês em feu

berço nacendo pequeno , &
com poucas forças, o mais fa-

moíò,& mais fecundo rio do u-

I niverío: querédo, q as gentes fe

admíraííem pelo ter efcondido,

& que nam o defprezaífem fe o

viííem pequeno»

3 Porém os Portuguefes,

j& os noííos Padres da Cortpa-

I

nhia, que paífeáram todo oim-
1 perio de Ethiopia fuperior(que

chamamos Prefte Ioam) nos

I

mbílràram claraméte, que nam
' nace o Nilo nefta lagoa Zem-
;bre , &que erram os autores,

iqué aqui lhe dam íeu princi-

jpio
j & também defenga-

nàram ao mundo , que nam
era efte myfterio do liacimen-

to do rio Nilo tam eneuber-

ito, como os antigos imagina-

ram; porque deícobriram a ori-

gem defte grande rio em o Pre-

. fte Ioam , bebendo em íua pri-

jmeira fonte, & vendo os mayo-

res íègrédos de fua infância,em
os confins dos Reynos de Go-

yam3, Sc Gamore; chegando a

ver cõ feus olhos o 6j nam pode

alcançar Alexãdre Magno, por

mais q o defejou,& pretêdèomé

íulio ^Ceíar, por mais diligécias,

q fez entre os íabios do império

Egytano
, moftrando difto tam

^Anno da

Copanlna

I-uean.Iin.io.

Non licuit po-
pulis parvúmte
Nile viderc,

A tnoiriuiue fi-

nus, & gentes

inaluit ottus

Mirari quam
doíli tuos.

rio Nilo

nace no

Prefte Io-

am.

Lucan lib. to.

Spesíitmihi

ceita videiidi

Niliacos fõtcs,

bellu Cmle re

jinquam &c.

:

m
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|
Vide Maffeum
hb.i.hift. Ind. .

propc princi-
j

pium. ;

Vide tlicar.or-

Hs.five flrián.

nov, par. t. in

tab.AEthiop.
infcr.

grande vontade, que dizia, que

largaria as efperáças, que tinha

em Roma
,
por deícobrir em o

Nilo a íua fõte;como fe julgàf

fe,q ficava bê recõpêíado o ap-

petite de poffuir a grandeza do

império , com a curiofidade de

deícobrir a origem do Nilo.

4 O legundo rio he oZayre

(a que os Ponugueíes, como jà

diíTemoSjChamã rio doPadràm)

o qual íahe pêra a parte occidê-

tal, tam furioío, & tam pujante

em fuás enchetes,tam poderoíò

em agoas , & tá íoberbo em fua

corrête
?q entra no mar pela par

te occidétal , abrindo caminho

largo , & rÕpendo eftrada fraca

(a pezar do mefmo Oceàno)cõ

tatá força, & cõ tal valétia, que

por efpaço de vinte 'legoas cõ-

íerva íuas agoas doces múy uni-

das,fem íè deixar rõper,& aííal-

tear das íàlgadas, q por todas as

partes o vam cercando,como fe

pretédeífe efte famoíò rio- pro-

var forças,em efquadram fecha-

dOjCÕ o mefmo mar oceano, &
negarlhe elle sò o tributo, q pa-

cificamente lhe pagam todos os

mais rios do mundo. Outro rio

também muy notável fahe de

outro lago menor que oZem-
bre , que eftà mais pêra a parte

meridional , ao qual alguns

geographos
f
modernos cha -

mam Zambere
, que nam he

de menor admiraçam : come-
ça elle a fahir logo muy cau-

dalofo pêra a banda do. Orien-

te , & dividindole por duas par-

tes ; vay lançar , como outro

Rheno
,
por duas bocas, fuás

agoas no mar ; & eftendendo

dous grandes braços pêra o

meyo dia, abraça, & recolhe

em fy a terra a que chamamos

Monomotapa, de tal vaftidam,

Sc capacidade,que conta em re-

dondo fetecentas legoas , & fe

pode chamar Mefopotamia de

Africa,como os antigos chama-

ram à terra , que fica entre a-

quelles dous tam celebrados ri-

os Tigres,& Eufrates: por onde

entendemos ( conforme a efta

geographia, que a alguns pare-

cerá nova)fer bem fundada a o-

piniâm dos que tiveram pêra fi,

que o grande,& eípantoíõ cabo

de boa efperança, alem dos do-

us lados
,
que tem cercados do

mar oceáno,pera a parte do oc-

cidente;& pêra a parte do Ori-

ente, tem outro lado pela parte

do Norte,todo cortado das co-

piofiíTimas agoas deites vaftiííi-

mos lagos, que ovam cercan-

do de mar a mar , 8c aííim fica

efte cabo feito ilha, cercado de

todas as bandas de agoas , par-

te íàlgadas, parte doces, que

aísim parece quiz a nature-

za por alguma via adoçar os

amargózes defte cabo tormen-

toíb
,

que também por iííb o

chamaram , Cabo de boa eípe-

rança.

5 Eftá o Réyno de Congo

nacofta de Africa occidental,

lançado

|
C\Panl

I Q
o.
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lançado defda linha equinoc-

cíal pêra o meyo dia, Sc alargã-

dofe muito pela terra dentro-

porque ficando Africa eftendi-

da da parte do Norte atè o ca-

bo de boa eíperança
(
que lie o

feu ultimo termo) íè contam fe-

tenta gráos, havendo do eftrei-

to de Gibraltar, aonde Africa

começa, quaíí trinta & finco

grãos até a linha equinoccial;&

dahi correndo outros tantos atè

o cabo de boa efperãnça, fica o

coraçam , 8c o meyo da Africa

debaixo da linha equinnocial,

8c da Zona tórrida, a qual os

antigos
f
erradamente julgavam

por in habitável, por cauía do

immeníb calor do foi, que com
aviíinhança de íèus abrazados

rayoSj cuidavam que totalmen-

te queimava as gentes,& torra-

va as terras, que ficam entre os

dous trópicos , debaixo defta

Zona
;
porém aos Portugueíès

deve o mundo todo o conheci-

mento
,
que teve aflim d'eftes

mares, como d'eftas vaftiííimas

8.

errados,& apertados conceitos;

porque
,
que importava fero

mundo grande,fe efte eíbva ef-

condido , como também ferve

de pouco o diamante enterra-

do, ainda que valha muito. Po-

ílo que noííos trabalhos em
parte foram como os das abe-

lhas, as quaes fazem o mel , Sc

outros lho comem; porque ho-

je os Olandezes fam fenhores

deftas conquiilas; & fe em Pin-

da.que he a principal efcala, fi-

zermos huma praça de armas,

|

íêremos fenhores de hum novo

jmundo, que vay correndo por

laquelle rio Zaire aííima, de hu-

í ma , 8c outra parte , aonde há

j

muitos Reynos,cheyos de mui-

tas drogas
3comque poderíamos

enriquecemos a nos, & fazer

!

guerra a noííos inimigos.

I 6 Aqui pois nefte coraçam ,

da Africa,debaixo da Zonator- j/fcjww t q

rida, & nefta parte da coita oc~ \ficam ju:o

cidental de Africa, na Ethiopia aCon&
inferior, fica o Reyno de Con-

go , ou Manicongo, confinante

regioens , as quaes fam habita- i
j
com outro grande Reyno, cha-

das de grande multidam de gê- 'jmado Loango, de muita frefcu-

tes , tam diveríàs nos coftu-

mes, como confinantes nas co-

res; porque todos, ou mais, ou

menos ( conforme trazem os

couros- da carne requéimados)

veftem de negro. Por maneira,

que asPartuguéíes,dehum cer-

to modo, acrefcentcàram o mu-

do , & o fizeram mayor do que

os homés imaginavam em (eus

ra de laranjeiras , 8c íruitas de

efpinho, como as noífas, & ou-

tras muitas arvores; habitado

de gente menos fafára que os

de Gongo, aonde hoje os Olan-

dezes tem muitas feitorias, &
he grandiííimo o proveito, que

delle tiram,de marfim, cobre,&

outros refoates. Sesuefe logo o

Reyno chamado Cacongo y
que

Gg 3
he
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he a máy do cobre , & de ou-

tros metaes de muita eftima.

7 Oscoftumesdeftasgétesde

Cõgo,íam jâ ta íabidos dos noí-

fos Portugueíes,& também co-

tados pelos noííòs hiftoriado-

res
,
que tenho por coufà efeu-

íãda referilos ; íó tocarei o que

a mim me pertence, qhe apõear

a rezám,que houve, pêra elRey

Dom Ioam ordenar efte anno
ao Padre rneftre Simam , que

mandàíTe algus dos noííos acu-

dir à converfám daquella gen-

tilidade. Porque depois de fi-

car deícuberto efte Reyno por

Diogo Cam,no anno de 1484.
logo no anno de 140 1 . fe bau-

tizou o mefmo Rey de Congo,
& o Príncipe herdeiro, filho

íeu, que houve por nome Dom
ArToníò

,
por reípeito do Prín-

cipe de Portugal Dom Aífon-

ío , filho delRey Dom Ioam o
fegundo, em cujo tempo foram

eftes fuceííos
;

por efta mefma
caufa o Rey de Congo fe cha-

mou Dom ioam , & a Rainha
também fe quiz honrar com o
nome de Dona Leonor,em me-
moria da fereniffima Rainha de

Portugal,;que aifi fe chamava.
8 Nam carece de myfte-

rio., que no meímo anno de

14^ 1
. em que íè fez o primei-

ro bautifmo de hum Rey tam
poderofo neftacoftade Africa,

& fe edificou a primeira Igreja

de pedra, & cal , no meyo da-
quella 'idolatria, naceíTe noífo

bemaventurado Padre S. Igna-

cio; querendo,parece,o Senhor

( que oceultamente cauíà eftas

maravilhofas confrontaçoens)

feftejar, com efte bautifmo , o

nacirnento de tam íancto va-

ram, fundador de hfía religiam,

ordenada pêra a converíám da

gentilidade . Foy continuando

nefte Reyno o conhecimento
da fé de Chrifto,com vários íu-

ceíTos,afsim no efpiritnaljComo

no temporal , defdo tempo del-

Rey Dom Ioam o fegundo, em
quefebautizou oprimeiroRey,

atè o tempo delRey Dom Ioam
o terceiro , trabalhando nefta

chriftandade , com muito zelo,

os religioíòs da íâgrada ordem
do bemaventurado Padre Sam
Domingos, & também os muy
veneráveis Padres , chamados
nefte Reyno de S.Eloy.

o O Rey, que no tempo,
de q himos falando neftaChro-

nica, governava em Congo , fe

chamava Dom Diogo y tk por-

que havia varias difeordias en-

tre dk , & o Bifpo Dom Ioam
Bautifta(que era peífoa de mui-
ta virtude, & nam podia deixai;

de eftranhar, quanto aquella

barbara chriftandade gentiliza-

va) mandou a Lisboa , por leu

embaixador, hum Sacerdote

Português, por nome. Diogo
Gomes,a dar conta a elRey Dõ
Ioam do que paííava acercadas

diíferenças, que tinha com o

Bifpo, 8c do muito que neceísi '

tava ;

uAnno ,

Manda
Rey de&

p pedii

pregado

res a ci&

D. Ioam,
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ê qua-

religio

nojjos a

mo.

tava aquelle Reyno,que íuaAl-

teza lhe acodiífe com algum

ípcorro efpiritual,como fizeram

os Reys feus anteceííbres. Ppz
elRey em confelho a petiçam,

que o facerdote lhe trazia, vio

bem agrandefalta,que naquel-

la nova Igreja havia de quem a

doutrinàffe , & lhe enfinàííe o

caminho da falvaçam; & aííen-

tou,que convinha ao ferviçode

Deos, & aoíèu,mandar àquelle

Reyno em miííám alguns reli-

gioíos da noíía Companhia: pê-

ra efte eífeito encomendou ao

Padre meílre Simam
, q fizeííe

apreftar quatro : & logo o Pa-

dre
(
que nenhuma couíã mais

deíèjava, qne haver muitas oc-

caíioens femelhantes) efcrevèo

a Coimbra ao Padre Luis Gõ-

çalves, que lhe mandàííe qua-

tro religioíosdo numero de vá-

rios
,
que lhe apontava

,
pêra a-

quella gloriofa miísàm de Con-

go,em Guiné.

CA PI TV LO XXVIII.

Do grane fervor , que home

no Collegto de Coimlra , pêra

a mi(fdm de Congo : de como

partiram quatro , comhuma

carta delKey Dom loam ; &
comoforam km recebidos

pr elKey de Congo.

^dhno d

Ccpdnbid
~™1 Anto que o Padre

| 8
Reytor Luis Gõçal-

í

ves recebèo a carta

do Padre meftre Simam, fez a-

juntar toda â communidade, &
lhes declarou a ordem

,
que ti-

nha, pêra a vi lar quatro dos pre-

íentes, três facerdotes, &hum
irmam,que fe haviam de partir

logo pêra Guine. Foram notá-

veis os fanótos effeitos,que hou
ve no auditório , com os quaes

bem declararam quaes eram os

defejos,que havia naquelles fer-

vorofos ânimos , nam fó damif-

iam do Reyno de Congo, mas

da converiam do mundo todo:

com notável alvoroço, & efpi ri-

tual alegria, começaram todos

a cercar ao Padre Reytor de

joelhos, & com as mãos levan-

tadas
, pediridolhe, cada hum

delles,com grande fervor, & ef-

ficacia^uizeííe íua Reverencia

nomealo,pera que lhe coubeíTe

|

tam ditofa forte,- àos rogos aju-

! tavam lagrimas^ntrepondojem

rezam de alcançarem o queta-

to defejavam, nam feus mereci-

mentos próprios/ porque deites

pouco fiavam, mas os de Chri-

fto Senhor noíío, em fua fagra-

dapaixam,nos quaes melhor li.

bravam eftes fervoroíòs defe-

jos.

2 Entre todos foy notável o

fervor do irmam D.Leàm Héri-

ques,de quem falamos nos cap.

i i.8c 1 3. nam cabendo nelle o

impeto do grande eípirito, que
^"conqo.

1!

Grades de

[ejos^teve

o P, Lèâm
Henriques

de hir a

Gg4 omovia

; !
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o movia , rompèo por todos os
t

irmãos, Sc fe lançou aos pès do

Padre Reytor Luis Gonçalves,

oeuindolhe corn lagrimas
,
que

i honra: da paixam de noíTbRe-

demptor , o nomeaííe pêra a-

quella miíTácn :, no lugar do|

irmana
,
que havia de acompa-

nhar os três íacerdotes . No-
táveis eram as rezoens , que

dava pêra íahirdefpackado ne-

fte íèu fanclo requerimento, to-

das nacidas de íèu grande zek>>

& reiigioía humildade; entre as

outras particularmente aílega-

va fua pequena edatura, que

nam era pêra apparecer neftas

partes de Europa 3 porém que

efte defeito lhe nam podia pre-

judicar em Guiné,& que quan-

do nam predaífe pêra outra

couía
,

poderia oceuparfe èm
fervir os Padres

,
que fofíem e-

leitos peraaquella miílám, Ef-

tas 3 & outras rezoens , nacidas

de huma vontade entregue ao

ferviço de Deos, & ao bem das

almas, fe reprefentavam com tal

affecto, que nam sò edificaram,

& confoláram muito ao Padre

Luis Gonçalves da Camara(Teu

Reytor, Sc íèu primo) mas tam-

bém tratou de dar hum meyo^
com que por huma parte âeíe-

riíTe a tam fervoroía irtdancia,-

Sc por outra fizeííe conforme a

obediência lhe ordenava, por-i

que ainda que o Padre medre
Simam lhe nam excluía expref
famente ao irmam Leàm Hé-

Cot>ank

8.

Nomes a

quatro I

tigiofm

,

foram ,

1 Congo.

v riquês, com tudo lhe apontava

huns poucos dos quaes poderia

eícolher quatro, Sc aííim foy o

meyo, que pêra a jornada de

Congo mandou três Padres,dos

que vinham nomeados,convém
a ia.be r, o Padre Iorge Va2,que

hia por fuperior da miíTám, os

Padres Chridovam Ribeiro, &
íacome Dias, Sc o irmam Dio-

go do Soveral ; Sc aviíou ao Ir-

mam LcàmHenriques,pera que

vieífe com os quatro efcolhi-

dos a Lisboa, ofFerecerfe ao Pa-

dre medre Simam, o qual daria

a íentença definitiva no caio, q
quanto da fua parte elle lhe da-

va liberal Iicença,por nam refi-

dir a tam louvável indancia.

Mal fe poderá explicar cõ bre-

ves .palavras, o jubilo,& alvoro-

ço , com que o Irmam Leàm
Henriques fedejou ede bom
principio do defpacho de íua

pertençam.

3 Chegaram os mifliona-^

rios a Lisboa
3aonde foram muy

bem recebidos do Padre medre
Simam, Sc ao Irmam Leàm He- 1

riques agradecèo a võtade, mas /°f
a

p%
nam lhe a ceitou a obra , julga-

j ámHeM
do por boas rezoens

,
que nam quês

convinha mandalo a Guinè,por

que parece que jà em efpirito

previa, como pay que era deda
província, quam neceífario ha-

via de fer nella o Padre Leàm
Henriques; o qual ficando com
o fentimento de nam hir a Cõ-
go , ficou com o merecimento

de

Nam qui

oP.M.Si

mam, qu
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cte/fobedecer a feu prelado. Po-

rém como era tam íincera efta

fua vontade , & tam entranhá-

veis eftes Teus defejos,toda a vi-

da íufpirou pela miííárn deGui-

nè. Os quat'ro,que lhe levaram

a bençam,por elle tam preten-

dida, & nam alcançada, fe em-

barcaram em companhia do

embaixador do Rey deCongo,

8c deram à vela em Setembro,

deite anno de i j47.&com boa

monfam, em breve tempo, to-

maram a ilha de Sam Thomê
(dõde he breve a paífagem pe-

raCongo)nella adoeceram gra-

vemente (que eftas íàm as pri-

meiras drogas, que oseftrangei-

ros recolhem neftas terras)d'a-

h,mal convalecidos , tornaram

a continuar a viagem ; 8c final-

mente foram embocar pelo rio

Zayre, chegando a Pinda,prin-

cipal efcala pêra o Reyno de

Congo,

4 Tanto que o Rey Dom
Diogo íòube da vinda dos Pa-

dres,os mandou receber ao ca-

minho , por dous daquelles íe-

357
prido , íobre o qual põem hum
couro de boy,ao modo de félla,

íobre elle fe aííenta o cavallei-

ro
;
levam efte páo dous negros

aos hombros,humdiánte,&ou-
tro detrás, hindo fempre alguns

de refreíco pêra fe revezarem,

quando o caminho he compri-
do . Nefta forma chegaram á

cidade do Salvador , donde o

Rey com feus filhos , 8c toda a

íua corte, fahiram a receber os

Padres , até huma cruz fora da,

cidade, com grandes demõftra-

çoens de amor,&bom gafa lha-

do.

'

5 Os Padres lhe entrega-

ram huma carta delReydePor-
tugal (que aqui quero por, pêra

que fe veja o grande zelo, &
jchriftandade deftepiedofifsimo

Princepe: diz ella aísim : Muito

alto,
(gfr

excelienteTrinche
, (çjfir-

tnam. Eu Dom Joam , Porgraça de

Deos, "Rey de Portugal
, ($r dos <Al-

udnno dá

CJpknhk ;

8.

i

ganes j dàqusm,
<^f

dalém m ir-, em
j

go

^Africa, fenhor de Cume , ffi
âa-con-

quiftaiffic. vos ewm muito fatiar,

como aquelle , eme muito preço,, (gr a-

Carta, que

elReyDom

Ioam ej
-

crevèo ao

Re)' deCó-

nhores de feuReyno, que os
;
mo: pelommo grande defejo,^ zflo

vieram tomar mais de fincoen-

ta legoas fora da corte, feftejan-

doos por todo o caminho com
baylos, & cantares a íêu modo,

& levandoos em cavallos feiti-

ços , conforme ao coftume da

terra, que he huma machina

rude , na forma feguinte: to-

mam hum páo de baftante

groífura , de oito pès em coro-

da cbriílandade devojfos )>a/?iíhs
} Qj

naturaes, de qtie tantoferviço ne

d no/To- Senhor
, (êh* tamanha honra a

Vojfapeffoaffiefiado. Efctl-ú Centre

as Padres da Companhia de IESC/>

Chnflovam Ribeiro
, (êfr

lacomeDias,

0j? Jorge TJaç , (gfr
o irmam Diogo

do Soveral, pêra os enviar a elle , ffi

ajudarem ao Sijpo Dom loâm 'Bau-

tifla
,
pejjoas mxy vtrtttofas, ($f

de tal

loutri-
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doutrina,^ exemfío ,
que e/fero em

nojjo Senhor , que mffo faram muito

r
mifs$ Pelo que vos regommto^ queJe-

j
tm de vos recebidosMf tratados com

odi a bemmidade ,
0r em todasfuás

oulas tam távweaaos como m'rezam;

$f eu corfo Mies , (gf Jtfaas
Virtu-

les, quefcmrâm tam bem a noffo Sc-

ihor^ffi a vós,fUscoufasdefeu offcioy

-0' bem da chrijlandade
,
quefolgueis

vos muito de o faztr -afsvm com elles
7

<jfo leveis grande goflo , ffi
contenta-

mento, itej muy excellemefPrinche,

(0f
irmam \ nofto Senhor ha]afenipre

voifa peffoa
y (ffr

real efado emfua "st-

Ba marda. Efcrita em Lisboa p . dê

^gofô de I 547,

6 Foy eíta carta muy fe-

ftejada por aquelie Rey deCõ-

go: mandou logo agaíãlhar os

Padres , com toda a liberalida-

de , conforme ao uíò da terra,

em caías palhaças
,
que aísi íàm

as que tem nas fuás povoações»

Nam defcaníáram muito os Pa-

dres (porque nam hiam a Con-

go bnícar defçaníb) logo trata-

ram de entender nos negócios

de fua miííám. Foram dar obe-

diência ao Bifpo Dom Fr.Ioam

BautiPca^-eligioíb da fagradaor-

dem dogloriofo Patriarcha $.

Domingos,que os recebèo com
grande benignidade,eítimando

muito o novo íocorro,queDeos

Como os lhe mandava,pera acodir a fuás

Padres a-' ovelhas. E pêra melhor effeito

codiram
1

(j as cou fas q Lie os Padres em-
ao bê dt'/> 1

• 1 • •. 1

'

\tes chrif-
prend!am,dividiram as oceupa-

\jiãos, çoens na forma, que podeííem

cultivar s 8c inftruir nas couias

de fua íàlvacam aos quejá cita-

vam bautizados,& trazer à nof-

ia fàncta fé aos que ainda efta-

vam cegos com a idolatria, a tu-

do acodiam os quatro religio-

íos, com grande zelo, fendo ne-

fta primeira entrada, em tudo

igoal o fruito; porque o Padre

Ch riflovam Ribeiro em pou-

cos dias inftruío, & bautizou

muitos milhares de almas, nam
perdoando a trabalho nenhum,

correndo varias terras, atravef-

íàndo mattos, paííando mares,

& vadeando muitos rios . O
méfmo fucedèo ao Padre Iorge

Vaz , com tam proípero íuce£

íb
,
que edificou três Igrejas , à

honra do Senhor , cuja fé com
tanto fervor pregava, huma de-

dicada ao Salvador do mundo,

outra da invocaçam de noffa

Senhora d'Ajuda , a terceira a

Sam íoam Bautiíta , acódindo

a tudo o Rey de Congo , com
grande vontade,& com grande

defejo de fatisfazer ao que

tanto lhe encommenda-

va elRey de Por-

tugal.

^Anno

Clganbn

8.

Bp fua

Jefla m
fámem)
jprinctpi

C A-
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CAPITVLO XXIX.

Do mais que fucedéo nefta

miffdmj & de como o fim

mm refpondéo a [eus

bons princí-

pios.

Em íempre os bõs

princípios fam pe-

nhores certos de

bons fins ; & tal vez grandes a-

liceííes
, que parece demanda-

vam edifícios eternos (cjue pu-

deíTem vencer no tempo os íe-

culos innumeraveis, & compe-
tir na altura com âs eftrellas do

firmamento) ficam fepultados,

nam menos debaixo do pezo

da terra, que no pego do eíque-

-imento; que nam houve na

cerra obra mais bem principia-

Ja,nem que moftraííe haver de

ler mais bem acabada
,
que a

que merecéo o privilegio , & o

nome de paraiío
a
terreal , no

qual Deos poz ao homem, pêra

o lograr. E com tudo íãbemos

de certo
,
que de toda efta.fer-

moía machina(que por fua gra-

deza, & mageftade demandava
huma eternidade de duraçam)

perdèo o homem, em muy bre-

ve tempo,& quaíi era íeus mef-

mos princípios -

y
contentandoíè

Deos com moftrara Adam,que

perdia em hum inftante,por fer

atrás.

peccador, o que poderia lograr

íèmpre, fe foíTe juíto.

z Muy bem principiada

eíteve por vezes a chriftandade Rez^mpor
de Congo; navegavam defta ve?

\qus ejies

os Padres com mar bonança \\cbriflãos

com vento em popa, bafejado
ion

peio Efpirito íancto; porém co-

mo era neceífario pregarem cõ-

tra os peccados públicos , âíTiro

como reprendiam os vicios no

publico, enthefouravam ódios

no particular
5
queriam o Rey

de Congo, &feus vaíTallos acei-

tar a fé , Sc o conhecimento de

Deos , mas qneriam eíte Deos
feito a feu modo; porque fendo

Deos o que fez o homem no

principio do mundo à fua ima-

gem b
; hà homens que querem

hoje fazer a Deos à fua vonta-

de; como íucedéo antigamente

aos filhos de Iíraeí, que enfada-

dos jà do Deos verdadeiro, tra-

tavam de fazer
c
divindades tal- I

fas;parecendolhes que hu Deos FectniVJsbi-

eito por lua mam , lhes ncai ia icm, &4do«.

mais a mam, pêra viverem a leu

modo, Sc lhe coníèncir feus pec-

cados.

3 Deita mefma maneira

ííicedèo .agora em Congo, aon-

de o Rey por huma parte, nio-

ftrava vontade de fer chiiítarn,

maspoftoque tinha o nome,

faltavamlhe muito as obras ; né

elie, nem muitos de feus vaííal-

ios queriam refíílir á fenfuali-

dade
,

que entre elles era muy
licenciofa , com o abominável

|

Gen. i .n. 17.

Creavic Deus
liominê ad ima
ginê, &fimili-

tudinS íuam.

uio
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Rey ck

Congo era

o mais ej-

\
candalojo.

\ 2. s ;Cor. c.6.

! n. i <;. <}ux, fa-

cietas luci ad

tenébras r
1 qus

atite convSíio

Ckrifti ad Be-

íial.

os Padres

quizeràm

faiar ao

Rey.

ufo de muitas molheres,& com

a continuaçam em íaas feitiça-

rias; & como o R.ey neftes par-

ticulares era o mais efcandalo-

fo,era também o que melão; fo-

fria fer emendado; & queria a-

juntar com a pureza da ley de

Chrifto as abominaçoens dos

erros gentílicos : porém ( como

dizia S. Paulo G
) nem as trevas

podem ter parentefco algum

com a luz ,
nem a verdade de

Chrifto com a mentira de Be-

lial. Procediam dos avifos dos

Padres grandes ódios naquella

gente barbara , contra feus pre-

gadores ; o ódio gerava deíãca-

tos , & d'eftes naciam deígo-

ftos,& defavenças, nam sô con-

tra os Padres, mas também con-

tra todos os Portugueíès. Atiça-

va o fogo o demónio, levantan-

do grandes incêndios de períe-

guiçoens,que juntamente abra-

zaífem os noííos , & de todo

ponto fecaííem as raizes , que a

fê catholica hia lançando em
Congo. lá fe atreviam a nam
guardar reípeito à Igrejajà def

prezavam íeus pregadores , Sc

tratavam, com grande calor,de

os lançar de fuás terras.

4 Vendo os Padres qsam
pouco reípeitada era a chriftan-

dade entre efta gente, que ain-

da fe moftrava tara barbara nos

mãos coftumes, quam impacié-

te aos bons confelhos; trataram

de falar ao Rey,pera ver fe com
boas palavras o podiam dobrar,

& emendar; vamle ao leu paço,

aonde lhes nam deram tam fá-

cil entrada (que até eftes bár-

baros íàbem difficultar eftas

entradas, & fe atrevem mal-

quiftar a íeus Reys) eíperâram

os Padres por muito tetrjpo à

porta,& ali fe puzeram ao mo-

do dos feus negros requerentes,

aíTcntados nocham com mui-

ta continência, em final da re-

verencia à peífoa real, fegundo

o uíò da terra, & eftiveram por

muito eípaço pretendendo au-

diência, lèm o Rey bárbaro de-

ferir a toda efta humildade, an-

tes dizendolhe(oqué parece re-

prefentava fen porteiro mòr
) q

havia muito que eftavam ali os

Padres pêra lhe falar , reípon-

deo de dentro muito alto

(nam como íèreniflimo, que el-

le queria íer„ mas como impa-

ciétiííimo,qual na verdade era)

com brados deíen toados
,
que

íe foííem,porque lhes nam que-

ria falar. Tam levado eftava da

paixam brutal, que nam queria

dar entrada aos Padres,que lhe

pretendiam fechar a porta aos

vicios, a que elle dava fala fia-

ca em íua caía; & affim fe reco-

lheram pêra caíà,íofrendo bem
efta repulíã; & dando graças ao

Senhor ( como faziam os Apo-

ftolos
d

)
pelos fazer' dignos de

padecer afrõtas.por feuíãn&ií-

fimo nome.

5 Sentiram os idolatras

feiticeiros efte roim animo no

deprado

Aift, «.ç. n.,

Ibant gauaí

i oôfpeiflii c

cilij, ^uoni;

digni hábil

funr, pio no

nc lclu.com

meliampati



Livro pegando. Caf XXIX.

eoRey

>go co-

ou a

W;res

36l

0. 2}.

erfequê-

in cívi-

ca fugite

depravado Rey,& com artes di-

abólicas o atiíTavam mais con-

tra os fervos doSenhonchegou

elle a ordenar aos Padres 3 que

iitra prega ííem. Quando elles

ifto viramjhe mandaram pedir

licença pêra fe kirem a outros

Keynos,cjue os défejavam, pois

nam achavam lugar aonde os

pediram; como Chrifto Senhor

noíío e dizia aos Apoftolos,cjue

fizeiTem, quando os nam rece-

beííem em huma cidade. Tan-

to que o Rey entendèo , que

os Padres tam de propofito tra-

tavam de Tua partida, arrepen-

didodo que tinha dito, lhes

mandou rogar
>
que íe nam

foííem ; nam porque o tal arre-

pendimento naceííe da emen-

da, que devia ter, mas pelo

temor de perder a amizade de

hum Rey tam poderoíò , co-

mo elRey Dom' Iòam o ter-

ceiro ; & por arrecear de per-

der os ganhos, que à terra lhes

traziam os Portuguefes
;
que

aíílm fuCede a íemelhantes pec-

cadores
,

que fingem gran-

des arrependimentos
,

quan-

do tratam de mayorês interef

íès:

6 Ficaram os Padres

por entam apróveitandofe d'e-

fta occafiàm , continuando,

COFrVgfãrtde liberdade, em feus

fanecos exercícios , de pregar,

confeííãr , & reprender os vi-

dos
;
porémeomó ' o coraçam

do Rey eftava entrado da pe-

lAnm da

Cótíanhu

8.

Ckinua a

çonha, nam pode por muito
tempo diflimuíar o odiç

, que
tinha aos pregadores do Evan-

gelho
(
porque aflim coftuma

íuceder
,
que huma vez que-

brado o freyo do honefto , &
virtuoíò , íe corre defpenha-

d amente em todo o precipicio

de maldades
) perfeguio aos

Padres tam duramente
, que

por vezes eftiveram perto do
fio do cutello, com que o tur-

bulento Rey os coftumava a-

meaífar . Eítendeofe o prever-

Io ódio contra os mais Portu- j \lsy jé
guefes , faltando pouco que Cogocdtrâ

os nam mandaíTe degolar a to- os chrif*

dos
;
porém a rezam deitado **0$*

(
que muitas vezes acaba mais

com os Principes , do que os

refpeitos divinos ) fez ferenar

algum tanto aquelle animo
perturbado , perdoando aos

Padres, por nam quebrar com
elRey de Portugal , cujo gran-

de poder , ainda dejtam lon-

ge, metia medo a toda Africa;

baftou efte reípeito humano,

pêra fe nam manifeftar de to-

do por outro Herodes fen-
j

tido
,

por lhe eftranharem j

fua abominanda fenfualida-

1

de.

7 Porem ainda que o

Rey impio atou fúas mãos pê-

ra ferir ,'•• deixou muy folta a

lingoa ! peia matar , coufa in-

digna em peíToas reaes
(
por-

que o vaííallo gèneroío me-

lhor íofre o golpe da efpada,

Hh me
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que a ferida da e/pada. ) Foy
o bárbaro tanto adiante em
fuadeícompoííçam

,
que nam

fofrèo o embaixador de Portu-

gal tal deíâforamento 5 em -

barcouíe pêra o Reyno , Sc[

em Tua companhia fe veyo o
írmam Diogo de Soveral,com

:

ordem de íca fuperior
,

pcra;

dar conta ^ e^Rey , Sc ao Pa-!

dfé meftre Simam, doquepa£-

-íãva em Congo ; Sc depois de

chegado , íè embarcou pêra a-

índia , com© íè a jornada, gjaé;

fe a Gongo y tlke fèrviffe de;

enfayo peia a navegaram do»

Oriente^ ^Ficaram os ires Pa-

dres naqueMe deílerro , íêm
lhes darem licença pêra exer^

,

citar íèus apoftolicos rmaifte-v

rios , íentindo ,por ifto/mnit©

mais o trabalho
, qat padeci-

am^ à vifta decantas -almas re-

midas com © Tangue de Ghfi-

fto, femlhes poderem moftrar

o caminho da verdadeira -li-

berdade.

& í^èíra fogueira de cal-

mas , & nefta fragoa de delga-

dos
, sô ficou aos três Padres e

remédio dos três
f
mancebos

J

na fama 1 ha de Babylonía , dan

do de decontino graças,& can-

tando louvores a E>eos
3porlhes

dar tanto que padecer por íèu

amor : âs grandes incommo-
didades do clima da terra •, íe

foram ajuntando outras ma-
yores do fentimento do cora-

ram 5
eftas trariam ao Pa -

1

Trabah

£& mo
do P. j

dre Iorge Vaz , íiipeiior cia

miíTám , fobre ejaem mais car-

regavam os trabalhos
1

tam

coníumido , que por obede-

cer aos companheiros, íe hou-

ve de fahir da terra
,
porem

jà tam desfeito, que cm breves \gef
r
az.

dias trocou os- trabalhos defta

miíèravel vida,pelo deícauíoda

eterna,que km duvida eílá poÇ-

fuindo, peia muita paciência,

charidade, & longanimidade,

com que procede© todo o tem-

po em que efteve no Reyno de

Congo, pegando àquelles bar-

baros,&domefl:icando a-quellas

férasjtam brutaesemíeuscoflu-

mes, como inconílantes nos

propoíitos; porque fe hoje fe a-

brandavam -aquellas pedras du-

ras , êç feguiam a íuavidade da

muíica d'aquelle íèu divinoOr-

pbeo(que com a melodia da ci-

thara do Evangelho, lhes que-

ria mudar a natureza de fera,

emeoraçam de cera) dahi a

pouco tornavam atrás ^ & fica-

vam tam penhaíco$,como íe ca-

da bum delles tiveíTe nas en-

tranhas os rochedos do monte
Caucaíò-. E nos também por

agora os deixemoSjque ao dian-

te teremos varias 'occaíioens de

ver como os noíiòs cõtitvuâram

tam afaítada>& trabalhoía mif
iam, na qual, ainda que muitas

vezes perdemos o trabalho,

íèmpre aíTegu ramos

o premio.

CÃ-



'nno de

'iffo~M

47-

Livro fecundo. Cap.XXX.

:.8.n.n-

tetro Sa-

oucniam
apis quz
tnt.&e.

b

:.i6. n. 17

iscsSimõ

na
,

qui.i

&íanguis

rcvelavit

CÀPITVLO XXX.

De huma carta, que nefle an-

no dei^Af/. efcreveo no(fo

fàtmrchafanão Igna-

cio aos Irmãos do

Collegio deCo-

imhra*

E rrmy próprio

de hum pay cui-

dadofo, trazer sé-

pre os olhos fobre os filhos

mais queridos, advertindo em
fuás acçoens , nam menos pêra

os louvar
,
quando procedem

como virtuofos, que pêra os re-

prehender
,
quando erram co-

mo homens . Doutrina foy ef-

ta 3 que nos leo o mefmo Ver-

bo encarnado em íeus difci-

puíos ,. que amava como pay,

& doutrinava como meftre

.

Teve Sam a Pedro , fendo dos

mais validos, repreheníãm com

nome de íàtanàs ,- por huma

falta , que fe bem naceo de ig-

norante, nam procedeo de i-

nimigo : teve também feus

louvores b
,
porque foube co-

nhecer a quem feguia como

homem , & adorava como a

filho de Deos , vendofe bea-

tificado da boca do paftor e-

terno ,
por íàber conhecer

quem Chrifto era . A outros

& de |

Man
M
c
f

20 - n -

22. Nelcitis

2, 6 3 lAnne da

Apoifcoios reprehendeo tam- )
cTr'hia

bem o Senhor de ambicio- |®

íòs , em pretendei

nefcios
;
em pedir. A outros huid p« tatis -

também eftranhou grandes ri-
Lucc<5n«

gores em caftigar culpas pe~
j

quenas, por nam ferem bons

diícipulos do meftre
, que os

eníinava
,

pois queriam cafti-

gar
, com furiofos rayos , def

cuidos de homens ignoran -

tes . AíTmi o fazia noífoglo

riofo Patriarcha , como ver-

dadeiro difcipulo de tam bom
meftre , 8c vivendo fempre

com os olhos , & com o co-

raçam , íobre o feu muy pre-

zado Collegio de Coimbra

,

por efta fer a mais prècioia

joya, que tinha fora de Ro-

ma ; 8c vendo quam bem
creria a fabrica material do

Collegio
,
quiz também por

carta própria promover o edi-

fício eípiritual das virtudesj pê-

ra iíTo lhe efcreveo huma car-

ta nefte anno de mil y & qui-

nhentos , 8c quarenta , & íete,

8c outras poremos noi livros fe-

guintes, que devemos eílimar

como pedras precioíifíirnas, &
como fundamentais dos pro-

greífos efpirituaes , tam bem
defejados por noíío glorioío

fundador ; 8c he bem que nos

andem mais preíèntes na me-

moria,que as doze, que em no-

me das doze Tribus mandou

lançar o Patriarcha lofue
e na

paííagem do povo de líraeí,

lofue G.4.D.8.

Duodecim la-

pides pofult lo

fue inmedio
lordanisaJveo.

Hhi' >era
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1 547- là do cèo, aonde noíío Patriar-
i

cha deícaníã , nos eftâ excitan-

,1o a memoria dos bons confe-

ikos , que neíias cartas nos

deo, pêra que nunca íèus filhos

;

deixemos de exercitar por o-

bras , oquetai pay nos adver-

tio por aviíbs . Referiremos :

agora aqui a carta, que efbe an-

no eícrevéoa Coimbra, a qual,

poílo que aos que aterem pa-

reça comprida , íè a filhos

memorias d>e pays nam enfa-

dam, aos noííos,efcritas por tal

pay,fempre recream: começa a

carta -deita maneira,

tatua I

% Jtfimma graça, $> amor

P.S.Ignã- \
eterm de Jcflu Chriflo rufio Salvador,

fejaflemfre em
nõflflô

favw 3 ffi
aju-

da . jimen, *Por cartas de meflre Si-

mam 5 ^r de Martinho de flanela

{rt&ij tenho ca frequentes novas de

todos,^ flabe ôSmmr , de quem to-

do o bem defende , de ftanta confoía-

çam ,
(fifi

alegria, me ke faher o que a

divina Jtáageflade "pôs ajuda, afsim no

efiudo das leivas,como das Virtudes, fifa

bom cheiro delUs, que ainda emfartes
tam difames defias, animam, (gr edi-

fiam a outros ]

y
de que todo o hom ehri*

fiam deve terfarticular contentamen-

to, feia obrigaçam ccmmum , aue fa-

dos temos a bufar a honra, (^r gloria

do noffloereador , tio tem defia ima-

gem,remida com ofangue , ffi vida de

fiu unigénitofilho, ^4mmfarticular-
mente cabe grande farte defle gofio,

fois eslou tam obrigado avos terfar-
ticular amor dentro de minha alma,

Chroiucã da Companhia de lefii,em Portugal.

for tudo feja fmfre glorificado, jgjr

bendito o ireador ., (gf iledmifior

mfio , de ema "twêraliáát.e m(inità\

mana todo o bem
, ($graça. 'Pra-

za a flua divina fieduide aí rir cada

dia mais as fontes defia divina ps*-

fericerdia , Pigmentando, (&fremo-

vendo o qite em Cofias .almas tem fnn-

cifiado . "Nem duvido da 'fumwa

bondade fummamemt ecmpuimcc t,~

va de feus bens
, (fir

daquelie amor

eterno
f -cem que nos quer dar toda a

ferfeiçam
(
:ccm muito mayor vonta-

de , .do que d nos temos Pêra recebel-

lã^j que afim vfará : quem^mfen-
do afim , nam nos .animarafiu eter-

no filho ao que
fló

defina divina mam
fodemos alcançar, dizendo : ; Eíto-

teperfe&i, íJcut & Pater vef

ter cadeíris perfcclus d\.^fism>

que idefia farte certo he que elie efia

frefles , cem tanto que da nofiafarte

dé 4 humildade lugar fera muito fe

receber de fuás grandezas r0r Vir que

uflamos íf das mercês, que já nosflt^,

^r das qpte eff
éramos nosfaca deflua

divina grata,

3 '*N.am deixarei nefiefarticular

,

defior-ejfõras, ainda aos que entre Vos

vameorndii. Que-certo vosfofflo dizer,

que muito Vos avetsde eflremar em le-

tras,
{êff

virtudes,
fle

aveis de reflfonder

ao que «vosfizefies,(fifi•faças efierar,

nam si mjfle Tcejno de fortugalfenam

em outros minto dislates-, qae vis7os os

fldeorros^ ajudas interiores,(çfiexte-

riores,qZteos NjS.vos dáfor todas as

Vias,com rezam eflferam de vósflruito

muitoiraflordinarw,B aflsi he-, que a ta

grade obrigaram de nverflanBarnéte

,Â<ino

Cpaú

ATar.cí.i

ceme
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Livro (egtmdo. Kjcrjh j

como tendes , nam fatisfaz, procedi- ,

mento ordinário. ZJede qual he Voffa

vocaçam,
($f

julgareis, que o que em

outros namfera pouco, ofera em Vos:

porque nam vos chamou 2)eos das tre-

vas,! admirarei luzjua,pafadovos ao

Tieyno de fcufIho muité amado (como

aos mais freisfmasperd que melhor co-

fervaffeis a pureza devofa aíma,(pj'ti-

vcfíeis mais unido o amor nas coufas ef-

pirituaes defeuferviço,ouve por b~e ti-

ranos do perigofo golfam dejle mudo,

a

fim de nam perigar vofa conciencia no

mcyo das tormentas ,
que nelle cofuma

levantar,de hm parte o vento do uefe-

\o, ora de riquezas, ora de honras, ora

de deleites . E de outra : o do temor

de perder tudo lílo.E tamhem pêra
q

eflás coufts baixas fe nam apoderafse

de voffo entendimento,^ amorfazen-

doo repartirpor varias partes, ffi
vos

pudefjeis todos converter, (gjr empregar

naquillo pêra que fofes criados
,
que

he a gloria de Z>eos
7
($r a yoffafalva-

çam,0f dos próximos,

4 E dado que a efe alvo tirem

os institutos da vida rehgiofa , com tu-

do a divina bondade <uos tem cha-
\

mado a efe , onde nam com humagé- 1

ral direcçam, mas metendo nislo todo

o cabedal de vofa vida, (^f trabalhos^

haveis de fazer de vós hum continuo

facrificio a divina gloria
, (çfr

honra,

0r falvaçám dos próximos ; traba-

lhando nella com o exemplo ,(^r af-

fetluofas oraçoens , com que a divina

providencia ordenou,que hunS doutros

nos ajudafemos. "Dondepodereis ente-

der, quam nsbre,($f realhe o modo de

Viver,que tendes efcolhido, pois nam
fí*

<6j
mente entre homens

, mas ainda entre

\
anjos nam fe podem achar exercícios

(

mais nobres dos quefam glorificar ao

, crcador em [y , (^r reduzir a ellefuás

I

cn.iihrm , em quantofam capazes da

[pamapaçam da divina gloria, .ytfim

j

que cmfderay vofaprofjfam ,pera de

humapane vos confiardes,tffa- dardes

ao Senhor infinitas graças por latos be-

nefcios,
r

yj doutra pedirlhe efpecialfa-

vor,pera refponder a ella, ajudados de

grande esforço, (gr diligencia, que Vos

he muy neceffana perafahirdes cofins

tam importantes. 'Por amor de IESZJ

Chnfo nofâ Senhor,ffiRedemptor, que

efquecendovos do quefca atras, vos cf

tendais com S. Tauio,
h

ao muito que

vos fca por andar no caminho da per-

1pciçam.yífroxidam , tibieza,0rfastio

do efudo,(gfr dos mais exercícios virtu-

ofos, aveyos por inimigos declarados dos

fw,quepertendeis-, nem confntais,que

vos levem ventagcm osflhos deste mu-

do, em bufar, com mais indufna, 0r
cuidado, as coufas temporaes,que vofou-

tros as eternas, Envervonhaivos, meo J
1

elles corra co mayorprefa Pêra a mor-

te,do que vóspêra a vida.Tendevos por

homes pêra poucofe virdes que hu cor-

tcfam ferve com mais cuidado , a fim

degrangear a valia dofnncipe da ter-
j

ra,que vos a do Tíey do céo:(êfrfe hm
foldadopor hufumo da honra da viBc-

ria
-> (gjf

a
fei* defpojo ,fe poem em, capo

cb mais determrnaçam,que vóspela glo

ria
7
que Vos pelofenhorio do mudo, e de

vos mefmos-,nam vosfeja efafraqueza

de pouco pejo,(fffvergnoha^Namfjais,

por amor delSl, $, remifios no exerci-

cio,(êfrguerra da enquistada pe:fsiça,

iSi-tinio dj

Cópardia
'

3.

a.tPhil.c.3. n.

3. Quce rctvgi

íiintobhviF-

cens.&e.

a
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tendo entendido o fie diz. ofabio ,
que

o arco quebra for eflar femfre ente-

fado,(gfr o animofor eslar remiffo,^

a alma dos que trabalham fefortale-

ce, (êfr engrola , com» diz. d Scnftu-

ra.

5 Procuray de entreter ofavor

fanilo , fera trabalhar noefludo daí

letras,
(êfr

da virtude
,

que afsim em

hum,como em outro , vai mais hum <t-

80 mtenfo,que muitos remifos ; ($ff
o

que nam alcança humfroxo em mui-

tos annos, hum diligente cofuma alcã-

çar em breve temfo. 'Nas letras efla

clara efta differença : a mefma hc no

vencer dasfaixoens , (jfrfraquezas, a

que noffa natureza efafogeita. E no

aqumr das virtudes certo he ,
que os

remifos, forque nam felejam contra

fy,
tarde, ou nunca chegam agozar da

faz^defua alma , nem afoffuir algua

virtude ferfeitameme. Sendo afsim,

que osfervorofos,(èk diligentes em bre-

ve temfofafiam avante em huma cou-

fa, ($f outra. 'Pois o verdadeiro con-

tentamento, que nefía Vida,fode haver,

a exfcriencia moHra,quefe nam acha

nos froxos,(^r remiffos,fenam nosque

fkmferventes nofervido divino. Por-

que esforçandofedefnafarte afeve-

cer afy mefmos, (gr 4 cortarfeio a-

mor frofrio,defarreigam defy as fai-

xoens interiores , (çfr
as mclmaçoens

viciofas defua alma. E também com

alcançar os hábitos das Virtudes, vem

como naturalmente a obrar comfacth-

dade,(çff alegria,conforme a elles.Pois

com forem ofeito a Virtude,fediffoem

a receber da mam de T)eos,fijfsimo cÕ-

folador , a fuavidadc defuás confola-

íAvrro\

çoens, fois ao vencedorfe da o manna .

^ lfarf'

efcondtdo. Pelo contrario,a tibieza he

caufa de VíVer hum cem molefias,nam

deixando tirar a caufa delias, que he o

amorfrofrio$& defmerecendo cm tu-

do ofavor divino.

6 Por tanto deveis trabalhar

mais defrofofito em ^offos huv&veis

8.

exercícios que nefía vida feentireis o

á
ad Roro.
n.iS. N.

c-ondigr;

fiones iro

pons id
glotjã, cg

vdabnvj
nobis.

fruito dofaneiofervor^nam so nafer-

feiçam de voffas almas , mas ainda no

contentamento da frefente yndá. Pms

fe atentaisfera ofremio da eternaÇem

que todos devíamos fycqmri.Hmen.te

for os olhos ) facilmente vos perfuadi-

ria S.PaulorC que nam um que ver.os

trabalhos dcjle mnndo fera afutura

gloria doy outro , a qualfc ma.ffara

tm nós, forque o momentâneo^ leve

de noffa tribulaçam,nos caufa hum fc-

zp degloria foíre maneira extellemc,

($r eterno. Efe islo he afsim cm todo

o chrislam , que honra , fâfr
ferve a

"Deos,facilmentefodeis ver quanufe-

ra Vofja coroa , fe reffondeis avcjfo

inflituto, que he r/tmfomenteferirdes

a T)eos em woffafefoa.mas trazerdes

a outros muitos d honra
,
^r ferviç o

do mcfmo Senhor
,
fendo do wtmtro

daquelles,que infruem ai.outros^^f-os

trazem d virtude,
(çjf for.jjfo refflan-

deceràm como efrelias do firmamento

por toda a eternidade. Eíle louvorJa ;

r«ieeta
l J

\

ftelbc ín,

a Scriftura A Jagrada aos quedihgw- mz% Xl

temente feemfregam- em feu offew,

afsim he defois de exercitar as armas,

como dantes em as affareihar. Que

doutra maneira certo he-,quenmn ba-

fa entender em obras
, que defyfam

boas ,fois nos dirá . o Profhua lere.

mias,

Dan.c .1

:
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Livrofegundo. Cap.XXXI. 367
mi-dft,:* que maldito he aquelle quefaz,

os obras de 2)eos com negligencia: 0f
S

\

( Taulo;que muitos correm as Pare-

lha*^mas humfó recebe o Premio
; (g^

que.nam fera. coroado
,
ftnam o que

legitimamente pelejar; que quer dizer

o que bem trabalhar.

CAPITVLO XXXI.

Continua a doutrinada mefma

-, carta de S.Ignaáo.

Obre tudo ijfo queriafe ace-

aefje em Vos o amor puro

de m,jJo Senhorffi Tiedemp-

tor-
y ($f a defeco deJua honra , ($f da

falvaçam das almas ( que elle tanto d

fua cufdrcmiò) tendo a ifoparticular

obrigaçam^poisfoisfoldados feus, com

efpecial'.titulo,0f foldo nefdfua Com-

PanhiOK- 2)igo efpecidl , Porque outros

muitos,hd ghaes
,
quegrandemente nos

obrigam., d, zelarfeuferviço,^ honra.

Solda<feu he todo o natural que fois/$f
tcndesypois deJua mam recebefes,($f

hoje vofuls todas aspartes^perfei-

çovns. da alma^ffi corpo,
ffi

bens ex-
\

tenores, Soldofeu fam es bens efpiri-

tudes-defud graça,- com que tam libe-

ra(,(êfr benignamente nos anncipou^

nam deixa ~ de os conferear em nós,

fendo tam rebeldes
,
0r contrários a

Jua divina 'vontade.- Soldo pujamos

inejiimaveis bens da gloria , a qual

[ffe^ndahilhe vir algum proveito) Vos

tem aPparelhada,^ pfêmetida , com-

municandovos todos os thefouros deJua

bemaventurança , m a que fejais por

huma eminente participaram defms

perfeiçoens^que elle heporJua ejjen-

cia
y ffi

natureza. Soldo he finalmente
%
todo o mundo univerjò

y
0r quanto nel-

le fe contem, afsim corporal\como efpi-

ntudl
,
pois nam fomente T)eos tem

fofo em noffo mmiHeno quanto ha

debaixo do céo
, mas toda aquellafua

alta corte,femperdoar a nenhuma das

hierarchias celejliaes.
,
pois todos os ef

pintos bemavemuradosfe oceupam em

fervir áquelles, que entram na herdça

dafahaçam eterna. E porque todos

eslesfoldos nam bafiavam , fefez. aJy
mejmo preço nofo, dandofenos por ir-

mam na mefma natureza,
,
porpreço

de noffa redempçam na Cruz., por

mantimento, mejinha
, @fa companhia

de noffa peregt maçam na fagrada

Eucharijlia. quam maofoidado he,

d quem nam bafam tantosfidos,perd

fe animar a traPãihar pela honra, do

feu Príncipe ? 'Pois he certo, que por

nos obrigar ao procurar,^ defejar co

maispromptidam
y
quizJua dmnaM.a-

"~ geslaae antmpdrnos com eíles incom-

pdraveiiy
ffi eufofos

benefcios ., defpo--

]ando (em certo modo)fua perfeitifsi-

i

ma felicidade de feus bens, por nosfa-

!
zer pdrticipdntes delies , pois tomou

\
nofias mifenas pêra nos femar delias

y

[

qmz^fer vendido por nos refgatar , in-

famado por nos honrar
,
pobre.por nos

\ enriquecer, morto com tanta ignortiinia

por nos dar vida immortal
y ($jf

bema-

venturadd.

1 quam eslranha ingratiddm,

(êk dureza he a de quem , com mdoif

to
y
namfe da por muy obrigado, dfer

muy diligente em Procurar a honrâ,0f

uAnno da

Cpanhta

8.

Hh 4 louvor



Clfúo de
bole tdrtt poucos obreiros, q lufam a

fy}e nam djefi Chnfio^por tfo mui-

to mais vosdeveis esforcar/obiar por

diate om *$W -outrosfdtam,pcis Deos

v&sfez^tfid particular gràÇM da voca-

Cam9a
!qm vosthamm, ffidos propofi-

mJ$r Àefe\OfS^que v<w áá.

j G ® ate aqui temo duo pera ej-

368 Chi úàcà da Comfâéia âkj%em Portugal.

louvor de Chrifio j\r«£, Efe vedes vf-

ta ohngaçam
, {çf

vos defeyis empre-

gar enifeu dmnefervico/m tepo eims
i

I

em que hemcefano mfirarfor eiras ]

voíjo dfejofpmde -os olhai em todas as \

partes do mudofiiÇcáifz;/ vtdie õdc- ht j

j
horada-a émna Jfró^vkadi; om'f '<x~

\

.]

:ieraaajua immerfa frade^ md? $&-
j

\ nbecfda (ka úUáma &r wfàii*£ kon- i pcrtwgm dermeafazer _.„

dade-mde fe cupra -fim. vi)ode sacnísi- 1 Pouco anda. rum hkde fir occafiam ac
I ' J l J

_ • > -\ t / ir ] r
\ ma^- nam ws -cauterd vcepívu dor.

j
dar em outro ftr^emo dejenores indij-

j
ver tomo m mudo 'he imorad:a,d.efpn-

]
vetos^que dsdolcas nam procede some

^ãdojjhsfmúdc (eufknlk vnwejf' & j H de toffasfriastfmlhe a nvTezajrnas

doutrina de ChnftOj eiírfm fbedma^ \
taln de timos. qèetes9 qual he o dtma-

deslparaâíi^ftt exèplo efj&mdoMprc»' \ fiado ferws\ racionava devaça,diz^S*

co defeu s2gue
}mi *é&fi <mfid®^mkk

j

^a^lo/cÕfrmadef et odúffalmif^.

mjfâfd^r-tt$or^V£ridfmLGsdddâ~\ '^A'dmya h £ey ama o jttizjflue quer

lefi apr&yèiie, $Ms &s Wfâs vmwjhs'\ dizer.& ddiriCâ-
y (?& o quefe figurava

correr .e,ue

preximosye&m'o m ima imipedl fim- 1 m 'Lew.ico^ onde Deos madav^que e

tlifsima Trindadetâfr-edpas^dejiMjdoA todo ufacnficwf oíferecejjefoí,que (jg-

ria/éplos do Spirito S.mérbi ãvEhtM nifcâ-dfd^Joria.B^he afsi que-nenhu

fie S.%1^ remidos-dÕtaus dor&^fa^ú xírdtl-matí effcâz^ã'v inimigo da natu

mm^rfeu sãgue^/ede-etn quatam:\ teta hsmuna,pera tirar do coraçam a

feriajv 4êum'mttidmmrtt:prcfud.a$ \ ]
Verdadeira thandade

y
comofazer que

trevas de igmrjàd-
y
(gr iial úfsfiade \ }fproceda nellaincautamente^ nam

de defesos^vaos temsfes^fr^-sfittnisl \coforme i rezamfitperwr. Em nada

perturbaçõesconqmjIddêSy^handos
[

fejâsnimi5)Íi:

ffe o 6Utro'\E afsifdeve

por todas as parles dt íamos-mtmgvs ]
jguardar 'ainda na mejma^ttfica^csmo

vifwis^j' mvifivás,-ã'rijèõ de perder^ Jedes mEcdefaftico^.lSlam queirasfer \

^/llKO l

Copanhh

.ad Rom. ii

1 . R-aiionab

obíaguium \

•flrum&c.

• g
-Pf-jg. n.

3Ioner tccís

tlioium dihg

h .

Xev..c..i ii>i

Quodcirm|
obtuJetis fa

falcconduui

nam afazçda, ouvida téporalfenam

a

Tteyno^fhcidadteterna^decair
na mt&Lravdmiferia^fogo doinfer

no, ¥)ign
:

pú? refumtr tm poucaspata"

)>ras^f l/e -cofdtrats a oh-igaçam, d
fedes det-ornarpêlaUóràde lefwCkn-

flo S."N,
(íf pela

fdvs.cam dosprexi-

mos,enfedéreis opua-dsvrd^xoufa hey q
vos dtfponhàis a iSo-o trabafho

}
per<t

Vosfazfr idóneos iwfirumetos dagraça

'aemfiadaxdete jufh^que a nam ter tf

ta moderaçã^ obe fe civer-ttem malp

4 virtude em vicio
y (^ nace outros m-

convenientes^que encótram a teçam de

que afsi cammhaS) primeiro he,ãvam

pódefervir a jDeos muito tempo ,
como

acotece na checar tio fim do caminho, o
O J

cavalio,q noprincipiofazjmityccprtdas

jornadasfintes ceflimaferrfueve a oc-

cupar "outros cm ofervir.O fegudô^uc

divina pêra efe cffeito. mrmete aVedo
J

' na cojlumafer de duraoqueafsi cami

t

Ter.inAnd.Si

arbitiot in vi

eíle matcimJ

utile.umeçu

tiitnií.

1

EccljC.r.n.

)

Noli e/Teimi

tum iuftus.

nha
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Livro fecundo. Cap.XXXL là

nha co demafadaprejfa, q ainda mfto

tê lutar o que diz^A Scriptura^q afa-

zedd depreffd dquirídd, fdcilmetefe d-

caba.E namsofe dimmúe,mas he cdu-

fa.de cairforque como diz^a-Scritura:

eainus ea ' qu^ fe apresa múito,na deixa de m~
ius offen- l

~~v-v_ J~ 1 J .
"

,
. „ /

bicar,(êfrtato d queda he mais dn •i ca-

da
y
quato he de mais alto,na parado te

o ultimo degrao .O tcreeiro he^qquéajsi'

Procedera ateta noperigo^ ha e car-

regar muito d barca.
c
Be he verdade,

q

,
ha perigo emfer Wapa^ cÓpouco kf
trOyporq qualquer tétaça d leva de hua

pdrte pêra a outrd.fon rnórperigo ha

go. a cartegar tato,quefe va d pique do

fudo. O quarto he,dcotecer,qpor cru-

cificar o home velho, fe crucificd o novo,

trdzedoo a na poderporfraqueza ex-

ercitar as virtudesCobras sacias,que

feaudoS'.Bernardo,quatro coufas fe ti-

rampor efieexceffo wjuflamete, do cor-

po a executam das boas obras: a alma

o affeBo:ao próximo o excmploia T)èos

a honra.?)onde infere,quefed com en-

cdr<ro de tudo ijlo,cemo hufdcrilego,por

\dfsi trdtdr o Vivo exemplo de Z>eos.

4 Dizíamos, que tiraVd o exeplo do

próximo, porq d quédd de hu efpdtd,e

emtèid'd muitos no caminho efpiritudl,

e dmdd cojlumd ddr efcadalo.Epor efe

refpeitofe chama divfíes da uma,e mi

mi/os da pa^dle do mdl^djy mefmos

fefdze cofoberbd, e vaporia,preferindo

feu \uÍzo ao de todos, e pelo mems ufur

pado q na hefeu,que hefdzjrefe jui-

zes defuás coufas,pedindo a reza que o

fejafeufuperior. ^dle defes ha outros

imãvenientes , como he carregarefe tato

de armas.due na fe pofsa aiudar delias,

no B úium mo 2)avid
m
dds de Sdul.e prover de

o. ' '

eg.c.I7.n
.

Nõ poflum

inCBrierc

efporas, e na dejreyo,ao capado, dejua

\
natureza impetuofo:demaneira,que ne-

j

jleparticular he mui importate d diferi

çam
, q modera os exercícios virtuofos

ttre os cftremos.Ecomo be avifa S.Ber

nardo, nafe hade crer sepre a boa vo-
i

tade\mas háfte de ordenarJrever pnn \

tipdhntte no q começa,peraque na acon-

teçafr mão perdfinque querfer bope

1 rd outros.Oque he maoperaf,peraque

\
poderáfer bo;Efe Vospdrcce que d dif

\
cnçdhecoufarara,e diffialdedlcaçdr,

! ao menosfupn afdita delia co a obedie

\cid,e cofelho dofupenor,qm s7prefera

femro.Efe alvu qmzer feguir atesfeu

pdrecer^ouçd o que omtfmo S. Sernar

do dizj,que o quefefdz^st cofentimeto,

e votdde dopdy efptntudl^iamfe conta

por, merecvméto,mas por vaglona. Le-

brefe que he crime de idoldtrid na fejo

geitar,epoccado de agoureiro na obede-

cer, como dizi aScriptura.yfsi quêpêra

tomar o meyo entre a tibiezj,e ofervor

I
mdifcreto, importa tornar por gutd d sa

' Bd obediecidiefe no tepo do eftudo ten-

'

desgrade defejo de mortifcaçam, em-

' prevayo antes cm quebrar voíjas vota-

des s (gr fogeitar os yuzos defiixo de

\wo da obediência.qiiC ern demlttar
y (gr

|
dfagir os corpos,se d dcviddmoaerdça

.

5 Ndm queria c% mdo,que peto

! que tenho dito, cmdaffeis que me defd-

I
gradam alguas vofas mortificaçoens;

que eíiaf^ outras loucurajanciasjet

eu que as ufim os faneios pêra feu fro

Veito,(êfrfdm úteis pèrdmfi v1cer,ffi

dquirir mais copiofa /rdÇd, mormente

nos princípiosipore em tepo de ejmaos
y
e

d que te y, mais domínio febre o amor

próprio pela graça divina-, o que tenho

""""
elenco

±Amo d®

'C<ovarku

'

H
li
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I
ceprum mcú,

f
ut cliligatisin-

i vicem.

ejento de reduzirfe a mediocridade da

fancla difcnçam, tenho por melhor,

mm "vos afanando da obediência , a

qual vos encomedo muy encarecidame-

te^unto comaquella virtude,pèrfeiça,

ffl
corripendw de todas as outras, que

Iefufhrfo nojfi Senhor tanto emare-

ceo,chamadofeu aopreceito
n
della,que

vos ameis hus a outros, comom vos a-

mei^namfómete que entre vós cófer

Veis ofraternal amor;(^umamdecha-
ridade, mas ainda o efledais sem voffaf

almas dfahaça dosprosámos,pezado

o que cada hudebles Val^pelopreçoque

tufioupelo sagueffivida defyrfio nofl

foDeoj^Senhortforfte appareMdo
de huaparteasletras^de outraaug-

mentado <acharidáde,vosfadais intei-

ros inflrumentos da divina graça,
ffi

cooperadoresdefia âltifstma obraderedu

zir àfteosfupremoprifuas criaturas,
€''

£ne]lemeyoiepofmyuefois

efiudates,nam Vospareça^uefois inú-
teis aopróximo,porque ale de vos apro-

veitardes a vos,comopedi a éandade
ordenadajervh dopróximo èmmmtas
maneiras,pêra gloria, gr honra dm-
na.^primeira coo trabalho prefente,

gr•ã ofim etque o tomais, ordenado
tudopêrafia edificaça. Que osfilda-
dos em quato attendem afeprover de
armds^mt^i^es,pera a emprefa,

quefe efp^ra,namfefode di^quefeu
trabalho ntye emfervido dofiufrin-
cipe^ £ dado que a morte atalhdfe a
jantes defe começar 4commum-
car exteriormente ao próximo

; nem
por ip deixa de o terfervido no ira-
balho,quepoKemfe apre/lar,& aper-
ceber.O qual, Um da tença cõ quefe

tomafe devia cada dia oferecer a
c

Deos

nofio Senhorpelos próximos ; anefindo

o Senhorfendo de o acenar, podiafer

iriftrumento ptr.a 4]udar aopróximo,

nam demenos importada ,-que opre-

gar, w confieffãr, O fegundo modo de

\

o ajudar, heferdes vos mefrnos muy
Virtudfos^janãos, gera afimferdes
idóneos de fazer taes os próximos,

quaes^ósfoisjporqueomodo queTheos

vmnipotete querfieguarde nasgerações

naturaes
, quer tabemfroporcwnada-

mente nas efpimuaes.Molímo a fk-
íofophiapor experiência: que na gerar

'Çam de hum animal, <àlem das caufas

geraes,comofiam vs ceos ,fe requere a-

gente immediato da mefma efpecie, que

tenha aforma , que ha de introduzir

em mtrosfiogeitos-da mefma maneira,

pêraporem outros a forma de humil-

dade, paciência,
(çjf

chandade, quer a

divina fahdoria, que a caufa immedia-

ta ^ de que elle ufa como inBrumenio

(qualhevpregadòr, ou confie/for)fe]a
humilde,paciente,^ chafitativa : de I

maneira que , como vos dizia, aperfiei-

çoadovõs a vósm toda a virtudefer-
j

visgrademente aopróximo,porque na
appareíhm menos, mtes mais altom
frumento, pêra fe lhe dar agraça éó

a ha vida, .gr com a doutrina
; dado

quehua, (^ outra coifa requer o que
háde fer prefeito infirumento da fal-

vaçam das almas.

7 O terceiro modo de ajudar o

próximo, he com bom exemplo de vida,

í 0J dejla ( como vos dizia
) pela

graça dmna
, fiaheo bom cheiro defi

fe Collepo,que edifica muito tm outras

partesfora defieReyno. E efpemm

xAuter

\yí.mio

Cípank

8.
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i\ lAutor de todo o bem , me feus doens

47 i
' ' > • \ rem Vos continuaram,^ iram em crej-

cimento • pêra que crecendo cada dia

mais em toda aperfeiçoam, creça,fem

opretenderdes
y

efkefanílo cheiro
, (@fr

edifcaçam,que dahife eflende por ta-

táspartes. O quarto modo de ajudar

as almas
,
(gr me comprehende muito,

conjijle nosfanclos dejejos^ orações:

(çjy
dado que o esjudo vos leve muito

tempo
,
pode com tudo

y
com defejos, re-

comt>enfar o tempo,aquelle, me com to-

dos os feus exercícios , tomados pura-

mentepor ferviço de 2)eos,osfaz_ora-

çam continua-jnas nislo, fflem todas

<^s mdis coufas , mais ao perto tendes

com quem emparticular as pofiais co-

ferir, (êkpor efia caufapudera euef

cufarparte do que efcrevo • porem fa-

zendo ifio tampoucas vezes,(^ tendo-

Cap.XXXI. 371

minha , me quiz^ por efla vez^confolar

comvofco,efcreVcndo largamente.

8 Nam maispor hora, que ro-

gar a Deos noffo Senhor
,
(gr tedemp-

tor
,

que como lhe aprouve fazjrvos

graça de vos chamar, (gr darvos effi-

cazyontade
,
pêra hjos entregardes a

feuferviço j afim feja fervido conti-

nuar, (gr augmcntarfeus doens em to-

dos,pera quefempre credes, ffiperfe-

Vereis cmfeu fervi ço divino,peramui-

ta honra,
(çfr

gloriafua, (gr ajuda de

fuafanBa Igreja, fámen. Z>e%oma,

a 27. de JfrCayo de 1 547.

Voííb em o Senhor noíío

Ignacio.

9 Eíla he a carta, chea de

tam admirável doutrina, & de

' tam rara prudência ,
que aqui \

toda por extenfo íresladei, por

fazer eíle íèrviço aos Irmãos do

Collegio de Coimbra, aos qua-

cs o fàncto eícrevèo entam , &
a quem eu a orTereço agora,

CA PI TV LO XXXII.

Da mudança do Rejtorado do

Padre Luís Goçalves da Ca-

mará,& de alguns fogatos

,

que no amo de 1548-
entraram na Com-

panhia.

r
Eremos neíle capi-

tulo hum notável

lanço do governo

do Provincial de Portugal , &
huma rara íogeiçamdoReytor

de Coimbra; que fe bem a hus

deo occafiám de o eftranharê,a

outros deo matéria de fe edifi-

carem .Eíqueçeríe hum fogeito

illuftre do que era em íua mi-

ninice , liçam he de S. a Paulo:

querer porém igoalar grandes,

& pequenos nos mefmos exer-

cícios da virtude , 8c nos mef-

mos officios de humildade,tem

fuás diffículdades
;
porque tal

vez nam fuceierà ao mais ve-

lho, o que era proveitofo ao de

menor idade , 8c nam poderá o

mais moço com o que fe atre-

ve o valor,&prudencia do miis

anciàm: agora veremos, como.
~

1F

girino daí

â

8.

Çcthinhia

t.aíCor.c.n.
|

u.t-í. Quando-

aur3 faflffls si

vir cvâcuavj

cjust qran-r fiar- !

vuli.



/mm da

Chnílo de

1548.

Vay oP.M.

Simam pe

lo Natala

CoimBra.

7 2 Chroúcã da Companhia, de lefu}em fortugai

íè houve hum varam perfeito
f

, ao Padre Luis Gonçalves da

com a occupaçam de hum mo
ço ordinario;& como íè portou

humReytor do ColJegio com
o oííkio do cofinheiro da ca-

fa.

2 Diííemos no capitulo

17. como na aufencia do Pa-

dre Martinho de S.Cruz (hido

a Roma a negócios do Colle-

gio de Coimbra , do qual três

annos fora Rey tor) fizera o Pa-

dre meftre Simam terceiroRei-

tor daquelle Collegio ^morga-

do de toda a Companhia ) ao

Padre Luis Gonçalves da Ca-
mará. Procedèo elíe em feu of-

ficio , como Te podia efperar de

íua qualidade , & prudência:

veyo neíle comenos a fefta do
Natal em vefporas do anno de

1 548. (em o qual entramos ne-

fta hiftoria ) & defejando o Pa-

dre meítre Simam de hir paííar

aquella íancta noite em com-
panhia de íeus irmãos , & reli-

gioíòsdo Collegio de Coimbra

( como coftumava fazer em fe-

melhantes folemnidades ) fe

Camará do offício, & cargo de

Reytor do Collegio ( nomean-
do em feu lugar ao Padre Luis

da Grã ) & pêra que nam efti-

veííe ocioíò,lhe encommendou
o cargo da cofinha.

3 Grande admiraçàm cau-

íòu mudança tam repentina no

tempo, & tam deíigoal nas oc-

,cupaçoens ; falto foy efte de

gloria
, pêra quem sò defejava

I

defprezarfe,& de grande mere-

cimento, pêra quem íò preten-

dia a bnegar íè . Moftrou o Pa-

dre Luis Gonçalves
, que nada

lhe faltava de primor peta ex-

ercitar cargos honrados, & que
lhe fobejava o valor, pêra rece-

ber offlcios abatidos: aceitou

|

efte humilde defpacho , com
;

mais fatisfaçam, & alegria , do
;que outros receberiam os me-
jlhores cargos do mundo: tal fe

achava entre as groííerias do
officio, como outros entre. as

policias da corte; aílím vivia na

cofinha, como íe delia foííe na-

tural : acodia com toda a preífa
foy de Almeirim(aonde entam

|

a efta fua nova occupaçam , &
refidia a corte ) a Coimbra, a- nam perdoava a trabalho, nem

Copanhi

9-

Como o

.

Luis GOê

cahei J

feiro ' cOj

nheiro.

onde tinha o coraçam ; depois

de paííada aquella beraaventu-

rada noite (com a devaçam, &
eípirito,que íè coftumanaquel-

le fan&o Collegio ) no dia da
primeira oitava do Natal > efta-

do os religiofos todos juntos,

chamados pêra aquella acçam,
aliviou o Padre meftre Simam

menos a aíliftencia, empregan-
do neíte humilde exercício to-

das as fuás boas partes , de que
Deos o tinha dotado , de illu-

ftre, de cortefam, de prudente,

de aviíàdo, de confiado , & de
fanclo : todos os iriftrumentos

da cofinha lhe eíhvam em gra-

de obrigaçam, pela limpeza cõ

Como o /

Luis Gon

calves fi

applkavt

ao oj/icio

de cofinht

ro.

que
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qi^ç os trazia luzidos , & pelo

cuidado com que curava das

alfayas d'aquella pobre oífici-

na
5
que hum varam exem-

plar
,
que põem os os olhos

em Deos, com igual animo,íè

emprega em occupaçoensgran

diofas,& fe exercita em ofíícios

mais abatidos.

4 Vários juizos fe fize-

ram por muy calificados en-

tendimentos , fobre .mudan-

ças de occupaçam tam alta

,

& tam baixa ; vendo hum ho-

mem tam iníigne apeado da

dignidade em que eftava, pêra

occupaçam tam humilde, em

que íe via. Pafmou toda a

Companhia, que naquelíe tem-

po havia em Europa , de que

na de Portugal (
que entam

era a que parece tinha vindo

docèo.) houveífe rezam pêra

ler tratado com tam rigurofo,&

iníbíito decreto hum único

Reytor (de tam numerofo Col-

legio ,
primeiro na Compa-

nhia ) fendo elle tam ill.uftre

pela qualidade , filho de hum

dos mais conhecidos fidalgos

do Reyno , benemérito por

fuás boas partes , virtudes, &
letras , aceito â peííoa do.Rey,

capaz de todas as confianças

reaes, prefentes, & futuras , co-

mo os tempos bem moftràram:

poièm nòs , affim como nam

íâbemosfaltas 3
que houveífe em

hum Reytor,aquem fobejavam 1

tantos bons talentos , aííim-.en- I

uAnno da
,

CôMnhia
j

9

tendemos ,
que o Padre meftre

Simam (como era varam dota-

do de hum efpirito tam levan-

I

tado, tam fora do caminho or-

! dinario , & como tinha tanto

conceito da virtude do Padre

Luis Gonçalves ) defejando
,

qncos da Compenhia cftivef-

fem aparelhados , nam sò pêra

guardarem o voto , que fazem

de nam pretender honras , an-

tes de as ter, mas também, que

as foubeífem deixar , depois de

as poífuir,por iíTo quiz nefte ca

íb damos exéploa todos de ver-

dadeira humildade, pêra que à

vifta de hu Reytor feito cofi-

nheiro,íbube0emos,que na caía

de Deos os mais. honrados fam

os mais confiados, Sc q na Reli-

giam fam de igual autoridade as

dignidades luftròfas, Sc os orfi-

cios humildes: fegudo o còíèlho

de Chrifto b o qual nos diz, que *

- J •
Luc

quado nos virmos mais avetaja- .

cum<ec<wiS
'

i f ! omniaquxprz

dos no merecer . entam nos te- '*#» ^
,nt/°-:

* bis.dicitc fervi

nhamos por menos provei toíos "»<&;*&»«

no ícrvirj& quando chegarmos

a fazer tudo,entã entêdamos, c]

íè nos deve nada. Agora encõ-

tramos aqui cõ hfiReytor,cj ain-

da era rnãcebo, metido em hua

cofinha,ao diate encõtraremos,

na mefma officina,a huve!ho,q

tinha fido Provincial; efte foy o

P.LeamHêriques,c| tambe nos

deixou femelhante exéplo , co-

mo veremos, em feu lugar.

4 Feita efta troca entre os

dous PP.Luis GÕcalves,& Luis

li da
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P. LuisJa

•Grã, fuás
hoas par-

tes.

da Grã- nam faltaram curio-

íos , que deícurfâram íbbre ef
tes dous provimentos

,
qual

dos dous Reytores ficaria com
mayor íãtisfâçam , íè. o que

era levantado a governar o

Collegio , fe o que fora apea-

do pêra fervir na coíinha?

Muitos defendiam , que me-
lhor fora a íbrte do que fica-

va antregue ^nas mãos da lan-

da humildade: eu bem enten-

do, que he couíâ ordinária lou-

var as occupaçoens baixas,; po-

rém vejo, que mais fazem os

homens pelas que iam luftro:

íàs
;
que >fe aííim nam fora,nam

viramos no mundo tantas guer-

ras entre feculares , & tantas

paixoens entre religioíõs; mas
o certo he, que entre os fer-

ves de Deos he de grande

quietaçam a vida levada em
exercícios humildes ,, fendo as

\

occupaçoens Juíhóíãs , cheyas

de perpetuas cruzes interiores,

& ficando íèmpre os pináculos

mais altos , expoítos a quedas
mais perigoíàs . Era o Padre

Luis da Grã (que fucedèono
Reytorado

) peííoa em quem
aííentavam bem eftas,& outras

mayores dignidades : foy natu-

ral de Lisboa, douto, Sc nobre,

de fingular bondade , bella na-

tureza , com grande brandura,

& fuavidade de eoftumes. De-
pois de governarão Collegio

de Coimbra, por eípaçode íin-

Ico annos,foy à miíTám do Bra-

fil,aonde foy Provincial (como
adiante veremos ) com grande

fatisfaçam,aíli dos fubditos,pera

os quaes era amorofo pay,como
dos índios,de quem parece foy

verdadeiro Apoftolo.

5 Defternefrno tempo a-

cho grandes memorias de mui-
tos , Sc rnuy notáveis foge i tos,

que neííã conjunçam trouxe
Deos à Companhia. Nefte an-

no de 1548, entrou o Padre
Marcos Jorge , natural de Co-
imbra, licenciado em Câno-
nes , Sc com grande credito de
letrado naquella faculdade,

que depois acereícentou, com
o muito efludo , Sc grandes
progreífos da fagrada Theolo-
gia na Companhia, na qual foy

agraduado doutor, entre os pri-

meiros,que com eíte grào fahi-

ram laureados na Vniverfidade
de Évora. E com fer grande a

fatisíãçam, que dava de fuás le-

tra^muito mayor era a que ha-

via de fuás virtudes. Foy va-

ram muito humilde , & quan-
do fe via mais honrado , com
mayor vontade fugia de fer

eftimado > declarando com
muita íingeleza o humilde fo-

lar de que procedia • haven-

do que sò mereciam favores

levantados , os que nam ti-

nham qualidade de officiaes

,

como elle dizia, queerafeu;

pay : porém quanto mais íè'

defejava ver deíprezado,& de-

feftimado , tanto era mayor

o preço

^Ánr.o

Ctpanh

9-

Entra

Côpa-nh

P. Mm
Jorge.

.Il.ll.lll. *-*„»,
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Carti-

o preço em cj o tinham, & me-

lhor a eftima,que cTelle faziam;

porque a honra fegue com me-

lhor defvelo aos que a fogem

com mayor-cuidado;& o preço

& eftimaçam da peífoa mau le

deve às obras boas, que aos pa-

ys fidalgos; porque a verdadei-

ra nobreza nam he (como bem

diífe o outro
c
) a que foy herda-

da por progenitores já mortos,

mashe a exercitada por virtu-

des entre os vivos.

6 Teve efte Padre na Cõ-

panhia tanto zelo da boa eria-

çam dos mininos , em fua pri-

meira idade, pêra que lhe nam

faltaííe o conheciméto,que de-

viam ter dos myfterios da fé,

proporcionado a feus téros an-

nos
,
que fez hu breve extra&o

da doutrina chriftá(com decla-

raçam particular de toda cila)

muy accõmodado em diálogos,

pêra mininos, ao qual comum-

mente chamamos Cartilha,que

he verdadeiramente hum livri-

nho de ouro
,
porque em tam

breve volume recolhe grandes

thefouros , & como o anel

pequeno de Pompeo Magno,

oitenta grandes triumphos >

nam de bárbaros fogeitos por

violência de armas , mas da

barbaria defterrada porfuavi-

dade de doutrina-, triumphos

por certo, tanto mais dignos

de fer eftimados , quanto mais

he aventajado o preço das al-

mas bem doutrinadas ,
que as

/ha.

vi&orias dos corpos mal cõqui-
c *f*»<*a

irados.

7 Fezfe efta cartilha

pelo Padre Marcos Iorge, mas

á inítancia do fereniííimo Car-

deal Dom Henrique , Legado

apoítolico , & ínquifidor geral

deftes Reynos
,

pelo grande

zelo, que tinha da boa cria-

çam dos Portuguefes, em fua

tenra idade ; de maneira, que

àquelle bom Padre fe deve o

trabalho d'aquella exceilente

obra ; & a efte exceilentiífimo

Príncipe fe deve a gloria de

tam copiofo fruito
;
porque I fruir* ,

.

nam fe pode ver quanto re- yew?M
dundou em bem de toào\ d* Caríi

efte Reyno , pêra conheci-

mento , & proveito nas cou-

ías da fé , nos pequedos , &
nos mayores . E pêra que lo-

go vieííe a conhecimento de

todos , mandou o fereniffimo

Infante repartir por todo o

Reyno muitos milhares d'ef-

tes tratados , â eufta de fua

real fazenda , fazendoos dar

de graça
,

pêra de melhor

vontade os trazerem todos nas

mãos , & com efta fancta u-

,fura alcançar ganhos dobra-

dos , & melhores intereííes.

Efte foy o primeiro livro ,
que

da Companhia fe imprimio

em Portugal ; & ainda que

o volume foy pequeno, com

tudo o principio foyditolo,

pelos muitos ,
que com gran-

de gloria d'efta provínci a tem

Tí~2 fah>
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Entra na

\Cofanbiao

\P. Jorge

Rijo.

fahido.Foy o PadreMarcos Ior-

ge,por íua muita authoridade,e

fuás grades letras eleito Procu-

rador a húa Congregaçam de

Roma, em a cjual padeceo mui-

tos trabalhos
,
por hir sê cõpa-

nheiro, de q finalmête fe lhe o-

rigioou a morte, cõ que veyo a

dar ditoíb remate a íua íànca vi-

da,como tocaremos adiante no
cap-i. livro 5.

8 Foy o íègudo, ó, nefta cõ-

junçam illuftrou o numero do

Collegio deCoimbra,o P. Ior-ge

Rijo
?
c{ sépre íerà de muy íânta,

& muy íâudo/à memoria
,
pêra

todos os habitadores daquelle

Collegio,no qual,por efpaço de

50. annos foy miniftro 3 com a

mayor vigilância , Sc cõ a mais

trafordinaria aceitaçam,que ex

plicar fe pòde-& tenho por gra-

de coníôlaçam minha ter alcã-

çado ainda muitos annos a efte

bom Padre
, que era hum vivo

exemplar de maníidam , & de

fan&idade. Foy nobre,naturaI

do -lugar de Sam Ioam da talha

defronte de Sacavém , arrebal-

de de Lisboa- & hum dos mais
raros íogeitos

,
que a Compa-

nhia logrou, defdo feu nacimê-
to, até .hoje; varam dotado de
prudência ííngular,de angélica

pureza, de modeftia admirável,

Sc de chandade rara : em mais
ie 5o.annos,q governou 0C0I-
legio de Coimbra,com o cargo
Je miniftro (q entre nos tem o
cuidado de todo o temporal dai

Ctfam

o.

caíà,çõ íubordenaçam ao Rey-

torjprocedeo sépre cõ tal igual-

dade,pera com os fubdií:os,com

tam grande cuidado de acodir

ao neceííario,que nam ouve em
tam largo tempo(íendo efte of-

ficio tam expofto a queixas) al-

gum
,
que com fundamento ie

queixaífe do Padre lorge Rijo;

aílím amava a todos , como íc

foífe pay de cada hujaííim cura-

va dos enfermos , como fe nam
tiveíTe outros cuidados ; 8c em
reíòluçam foy o P. lorge Rijo

hu dos mais fanctos,& dos mais

exéplares, 8c apontados religio-

fos,q teve eíh província dePor-

tugal-verdadeiro líraelita , no
qual nunca houve engano^&no

qualfempre reynou a verdade.

E ifto bafta nefta íua entrada na

Religiam, pbrcj na fihida defte

míído fe dirá muito de íuas per-

feiçoens,& virtudes.

o Foy o terceiro o P.pero

d'Afonfeca , o qual foy infigne CépM
meftre naPhiloíòphia,&excel- o p. p
lente doutor na Theologia; era djfô/ei

natural do lugar da Cortiçada,

por outro nome Proeça a nova
emRibatejo,da comarca doPri-

orado doCratoifõy hu dos mais

graves,&mais doutos homés do
leu têpo,& reverenciado por tal

entre os melhores engenhos de

Europa.O Cardeal Alberto Ar-

chiduque de Auftria,quãdo go-

vernava eftes Reynos, nas cou

;
fas em que pretendia acertos,

fempre fe governou por efte

excel-

ia//tz/í
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excellentiífimo varam, fendo

elle inventor, & author de mui-

fas couías de grade edificaçam,

& exéplo nefte Reyno.No me-

ncodas coufas rcligiolas tttè

feliz acerto de feus decretos.ou

foííe fendo Rey tor do Coílegio

de Coimora; ou fendo fete an-

nos aífiftente em Rona do Pa-

dre EverardoMercuriano,quar-

to geral da Companhia
;
oiiien-

do outros fete annos Prepofito

continuo da cafa de S.Roque,a

qual muito acreícétoujou final-

mente fendo por efpaço de três

annos Vifitador de toda a Pro?

vincia de Portugal : a todas cf-

tas oceupaçoens deo eftremado

acerto , & muy reíigioío luf-

tre , como de.tam grave juizo

fe podia efperar ,
pois foy, fem

duvida, hum dos mais iníig-

nes heròas, qne efta Provín-

cia logrou, naquelles ditofos

annos , & naquelles tempos

dourados.Bafta efta breve lem-

brança do P. Doutor Pêro d'A-

fonfeca, porque ao diante tere-

mos muitas occaííoens de falar

delle^poftoque nunca a famafe

efquecerá de fuás ôbras,pois no-

las deixou impreíías,em quatro

tomos da Metaphyfica,na Dia-

léctica, & na Ifagoge de Por-

phyrio : nas quaes obras vivirà

fuâ memoria nas Vnitferfidades

do mudo, como em monumen-

tos eternos , mais perennan-

tes, que os fepulchros de bron-

ze , mais altos que as pyrami-

tlcs Egytanas,que oulavam (co-

mo o outro
a ouíôu a dizer ) a

quererfe igoalar com o cèo vi-

finho
,
porque eftas finalmente

com o rempo vieram a caliir, &
arruinar, & aquellas nem as pô-

de coníumir a' idade gaftadora,

nem as poderá diminuir a anti-

guidade envejofa.

io O quarto,que nefte an-

no entrou no Gollegio de Co-

imbra foy o P.Pero Dias, natu-

ral da cidade de Lisboa, infigne

peffoa naquietaçan^&modeília

de íua vida,& pela notável pru-

décia,de queDeos o dotou, pêra

grande acerto de fuás obras, ou

foííem de negócios temporàes,

ou foífem de coufas efphituaes,

porque em hua , & outra occa-

ííám nos deixou admiráveis e-

xemplos de Procurador devo-

to , moftrando que fe podia a-

juntar em hum fó , os negócios

de procuraturas cuidadofas,com

ócio fancto de òraçam fervoro-

fa. De tal maneira trazia fubor-

dinados os tépos de contêplar,e

negociar,que fempre o negocio

fe fubalternava à contempla-

çam,& devaçam; & eftas de tal

forte enfeitavam os negócios

com Deos , & os requirimen-

tos com os homens ,
que pa-

rece que na mam trazia a boa

eftrea dos bons fucceííbs
;
que

nunca negócios temporàes fe

perderam por acodir primei-

ro as obrigaçoens
7

divinas .

I Com tanta brandura , & fe-

^4,wo d.i

Cõtwnlnz

i
*

.

' Pccron. in fat.

J'yramidèlque
1 aufx vicinum

attingsre eslã.

Entra na

CópanhiâG

P. Pedro

Dias,

Como exer

citou o o/M
'

feio dePro
(

eutâdordo

,
Coílegio dê

Coimbra* \

I i 3
rem-
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O P. Pêro

Dias tom
treze copa

aheirosfoi

mcrtotela

ferenidade
J& com tal modeftia íi níca,poique íè trata com gran

tratava com as peíToas de fora,

com os miniftros
J& officiaes da

juíliça , lòbre as fazendas, de-

mandas , Sc rendas d^quelle
grande Collegio, que todos, di-

ziam , Sc julgavam d elle
,
que

era num varam, que nam trata-
;

va mais que decõtentar aDeos,
j

& edificar aos homens. Coufa
era muy experimentada^ cer-

ta
,
que Duícandoo os porteiros

pêra as peíToas, que na portaria

o chamavam, por reípeito dos

muitos negócios d'aquelle offl-

cio , rara era a vez queo nam
achafíem de joelhos em òra-

çam, como fe primeiro quizef-

fe diligenciar no céo
} o que ha-

via de vir a negociar com os

homens.Era também confeííor

commum de todos os reiigio-

fos,com grande dita , & confo-

iaçam de feus conféííados, pela

grande felicidade, de que Deos
lhe.fez mercê, pêra confòlar al-

mas deíènquietas,& íèrenar co-

ciencias embaraçadas. Foy o
Padre PeroDias em miíTám pe-
ia o Braííl

?
Sc na viagem foy

Deos íervidojdc lhe dar a pal-

ma dos que morrem pela fé de
Chriito , fazendoo capitam de
treze -companheiros,que hindo
pregar a bárbaros gentios , de-

ram a vida a mãos de cruéis

Calviniítas ; do qual ifto agora
bafte, porque ao diante necef
fai iamente fará delle larga me-

de calor de fua cãnonizacam.
»

CA PI TV LO XXXIII.

Parte o P.adreLuu GonçâU

ves da Cornara por comvã-

nbeiro \do Padre bani.Nu-
nes Bamto

, pêra a

miffamdeBer-

kna*

Am íê pode negar

fer celefiial,& divi-

no o meyo das mif
íbcns apoftolícas pêra a conver-

fim do mundo, todas tomaram
feu preço,& fua autoridade da-

quel Ia primeira miífám doVer-
bo encarnado,mandadopor íêu

Pay eterno ao mundo , como
Legado de feu divino

a
lado,

Jtáíjit Z)eus' fliumfuum. Veyo à

terra eíle divino miflíonario,

pregou,fervio,curou, & exerci-

tou todos os bons ofícios
,
que

elle queria tiveítem os feus a-

poftoíicos miniftrosj& antes de

íè partir pêra o cèo, defpachou
em varias miíToens a feus difci-

pulos,pe!a terra toda, pêra pre-

garem o Evangelho b
a toda a

'

criatura. CÕ eíle elpirito criou

íèmpre S. Ignacio a íèus filhos;

com eíte os mandou por varias

j

partes do mundo.com eíle mef-
çàmquemcõtinuareítaChro-l mo efpirito nacèo a Compa-

-~-~-fc~^—

—

—— _. ... *—— -
i

-

nhia

Mar.c,i6.n
JEunres In m
dú univerfur

pridicate ev

gelium omn
arearurar. ^
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nhia em Portugal, &fe foysê-

pre criando, Sc ainda agora vay

com gram felicidade continua-

do. Nefte tempo de que vou

efcrevendo, era no Collegio de

Coimbra em todos o fervor das

miífoens tam grande, que pare-

cia nam cabeiem os efpiritos

fervorofos nos apertados limi-

tes das efpheras humanas, que

animavam: o univerfp todo era

muy pequeno, a refpeito de ze-

lo tam exceflivo;mais efpaçofos

mundos quizeram pêra os con-

verter , do que. Alexandre ft os

defejava
,

pêra os conquiftar.

Com efte valerofo fervor anda-

vam todos ta enlevados, cjquã-

do tratavam de mandar pêra a

índia alguns, havendo de fer

dez os nomeados , eram cento

os pretendentes; & fe lhes lar-

gaífem as licenças , todos íahi-

riam com inflammados deíê*

jos, aoccuparfe na converfám

das almas, parecendolhes que

nam compriam com fuás obri-

gaçoens os que com azas angé-

licas nam fahiam voando a de-

bruçar o mundo aos pês de feu

creadorjentendendo que a elles

era o aviíò, que Deos dava por

I faias: d
Ite angehvelõces^ vendo bê

neftas palavras os dobrados en-

carecimentos , com que o Se-

nhor apreflava a diligencia em

feus miífionarios ,
pois fe nam

contentava com lhes chamar

anjos (que por íèrem efpiritos,

nam tem a carga dos corpos

2 7Q iXnm da

pezados) mas tambê lhes acref
j

°?m m
\

centava o titulo de ligeiros, pe-
í°*

ra que entendeífernos quanta

preíía demandava Deos em fe*

usminiftros,querendo,quenam,

sò foífem ra#y anjos no correr,

peia pregar, mas que também
íoíTem muy ligeiros nó voar,pe

ra converter.

i Com eíles fervoròíbs

peníàmentos fe criavam naquel-

le tempo osPadres,& os Irmãos

do Collegio de Coimbra; mui-

tos difcorriam por todo Portu-

gal em miífoens , & deitas al-

gumas temos viftas, & hiremos

ainda apontando mais ; outros

jà tinham paífado à índia > 8c

pregado o Evangelho na A-

íía , corrida muita parte na

cofta de Africa, & entrado por

Guine na Ethiopia inferior, co-

mo atrás apontamos ; nefte an-

no,de que himos efcrevendo, fe

offerecèo húa occaííàm de mã-

dar miífám àquella parte de A- -
ãinij

frica roais viíinha a nòs , a que jám dê A'

chamamos Berbéria, aonde or- /rica.

dinariamente os chriftãos pa-

decem duro cativeiro, debaixo

da crueldade dos mouros fron-

teiros à cofta de Hefpanha-Era

nefte tempo capitara de Cei-

ta Dom Aífonfo de Noronha

(que depois foyViforrey da ín-

dia, irmam do Marquês de Vil-

la real ) o qual, levado de fua

muita chriftandade,tinha gran-

de fentimento , do notável de»

femparo , & extrema míferia,

que

Occa/íttfti, \

que houve

Ill

Ii 4
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*5
ria as Ghriftãos cativos, & íb

terrados nas proíudas mafmor-
ras de Tituam. pêra acodir,co-

mopiadofo, a obra de tanta

char-idaoe, achou -^u-e o memor!
rneyo era e&revet ao Padre M.
Simam

9s
porcjue Mfla mnf bem

da grande entrada,, que tinha

com elRey, & do grande.amor
j

dos .próximos, que ardia orn leu;

peito: efcrevèo também ao me£
mo Rey,repreíèntãdoMie quam
gr-ande ferviço 4e Deos leria,

hivcm £q adias partes alguns

religiofos da Companhia, aja-;

dando por entarn aosoVíàgra-?

da ordem ia fanctillimâ Tríts-í

dade, cujo oíUcio, por eítatut©,

he acoditem a efta redempçarn,-

|
o -qual exercitam com muita

]
gloria de De©s,&géraJ piovei-

j
to dos que eftatrs «cativos em A-
frica,entreos Mouros.

3 Acodio o benigniíTimo

Rey às -cartas de D. A&nfo, &
aos rogos do Padre M. Simam,
a quem ordenou quefízefTe e-

"eiçam de algus da Companhia
pêra eíta miílám. Tanto que no
CoMegio de Coimbra fe foube

5 da nova empre/a,que fe ihes a-

bria , mtn íe pode facilmente

crer quantos fôramos preten-

dentes, que feoppoferam aof-

tastrabalhofas cadeiras .: entre

outros fe foram logo offerecer

(com grande reíigna-çam tias

mãos da fancta obediência
, Sc

3 8o Chromcãda Companhia deíejhyem Fortugal.

que fabia padeciam em Berbe- [i o Padre íoam Nunes Barreto,

que depois £oy Patriaicha <ie

Ethiopia (de cuja entrada na

Companhia falamos no livro

primeiro, capit. 30.) & o Padre

Luis Gonçalves daCarnara,que

ainda andava occupado no íèu

íãnto exercício da coíínhajnam

porfugir efte trabalho, que era

pequerao,mas por buícar outro,

que lhe parecia mayor. Nam
pode. o Padre meírre Simam
deixar de deferir .a eit.es fervoro

fos oppoíitore&' deolhes por cõ-

panbeiros ao írmam Ignacio

Vogado, qta e em porcos me fes

é$. Companbia tinha aprovei-

tado muito na virtude/ Parti-

ram logo os três miííiomarios

pelo Algarve,entràram porAn-
daluzia „ por todas cilas partes

foram notáveis os fruitos , que

j

de caminho recolèéram, com
jprégaçosns, Sc conflfloens, co-

mo verdadeiros filhos de 5, Ig-

nacio/que nunca paííava os ca-

miniios ocioíô, & como imita-

dores ào encarnado Verbo,que
jfômpre caminhava communi-
fcando graças , & repartindo fa-

vores, tomo teítifica a Scriptu-

tâ. ' Qtíiprtrarfft bemfmendo.

4 Chegados os Padres a

Ceita^tiveram grandes occafio-

ens de fazer muitos ferviços a

Deos naquella cidade, pregan-

do, & confe$ando aqueiíes fol-

gados,& cavalleiros fronteiros,

mais coftumados em aeodir aos

9-

Sam ^

meadi
raeftfl

)ám c

loóm í

msBú,

To, Ç0c

Luis Gt

vesdat,

mara.

À(f}.C.IO.tl

bcnefacieju

âdjn.-inítoc

ncs. &e.

\ dciejolos de padecer trabalhos)] repiquesdos rebates
, que aos

T, nos .

-
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[ finos da prégaçam ; & mais dé-

ílros em terçar a Iança,que em
I
decorar a doutrina. Foy o frui-

to tam notável , & a mudança
tam própria do braço doexcel-

ío
,
que o mefmo Governador

da praça D. Affbníò de Noro-

nha, fe deo por obrigado a ren-

der as graças ao P. M. Simam,

1

por hua íua carta , na qual lhe

lhe certifica, que fora tal a mu-

dança,comas doutrinas,& fan-

ctos trabalhos dos Padres, que

muitos homens
,
que antes nos

coftumes pareciamMouros bár-

baros , agora já reprefentavam

íer Religioíos fanctos . Iunta-

mente lhe aviía neíla carta, que

tinha mandado pedir íeguro ao

Alcayde Acém, pêra os Padres

entrarem dentro emTitúâm,&
acodirem aos cativos; que nifto

havii grandes perigos , &diffí-

culdades
j
porém .que as.máyo-

res eram , ver os grandes deíê-

jos , que os Padres tinham de

entrar por Tituàra, pregando a

fê de Chrifto; & que com iftoj

sò fariam bem a íy* , morrendo

martyres glorioíbs , mas nam
acodiriam a fua obrigaçam , li-

bertando Chriftãos encarcera-

dos
i
& que por efta caufa elle

os nam queria largar , "fem pri-

meiro ter huma ordem,em que

o mefmo Padre meftre Simam

lhes puzeííe obediência expref-

fa, de nam fe meterem a pregar

aos Mouros publicamente os

myfterios de noíía íàn&a fé, &

que iè contentaíTem por entam

com viíítar, & íacramentar aos

pobres cativos, & com fe infor-

mar do modo das redempçoês,

8c que com efta informaçam íe

voltaííem a Ceita.

5 Com efres avifos,&obe-

diencias fe partiram os Padres

pêra Tituâm , a 1 3. de Setem-

bro do mefmo anno , em com-

panhia, & guarda de três Mou-
ro? conhecidos, aquém D. Af-

foníb de Noronha os entregou:

eftes levaram, 8c defenderam os

três religioíos de alguns aífal-*

tos, que tiveram devariosMou-

ros
,
que no caminho lhes fahi-

am pêra os roubar,& matar: mas

nam os podèram eítes livrar da

grande fome , 8c mayor fede,

que por aquellas brenhas de-

fertas,& matos Africanos pade-

ciam . Entraram em Tituàm,

aõde foram recebidos dosMou-

ros da terra com bom rofto , &
apoíentados na aduanarem a-

châram nelíés as injurias , & a-

frontas, que pelo nomedeÇhri

fto defejavam padecer
;

pofto

que ifto ficou sò por entam à

conta dos mininos J
& moços de

menor idade, os quaes feguiam

aos Padres pelas ruas,
1 com mo-

ílras do entranhavel ódio ,
qúe

bebem contra osChriftãoscom

o leite de fuás mâys ,
que bem

fe via nas gritas, nas zombarias;

& ainda (paliando de roins pa-

lavras a peyores obras) nas pu-
j

nhadas,que lhe vinham dar.

6.Logo

Partem o$

Padrespe-

raTituam.
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Come o P
Luis Gócal

t

ves acodio

ahú foíre
Jacerdcte

Francês.

6 Logo no dia íeguinte

trataram de viíírar os cativos

chriílãos
,
que por varias maf

norras eílavam repartidos ; en-

traram os Padres por aquelles

lugares íòterraneos , por aqneí-

las covas nocturnas,& enxovias

tenebroíàsjpor onde jaziam fe-

pultados em vida, entre as íòm-

bras da morte os Dobres Chri-

ftãos cativos com tal vifta , &
com tam alegre, & nam eípera-

da vifita , lhes amanheceo a e£

tes miferaveis Chriílãos huma
fermoíã, & eíclarecida menha,

como íè o meímo Sol Ihes^en-

traííe pela porta dentro,dando-

Ihes huma muy apprazivel al-

vorada; da maneira que antiga-

mente aconteceo no mundo,
(como canta Iíàias r)com a vin-

da^ vifita do meímo Deps en-

carnado
,
quando veyo libertar

ao género humano cativo,& íè-

pultado nas trevas mais profun-

das do peccado,& nas íõmbras

mais efeuras da ignorância.

7 Entre os cafos em q aqui fe

vio a providécia do Senhor, foy

ocjuelhe íucedeo com hum po-

bre cativo
,
que era hum Sacer-

dote Francês muito honrado,

que acharam quafi no cabo da

vida , com huma grande doen-

ça^ era cativo de hum Mouro
çapateiro ; a eíle enfermo to-

mou á fua conta o Padre Luis

Gonçalves , por íer muy dèílro

na lingoa Franceíà, deído tem-

po que eíludou em Paris
;

pri-

meiramêce alegrou o enfermo,

falãdolhe na íua lingoa natutal,

(que tal hea força do amor das

terras, em que nacemos, que a-

tè naquellahora,quando a vida

vay faltando, fe coníola o que

eftâ morrédo, íènarn cõ ver lua

pátria, ao menos com ouvir íua

lingoa) & logo o onviode con-

fiíTam. E no meímo tempo tra-

balhava o Padre íoam Nunes
de por em ordem todo o ne-

ceííario pêra lhe levarem o fan-

ótiísimo Sacramento , com a

mayor decência, veneraçam,&

concerto, que em tal terra , - &
em tal caía pudeífe íerj aísim o

fez com hua muy devota pro-

cuTam, ordenada com canto, &
muitos louvores, acompanhada
dos Chriílãos , dos quaes huns

hiam cantando,& todos chora-

do de coníblaçam, por verem ao

Senhor íãcramentado,no meyo
de tantos inimigos íèus, hir co-

mo triumphando pelas ruas de

Tituám, aonde fe naro vira na-

quella forma , havia muitos te-

pos. Foram os Padres conti-

nuando comoíêu íacerdote en-

fermo, acodindelhe ao bem de

íua alma , 8c nam lhe faltando

ao neceíTario do corpo, que ef

tava já muy debilitado,até que

finalmente acabou a vida tem-

poral , com grandes fínaes de

começar a eterna. Fizeramlhe

hum enterramento publico, cõ

tumba levantada emhombros
de mercadores Chriftãos.hindo

com
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com toda a íôlennidade poffi-

vel, pelo meyo das ruas de Ti-

tuàn^atè o lugar deputado pêra

fepultura dos Chriftaos, que eí-

tà fora dos muros, hindo os Pa-

dres entoando os verfos , & os

refpon/õs,& os demais encom-

mendando íua alma ao Se-

nhor.

8 E pêra melhor fe ver a

mercê, que Deòs fez a efte fa-

cerdote , & a cruel grangearia,

que eftes bárbaros fazem nos

pobres cativos, apontarei o que

acho eícrito, que contava mui-

tas vezes o Padre Luis Gonçal-

ves; dizia que eftando pizando

hum apifto pêra eííe Sacerdote

Francês, em tempo em que elle

hia já quafi acabando , entram

de repente pela aduana quatro,

ou finco mercadores Mouros,

tratando muy de propoílto cõ

o çapateiro, íobre o preço, que

haviam de dar por aquelle feu

cativo ., a quem elle em faude

cortava em quatorze mil reis,

fem haver quem IhoquizeíTe

comprar,& agora pedia mais,&

eram mais os lançadores; a cau-

fa defta mudança do preço foy

a nova opiniàm
,
que concebe-

ram do enfermo , dizendo que

devia de íêr alguma peíToa muy
principal, pois viam a três reli-

gioíbs todos oceupados cõ gra-

des defvelos,em o curar, & em
lhe procurar faude; & era tam

defenfreada a cobiça dos cruéis

lançadores
,
que com verem ao

miíêravel lacerdote lançado no

cham,fobre buma cuberta, car-

regado de ferros , deitando Tan-

gue peh boca , fem poder co-

mer havia íeis dias , & já quafi

fem alento , lhe faziam foiça,

que fe levantaíTe
, pêra verem

fua difpofiçam
, & julgarem o

preço
,
que fe podia dar por íè-

melhante mercadoria; tam ce-

ga he a cobiça, & tam barbara

a crueldade deites deshumanos

mercadores.

9 Magoavamfe os padres

fJbre maneira, deverem andar

as ruas cheyas de cativos Chri-

ftaos, carregados de ferros, ma
gros, confumidos,& desfigura-

dos, com fome,& mao tratamê-

to; & com tudo,como aos filhos

de Ifrael nam perdoavam o^ E
gytanos o trabalho dos adobes,

aífim eftes eram obrigados por

i íeus amos a trabalhar de íõl a

! (blindando liuns no campo cõ

o arado, ou com a enxada, ou-

tros no povoado moendo com

,
mós de braço , que he trabalho

de grande fadiga
;
& todos final-

mente como homens deíênter-

rados. Pêra os Padres melhor

aífiftirem a eftes feus cativos, &
acompanhar com o exemplo,

aos que nam podiam valer com

a liberdade,deixaram ogafalha-

do, que tinham na aduana,& fe

hiam a dormir , & habitar nas

maímorras, entre os miferaveis

cativos , pêra os coníblar com
íua preíença, pois os nam podia

aliviar

^inno cU ;

9-
í

Grades tra

baIhos dos,

cativos em
Berbéria.
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aliviar de íêus ferros : rezavam

com elles de noite muitas ora-''

çoens, faziamlhes doutrinas, êc

prégaçoens, accornmodadas ao

eítado,da paciência em que de-

viam viver^com nam menos de-

vaç3m , & lagrimas nos ouvin-

tes, que compaixam , & laftima

nos pregadores,

10 Que na verdade nam
podia deixar de íèr grande o

íentimemo nos Padres, vendo a

tantos Chriílãos , quèeftando

ainda vivos
, já pareciam fepul-

tados debaixo da terra , em èf-

curas concavidades , em trevas

perpetuas, apinhoados huns íò-

bre os outros , por nam haver

!

lugar pêra íe revolverem 5 &
quando coníígo boliam

, pêra

em tarn grande incommodo fe

poderem menos mal accom-

modar,logo em fe boliado íòa-

vam os grilhoens , que os laíti-

mavam, a cujo trifte íõm levan-

tavam efpantoíbs gritos, & la-

mentáveis gemidos,que retum-

bando por aquellas horríveis

cavernas da terra , reprefenta-

vam aíTombramentos do infer-

no. Tomando occaíiàm deite

laftimoíõ cárcere, lhes fez oPa-

dre loam Nunes Barreto , na

primeira noite , huma pratica

íbbre aquellas palavras do Pro-

pheta: f Tofuerunt me m lacu míe-

norijmtenebrofis^ih umbra moras.

Foy a pratica de grande coníõ-

laçam pêra os cativos ; a qual

íè lhes acrecentou com as ef-

molas do dinheiro
,
que levava,

que após ella lhes repartiram,

tomando os Padres á íua conta

particularmente os mais enfer-

mos
,
pêra melhor os prover, a-

1impar, fervir, 8c fazer rodos os

mimos poííiveís, com tanta ap-

plicaçam
5
& gofto, como íè em

cada hum d^quelies pobres

ferviífem a peííoa do meímo
Chrifto.

[CA PI TV LO XXXIV.
1

Volta o Vadre Lms Gonçal-

ves a Yortagal 3 a dar conta

dos cativos , continua com

dlesoVâdreloam

Nunes.

\y: riT:ò

Cifavh

9-

C Ontinuavam os três

religioíòs neftessã-

ctos exercícios
-,

ík

nam fe contentando feu fervo-

rofo zelo com acodir,com tanta

charidade aosChriftãos,que pa-

deciam tam cruel cativeiro dos

corpos , tratavam de remediar

os que traziam as almas cativas

do demónio- & porque lhes e£
tava prohibido porobediencia,

como diífemos
, que nam pré-

gaífem em publico aos Mou-
ros

j nam perdiam occaíiàm de

falar a alguns em particular', 8c

principalmente ao; Elches,que

fam os arrenegados
,
que com

íuas

Dú mal

fruko, q
os Padi

recolhia

ê Tituái
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Luis Gd
'Ives, &
'mfe a
•ita.

íuas /anotas praticas fe torna-

ram a recolher ao rebanho do

eterno paftor , donde havia

annos que andavam deígarra-

dos. Entre eftas ovelhas perdi-

das , a cjuem penetrou o rayo

da luz do cêo , foy hum Elche

mancebo , que entre 05 Mou-
ros íê chamava Alcaalá , &
era fidalgo Português , natu-

ral da cidade de Lisboa , o

qual (como outro filho pródi-

go) íè veyo finalmente a ren-

der, & lançar aos pès do Padre

Luis Gonçalves, que tomandoo
nos braços, o recolheo no cora-

çam, como pay amoroíò a hum
filho arrependido.

2 Com efteSj Sc outros cõ-

tinuos trabalhos, veyo o P.Luis

Gonçalves a adoecer gravemé-

tej& porq emTituàm nam ha-

via remédio de poder íarar , o

mandou o P. Ioam Nunes, que

íe vieííe a Ceita, aonde deoor-

dê o capitamD. AfToníõ de No-
ronha, pêra que foífe curado cõ

todo o cuidado. Tanto que o

Padre fe começou a erguer* lo-

go fe foyao púlpito, contando

d'elle os grandes trabalhos , 8c

extremas miferias,que os Chrí-

ftãos cativos padeciam;&decê-
do do pulpito,íè foy logo pelas

portas a pedir efmolas pêra tan-

tos neceflitados . Recolhidas

eftas efmolas, que todos lhe de-

ram, com boa vontade, confor-

me a poíhbilidade de cadahum,

8c vendofe com baftante íaude, -

Fica o P.

Ioam Nu-

nesBarre-

to cvíinnâ

^ó f lArmo (Ia

dtanio jà pofto ao caminho, ^f^%
pêra tornar à emprefa dos íèus 9
cativos, que enterrompêra, mas I

nam deixara , recebèo cartas
|

do Padre Ioam Nunes Barre-

to, feu íuperior, em que lhe or-

denava, que logole vieífe a

Portugal, a dar conta a ellley

do que havia em Tituâm
)
& tra-

tar cora elle , com efíicacia, do
remédio d^quella defempara-

da gente.

3 Com a vinda a Portugal

do Padre Luis Gonçalves, fe ac-

crecentou ao Padre Ioam Nu-
nes, o pezo do trabalho, q dan-
tes íe repartia por ambos ; mas \do sò com

nem por iífo largou a eftancia,
\

ejfa rnih
continuando nella fempre com JA%
o mefmo fervor

,
por eípaço de

finco annos,íehdo em todo efte

largo tempo íua ordinária oc-

cupaçam, confeflar , commun-
gar , coníòlar , 8c fervi r aquel-

les íêus pobres cativos, os qua-

eSjSédolhe muy neceílarioo ío-

corro temporal, muito mais ne-

ceifavam do eípiritual; porque

havia muitos, que havia mais de

vinte annos,que fe nam tinham

cõfeífado;& d eftes puderia apõ

tar muitos cáíòs em- particular.

Achou efpaçofbmara grande

charidade do P. Ioam Nunes,

em que pudeííe liberalméte ef-

tender íuas velas , empregãdoíe

todo de dia, & de noite em tam

charitativos exercícios, compe-

tindo o trabalho do corpo com
as confolaçoens da alma,q lhas

KK dava
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Como fe
' apptuava

o P. loam

Nunes em
Jervir aos

/eus cati-

vos.

i adCor.9 21.

Gmnibiis em-
ma laílus fura.

dava Deos muy frequentes , i-

maginandofe cativo dos mef
mos cativos, por amor d aquel-

le Senhor, que por dar liberda-

de aos efcravos,veyo tomar for-

ma de íèrvo;& pelos libertar da

morte , deo a vida em preço

de íèu reígate . Desfaziafe o

chiritativo Padre em ajudar a-

' quélla pobre gente ; & como
j
a charidade he muy engenho-

fa , nam havia officio de pie-

dade pêra o qual fe nam mo-
ftraííe muy dèftro

j já fe fazia

medico pêra com huns,a outros

fervia de furgiàm, logo fe exer-

citava em o officio de enfermei

ro,& cofinheíro(como outro S.

Paulo, que pêra ajudar a todos,

fazia os officios de todos ) var-

rialhes,& alimpayalhes asmaf
morras,muy íolicito de íe guar-

dar limpeza, pêra que de todo

nam fícaíTe aquelle ár corrup-

to , & inficionado ; tudo fazia

com tam extraordinária appli*

caçam,que totalmente feeíque-

cia do deícaníb do fono natu-

ral; gaitado as noites inteiras em
moer trigo nas maímorras,tomã
do fobre íy acodir à tarefa dos
doentes

, pêra os livrar dos a-

çoutes
. A taes exceífos chega

a verdadeira charidade deChri-
fto,quando de veras toma polle

do peito de hum apoftolico va-

iam.

4 Neíla occupaçam vivia

o Padre loam Nunes Barreto,

tam contente com fua for te,que

conforme eícrevia ao P.meftre

Simam, nenhúa coufa mais fen-

tiria neíla vida, q íàhir d aquel-

la fua voluntária prifam , como
verdadeiro imitador daquelle

Senhor, q íè deixou prêder a fy,

por nos livrar a nós do cative i-

ro;e quizíèr íèpultado na terra,

por nos tirar das inafmorras do
inferno.Quãdo lhe dizia (oq fu-

cedia muitas vezes) q os Mouros
o queriam laçar fora deTitoána-,

por arrecearé, q cõ fua eftada é

Berbéria, encõtrafle íua perver-

ta íèita,eftes eram todos íèus íb-

brefaltos,& fuás mayores afflic-

çoéSjpera fe aliviar d'eítesrifcos

em que andava , apontava de lá

ao P.Meftre Simam, que coníi-

deraflè fe feria bem,darlhe ofe-

renifíimo Rey Dõ loam algum
cargo, como defer eícrivàm da

Redempçam,ou ao menos aju-

dante feu,pera q d efta maneira,

por rezam do tal officio,osMou-
ros o nam puderTem lançar fo-

ra^ aquelles pobres tiveíTema

confolaçam de íua alTiítencia.

5 Nam paravam os defe-

jos do Padre so em acabar a vi-

da era eftancia tam gloriofa,

pêra fervir aos feus cativos^ mas
também pretendia

, por todas

as vias poííiveis, fe teria a di-

tofa forte de acabar marty -

rizado , entre os Mouros;
bem fignificou eftes abraza-
dos defejos em huma carta

,

que achey eferita aoslrmãos ào
Collegiode Coimbra , na qual

entre

CbPanhi

,
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irta do

loam

unesBar

to aos ir

ãos do

oliegiodc

úmbra.

"í V.' /-««

entre outra lhe diz eítas pa-

lavras : Quid retribuam "Domino

pro ommbus qu<& rembuit mikit

Donde mereci eu
,fendo quemfouSer

o primeiro da Companhia
, que nejie

Zeyno em terra de Mouros cheçaffea

pregar,
ffi

confejjar, (^r dizer mffai

El/efèjajempre louvado
ypor íer tam

liberai; quefaz_tam grandes mercês a

hum tam grande peccador. jimda-ef-

jpero dette grande Senhor
y
que me con-

ceda ejlefavor , que me mande o ta-

rife cortar a cabeça , ou moer com a*

coutes, como muitas "vezes aquifazem

a esies cativos
,
pêra que maisfedo va-

gozar da verdadeira vida,deixando, ef

ta mferavel^pcra os qfendo ella morte

a tempor vida^c,

6 Com tam fanfbo proce-

dimento, & com tam rara cha-

tndea- ridade, cobrou ao P.Ioam Nu-
hí&re~ nes toda a gente tanto amor, &

IT*'
^

!
^evacam

? 4 ao humilde Padre

cauíãvanam pequena cõfuíam:

em o vendo pelas ruas (quando

lhe era neíTario, pêra bem dos

feus cativos, & enfermos , íahir

d'aqueilas covas íbterraneas)

olhavam pêra elle , como íe

viífem a hum 5am Paulo íâhi-

do do terceiro cèo ; huns lhe

beijavam a mam , outros o ve-

ftido , outros íe lançavam a

íeus pés
,
pedíndolhe a ben-

çam. Seis maímorras havia ,ne-

fte tempo em Tituám , todas

viíítava cada dia , & nellas

nam havia doente , nem ne-

j

ceífitado
,
que o nam tiveííe â

1
cabeceira

,
pêra lhe açoda? á-

loam

nes.

iAnm da
j

alma, & pêra lhe curar o cor- ™f<®mH
po. Atè os Mouros fe edifica- 9 •

vam , Sc o veneravam como a

fando; omeímo Alcayde A-
\

mJ0Smcí

cem vendco fahir da maímoi>
j ™*f

M
,

etí '

ra 3 lhe mottrava o roíto alegre, Iravam
& dizia ddle. palavras de mui-

to louvor; tal lie a efficacia

da virtude
,
que atè os que iam

mais bárbaros no entendimen-
to

, nam deixam de alcan-

|

çar íua fermofura . O filho do
rrseímo Alcayde repetia mui-
tas vezes

,
que taes finezas de

virtude nam fe achavam em
nenhum dos íeus Cacizes, &
aonde via o Padre o tratava •

com grande , & notável ref-

peito : . porém eftes rayos de

luzes divinas , ainda que eram
baftantes pêra lhes illuftrar os

entendimentos , nunca che-

garam a lhes conquistar as

vontades , Muito deíèjou o

Padre de íãhir a difpucas com
os Cacizes dos Mouros

;
po-

rem nam lhe foy poííiver po-

der , nem defta mineira, entrar

haquelles mattos bravios da

feita Mahometana , tam fe-

chados
,
que nem romper,

nem entrar fe deixam
,

pro-

feífando defender íua felvaricá

fuperftiçam , mais como bru-

tos com fereza, que corno ho-

mens com rezam;. à maneira de

feras
,
que com as unhas , 8c

com as garras defendem , que

lhe-naim entrem em feus co-

vis.

y.Vca-
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Como tra-

tou da cd-

rverjám,

dos ludeos

7 Vendo o Padre que per-

dia o tempo com os Mouros/e

voltatava aos feus Chriftãos, a-

os quaes trazia tara bem dou-

trinados, & tam domefticados,

& bem acoftumados com o u-

íb dos íànólos Sacramentos,

que naquellas féis mafmorras

jà íê nam ouvia hum jura-

mento 5 muitos fe confeíía-

vam de quatro em quatro di-

as , commungavam muitas ve-

zes ; & viviam finalmente tam

reformados , que já aquellas

covas nam pareciam cárce-

res de cativos forçados , mas

reprefenravam os íèrrriterios

,

& criptas antiga* , aonde os

íandos martyres em Roma vo-

luntariamente íè recolhiam, vi-

vendo tam contentes debaixo

da terra, como íe jáeíliveífem

no alto do cèo.

8 Nam parava o fervoro-

fo efpirito defte grande fervo

do Senhor em curar , & íãn-

ótificar os íeus cativos ; mas
vendo qi^ os Mouros nam
queriam diíputar com elle , fe

hia ás fynagogas dos ludeos

,

aonde , como mais confiados,

por moftrar que o nam temi-

am, muitas vezes o admitiram

a difputas . Huma vez entran-

do em huma fynagoga , achou
o meílre

,
que eftava cercado

de grande muítidam de mi-

ni nos
, todos muy lindos no

exterior
, aos quaes eftava en-

finando a ler pelaBiblia: co-
_ _

meça o Padre a diípúta com
eíle meftre , eis que logo en-

tram outros muitos, baítantes

pêra enchera fynagoga,fazem

òraçam a feu modo , tremen*

do com as mãos , & cabeça,

íalmêam com grandes guayas,

& ridículos menêos: riofe o Pa-

dres d'aquelles tregeitos, & de

tam fea, & impertinente íuper-

ftiçamjperguntalhes porq oram
de tal forte ? Refpondem nam
íèr mais em fuás mãos , á vifta

do refpeito
,
que tinham a

Deos , quando entravam a lhe

òraf , lembrados do tremor

de feus antepaífados
, quando

Deos no monte Sinay a deo fua

ley fancla a Moyfes ; & que

a memoria d'aquelles terre-

motos os fazia a elles fahir

com aquelles geílos , que pa-

reciam rediculos aos que eram

de outra ley. Vede là, lhes

diífe o Padre , nam íèja eííe

tremor manifefto caftigo da

morte , que deftes ao innocen-

te IESV, como Caim eftreme-

cia com a morte, que deo a feu

irmam Abèl,
b
ordenando Deos

juítamente,que íempre trouxe!

fe em feu corpo efta publica

devifa de íua enorme malda-

de.

9 Daqui tomando o Pa-

dre occafiàm, tratou a diípu-

ta tom hum dos mais anci-

ãos na idade , mayor Rabino

na autoridade, & que entre

elles parecia o melhor doutor.

come-

cA nno

topanh

9-

Exò. 19. r

h
Gen. c.4 i
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1 c. lO.n. 14

itldederunt

oeúludsi.

começando a difputar , todos á

roda cercaram o Padre (como

antigamente;, em outra feme-

lhante acçam, os ludeos cerca-

ram aChrifto
eSenhor noíío, to-

mandoo todos no meyo: a efte

meftre ignorante provou o Pa-

dre, cõ grande copia de lugares

da Bíblia, todos os myfteriosda

vinda do Mefíias , & os princi-

paes artigos
,
que elles negam:

ouvio o Rabino as palavras de

vida eterna, mas como afpide

furda tapou as orelhas,por nam

entender ao pregador da verda-

de ;
moftrafe pertinàs em feus

erros, perííftem os mais em fua

dureza , continuam em fua ce

gueira
;
& faltandolhe na boca a

repofta,no entendimento o dif-

cudo , & muito mais no rofto o

pejo, vieram a brados defcom-

poftos; que efta foy fempre a

manha dos ignorantes ,
quere-

rem levar à força de gritos , o

que nam fabem períuadir com

efScacia de rezoens. Entra em

zelo o varam apoftoiico , co-

meça também a dar vozes,di-

zendo, que elle eftava appa-

relhado a morrer alegremen-

te , nam huma fó , mas mui-

tas vezes , pela ley fanctiííima

de Chrifto verdadeiro Deos

,

& MeíTias , Sc que nenhum

d'elies fe atreveria a dar a vi-

da em prova de fua falfa cren-

ça , como fe fe lembrara do

delafio de Elias aos facerdotes

í!
8,c ' 18

* de Baal
d

. E vendo que nam

o

J,

havia nenhum que aceitàtfe o^ Coçosm* \

campo , & que â vifta deites
j 9 •

íeus brados todos ficaram co-
j

mo emmudecidós, abrandou
j

também a voz, Sc recolhéoo

ímpeto daquelle- fervoroío ef-

piiito
5
& com vozes brandas,&

rezoens muy bem comporias,

tratou de lhes períuadir a ver-

dade do Evangelho.Entra nefte

comenos na fynagoga o fidalgo

de Lisboa, que fora renega-

do , aquém o Padre Luis Gon-

çalves tinha reduzido, Sc corno

bom diícipulo
}
fe põem logo da

parte de feu meftre,arde em ze-

lo, pela ley de Chrifto, cõtra os

erros dos Iudeos ; & vendo que

fe nam deixam convencer com

rezoés,defejava, como outro E*

lias,
e
que vieífe fogo do cèo,que

abrazaííe os corpos ,
pois nàm

queria render a Deos as almas.

10 Acabouíe finalmente a n -^r ã

difpáta, deixandoos o P. igual- ta.

mente convencidos no en.têdi-

meto, & obftinados na võtade;

porem o íuceífo moftrou ,
que

nam foy de todo baldada a con-

tenda , Sc que finalmente a vi-

&oria ficou pelo padre-, porque

em chegando a cafa , logo nas

fuás coftas veyo o Rabino ma-

is anciâm ,
que tinha fido o

preíídente da difputa , a render'

as armas á verdade do Evange-

lhojconfeííando que bem tinha

entendido, pelas efcrituras , fer

Chrifto Iefu o Mefíias prome- I

tido , Sc que agora vinha con-
j

kííar"

4. Reg.eap, i

n. 10.

! Do fim de

KK.3
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feííãr em íecreto o que dantes
tinha negado em publico ; po-
rém que eftava deliberado jà a

paííaríe á cidade de Ceita,& Ter

Chriítam em publico,& em fe-

creto. Outros vários Iudeos
sde-

poílo o velame com que o dia-

bo os traz cegos , receberam a

luz da graça - que também paf-

íou a aílumiar a muitos Mou-
ros, & Elches, que chamavam
ao Padre

,
pêra lhe fazer varias

preguntas ["obre as coufas de fua
íâivacam , & finalmente fe fò-

geitavam á verdade evangélica.

Mas deixemos por agora ao
fervo do Senhor , feito, por feu

amor
, fervo dos cativos de Ti-

mw , que tempo nos virá em i

que,no quinto livro deftaChro-
nka

3o venhamos tirar do aper-
to deitas mafmorras de Africa,
pêra o levarmos feito Patriar-
chaâ outra Africa mais dilata-
da. E agora vamos continuando
com outras rniíToens, que neíte
anno fe fizeram.

CAPITVLO XXXV.

Damifsàm^uè
eftemm jg§£

dou a índia o Yadre meflre
Simamde dt^rehgiofos wfL

fflxjfêiff- m^sam de

algum èellesem

particu-

lar.

1 TT^ Alamos no capitulo

|* paíTado da miíTám
\ q*- oPadre meftreSimam

mandou a Africa, agora conta-

remos a que no meímo anno
enviou â índia; porque feu gra-
de eípiíico abrangia ao mundo
todo, Dez religioícs deípachou
eíie anno pêra o Oriente

, que
pêra o padre mefrre S.Francif
co de Xavier foram de notável
alivio

l Sc grandiílima confota-
çam, Sc a melhor, Sc maisj>re-
ciofa mercadoria

, que de Por-
tugal fe lhe podia conduzir.
Deites feja o primeiro o Padre
Melchior Gonçalves j Thcolo-
go de muito efpirito

í& ííngular
zelo das a Imas,como bem mo-
ftrou primeiroem Portugal, ôc

depois na índia, aonde íeoccu-
pou com tanto fervor,& cuida-
do

, na conversam dos gentios,
Se ajuda efpiritual dos Chrif
taos, que o Padre Paulo de Ca-
merino( que com o Saneio Pa-
dre franciícò de Xavier paliou
ao Oriente) nam acha palavras
com que engrandeça a grande
fatisfaçam> que havia deite in*
%ne miílíònario

. Logo deo
moítras de fuà acertada eiei-

çam,nô que fez em Baçaim, a-
j

1
onde, em breve tempo

j minif-
I troa o ían&o òautifmo a qua-
trocentos gentios^fundindo
feus erros, derrubando pago-
des,levantando templos; entre
os quaês%> fgfeja daMadre
deDeos de '; anà

j que eíta

quatro

9;

P.Meh
orGoncc

ves i&fi
x

nemifsi

rio.
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quatro legoas de Baçaim, aon-

|
de depois foy crecendo a Ghri-

ftandade, & ao prefente tem a

Companhia Collegio,ordenan

do no Ènefilifí lugar o. Padre

MelchiorGonçaives humfemi-

nario pêra boa criaçamdos mi-

nínos , filhos d^aquelles novos

Chriftãos.

i Daqui naceo em parti-

cular a deftruiçam de hu muy

grande , & fumptuofo pagode,

lavrado de obra Romana, aon-

de todos aquelles gentios , na

figura de hum corpo humano,

com três roftos (que o demónio

nam íàbe ter hum sô )
que re-

prefentava três ídolos chama-

dos Bamhaa, Bifnuu, & Mace-

ra, adoravam a íiia falia,& mõ-

ftruofa Trindade, femelbante à

que qs Gregos a antigamente,

& ainda depois delles aceita-

ram os Romanos, nas três cabe-

ças,& três officios, que fingiam

em Diana; que fempre o diabo

intentou com íbmbras falfas

deslumbrar luzes verdadeiras.

Eílava eíte Teu famofo templo,

entre huns valles de fombrio

arvoredo
(
que o diabo fempre

foge da luz ) cercado ao redor

com três fontes.-., ás quaes cor-

refpondiam três tiques de mui-

ta agoa , que lhes ferviam dos

ahominandos facrificios , &iú-

períliciofos lavatórios; por fer

aquella cafa frequentada d'a-

quelles cegos gentios
,
que de

toda a índia acodiam a vifitar,

VideB.uf.cl.fi,

íz. & Itqtlèpt.

!te Socut. lib.

7,cio. Spôd.

ann.il an. 389.

n.15.

& adorar aquella tergemina (

monflruofidaae. Toda efta e£

pantoía machina, fe bem repre-

iêntava o muy celebrado,8c fa-

mofifíimo templo do idolo de

Seràpis, b na grandeza de íua o-

bra, também o repreíentou no

fucéífo de fua mina. Eftas , &
outras infignes obras fez,&deí-

|
fez o Padre Melchior Gonçal-

ves na índia, & finalmente aca-

bou fanítamente em Goa , no

; anno de mil, & quinhentos , &
1

fincoenta, & finco.

3 O fegundo dos eleitos

pêra eftamiísâm da Índia, foy

o Padre Balthazar Gago,varam

efeolhido, por particular provi

dencia de Deos , pêra hir criai

a nova Chriftandade,que o Se-

nhor tratava de plantar em h-

pàm ; aonde foram notáveis os

íerviços
,
que lhe fez efte gran-

de fervo leu, que demandavam

hum grande livro, porque pade-

ceo grandes cativeiros, & fe vio

muitas vezes abraços co a mor-

te,entre perigos da terra, &en-

|
tre naufrágios do mar: & hum a

I vez efteve condenado à morte,

I
efperando por momentos, com

grande ategria,o golpe da cata

|

nalaponeza, peia lhe cortsr m
a cabeça- ,

por amor do melmo

Senhor; foram innumeraveis as

almas, que tirou da garganta do

dragam infernal , & reftituta a

fcu criador. De tudo ifto fe fará

P.Baltha-

zar Gago

foygrande

Âpoftókno

lapam.

larga meníâm na hift-oria da In

dra, & jà anta im prélio nas

KK4 cartas

ii
. ir , i irim
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cartas ç de Iapam,* pelo Padre f.Francifco de Xavier prígavam

Irmam lo

amFernã-

des, grãc/è

pregador

no iapám.

Lib.s c.19.

Luis de Gufmam da noíía Cõ
panhia*

4 O terceiro foy o Padre
António Gomes

, doutor em
Theologia

, peia Vniveríidade

deParis,homêde altos eípiritos,

Sc grande engenho, o qual hia
pêra fer Reytordo Collégio de
Goa. Foy o quarto o Padre
Paulo do Valie , que na cofta

da Pefcaria fez muitos Terviços
a Deos noíío Senhor, & tioêm
veyo acabar preíò entre Gen-
tios, pela fé,qiie comoChriftam
profeíTava , Sc como pregador
lhes eníinava

; dando com efte

género de martyrto , dícoíõ re-

mate a feus gloriofos trabalhos,

teítificando com a morte,entre

cadéas,&grilhoens,o quetinha
pregado «m vida, entre barba-

i
ros,& gentios»

5 Entrou mais em o nu-
mero deíles dez minranaVios o
irmam íoam Fernandes deO-
viedo

, ditoíò companheiro do
Padre S* Franciíco de Xavier
no íapam, Sc interprete do Pa-
dre Coime de Torresfde quem
já falamos nefte livro.) Eftc he
aquelle Irmam Ioam Fernãdes,
tara celebrado

}&exemplar pre-
gador^ do Iapam

, que com os
milagres da paciência, íiiprioa

falta das letras; a cujo raro exé-
pto atribuímos>& devemos as
primeiras coverfoens, que hou-

na cidade de Iaman°uche fem

Opan

e no lápám : porque havendo
diasqueelle,& o Padre Saiu

o 1

tirarem fruito de feu trabalho;

eftando pregando o Irmam,co-
mo tinha de coftume,cmhuma
rua,hum dos quepafTavam,mais
obftinado em feus erros,& mais
defcomedido cm feu atrevimé-
to, íè chegou a elle, & lhe lan-

çou no rofto , em quem todos
os prefentes tinham os olhos,

hum efcarro
, que de repente

1

arrancou do peito. Tam íèguro
ficou o Irmam com eíla afron-

ta , como fe a elle fe nam fizef-

fê 5 moftrando íêr verdadeiro
difcipulo daqueile Senhor, em
cuja divina face,Mpelho da di-

vindade , & envejas landas de
Seraphins abraíados, fe atreve-

ram peccadores a fazer feme-
lhantcs tiros, Parlou avante o
gentio,zombando, & dando ri-

zadas, mas nampaíJòu por alto

aos ouvintes exemplo de tam
raro fofrimento; difcurfáramco
mo judiciofos

, que nam podia
deixar de fer íàn&a huma iey,

|

que taes eflfeitos caufava em íè-

|

us pregadores : dali por diante
fe começaram a báutizar, ScAt
abriram de par em par aque!-
las portas de bronze,com que o
diabo tinha fechados os cora-
çoens àquelles gentios.ficando

evidente a todos, que mais fe

convertéo o mundo pela pacie-

cia,que pela eloquência; & que
pode melhor pregar o que me-
lhor íàbe ibíier.

Exêpk

fofrum

Mat. 16,

Tunc ex
'Unt in fai

eius.



Livrofecundo. Cap.XXXVl- Í91
6 Os outros companhei-

ros foram os Irmãos Francifco

Gonçalves, Gil Barreto, Manoel

Vaz ; & o Irmam Luis Froes,

natural de Lisboa , o qual de-

pois de feito íàcerdote na ín-

dia , eíèrevèo em bom eftylo,

com grande diligencia , & ver-

dade, todas as couíàs tocantes à

converfám dos infiéis nas par-

tes^ Reynos do íapàm; tendo

particular cuidado de efcrever

todos os annos a Portugal os

íuceífos d aquella nova Chrif-

tandade,cujas cartas êramefpe-

radas com grande alvoroço,

nam sò em Portugal , aonde as

remetia, mas também por toda

,Europa,aonde fe defejavam. A
hiftoria eccleíiaíticâ do Iapam

nos dizem, que deixou compo-

fta,mas nam acabou de chegar

á impreííám do prelo , por elle

primeiro chegar ao premio do

céo,que foy muy bem mereci-

do depois de largos , & conti-

nues trabalhos, que padeceo

em o Iapàm , nam menos e£

crevendo como bom hifto-

riador, que obrando

como melhor -

pregador.

mm

\yinno da

CA PI TV LO XXXVI.

Vay pêra a índia > entre eftes

de^ mifsionarws , o Padre

.mejlre Gafpar Rar%éo}que

foy bum dos mais infig-

nesfogeitos,qiw te-*

ve a Compa-

nhia*

"T O ultimo lugar nos

pareceo apontar ao

Padre Meitre Gaf
parBarzêo (íendoelle digno de

ter íèmpre em todas ashntorias

o primeiro lugar) pêra nos de-

termos hum pouco com elle,

como pede a obrigaçam ,
que

temos a hum tam heroico,&ra-

ro varam
, que fem duvida foy

hum dos mais aííinalados entre
1

os apoftolicos miííionarios da

I

Companhia, na qual entrou em
Coimbra no anno de 1 546. no

íèptimo da Companhia, & dei*

le jà diífemos alguma couíãne-

fte mefmo livro. â

i Efte he aquelle grande

meitre Gafpar , fegunda pedra

fundamental do glorioíò edifi-

cio da Igreja militante nas par-

tes da índia Oriental. Efte he

aquelle meftre Gafpar, cuja hu-

mildade foy tam fingular , que

fendo dotado de tantos, <3^tam

excellentes talentos , como a

Lib.

7-&S.
*. C. I J.t)

HumiMa ,

dedoP.M*

Gafpar.

exp>©-
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Grade tor

meta, que

aquietou o

P.MMaf-
par

P.Nicol.Trig.

in vira Gafpar.

lib.i ,c.6.

experiência eníinou , íe deixou

eftar por muno tempo fervindo

de roupeiro em o Colíegio de

Coimbra, tirandoo Deos d'efta

humilde officina pêra o púlpi-

to, como antigamente ao noíío

Português S. António da coíi-

nha pêra a cadeira'. Embarcou-

íè efte milagroíb varam pêra a

India,cm a náo em que hia por

capitam mor Ioam de Mendo-

ça,filho de António de Men-
doça Furtado, & de Dona Ifa-

bel de Noronha (o* qual foy

governador da índia, &íucedèo

no governo ao Conde do Re-

dondo, no anno de 1 5 64.) di-

tofo em levar tal companheiro

na íua nào, porque elle lhe va-

lèo em huma horrenda,& íubi-

ta tormenta,que íè levantou no

cabo de boa efperança,em que

todos íe deram por perdidos; na

qual o impeto dos ventos, a bra-

voíídade dos mares, a fúria das

ondas, que de todos os lados va-

rejavam a nào, a continuaçam

dos choveiros, a repetiçam de

efpantofos rayos , ameaçavam
aos triftes navegantes o naufrá-

gio certo , & a morte prefente:

& tal foy emfím a confufám, &
pertui baçam de todos os nave-

gantes,que chega a dizer o Pa-

dre meftre Gafpar
b

,
que sò os

tormentos, & tormentas do in-

ferno poderiam vencer o que

aquelles pobres ali padeceram.

A t©dos acodio efte grande fer-

vo de Deos
, que como melhor

piloto , melhor foube governar

a nào; porque com três sruzes,

que fez no mar , amaníou o in-

dómito elemento, íerenou otê-

poral , & aquietou aquelle bra-

vo tufam.

3 Efte he aquelle Padre

meftre Gafpar, . que fendo de

naçàm Zelande's, & que corta-

va mal a noíTa lingoagem por-

tugueíàjCom tudo era tam raro

o efpirito do cèo , com que fe

explicava
,
que aquelle meímo

Senhor, que fez eruditas as lin-

goas dos mininos cde peito, lhe

dèo à ília tal graça , que foy o

mais ouvido, 8c o mais bufeado

pregador , que em íeu tempo

houve em Goa
j
porque aonde

faltava a propriedade das pala-

vras cultas, íobejava a eloquên-

cia das obras fãnctas ; 8c aonde

nam havia arrezoados de Rhe-

tonca enfeitada , bradava a efU-

cacia do efpirito inflammado.

4 Efte he aquelle famofo

prégador,& infigne apoftolo de

jOrmús, mandado pelo Padre S.

j
Francifco de Xavier • a qual ci-

jdade, naquelle tempo, era hua

j

Babylonia do Oriente,era hum
theatrodetoda a abominacam,

huma feira da ladra de toda a

maldade , efcala franca dos

mayores vi cios, praça livre dos

mais abominandos peccados, 8c

hum empório de toda a falfa

íuperftiçam,por acodirem a el-

la, com o melhor das riquezas-

' do Oriente,as peyores fezes do

mundo
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'àta efii

j
fefa-

t do P.

Gafp/rr,

mundo, aííim da Chriftandade,,

como da Gentilidade, doluda-'

iímo,da Mourama,da Períia, &
da Turquia; que toda efta efco-

ria fe ajuntava naquella cidade,

que chamavam pedra do anel

do Oriente
;
pêra que entenda-

mos
,
que ahi mais triumpham

os vicios,aonde melhor brilham

as riquezas. Entrando pois ne-

fte grande campo aquelle abra-

do efpirito do Padre M.Gafpar,

tantos foram Teus incaníâveis

trabalhas,tam efficazes íeus íèr-

moens com os Chriftãos , íuas

diípátas com os Iudeos, fuás re*

zoens com os Gencios,feus pro-

dígios com os Mouros , que em
breve tempo aquella cidade,

qual a de Ninive peccadora, fi-

cou convertida; & aquella pra-

ça de falíâs abominaçoés,tranf-

foimada em cidade de verda-

deiros Chi iftãos. Por efpaço de

três annos íe deteve nefta em-

prezà , com huma vida verda-

deiramente apoftolica, confun-

dindo a idolatria, convencendo

aos Iudeos,convertendo aosGé-

tios, peleijando viótoriofocõtra

os vícios , Sc deípojando trium-

phante ao inferno.

5 Foy tam eftiraado o Pa-

dre medre Gafpar emOrmús,

que todos, aííim Mouros, como
Gentios, o tinham, & reveren-

ciavam como homem fan&o; o

meímo Rey fe tirou huma vez

de feu trono real, Sc à força

fez nelle aífentar o humilde

lèrvo do Senhorjcomo íe de tal

lugar sò foííe mais merecedor,

o que era menos ambicioíòrefte

meímo Rey , por dar gofto ao

Padre, & pelo refpeito, que ti-

nha a fua venerável peííba , Sc

credito , que dava a lixa doutri-

na, mandou fechar as portas do
feu Alcorâm de pedra, Sc cal;&

fez outros notáveis exceííbs,

em que moftrou a opiniàm,que

tinha da virtude do Padre, 8c o

conceito, que fizera da verdade

do Evangelho.

6 Voou tanto por a-

quellas partes a fama do Pa-

dre meftre Gafpar, que de den-

tro do fertám da Arábia felix,

entre os dous cabos Roíâlgate,

5c Moçandam, na regiam, que

hoje chamamAymam(que cui-

do íèrem os filhos de Amam,
deícendetes de Loth, aosquaes

a (agrada Eícriptura
d
chama

Amonitas
,
que fendo Gentios

foram os primeiros a quem pre

verteo o falíò Propheta Mafa-

mede
,
por íèr gente muy igno-

rante ) vieram dous embaixa-

dores de quatro cidade^ as mais

nobres deita Regiam, ao Padre

meftre Gaípar, pedindo! he,que

Ihesfoífe pregar o Evangelho,

porque com a fama dos mila-

gres,que delle ouviam, eftavam

todos reíblutos a ferem Chrif

taos . Muito eftimou o Padre

cila embaixada , & de melhor

vontade íè partiria a darlhe o

comprimento , íe nam eftiveííe

por

Gen càp.i£.

n. j8.

Emhaixa
da ao P.

M. Gafpar
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por davante a obediência do (Foy efte infigne varam hum ia

Covertêfe

losj lhe le-

varam a

embaixa-

da.

4.Reg. cap.j

àn.i.

feu faneco Padre Franciíco de

Xavier, que por reprimir os sá-

ctos ímpetos daquelle ardente

cfpirito , lhe poz expreíío pre-

Cwito,que poreípaçode três an-

nos fe riam íàhine de Ormús.nê
Te meteííe pela Perfia , ou Ará-

bia. Mais ditoíòs foram os dous

embaixadores, que vieram, que

zs quatro cidades, que os man-
daram; porque eiras ficaram cõ

a magoa do Padre nam poder

hir em peíToa a prègarlhes
-,
&

os embaixadores receberam a

agoa do bautiímo, & fe volta-

ram pêra fuás terras , bem in-

ftruidos nas coufas da fé , mais

contentes íèm a contagiam dos

peccados na alma , depois do
bautifmo, do que Naaman fèm
a lepra, e que lhe inficionava o

corpo, depois de íè lavar no
rio Iordam. Até Conftantino-

pla chegou o nome do Padre

meftre Gafpar, & de là o deíè-

jàram,& pretenderam: porque a

virtude , & fanctidade nam he
menos eftimada ao perto , que
procurada dos que vivem lon-

ge-

7 Efte finalmente he a-

quelle Padre meftre Gafpar, a

quem o íàncto Padre Franciíco

de Xavier
,
partindoíe peia Ia-

pám, deixou em feu lugar
, por

V, Provincial da India,& a que
logo o meímo faneto P. M. de

joelhos,como íè foífe verdadei-

ro íiibdito , rendeo obediência.

ro exemplo de toda a perfei-

çam • na pureza foy tam eíme-

rado
,
que vivendo na terra en-

tre peccadores leníiiaes , pare-

cia apacentarfe já no cèo , fe-

guindo o cordeiro entre lírios:

era muy dado á òraçaro , de fa-

miliaridade com Deos ; de, tal

maneira repartia o tempo da

noite
,
que sòs três horas dava

ao defeaníb corporal , as mais

gaftava em exercício eípi ritual.

Deita forja de amor divino ía-

hia tam a ceio em o amor do
próximo , que ardia em defejos

de dar fua vida pelafalvaçam

das almas. No zeloda honra de

Deos parecia outro E!ias,&nam

havia coufa , que fe lhe repre-

íentaííe difficukoíà,quando por

davante íe punha a honra de

Deos, que zelava, & o bem das

almas,que procurava. Na.occa-

fiâm.em que o Rey de Ormíis
mandou fechar de pedra,& cal

(como diífemos ) as portas do
leu Alcoràm,bramiam os Mou-

I

ros com fúria diabólica , corta-

vamfe com navalhas em final

de íèntimento , amotinandoíè

todos na cidade , ameaçando
ruina aos noííos templos, morte

ao Padre , & deftruiçam a toda

aquella Chriftandade. Nam af-

fombrou oanimoíò pregador,

antes com novos brios, inflam-

mado em zelo da honra de

Deos,& deíêjo do martyrio,tra-

ta de íàhir em campo contra os

inimigos

Virtudt

do P. x

Gafpar
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inimigos da verdade- toca Logo

caixa,que cm a câpainha da sã-

cta doutrina
;
poe em ordé feus

eíquadroés ,,q eram os miamos

que doutrinava- rõpe pelo meyo

daquella Mourama ; vayfe de-

mãdar hua mefquita, q eítavae

hãalto mõte/aõde os Mouros,e

feus Cacizes íe tinha feito for-

tes; fobem os ;mininos pela ferra

acima, vam entoado a sãta dou-

trina, enchem, os valles a s vozes

deita innocente íoldadeíca- en-

tram , a pezar dos Mouros , na

meíquita , arvora o Padre no

mais alto delia huma- fermofà

cruzjem final de vidoria: ávida

deite invencível eítend'arte..de

noíía redépçam,foy tal omedo
que deo nos Mouros * quedem

outra batalha, né outras armas,

perde o animo , deíèmpàram o

capo, deixam a eitancia,largam

aquella,&todas as mais mefqui-

tas,ficando em toda a ilha esbu

lhados da poííe immemoravel,

em que eítavam de terem nella

feus templos- que íe hoje ainda

houveífe igual efpiritOjtambem

veríamos íemelhãtes victorias.

;

8 Hiame detendo mais do

ordinário neíta matéria , porem

menos do que he devido a efte

infigne varam ; & ainda nos fi-

cavam por contar íiias muitas,

& muy eípantoíàs obras, jque íe

tiveram por milagres, com que

Deos o fez venerado em vida,

& autorizado depois da morte;

mas q que tenho dito he baf-

tante, pêra darmos eíta ^breve

noticia deite excellente Apoí»

toiojCujas obras milagroíàs íàm I

jâ muy fabidas
,
porque andam

na vida do íando Padre Frãcií-
j

co de Xavier,eíèrita pelo Padre

íoam de Lucena de noíía Cõ-
panhia,no livro io.de ííia.admi

rável Chronica ; !k mais copio

íamente as trata o Padre Nico-

loo Trigault da mefma Com-
panhia, em hum livro

,
que fez

da vida deite incomparável Pa-

dre; que foy íèm duvida gloria

da pátria, aonde naeeo; honra

de Portugal,aonde íe criou; or-

namento da Religiam , aonde

viveo; & finalmente empãro,&

protector da índia ; aonde na

cidade de Goa, com os Sacra-

mentos tomados
?
entre dulufii-

mos colloquios com feu cria-

dor,;; & íèntimétos denam mor-

ViAe kicnl.

T f it; . in vi ta P 1

.

Gafp. lili 3;

rermartyrizado, lhe entregou

fuá alma em 1 8. de Outubro de

i 553. dandolhe o primeiro ac-

cidente,&como corréo da mor-

te j eítando pregando no púlpi-

to , porque tal emperadordo

Senhor dos exercirosmam con-

vinha que morr.eífe , ferram

eítando em pê : nam tinha da

Companhia mais que fere an

nos, & meyo., nos quaes fezj

tantas , & tam prodigioíâs ma-

raviihas,que neíte pouco tempo

igualou por merecimentos de

obras ,o q outros grades fandos

alcançaram por cõtinuaçam de

annos; & mereeèo dizerfe del-

Morte do

P.MMaf-
|

par.

"LI le.
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Séneca Cófol,
•a I Mimam.
<$t>idquiá ad
f ; imm<"i perve-

nit a.) exitium

Jurema quò
líinfiriora

, &
l>renT>ra, nam
Tih) inctcmêt»
l ->ciis non eft,

vicimrsoeca-

fus *fl

;

Lib. i. C . 13.

le, q chegou peito de le igualar

cõO P.S.Frãciíco de Xavier. E

nam he eíla a primeira vez, que

a morte envejoía levou os que

eram melhores;q os engenhos,

diz Séneca/ quãto iam mais ííi-

blimes, tanto iam mais breves;

porque como chegaram ao su-

mo , fe nam ha mais pêra onde

íubir, neeeíTariamente íè ha de

feguir o decer,&o acabar.?^?»

uhi incremento locusnon tâ^icmus oc-

cafacfl: que até nifto fam íeme-

Ihãtes à luz do foi,que em che-

gando ao mais íublime ponto

do íèu auge , logo deíce ao ter-

mo de íèu occidente.

CAPITVLO XXXVII.
Como entrou na Companhia

Dcm Theotonio de Bragm-

ça y filho do Buque Dom
láimes ; de como[eus-pa-

rentes o procuraram
,

tirarda Com-

panhia.

1 ^~^( Ontinuavam nefte

i anno as obras do^—A Collegio de Coim-
bra,& ainda que houve alguns,

que nam goítàram muito do
trabalho,&que aviltada padio-

la deíanimàram; os quaes,como
vimos no capit. 2 3. tornaram a-

tràsjcõ tudo tambê houve mui-
tos, que movidos cõ osilfuftres,

exéplos dos noííos religiofosjvie

iam pedir aCópanhia
}q muitas Ccpank

vezes aífi íucede, q o que z hús ! 9 *

íervio de pecha de eícãdalò.pe

ra logo t ropeçar,app ro veitou ! a

outros de efpci a
,
pêra mbHior

caminhar. Entre os q neteifãfuj

do governo do P. Luis daíMáè
movéiam a pedir a CõpanhiâjO

principal foy D, Theotonio de

Bragãça, cuja entrada : queroa-

qui referir por extéíò, poréj:mve
notáveis circúftãciâsr^peiame-

lhor notkia«be ncceííario con-

ftarnos primeiro quem foy efte

íògeitOjCÕ cúja:emrada
3
efl:eve é

balanças ficara eu fahir a Gom
panhia de Portugal.

2 FoyD. Theotonio filhode

D.'Iaimes
3quartoDuquedeBfa-

gançajòbrinho delRey D.&fo-

noel> porque era filho doDm^ue
D.Fernãdp, íbgúdo defte nome,
&da Infante D.Ifabeljirmã àd~

Rey D»Manoci,-&iilha.doIn:fã-.

teD.Feí-nãdo,que era filho d-el-

ReyD. Duarte.caíòuoDuqueB
Iaimes em -Gaftdla cõ Dv Lea
nor de Medoça,fjlha deD.Ioasa

de Gufmam,terceiro DBJqne de

Medina Sidónia, da tjuai taive
nu filho chamado D. The©do-
fio,que lhe íucede-o noeftado,e

hua filha a Infãte D.Ilabcl,mo-
lhei- que fby â& fereniffimo ífò-

fânte ©.DuaPte^filhodeilReyD.

Manoel^paysáa feiíhotaí>.Ca

therina(oppo6*t©fôi rôelReyD.

!

Philippe á cfóoa de Portàgal,-

& avodigniffima da róagãfladft

delReyD.Ioam o IV. ^SÉot^jj !

Progen

res de

T^hevtoi

de Bra±

ri - i. I

hoj<
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hojereyna em Portugal) Morta

D.Leanor, ""cafou íègunda vez o

Duque D.Iaimes cõ D.Ioana de

Médoça, filha do Alcayde mòr

de Mouram,fenhora em íãngue

illuítriífima, por íèr da caía do

Infátado emCaftéila; & ainda è-

tam mayores os dotes d'alma,cõ

qDeosa illuminou:d'ella houve

oDuqueD.Iaimes quatro filhos,

& quatro filhas^q fora D. Foãna

(q cafou é Caftella cõD.Rernar

dodeCardenes,Marquès de El-

che,fuceífor doDucadode Ma-

quèda)D.Eugenia,molherdeD.

Fracifco de Mello, íeu fegundo

primo, Cõde deTétugal,& Mar-

quês,c]% deFerreira
5
D.Maria,

&D. Vicécia,^ foram religiofas

nomofteiro dasChagas deVil-

laviçofa.Os filhos foram D.Iai-

mes, que falecèo de pouca ida-

de: D. Conftantino (Camareiro

mòr delReyD. Ioam o Iíl.&pri

meiro Viforrey,que foyá índia

na menoridade delReyD.Seba-

ftiammo anno de 155 8)D.Ful-

gêcio,que foyD.Prioré Guima-

rães da Igreja collegiada de N.

Senhora daOliveira,& commé-

datario do mofteiro ^Amorei-

ra •" o ultimo foy D. Theotonio

de Bragaça;o qual ficava fendo

íobrinho fegudo delRey D. Io-

am o IILporferfilhodo Duque

D.Iaimes,primo irmam do dito

Rey,filhos de irmâos,a íâber,eÍ-

ReyD. Manoel, & a Infante D.

Ifabelj & é cõfequécia d'ifto,era

D. Theotonio das mais reaes,&

qv.e houve

pêra Dom
Theotonio

entrar nâ

Cõpauhta,

autorizadas pefloas
,
que havia

;

™
noReyno,&o íôgeito demayor 9'

qualidade,que entam autoriza-

va a Vniverfídade de Coimbra.

3 Habitava D.Theotonio no

cõvéto dcS.Cruz.aõde oDuque
|

Occafiám,

D.Theodofio, íeu irmam,o tra-

tava cõ grade caía, como pedia

a grãdeza de tal eítudãte.Soavã

muito nefte tépo é Coimbra,os

exêplos de rara edificam,q dava

os noíTos Irmãos moradores do

Collegio de Coimbra : de boa

võtade ouvia D.Theotonio o q
lhe cotavam de noífas couías;&

movido deíla fama,hia alguas ve

zes cõ sãóta curiofidade a noíla

caía, pêra ver o novo edifício, q
íè levantava, & experimentar os

exeplos, q lhe cotavam; goílava

muito de veros noífos religio-

fos, ç] andavam trabalhando nas

obras,de cuja modeftia,e cõpo-

íiçãíe edificava,& maravilhava

muito: & como era de fingular

natureza,de chriftãos^&reaes co

(lumes, afeiçooufe tãto aos nof-

fos,&cõtétoulhe tãto íêu bõ pro

cediméto,q fe inclinou a fazer-

lhes cõpanhia nas obras do edi-

ficio,que faziam, & íèguilos na

regra da vida,que proferiavam.

4 Era elle de idade de 1 8.an-

nos,&nafe podia dizer 5q fe mo-

via sé advertir no q determina-

va; yayíe cõ eftes pé íãmétos de-

mandar ao P. meftre Simam,

que oíouvio rnuy de efpaço,ref-

pôdençlolhe, que era aeceííario

maismaduro cõfelho^ fobre mu-

2 dança

Como pe~

dioaCom-

rihia.
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pirifioâe dança de vjda de hum- .filho de
1548-

ai

Vide Plat. de
bonoítat.Rel.

Iib.2.c.í6.

Vide <jur dico

'íb.i cio. n. 6

tal pa^ , & íôbrinho de hu Rey

tã pode'roíô,& aquê aCôpanhia

tinha tá grades obrigações. Sé-

tiaíè muito o fervoroio preten-

dente da religiam , haverlhe de

fervir de impedimento,pera en-

trar na Cõpanhia', o q elle cui-

dava q havia de ler cauíà de o

receberem de melhor vontade.

Foy tanta a força, <} repetio por

muitas vezes, inurando nefta íua

petiçam
, q fe refolveo o P. M.

Simam, de nam refiftir a tã fan-

ecas importunações;& aííim^de-

pois de larga cõfideraçam,põdo

os olhos sò em Deos,cuja pare-

cia a vocaçã,o admitio por novi

ço naCõpanhia.E nam foy eíla

a primeira vez,qem religiões íã-

gradas íè dedicaram ao íèrviço

de Deos muitos íogeitos, cõ íe-

melhantes empenhos de íangue

real,qdeftes caíbs há muitos nas

hiftorias eeclefiafticas
;)

a& é Por-

tugal nos nam falta o exéplo, q
neíte particular nos deo o ínfá-

teD.Pedro, irmam,ou filho dei-
j

ReyD.AíFonfo Hériques,
b

q foy

frade de S.Bernardo,no moftei-

ro deAlcobaça :& tãbê em nof
íà religiam temos nefte particu-

lar illuítríífimos exéplos,q anda
em hoífas hiftorias

;
&: ainda ne-^

fte prefente anno,em q ifto votí

efcrevêdo, entrou na Cõpanhía
em Roma,comedíficaçã de to-

da a corte Põtifieal, & admi ra-

ça de toda aChriítâdade,o Infá-

teCaííimiro,irmam do ferenifíí-

9-

mo Rey de Polónia q a cala de

Deos he tã nobre, que hora aos

Príncipes, & nã fica deshõrada

cõ os peocns(pois todos lervê a

hu mefmo Deos,q sedo Senhor

dos anjos, íè fez eícravo dos ho-

mês) & d'aqui nace ficarê todos

nella mais aproveitados, cõ tam

milagroía mudança
,
que aífm

como pela natureza divina ficou

deificada a humanidade,em re-

zam da uniam íubílãual à hypo

ftaíi do Verbo;aísi a mageftade

deDeos autorizou a humildade

do homéjficando o abatimento

dos que o íèrve tãfublimado,&

a pobreza dos que o imitam tã

adeoíàda,que quãdo pareceque

mais fe humilha osPrincipes da

terra, cõ íe fazere mais pobres,

entam fem duvida maisíe entro

niíàm cõ ficarê mais divinos.

5 Cõ tal fervor íe entregou a
j

Deos é íua caía D.Theotonio,e ^fH
cÕ tal refolucã fe abraçou cõ a <

T)em

1 o - T .11» m ?!C

pobreza,& co a humiídade,que \âa^
depois de fe recolher em exerci

cios ípirituaes jfahio delles tã in

flãmado, q toda a aniquilaçarn,

& abnegaçam de íy mefmo,lhe

parecia glorias detaayoreítima,

&hõras de melhor credito.&nã

lhe baftãdo jà as humildades, q
ficava das portasa. détro,preté-

dia, como follicito oppofitor,as

mais publicas,pelas ruas mais co-

muas da cidade, julgado qnafe

havia de de/prézár de íegnir np'

publico do múdo^q julgavappr

melhor no fecreto da religiã.Na-

da lhe"
-

Ccmoj
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ita o

que de

irfeu

\am da

anhia,

lhe embaraçava a confiança,

verfeem trajos, & occupaçoês,

que tam longe eítavamde ília

qualidade, todas tinha por cofia-

das em
fy , pelo goílo .de as ex-

ercitar. Servia nos mais baixos

ofticiosda cafa,cõ tãerafordina-

rio fervor , quanto tivera o ma-

yorambicioíb de íever nomais

honrado lugar. Até dos criados

do Collegio procurava fer cria-

do,fazêdoíe enfermeiro dos que

eftavã enfermos, cõ tal amor,&

cuidadojcomo fe em cadahu íer

viífe ao meímo Chriftojq a ver-

dadeira c ha ridade trata da obra,

& namrefpeita à peflba.

6 No meyo d eftes sãtos fer-

vores, fervia o mudo por impe-

dir ta glorioíâs victorjas. Era já

neíle tépo falecido o puqueD-

Iaimes , tinhalhe fucedido no

eílado de Bragãça feu filho Dõ
Theodofio o primeiro { o qual

nam sò era irmam, mas tãbé foy

como pay de feus meímos ir-

mãos)chegoulhe a nova da en-

trada deD.Theotonio naCõpa-

nhia,cõ a qual notavelmete fe ai

teroujtédo por grade injuria fua

entrar feu irmam ê hua religiã

ta nova,pouco conhecida,e pou

co autorizada; & mais íe lhe a-

crecétava o sétimeto,por íe efei

tuai* sé ordé íua(o meímo fenti-

méto houve ê lua may a íênho-

ra D.ípãna de Mendoça)Vâyfe

a elRey feu tio/q eíle fe lhe re-

presétou por melhor caminho,

parecédolhe q logo fe executa-

do I fí%f>
d,t

ria o que elKey ordena (Te neíle \

(Jtm,nd

particular: entra a falar cõ ell t,
j

^ *

armado cõ grades queixas cõcra
n c- r [gueixas,

i

meitre bimam.wr/ip atrever a me- \ >•„. n ,.
, \

Ç.t ekhu Xeyfeu tio^ fem ordem de \&sy<

hi 7)muefeu irmam: mefe nam ha-

via depermitir^ue a, Companhiafindo

huareligiam nova,0r ta pouco autoria

zadajhe roubáffefeu irmam, co perfua

Jòes enganofas,merendofefazer conhe-

cida d coma depeffoas illttfíres , me cÕ

mil invençõesprocuravam recolher em

fy: ($r me amenha nam efiariafeguro

nenhu fenhor em fortugal , porque co

a mefmafacilidade lhe enganariam os

flhoSy ffi
lhefinariam os irmãos., A

volta deitas queixas tam apai-

xonadas, pede o Duque cõ gra-

des jnftanc ias aelRey, q ou lhe

faça logo remerer a íua cala a

feu irmam, largadoo a ília mãy,

sreprêdendo muito a M. Simam
de tal atreuiméto; ou ao menos

lho mande depoíitar em outra

religiàm , & fe lhe faça exame,

ôc pergnntas por outros rèligio-

fos,quaes elle nomeaífe.

7 Ouvio elRey ao Duque
feu íbbrinho, & nam defprezôu

'Repofia

ty

Duque.

os requerimentos de tam grade
j fc/Rey ao

parte: ou foífe pela rezam
,
que

achou em íuas petições, ou pela

autoridade^ue havia no reque-

rente • deolhe palavra de lhe a-

codir áquelle negocio, &-dé ao

menos lhe fazer depoíitar feu

irmam noutra parte,pera effeitó

das pergutas neceífarias. Manda
logo por hum moço da câmara

LI 3 mamar

"
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Pedciiçê-

ça a elRey

pêra lhefã
lar.

chamai* ao Padre medre Si-

mam chega elle,& acha aoRey
hum pouco mais carregado do

coftumado : communicoulhe

elRey a caiifa de feu íencimen-

to
5
repetiolhe a rezam das quei-

xes do Duque
;
.perguntalhe co-

mo íe atreveo a receber na Cõ-

panhia feu fobrjnho,íem lho fa-

zer a íàher, & íem beneplácito

íeu j ordenalhe que logo o faça

depofitar,da maneira que oDu^
que pretendia.

CAPITVLO XXXVIIL

Da grande confimicia > com

que oVadfê''mefln Simam

fefpondeo a elRey ,• £#

como fe houve nefie

negocio.

Am tomou efta

propofta de fubi-

to ao Padre mef
tre Simam, que bem tinha elie

previílas em feu capaciílimo ani

mo todas eftas tempeftades , &
fabia muy bem tudo o que o
Duque dizia;& porque o nego-
cio pedia larga repofta,pêra dar

rezam de fy , & íàtisfazer asas

cargos, que por parte doDuque
fe lhe punham, pçdio licença a
íua A(teza,pera fe deter na fala

mais do. que hum vafTallo cof
tuma,diante da peífoa real; que
pêra tudo lhe dava confiança o

favor de Rey tam benigno, cõ- l&flH

forme tantas vezes tinha expe-
'; 9

rímentado: havida a licença,

logo , com grande quietaçam

lhe reípondeo, com as reboem
ícguintes.

2 Que lhe mm.poderiaficeder

roufa ao mayor defcmtemamento , que

verfe em occafiam dg%ma , com que

mmpudeffe dar complemento 49 míni-

mo a/feno defia ^Alteza,fazendo muy

bem quanto fia ^kezg tratada de

dar gofio a Companhia, cmfre<mmte% ,

flores , ffi magnificas mercês r Que

amda. me efes reaes empenhos o mm
obrigaffem a htma gratificaram tier-*

na , baftatavam os particulares de
fy

mefin^pera Ih'fir ahtíre defiprema

efimaçami
hatier cmfa em qHepodeffe

mamfiefiar o qne perpet-Hamewç defe-*

jaM rwe-nhecer* ?pwem que aqnelle

negoao era de qualidade } que excedia

4JHrt0icçam dl quem o mAndafra,

($ os poderes de quem o hma de exe-

cutar,pois era refifiir a Zkos, ffi
ti-

rarlhe d^ mãos apm$,de me pttf&r

mo fenjçor , tinha tomadopofie; me
elle como feno mm podia jà defi

fozSP t que J)eos nnbd Arado em*

fipmòy 5 mm podia defiadtr com

preceitos^ o que o céo mha rendido çom,

mfpiraçQew*

3 ! jg#( refpmdtndo às reboem
\

do puque,facilmente confcfíayafer a ^/l^det

Companhia Religúmnoita
;
porem fte mam fQ

por jffcnm dew de'perder na4%_ oDuqua
pois ai tpitfis contentam nua

>

yfia*"fiz
%lã cona

rewimaç>_{$$.'Agradam meno$ qftfptr £'°P
anhw

dofim relhas : quçftmm, nmto d/-

Zer opttque, qffta Companhia era ^

te co-

-»wuji«uui~. n
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Je Plat. de

n ítai. Rcl.

.i,c.ió-

i dcfconbeada.,ffipwco autorizadafi-
benda que tinhaporpay, ($f protetlar

á hum Rey tom magnifica, tam. conhe-

cido, 0f autorizado
;

quefc ao outro

Êfo
1"'

|

fhilafipha a
lhe bafava hum 10 fia-

EjvicMiflH tamperafiu ouvinte
, a Companhia lhe

IdeAntimá! fibejava hu tal 2íeyperafiu apoya:($f

quepôr efe refpeito ficaria autorizada

& me/mo príncipe Dom Ioamfiu filho,

fe entrdfje na Companhia : que n.am

era efa aprimeira vez, , queflhos de

Reys, ($f
degrandes ^Príncipes entra-

ram em rehgifQ.ens: nemferia em Dom
iheatomo coufa nova , 0. eme em outros

tinhafido matéria ufad&,qm o Empe->

radar- [arlos Jfáagno b tivera três fi-

lhas religiofos; (gfrfycardo Rey de In-

glaterra dedicara a Dêos dom filhos

na reltgiám; $ S. Luis ^Arcekfpo de

Talofit forafrade menor, fendaftlho de

humRey , ejlima&da mais o habito de

pobre ,
que a dignidade de Tvmci-

4 £ quanto dizer o Duqw,que

ellemefire Cirnam enganara a Dom
Jheotonio comfalfas perfuafoens, (çjf

o

furtara do paço defiu irmam,pera o

trazer á Keligiam , o contrartoera o

certo, porque nenhum da Companhia

Ih*falh'a,ames Dom 7heotmia o im-

portmàra muitas vezes com lagmnas,

pfdmdolhe qm & mebejfe n$ Compor

nlna,($relle lhe refífiira} dte nampoder

refifwdDeaS. E quefi ofizemfim

Itcm^éM Ztuqèefiu, trmam, ffifem

ordem dd&eyfiu tw,
, fora pavqM a*

quellas Vâcaçoms pertenciam a outro

tribunal m4ym*,d. quemfe havU depe-

dira lt£WÇ4 yÇjf-dt quemfe déiam

fperar as ordens. Que Dom Themmo

?fcargos

P.M.Si

im, ao
<f

? im-

nha o

uque.

jà tinha idade perafer lwe-em fieme.-.

ihantes eleiçoens de vida
, (gf

porque.

cfficafmmtc queria eleger efia, lhe. con-

vinha nam na commumear aquém a

podia impedir. Que Deos era Senhor

abfoluto de. fuás creaturas.
, (^ podia

chamai- a. quem quizeffe ,fem admitir

efieras de licenças humanas.
,

quando

dava penhores de mfpiraçoens dmn&\
que Dom Theotonio era livre admim>-

firador defuapr.opr.ia liberdade , (^r

porque a qmz^ dedicar toda a Deos,

nam a qmz^pnmeiro fogeitar aos ho-

mens , nos quaes quiçá entendia, que

havia de achar repugnância*
,
que o im-

pedijfem, quando elíe tratava de azas

^

que o aprefaffem-

5 E ainda que o Duque mflo

weffefemiptemo, ($* mofír-lfie trífe-

za,melhor èra ( coma. diz. ^- loam Lh-

mAco* enmfecér aos parentes
,
que dar

que fentir a Chrijio , porque efe por

nas am.dr} nos. ganhou
j
porém aquelles

quando nos amam^nos perdem', que he

\

doutrina cert4 entre todos os A iheolo-

goiyque nefie particular nenhuma ohn-

gaçam ha de obedecer aos parentes,

tendo toda de nos render a Chrifo\ {^r

tanto mayor , quanto hemaisfivira

«qwlld fiafent7ç4.ç qiaêaim a Teus

pareces Biaisçj a mim,aã h,e dig

no de mim;
ffi

nam hamajor^çafi

go
y
çpefazerfe hum hoptem indigna de

Deos. Dom TheotoniQ quer fe-r $a

Companhê de IEStJ ,
quer fer dfci-

pulo de Chriflo ,
(gr era impqffoflfila,

fim prifàeirtifugir dèfiu vrmdm,por-

que afim o refolve o mefmb Senhor,

quando diffe, q l tocta o qilemm
áejxaíTe primeiro pay,árrjay,^

^/Lnm da

CJpaíih1^

9-

CJiifla.gr?(J. j,

Meliuseíf cõ-

triftateparttês,

quam contrjf.

tisre Dominam
IcsS, hie enim
nos cieavír, &
íalvavit.íllj fx-

pc laps aifíãdo

percUck-ru-tit,

d
Ad l.i.v^ -Oíj,

are. ultimo.

Mat. io.n.)7.

(^ui amac pa-

trè , aut maçfê

pluíijíiam me,
non ell me dig

nus,

Luc. 14 n. i(

.

Si quis venic ad

ms.&non od;t

patrêfuíi, &ma
trê.&filtos, &
fratres.écfoto.

res, non poicfl

maus eíTsdif*

cipulus.

LI 4 irmãos.
!» ' J1? | _W.ÍJ. '

.

' .-I
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Hicr.rp 1. ad
KlioJ. Solum
pictatis genas
clt in hac re ef-

fecrujelê.&c.

h
Bern.Ep.-104.

Et íi impiú eft

comcncr» mi-
trê, conrCncJe
autemproprer

, .-Chnilnm pijf-

limum cit.

D Oreg. lib. 4,

Rcgiít. ep.4-;.

irmãos-,nam podia íêr diícipulo

feu.

6 2?cmvejo qtteme dirdalgue,

que ainda que nam fofte obrigaram,

ao menos a boa criaçam pedia,que T>.

Theotonioprimeiro tomàjfe a bençam

a vofía alteza,
f^j

1 houvefe o beneplá-

cito defeu irmam-, nam nego,fenbcr,

que pareceo nifio menos piedojoafeu

irmam,0f menos primorofo ao mundo,

aporem o ^verdadeiro primor conffe

cm s) o guardar a Deos,fem refptitar

aos homens-, @r a verdadeira piedade,

[como diz^S. Hicronymo g) be neflaoc-

cafidmfaber ufar de crueldade, cintes

ícoms diz^S.Bernardo hjpojlo quefeja

impiedade defprezar os pays, com tudo

be grandepiedade defprezalosporCbri-

fo. E como lhe havia de pedir licen-

ça,fabendo de certo , eme lha havia de

negar ? forque fe elle repugna tanto,

eftando jà recebido,mayores demoBra-

çoensfdna antes de o receberem» 'Z>õ

lheotonio,fenhor, jà nam be defeu ir-

num yjdnam pertence a ZJ. alteza,

be todo de Dcos,a elle eflk jà dado,(^j*

conftgrado, querelo tirar agora da Re-

hgúm, befem duvida (como diz. Sam

(Jregorio .
) bumgénero defurto , ou

por melhor dizer,facrilegio , porque Je

tira a Z)eos o que jà lhe ejiava dedi-

cado^

7 *Ro fie toca, arrecear' o 'Du-

que, que todos os filhos dos grandes do

Heynofe venham meter na Companhia,

Je agorafe nam rtffiife d entrada de

feu irmam , prouvera à divma Mage-

sJade, quefofíem taes osprocedimen-

tos dos mancebosfidalgos
,

que fó efe

malfi lhes temefe-, porém nem o Xu-

que nefe parcicular be o procurador

dos grandes do Reyno (como S. 1 Joam

Chryfoslomo dizia, quandoje ria dos que

zelavam os que entravam nas religiões,

dizendo que fe acabaria o rcúdofe

todos foífem continentes)ww os

temoresfim tam próximos, queporque

entraram dlgus poucos afemr aT)eos,

Je haja de arrecear,que cheguem todes

! afugir do mundo.

% E no particular de o depofi-

tarem em alguma parte , pêra fe lhe

fazerem novaspreguntas, lhepareciam

muy efeufadas
,
pois elle lhas mhafei-

tas muitas vezes, por
fy, tâypor outroo

religiofos da Companhia:
(gfr

que julga-

va 'diante de T>cos , que nam convinha

inquietar de novo a hum noviço
,

que

ejl^a todo oceupado em divinas conté-

plaçoens : ($f afim fe refohia em que

\

T>om ibeotomo nam havia defahir,ccm

ordemfia, pelaporta do íollegw
, por

^onde huma vez^entrára apoder de la-

sgrimas:que nam era de crer, quepeffoa

de tam altos efpiritos, (èjfde tam co-

nhecido avifo,entràjie enganado,ou eftt-

Veffeforçado:^/ nam era juflo,que S.

^Alteza lhe dèj?e tal torvaram com

'femelbantes depoftos y ffi
preguntas

.

|

Que em ultima refoluçam entendia di-

ante de 2)eos ,ferlhe impofivel obede*-

cer a S. ..Alteza naquellc negocio-, por-

que como era todode2)eos, nampodia

deferir a embargos metidos pelos ho-

mens
, pois nam podia haver rezoens

tempordes
, que atropelarem o qwfe

devia a rejpeit&s eternos . E que elle

nam confentiria nunca, que aquellc m-

vofoldado deixa/Se defegiiir a bandei-

ra de feu capitam celeHial , deixando

o pofo

yzno a

Ccvanbh

1

D .Cki)f. de

Virg.c.»5-

Notável

refeluea

do PM,
mam.
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ciadop.

I Simam

opoBo da Rchgiam , <jue com tam va-

lente rejòluçam tinha bufcado : Calvo fe

lho tirafiem Per força , o me elle nam

ejperava de hum Hey tampiedofo
} ffl

de humfenhor tam hemrno.

o Acabou o Padre meftre
>.ntio el- c - r j

a

}

. rr Simam o leu arrezoado ,
mas

1 nam lhe foy tam fácil períuadir

com elle a fua Alteza; antes sé-

tio muito elRey achar tam gra-

de refiftencia em matéria 3 em
que por íúa palavra real fe a-

chava jà tam empenhado,com
o Duque íèu fobrinho : & ven-

do que o Padre meftre Simam
lhe fechava todas as portas, pê-

ra haver de levar o negocio por

bem , recorrèo áo brio de Rey,

& ao poder do -braço real; &
aísim deíènganou ao Padre,que

já que nam queria fazer com
íuavidade o que lhe ordenava,

em íe dar copia do noviço, pêra

as diligências das pregutas, que

uíãria de violência, & lho man-

daria tirar por força, pois sò a

eíTa moftrava querer obede-

cer.

ió Nam deíanimou a gra-

de conftancia , & fortaleza do

Padre meftre Simam, á vifta de

ameaífas de hum Rey fam f>o-

dero-ío., que jà íe lhe dava por

parte, fendo d antes fómente fo-

licitador. Entendèo que o caio

era de qualidade, que tendo ef-

féito.o mandado real , nâm po-

deria fer íèrn grande quebrada

honra de Deos,& da autoridade

da Companhia ; >
& que execu-

râde cÓ-

incia do

. M. SM

: " '

tandoíe lemelaante ordem, po-

fto que aquelle exemplo pode-

ria fer raro
(
pelo ferem as pef-

íòas,que no negocio entravam)

com tudo baftaria daríè huma
vez em D.Theotonio, pêra ou
trás gentes de menor qualidade

o pretenderem em íy (porque

os exemplos nam param no lu-

gar em que começam,an.tes co-

mo rios , começando com pou-

ca agoa , chegam ao mar muy
caudalo(os) por onde, com hua

confiante reíoluçam , movido

nam menos de huma Caneta li-

berdade,que de huma rara con-

fiança na benignidade delKey,

lhe replicou : que fe íua Alteza

fe reíolvia a mandar tirar Dom
Theo.tonio do Gollegio deCo-

imbra, que aos mefmos minif

tros da tal execuçam, déííe or-

dem pêra íe entregaré do mef-

moCollegio,& de todas as doa-

çoens, & proviíbens reaes,que

eftiveíTem feitas â Companhia:

& que elle, & os mais Reiigio-

fos tratariam de hir fervir a

Deos ê outra parte; porque nam
ei»a bem que a Companhia h*

caífe em Portugal , aonde taili

grande força, & tal afronta lhe

faziam. Dizendo iíto lè deípe-

dio o Padre da prefença do

Rey; & com o meímo valor eí-

creveo em continente ao padre

Luis da Grã , Reytor de Coim-

bi*a>que em primeiro lugar mã-

daífe logo DomTheotonio,aõ-

de
i
!nam pndeííe fer moleftad

o

por

Clpanhia

9-

Da refolu

enm com á

refpondèo

aelRey.
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Quanto o

P.M.Simâ

pretêdia,q

aCôpanhia

tivejfe to-

da a liber

dade.

por minidros reaesnem pregú- f ; aos -homens , & íabem re

tado por religioíòs edranhos.

Que em fegundo lugar entre-

gaife aos miniftros delRey(que

lhe foííem íbbre efta execu-

çam)as chaves doCollegio,com

todas as alfayas , & papeis per-

tencentps a proviíòens , & doa-

çeens reaes;& que mandafTe de

dous em dous todos os íubditos

do Collegio, pêra o que entam

íe principiava em Salamanca;

& que elle logo em peíToa fe

partia pêra Coimbra, pêra aca-

bar de efTeituar efta íua reíblu-

çam , como em erTeito íè poz

logo ao caminho.

1 1 Efte foy o valor do Pa-

dre medre Simam; ede o esfor-

çado^ religioíb brio daquelle

conftante animo, que mais efti-

mava a liberdade de íua Reli-

giam autorizada, que a amiíàde

de hum Rey tam poderofo;jul-

gando que nam haviaReligiam,

aonde faltaííe a liberdade : &
que à Companhia no primeiro

lugar lhe convinha íer iíèntade

feculàres fe meterem em íeu

governo , ainda que foííem pef

íoas reaes: & podo que por hua

parte era tam humilde
,
que fe

íabia íbgeitar a qualquer alheo

parecer, por outra era tam vale-

rofo , que refídia a hum Rey
tam empenhado; porque trata-,

va es ccníàs com os olhos pofj

tos em Deos,& fem ufar de ref-

peitos humanos; que aííim faze

os fa netos, fabem humilharíe

fiftir

aos Príncipes; fabem íògeitarfe

com humildade aos mais fra-

cos, 8c fabem repugnar cem a-

nimo aos mais valentes; como
hum Moyfes m

q íabia rtifiQ-ir a

Deos por amor dos homens ; &
íabia íogeitaríeaos homens por

amor de Deos: como hum Sam
Paulo, n que confeílandofe pelo

mais abatido, quando eranecel-

íàrio reíidia como o mais ef-

íorçado ; 8c como hum S. Am-
brofio, o 8c S. Ioam Chtyíòdo-

mo, os quaes narn temiam pre-

ceitos imperiaes„ quando eram

encontrados a refpeitos divinos;

reíídindo aos Empcradores (hu

em Mdàrmoutro em Condanti-

nopla ) no que julgavam
, que

nam convinha nem ao íèrviço

de Deos , nem ao proveito do

próximo.

CA PI TV LO XXXIX.

Do mais quepa^oa nefle ne-

gocw, & de como DoníTbeo-

tonio yçyoafahirdaCompa-

nhia,& defwfarwíopro-

cedimento, fendo Ar-

cebifpode-E-

vora*

Hegadas as coufas,

fobre ede negocio,

aos extremos,que vi-

mos , aííím da parte delRey,

em

9

Cctxtnln

Exod.C.Jl
n.

3 i.

1 aJ Cor c

n.9.

Li v : ra \:tx

Pontif. Í.U

& 17. lanoi

ViJciuSai
an. jf,o.

Spond.jbj,

•

Como t

Rey nan

pajfou a

ante ne
4

negocio.
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mo eí-

y í edeo

fuapar

em procurar a Vprstençam do

Duque , cornada parte do Pa-

drermeftre Simam, peia fuften-

tâiíía;caufa da Religiam; & par-

tido japera; Coimbra,pêra zw$

curar a mudança dos noííbs,em

caíoíque a nam houveífe no

Rey . Deo$ noffo.Senhor I, em
cajájmarn eftám os coraçoens

dos Principes,quizmoftratne-

ftç negocio tam intricado ( no

qual Te nam arriícava menos

que aíàhida da Companhia de

Portugal) que íempre acode fa-

vorável a quem valerofb defen-

de fuás partes : fucedeo aískn

neíle caio, em que o piedoíiís^

mo Rey nam quiz pafíar adian*

terparecendolhe, depois de ma-

dura deliberaçam , & acertado

confelho , que nam convinha

continuai* na demanda , & por

<;aufa tam leve, desfazei* em ha

momento a Religiam
,
que ha-

via aonosíuílentava :i veyo,co-

mo prudente, a moítrar,que ef

ti arava muito ter hum vaíTalio

tam conftante
,
que por defen-

der á parte, que julgava íêr de

Deos, fe atrevia a refiftir ao

raeímo Rey. Quiz o benignif-

íímo Príncipe ^ que quebraííe a

contenda por iua parte,que elle

catam- queria íbfle a mais fraca.

Ordenou aoD.que qne fe aquie-

taííe,& nam moleftaífe maísa

feu irmam , & que o déíTe por

hem empregado na caia de

Deos.

.
" % Quebradas afsim as fu-

Cap.XXXJX. 4*^7 «>*/•**»<&!

CtMnhtA !

rioíats ondas delta terrivelrnar

reta^fícou o Duque quieto,dom

Theotonio feguro , & raejlrre

Simam vencedor
(
que tanto

monta faber reíiítitcom valor,

quando a cauía he de Deos) &
na verdade nam íey de que me
eípante mais nefte cafo ,; fe da

inteireza do valor
, & da inde-

pendência dVfte granle iètrvo

de Deos, em confervar hum no-

viço,que o demónio por meyos

tam" poderoíòs queria inquie-

tar; fe da piedade de hum Rey

tam benigno., com quem pode

mais a devacam, que moílrava

à Companhia, que o empenho,

êc a obrigaçam,que tinha a feu

farigue ; cortando pela palavra,

que unha dada a hum tam gra-

de Principejpor nam cortar pe-

lo amor,que tinha a huina tam!

querida Religiam :. eíFeito por

;

certo nam muito achado em
1 vontades de Principes,*&íerjiio-

res , que muitas vezes atrapel-

lam as leys de Deos , sò por fe

adorarem a ly mefmos;que tan-

ta lie a efhmaçam , que -Fazem

de íèu gofto
, que mais tratam

de o afagar, & íervir cambio

lencias alheas, que de o mode-

rar , & reger com rezoens pro-;

prias : & ficaram comefleiu-l

cefio entendendo todos ,vqjjiá^n

precioíos eram os quilates do|

real amor , com que por tantas

vias íè profeííava augurraísíSão

íènhor, & amoroíiísiínopayrdaj

Companhia, poi& morrirlwavao

Mojlrâsdo

grande a-

mor ,
que

e/Rey nos

tinha,

corn-

ai
:^f
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comprimento

,
que devia àfoa f . contraria opiniám:d'aqui vinha

Dt> prc--

ç-sdimitos.

D.Thso

toi.h em o

noviciado

Namfefo
ceifavafa

cibnctc ao

parecer de

[eus fuj>c-

riores.

palavra real-,& acorrefpQnden

cia, que tinha a iam chegados

parentes > por nam ter feme-

lhante quebra com a Compa-

nhia.

3
Quieta pois em bella

paz efta tormenta
,
que entre

outras peíToas poderia cauíàr

grandes naufrágios, aliviado D.

Theotonio de tam grande op-

preííam,fícoulhe o paíío largo,

& o campo deíèmpedidojpera

fazer finezas dignas de quem

elle era * fendo hum dos mais

fervorofes fogeitos,que aCom-
panhia teve naquelles doura-

dos tempos,. Era na òraçam fre-

quentiííimo : na humildade, &
abatimento próprio o que ven-

cia com mayor valor as íbber-

bas fumagens da natureza cria-

da em paços reaesjdefprezando

grandezas, & fopeando efperá-

ças. Notáveis eram as mortifi-

caçoens.que fazia, &neftas mui-

tas vezes excedia nam &ò a me-

dida de ílias forças, mas també

a vontade de léus prelados; cui-

dando fempre que podia mais,

fendo que eiles julgavam
,
que

lhe convinha menos.

4 E como tinha eíies e£

piritos tam fubidos
9 com gran-

des brios naturaes
;
muitas vezes

o fagitavam juizos próprios, pê-

ra fentir mal das moderaçoensi

alhéas
5

pela qual rezam tinha-

grade trabalho em logeitar feu

parecer, quando fe achava com

que mais lhe agradavam modos

extravagantes, que cawinfcòs

ordinariosiejirrou em ftfnf&nié-

tos de mayores àbacimambs,

tratou de alcançar na Compa>

nhia o mais infrmo eílad© de

coadjutor temporal-, cou ía^/que

ainda que muybém indiciavam

vontade humilde, & mortifica-

da, nam moítravam eípimoíò-

geico, & obediente; & na Reli-

giam nam há virtude legitima,

aonde falta obediência Verda-

deira : & he certo que todo o

juizo prudência! refiítkia a ef-

tes intentos de dom Theoto-

nio. E como a Companhia ufa

dar tam eftreita noticia aos Pa-

dres géraes em Roma , & efte

fogeito era o de mayor qualida-

de emPortugal,em todas as car-

tas íedava particular informa-

çam de íèus procedimentos a

noíío glorioíoPatriarcha.o qual

defejou muito telo junto de íy,

pêra ver fe podia formaio a íèu

,geito , & fazelo, àíua mam : o

jmefmo defejo tinha domTheo-
tonio, pêra conhecer hum pay

.tam fanctOjdequem ouvia con-

tar taes maravilhas.

5 Com eítes mútuos defe-

jos, que havia de parte a parte,

fe veyo a effeituar a jornada de

dom Theotor i > a Roma, aon-

de muy de elpaço o tratou nof-

foíàn&o Padre:& poftoque via

o amor
,
que tinha à Compa-

nhia , 8c a feu inftituto , & feu

grande

yhmo

9-

\H

Vay D
Tueoio,

a Romú
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grade efpirito de mortificaçani;

& zelo das almasjcõ tudo alca-

çou nelle, cj aquelles tam reaes.

eípi ritos nam acabavam de íè

amoldar bê có a fogeiçam, que

a Copanhia requere ê feus reli-

giofos: ocj mais ê" particular deí-

cobrio nelle,pelodemafiado se-

timéto,que moítrou, quãdo por

ordé do S. Patriarcha foy o P.

M. Simam mandado a Roma,

largando o cuidado da Provín-

cia, como veremos no livro fe-

guinte. Parecéo a S. Ignacio, q

poderia na Copanhia haver ao

diante abalos de muita confide-

raçam, ^ D. Theotonio perfe-

verafle nella, continuado em íè-

us reaes brios, & ein.feus pro-

.

s
', prios juízos: & prevendo,como

iode r J -, / *
1 j •

tratam fando, qno mundo poderia

Theo- fazer a Deos mayores ferviços:

f-
por eftes, & outros refpeitos, &
por rezam da pouca faude, q ti-

nha, depois de tratar o negocio

cõ Deos, lhe parecèo libertar a

D.Theotonio da obrigaçamdos
I

votos íiibftanciaes da Compa-
j

nhia, pêra q fizeííe de fy o que
'

mais convinha á qualidade de

fua peííoa , & o que mais dizia

com o governo de feu efpirito.

6 Antes t\ fe chegafle a efta

execuçam, o cõfultou primeiro

com elRey D. Ioam, que o pe-

diam aílim muy acertados pri-

mores, qne ao ían&o nunca fal-

taram. Havido o beneplácito

de íua Alteza ,0 chamou hum

dia o fànóto Patriarcha ,& muy

amigavelmente ie compôs com
elle , fazendoo capaz

,
que lhe

baftavã os íête annos, que jà ti-

nha na Companhia , & que no

mundo faria mais ferviços a

Deos, ficando livre das obriga-

ções , & fogeiçoens de reli-

gioíbj & que fiava de feu gran-

de efpirito
,

que guardaria no

feculo o que tinha aprendido

na Religiam. Executoufe fi-

nalmente , com grande fenti-

mento feu , efta notável mu-

dança do eftado de religioíb,

pêra a vida íècular : que tal é-

ra o valeroíò efpirito de fan-

ctolgnacio, que nam arrecea-

va defpedir ao íobrinho de

hum tal Rey , íe julgava dian-

te de Deos
,
que lhe nam fer-

via lia Companhia , pêra que

outras peííoas de defigual qua-

lidade nam eftranhem feme-

lhantes mudanças , que d'el-

les muitas vezes fe faz , da

Companhia em que eftavam,

pêra o mundo a que os man-

dam.

7 Sucedeo nefta defpe-

j
dida de Dom Theotonio o que

jpor vezes temos experimen-

tado com muitos outros fogei-

tos
,

pelos quaes fazendo feus

parentes grandes , & infolen-

tes diligencias ,
pelos tirar da

Companhia , & do ferviço

de Deos , o mefmo Senhor

os vem depois a cafligar, em

'lhos trazer pêra íuas caías,

(dandolhe com elles nos olhos
;

ComoDom
Theotonio

foy defpe-

flkío daCo

panhia.

Mm em
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Comopaf-

fm Dom
Theoionio

depois de

fcr defpe-

d,do. ,

"bromea da Companha de Iefu.em Portugal.

em tempo em que menos os
j

poder pêra lhe giigear o Arce-

cfperavam,&quando cuidavam bifpado devora,q nelle renuci-

q os tinham jà accommodados.

Poderá eu aqui apontar muitos

exêplos,q vi,& notei; nam faya-

rnos dcD.Theotonio.quem du-

vida que tinha elle qualidades

paternas,& partes pcífoaes.pera

íer a primeira , & principal pel-

foa da Cõpanhia, aonde larga-

raete poderia aproveitaríe aíy,e

hõrarnosa no;: tiverano porem

íeusparetes por mal empregado

naRelipiarmdiliçenciáram com
grades fadigas íiia íahida

,
goar-

doulho Deos em futuro , pêra

lho trazer diante dos olhos def

pedido.quandoellesjà menoso
deíejavam; permitindo primeiro

q andaíTe o pobre íènhor defe-

ma-Éteado do favor de feus mef
mos parentes, pelas cortes ehrra-

nhasde Italia.Frãça, Alemanha,

Inglaterra, e Heípanha,bufcãdo

com q viveífe,dos potêtados eí-

trageiroSjpor lhe faltar o favor

dos Príncipes naturaes.

8 E vindo a Portugal,de-

pois de muitos annos, nam teve

outra ajuda de cufto de ííia mef
ma caía, & íolar real de Braga-

çamiais que hua Igreja das fer-

ras de Tralosmotices, da appre-

íentaçam do Duque feu irmam,

(da qualfervio alguns annos de

próprio Parocho , morando em
em cafas quafi palhaças) &othe
íourado da Igreja collegada da
villa deBarcellos. Achou cõ tu-

do a nda na Cõpanhia amor, &:

ou a fegnnda vez o íereniíhmo

Cardeal D.Hêrique leu tío.por

voto, & interceífam dos Padres

da Cõpanhia,em eípeoal do P.

Leám Hêiiques,cõfeíTor de lua

Alteza, tendo entam de rendi-

mentos aquella mitra paffante

de 8 o. mii cruzados : nam nos

deímeiecendo nunca D.Theo-

tonio o amor,que íempre lhe ti-

vemos , mcílrando quam bem
aceitou a boa criaçam em cala

tam honrada, cõ a reciproca,

&

amoroía correspondência,com
que nos tratava,& com os raros

j

exemplos de virtude
,
que aqui

brevemente lhe apõtarei,corno

de coufa muito noífa.

9 Aífim viveo Dom
Theotonio os mais annos de

íua vida no mudo, a que fe pai-

fou,como fe nam faltara hua sò

hora naReiigiam em que íecri-

-ou: & a verdade he que íempre

ã virtude achou bons alêtos na

nobreza honrada , & bem cria-

da ; como também ímiftros, ,&

màos procedimentos acharam

agudas eípóras era nobrezas ía-

fadas,&perdidas com má; incli-

nações , & peores exercícios da

primeira criaçam. Raras foram

as demonítraçoéí, q nefte parti-

cular nos deo efteexêplariíumo

prelado; primeiramête no amor

q fempre teve á Cõpanhia, que

fe bem fe deixou ver,que elle a

nam perdera de mãy , tambem

~íeal-
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hagrã

'evac

nijjoês

im^a-

íe alcançou ,
que ella o nam

largara de filho: eorreo íern-

pre por todo o tempo de íua

vida com os da Companhia

,

cam a meíma familiaridade,

com a nieími aíFeiçam , Sc reí-

peito, como fe ainda vivera en-

tre nos: conforme a efte amor,

era a confiança , com que nos

tratava,mais como rejigioíb de

caía, que como peííoa eftra-

nha. Nam íahia a vidrar o

Arcebiípado íem levar Padres

da Companhia
,
que prega-

vam aos povos , & doutrina-

vam os mininos : tinha may
particular afFe&o, & muy eí-

f^| pecial cuidado das miífoens

tranímarinas da Companhia,

principalmente das do lapam,

a cujos embaixadores, quan-

do vieram a Europa , tratou

com grandezas de Príncipe,

8c com amor de pay . E quan-

do fe embarcaram, lhes deo

toda a fua recamara, com mil

cruzados em dinheiro, dou-
tros mil em couías pertencen-

tes à íua matalotagem j. Car-

teavaíècom os Padres da Com-
panhia,que rèíidiam no íapàm;

pedialhes particular conta dos

progreííos daquella enrirr-anda-

deífeítejava muito as cartas,que

de là vinham, as quaes mandou
copiar, & imprimir à ília cuíta,

dedicandoas, em hum prolo-

govque fe> aos bemaventu-

rados Padres Sam Franciíco

de Xavier , & meftre Siaiam

Rodrigues ( «jue já eram mor-

tos , mas vivos em íua memo-
ria

)
pelo grande amor , & de-

vaçam
,
que^ íernpre a ambos

teve. Também tinha particu-

lar amor aos nofíos da Provín-

cia doBram1

, aonde tinha ao

Padre Luisda Grã, feu primeiro

Reytor, no Collegio de Coim-
bra

, ao qual tinha efpecial ref-

peito, chamandoihe íernpre íèu

i pay
;
& como a tal.depois do P.

rneftre Simam, o reconhecia, Sc

venerava , mandandolhe gran-

úcs efmolas. Moftrava grandes

faudades do fanóto tempo de

íua criaçam na Companhia

.

Dizia muitas vezes , fendo Ar-,

cebiípo ( ao modo do Papa

Eugénio ,• que tendo as cha-

ves de Sam Pedro , fiifpira-

va pelas do feu morteiro) que

tinha envejas a íy mefmo

,

-quando na Companhia era en-

fermeiro de Iuftino, que era

hum. eferavo do Collegio de

Coimbra , a quem elle curava;

que os varoens íãnétos fabem

reconhecer os precioíbs quila-

tes da virtude;& quando íe vem
mais íublimados por dignidade,

entam fe deíèjam mais abatidos

por humildade.

10 Foy notável a pobreza

com que íe tratou; por baixo d o

roxete trazia hua roupeta parda

de íaragoça , ou de raxa parda,

por cima hum modo de ju-

bam, com mangas compridas

da róefmacor,nenhnmreligioío

Traiavafe !

tõ grando.

pobreza.

Mm 2 n ais
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Sua grade

moderará.

mais reformador trazia o vef-

tido mais íãfado , & pobre : a

mefa era baftante pêra a fu-

tentaçam da vida , mas nam

era regalada pêra a qualidade

da peííoa : fempre junco de

íy comiam doze pobres ; &
de ordinário mandava algu-

ma igoaria aos doentes do Teu

liofpital , ou aos Capuchos da

líua cidade : & fempre , em
quanto comiam, tinha refei-

çam da alma , com a liçam

eípiritual, que lhe liam. Ne-

nhum ufo tinha de tapeça-

rias em íua caía . Pêra tapar

o vento das portas , & o íê-

gredo das camarás , tinhano

inverno huns pannos verdes

muy groífeiros , & pelo ver

rám huns couros vermelhos,

fem outro algum feitio j &
fe alguém o arguia d'efta po-

breza no trato , & íingeleza

da cafa ; reípondia,com nam
menos chriftandade

,
que avK

ío
,
que mais proveitofo era

comerem os pobres, que en-

feitar as paredes . Eftan-

; do em Évora nam tinha ou-

tro ginete mais luílrofo , em
que andar , oue huma mul-

linha defprezivelj & com ter

baftantes pagens, & lacayos,

quando fahia de caía a viíi -

tar alguém, nam levava mais

quedous diante d'ella, & dom
pagens atras , feriam que mui-

j
tas vezes fahia a pè veftido de

jfiragoça, & com -hum sò pa-

gem : nam faltava com iíto á

rezam deitado de quem era,

com coches , 8c mullas ,
pêra

capellaens , 8c criados
,
quan-

do era neceíTario
,

que. todos

trazia com a modeília , & lim-

peza , que convinha a tam illu-

ílre fenhor.

CA PI TV LO XXXX.

j
Da grande charidade , £^

mais virtudes dejtt grande

Prelado, Dom Tíwtomo

de Bragança.

Ous annos depois

de prelado da Igre-

ja Eborenfe , foy

Deos noífo Senhor ferviço,no

anno de 1580. por íuas occul-

tas permiííoens , infeftar com

[

a contagiam da pefte aquella

j

cidade,& as terras mais nobres,

I

que íhe ficam vifinhas ; nem

i fe pòdé crer asnotaveis finezas,

j

de que uíõu, em acodir a tam

!
importuno mal, que durou por

efpaço de oito mefes , aííiftindo

elle peífoalmente por tempo de

dous mefes, atè que as altera-

çoens das guerras , que fobre-

vieram, o forçaram a lãhiríe da

cidade. Ao eípiritual dos en-

fermos acodio com algutas Pa-

dres: da Companhia ,
que pa-

quella occupaçara fanctaraien-

te acabaram • dos quaes foy
~

hum
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1 outros

dres , q
adiram

Upeftc

hum o Padre Francifco Rodri-

gues theplogo, & bom letrado,

de quem coítumava dizcrDom

Diogo de Caftro , capitam de

Évora
,
que com mayor alvoro-

ço fe lhe veyo offerecer o dito

Padre,pera íe hir meter no me-

yo da peite, do queosRomanos

coftumavam ter, pêra hir triu-

phando ao Capitólio.

2 Outro companheiro, (\

na mefma occupaçam Sacrifi-

cou liberal a vida ao Senhor,

foy hum irmam chamadoMar-

tim Alvares , homem de mui-

ta virtude , & de eítremada

charidade > tinham eítes à íua

conta mil enfermos ,
pouco

mais , ou menos , na cafa da

faude
,
que eftava fóra da cida-

de: outros tantos havia dos

muros a dentro, aos quaes tam-

bém por Tua ordem acodiam

finco iàcerdotes da Companhia

com íèuscompanheiros,quefo-

,ram o P. íorge Pereira, que en-

tam náquella Vniverfidade ti-

nha acabado de ler o curíò de

philoíõphia, & depois cõfumou

o da vida em Guiné, no Reyno

de Angola , aonde trabalhou

por efpaço de vinte annos : foy

o fegundo o Padre Lourêço de

Freitas ( meftre do Padre lor-

ge Pereyra) o qual na Vni-

verfidade de Coimbra tinha

lidodous curíbs de artes , &
enfinadò em varias partesTheo-

logia efpiculativa , & moral,

com muita opiniàm de doutri-

na , 8c com grande credito de

virtude , da qual deo illuítriífi-

mas provas,morrendo aquifan-

clamente , & moftrando, que

mais eftimava o officio de bom
enfermeiro

., que as borlas de

meftre infigne. Os outros com-
panheiros foram,o Padre Fran-

ciro Soares , bom theologo, &
bom pregador , o qual, podo
que foy ferido do mefmo mal,

guardou o Deos, pêra o hir

fervir ao Brafil , aonde aca -

bou íanòtamente : os outros

foram os Padres António Pi-

rez , & André Alvares. A ef- I

tes dous mil enfermos acodia c<
j
moaC°-

1 . a • 1 • /• dia a e tes
o bom Arcebiípo com nota-

enferm

J

0L

vel providencia
,
provendoos

i

com grande abundância
,

pa-

gando groíícs ordenados a me-

dicos,furgioens,íàng.radores, en-

fermeiros , miniftros de juftiça,

que entendiam em fazer levar

os feridos à caía da íàude ; & á

mefma conta da fazenda ào

Arcebifpo íê meneavam os

gaftos dos religiofos , affim da

Companhia , como de outras

Religioens , que aly acodiam;

de forte que lançadas as con-

tas, íeachou que gaitou náquel-

la peite gram foma de mil

cruzados j acodindo a tudo

com tanta vontade, & applica-

çam
,
que o íèu cuidado, & or-

dinária occupaçam era mandar

bufcar por todas as partes gali-

, nhãs, carneiros, ovos, açúcar,

que repartia pelos cntermosy

Mra 3 exer-

\ í!'
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414 Chromca da Companhia de Iefu,em Yortuqaí

exercitando agora em mayor

campo acharidade, com que

naCompanhia íe criou, acodin-

do aos enfermos ;atè chegar el-

le mefmo por faas mãos a co-

zer os lençôes , a fazer os fios,

que haviam de fervir aos doen-

tes . Hindo huma vez na íua

mullinha , encontrou hum en-

fermo ,
que fe nam podia bulir,

apeouíè logo
,
polo a cavallo,

mandou o ao hofpita',& elle fe

foy a pè muy contente, pêra a

Cartuxa, como fe entam cami-

nhaííe mais aliviado, quando o

pobre hia mais bem accommo-?

dado.

3 Nam fe limitava o fogo
Como aco~ dVfta grande charidade.que em
aio a ou- . 1 • j. 1* //

. ! tam real peito ardia, a huma lo
tros mui-

; .
» '

J
tos luga- cidade, porque também acodia

àde Beja , & às villas de Mon-
temòr,Eftremòs,ArrayoIos,Vil-

laviçoíàjRedondOj&Campo de

Ourique, que todas íe abraza-

vam com a meíma contagiam:

& avifandoo huma vez o licen-

ciado Álvaro Tinoco , cónego

daquella Sè ( a quem elle dei-

xara na cidade, pêra lhe correr

com eítes gaftosjque era necef-

fario muito dinheiro , o Arce-

bifpo lhe mandou huma boa

copia,reípondendo^ue gaftalTe

fem medo, que quando nam ti-

veíTe que dar,o hiria pedir pelo

amor de Deos aos demais pre-

lados do Reyno. Foy Deos fer-

vido de acodir com remédio a

tam grande mal,por meyodefte

res

tam liberal , & charitativo paí-

tor': porém noannode 1507-

& logo no feguinte de 1598.

em que houve grande fome na

cidade de Évora
,
por falta de

pam,mandou a Lisboa hum ca-

pellám feu,com toda íua prata

(por nam ter entam dinheiro )

com ordem, que a empenhaííe,

pêra comprar trigo, pêra os po-

bres, como em eífeito fe empe-

nhou, & fe compraram duzen-

tos moyos,que cada dia manda-

va cozer, & repartir pelos po-

bres ; tendo dali por diante a

vella pêra íe allumiar, em lugar

de caftiçal de prata, metida em
huma laranjaj&fervindoíe com
louça de barro, que fem duvida

neíla occaílàm lhe parecia me
lhor que a de prata lavrada cõ

o boril mais déítro
;
porque co-

mo íãbia apartar o precioío do

vil, lábia a feu tempo deíprezar

o ouro , & contentarfe com o

barro. Chegou a defcalçar os

çapatos pêra os dar de éfmola:

& outra vez nam tendo mais

que dous lençòes peia a íua

cama, mandou dar hum delles,

pêra amortalhar hum mifcra-

vel; repartindo ametade da ca-

ma ao pobre,mas dando a alma

por inteiro a Deos.

4 Na pureza de ííia vida

foy íèmpre hum anjo , íem ha-

ver delle huma minima íofpei-

ta
,
que podeíTe nem leviííima-

mente macular tam cafto pro-

cedimento,como quem fe tinha

criado

Notav

exêplo

efmola

Defua
reza.
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criado cm huma Religiam,aon-

de nos eníínam a imitar Sera-

phins na pureza da alma, &
a ícr anjos na limpeza do cor-

po; & aífim fe tem por couíâ in-

dubitável
,
que foy elle do fer-

moíò numero daquelles
,
que

fegue as pifadas immaculadas do

Cordeiro íèm magoa. Dizia to-

dos os dias miífa com particular

aparelho , 8c notável devaçam.

|
Era muy íòfrido, & moderado

nos aggravos
,
que lhe faziam

(s
que nem ainda femelhantes

peííoas efeapam a lingoas atre-

vidas, que ate contra a meíma

Lúa fe atreve a ladrar ocam
envejofojdizendo a hum pobre

na praça de Évora
,
que lhe pe-

dia efmola,que fe recolhéífe no

hofpital, aonde lhes tinha- pre-

parado o neceííario; em retorr

no defte bom çonfelho , tanto

que o Arcebiípo voltou as co-

ftas , lhe deo o pobre outra ef-

mola de roins palavras, chama-

dolhe em voz alta dedoudo,&

dizendolhe outras femelhantes

liberdades
j
querendo logo feu

Camareiro Martim de Faria

caftigar tal atrevimento, & fol-

tura, o Arcebifpo com fanc~ta

indignaçam fe tornou contra

elle (como outro David
b
cotia

Abiiãy ,
pelo querer vingar de

Semeí, que com; tanto exceíTo o

deshonrava) & reprehédendoo

lhe dirTe : Nam^s aconteça mis

quererdes caBigar a me eu gojlo, de

Yfofrer:' com a -meíma paciência

íè havia, quando algum lhe fa-

lava agaítado , & com defcom-

poftura; entam íe recolhia mais

em íy ; ouvia, & calava, como
paciente

5
que nam he obriga-

çam refponder a tudo o que ou-

vimos;& por iíTo,como notou o

outro fábio,
c
tédo duas orelhas

pêra ouvir , temos hua fó lingoa

pêra falar.

5 Erâ incanfavel o traba-

lho , que tomava por fuás ove-

lhas, vifitando elle mefmo o feu

Arcebifpado , executando por

lira pefíba o que julgava fer ne-

ceííario,pêra remédio dasalmas,

8c ediflcaçam de íua Igreja.Ne-

nhuma couía o fazia trifte, fe-

nam o fentimento das offenías

da divina Mageftade , as quaes

por todas as vias procurava ata-

lhar com fiagular. providencia,

8c com admirável inteireza.

Vigiava até a meya noite, 8c lo-

go às finco horas da menhl in-

falivelmente rezava prima.No-

taveis foram as efmolas
,
que

fazia; as groíías rendas de (eu

ArcebifjJado
(
que chegou ai

guns annos arrendalo por 8 z.

mil cruzados)eram poucas, pêra

abranger ao muito que dava

pelo amor de Deos. Fez â .lua

eufta hum hofpital de pobres,

acodindolhe cada mez cõ boas

eímolas de dinheiro , & íincoê-

ta moyos de pam,em eadahum

anno,alemda veíliaria,& outras

particulares ajudas.

6 Entre as obras publicas,

Paucaloqui
prudens, audl-

reuue plurima

debet.

Os unu.bináf-

que aures ict-

ciccatetlemiu.

Mm 4 8c me-
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i! Come fez o

|
famojo mo
(leiro da

CaríHX a

de Évora.

Sc memorias mais infignes de

íua magnificência , & íingular

piedade, foy o iãmoío mofteiro

de Scala cae-li,da Cartuxa, que

fez hum pouco fora da cidade

de Évora, pêra a parte do Nor-

te,trazendo a efteReyno aquel-

la fagradaReligiam, a fim de

nos por a todos d iate dos olhos

o vivo exemplo de íàndidade3 a

eftrermda penitencia , o conti-

nuo ílíencio , & primitiva per-

feiçam,que ainda coníêrvam a*

queiles mm menos retirados,

que íàndos reIigioíos,adsquaes

vinha muito affeiçoado
,

pelos

exemplos
, que nelies tinha vi-

ílo,& pelas charidades, que dei*

les tinha recebido , em França,

& outras partes por onde an-

dou peregrinando.Tomou tan-

to a peito continuar com cfta

real obra
,
que no marerial do

edifício
C
que em tudo he mag-

nifico,& fumptuoíb)& nas pro-

priedades, & rendas , que lhes

comprou, no provimento da sa-

criftia, nos riquiffimos ornamê-
tos de ouro,& prata,&nas mais

alfayas, & enxoval neceíía rio,

pêra tam grande convento , íe

affirma ter defpendido mais de

duzentos mil cruzados. Com
feu favor promoveo a funda-

çam do mofteiro das religioíâs,

que chamam do Salvador; ace-

dindo aílim ao temporal do e-

dificio
, como aocípiritual da

reformaçam dos cofturnes; dan-

lhe aíguas regras, que imitam

às da Companhia -, mandando

pêra efte efTeito vir de Lisboa,

cio mofteiro de fanda Martha

(que he hoje huma celeílial of-

ficina de religiofas íatiCtas) qua-

tro freiras de muita prudência,

8c grande perfeiçam, das quaes

era a principal Margarida de S

Martha, pêra introduzirem na-

quelie convento a virtude , &
íãnctidade, com que aquellas

landas religioíâs contentam aof

cèo,& -edificam aos homens. ,

7 Aquietou, & reformou

o convento das religioíâs de S,

Mónica de Évora; o meírno lhe

íiicedeo com outros conventos

de. religioíâs. Ajudou muito o

mofteiro novamente fundado

na vilía do Torram, das freiras

da invocaçam de nofTa Senho-

ra dá Graça: & com acodir a ef-

tes,& outros conventos de reli-

gioíâs, nunca teve amiíàdê par-

ticular com freira nenhuma: &
sò em Salamanca tratou com
eípecial familiaridade a fanda

Madre Therefa de IESV, Sc el-

|le foy o primeiro que lhe mân-

1 dou imprimir íèu livro, cjue de

Madre tám íinda , bem fe po-

dia íer filho devoto. Em feu té-

po vieram a Évora os religioíòs

Garmèlitas defcalços
,
que iam

homens de rara virtude , 8c de

muy conhecida' modeftia , 8c

infigne exemplo, aos quaes deo

as caías pêra viverem * Come-
çou,, & poz em ordem o femi-

! nario de Sam Maneio, cõforme

oià-

Os mojli

ros, qui

formam

. . i ..»!. I . -
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fagrado^ Concilio Tridentino

manda
,
que haja em cada die-

ceíi , o qual narh eftava poílo

em execuçam naquella Igreja,

metendo logo algus Collegiaés

com divi/a própria no veftido-

fazendo contribuir,pera fua íii

ften caçam, as Igrejas do Arce-

biípado , conforme o meímo
Concilio difpoem . Ordenou

-râdesef-
com ^nĉ ° zelo na meíma ci-

w/as ,que^ dade, huma caía , pêra fe reco-

v-ia.
\ lherem a vida honefta,& virtu-

oía molheres
,
que andam per-

didas , admittindo com grande

võtade, a todas que lhe pediam

remédio , tomando à fua conta

provelas de todo *o neceííario,

nam menos pêra preferva do

preíènte , que pêra remédio de

fuás almas no futuro- gaitando

neftaobra, de tanto íèrviço de

Deos , todos os mefes três mo-

yos de trigo, & cem cruzados

em dinheiro,álem da roupa,que

feuveador repartia por todas,

conforme a ordem
,
que tinha

de tam charitativo Prelado.

Sempre íuftentou os dous mo-

fteiros de Capuchos, da ordem

da Piedade, aííim o que eftá ju-

to dos muros de Évora , como
fàsmjbem o que fica em Valyer-

1
i$% Sc oacrecentou a Guardia-

mzfp^áo d antes sò Vjgairaria.

Alem difto acodia a todas as ca-

fas da l^iíericordia- do feu Ar-

ce.hífpado, repartindo cada an-

no certas .«imolas, que com par-

ticular cuidado; lhes mandava,

pêra ajuda dos gaítos , com I

que aquellas fan&as Irmanda-

des acodem á íuftentaçam dos

pobres, emparo de orfans , re-

médio de viuvas, & cura de en-

fermos
; em que com tan-

to louvor
, & ediflcaçam fe em-

prega a flor da nobreza do
Reyno

., & o melhor da gente

do povo.

CAPITVLO XXXXI.

Da occafmn^ue houve, peru

DomT~heotomo kiraValbe-

dclid, aonde morno em

ferviçodeDeos.

Eíla maneira pro-

cedia efte grande

íacerdote, que, 'em

feus dias (como de outro Moy-
fes,» podemos dizer) íoy amado
deDeos,&doshomês. T.eve lar-

gos annos de vida.poft.oque £oy

muy curta , a reípeito dos cj.ue

lha deíejavam mais coiiiprida-

porque cada vez era maio adia-

do , por íèr cada vez mais pro-

veitoíb • delle podíamos com

rezam aíBrmar, o q .CafTiodoro ctr«od.v.ni

eícrevia a Cvpria.no varam pa-

trício (em nome do Ccu Rey A-

thalaricoj me.igualmente creçéra

na idade,(õk montara nos merecimen-

tos-, de.forte que o çurjé dos annos lhe

dava awmento nos lomores ; enVelhe-

cendo no corpo , mas reflorecenao jfa\

Eocli.,|Ç. Di-

!edtus Deo , & i

hoinini ':>:.>.;

Moyíss. &c.

Cã arr.ite creí'

cislemper, &
mernis, cutfus

annoru iaudis

tibi procurai:

augmêru Se-j
ruiciscoipore, l

fed Lode iu- I

venereis.

na
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mvirmJe. Procedeo femprexo- f í fucedéo huma occahàm <kgra

roo verdadeiro Prelado , cjue a

ceitou aquelía dignidade, nam

pêra íè honrar a íy 3
mas pêra

íèrvir aos outros;nam pêra grã-

gear credito,mas pêra exercício

de trabalho; entendendo bem,

(como advertio Sancho Agoíli-

bIio c
)
que o Bifpado ( confor-

me a doutrina de SamPaulo d
a

Timotheo)he nome deobra,&

nam he timio de honra , Ejnfto-

pdttis nomen efi oferis, non hmms,- E

por iíío tratou de apaícentar

fuás ovelhas, & nam tratou de

íiibir a mayores dignidades : o

que bem moíltou em muitos

caíos de íua vida; & em efpecial

que tendo em feú poder em ef-

crito huma promeíía de íua fai>

ctidade o Papa GregórioXHL
impetrada à inítancia deLRey

Dom Sebaftiam(fem eile a pro-

curar) pêra o capello de Car-

cMfeíle nunca tratou do com-

priméto defte deípacho; o qual

papel fe lhe achou depois de

íua morte, com grande ediííca-

cam de íua muita humildade;

que he exemplo raro,& de .gra-

de confufám pêra os que pretor

dem hum Bifpado
,
pêra íèr Ne-

grão de outro Bifpado ; & mui-

ta 1
; vezes nam fendo merece-

dores do roxete de Bifpo , que-

rem voar â purpura de Car-

deal

2 Eftando pois cfte bom
prelado muy entrado jà na ida-

de, porque paííava dos 7o.anos;

de íèrvtço de Deos,-& honra de

fua fé catholica , pêra haver de

hir a Caftella dentro deValhe-

dolid, aonde citava a corte del-

Rey Dom Philippe o III. do

nome
,
que entam tinha o go-

verno deftes Reynos ; Sc como
cam zeloíb defeníbr da fé, fe a-

jnimou a tomar efta emprefa en

tre rnãos,& poros pés ao cami-

;nho
,
pofto que prévio que hia

ha morrer,como dantemam diífe

iao Prior meílre António ^'Ar-

ruda : nam duvidou com tudo

de offerecer a vida
,
que tinira,

\

ípor defender a fé, que profeíTa

;va;obrigandôcom feu exemplo,

Sc pedindo com íuas cartas a

I

Dom Agoftinho de Caftro, Ar-

icebifpo, & fenhor-de Braga, &
Primas das Hefpanhas,&âoAt-

cebiípode Lisboa-DomMiguel

de Caibo, Sc ao notável vaiam

Marfim Gonçalves da Gamara,

pêra com íuas peffoas autoriza-

rem aquella íua fan&a preten-

çam, pêra honra da Inquifíçam,

|

Sc contra os hereges deíteRey-

jno ; o que todos fizeram com
chriílianiíuma determinacam,

levando muitos homes doutos,

Sc iníignes Íetrados,pera alia-
rem os textos

?
& preporenvas

-rezoens
,
que por íua parte fe

orfereciam ;• &-como elle tinha

tanto amor y& conceito da fua

Religiam a Companhia , levou

i configo dous Padres doutores

noííos , dé muita prudência , &
letras.

Copanht

ros,qlcv

a Caftel

OcfãJ/ái

á houve,

ra D.Tl

tomo hii

Valhcdo

lid.
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letras, o Padre Franciíco Perei-

ra , & o Padre Nicolào Godi-

nho: & do coníelho geral da S.

Inquiííçam foy o doutor Ber-

tholamèo d' Afonfèca, deputado

do meímo tribunal.

3 Andando o Arcebifpo

Dom Thcotonio naquella cor-

te fey to requerente , íbbre tam

fanótas pretençoens, o tomou a

morte, tanto mais gloriofa,quã-

to mais longe de ília pátria , a

qual deixara, por nam deixar o

zelo da fé, que adorava : vivia

em corte,mas como quem efta-

va em deílerro ; nam procuran-

do defpacho peíTbal, mas trata-

do do bem commummamcom
cuidados de intereííes próprios,

mas em requerimentos de hon-

ras divinas. Aqui acabou efte

illuftriííimo , Sc dignifíímo pre-

lado; nam ê fua caía deícãíãdo,

mas fora no campe pelejando;

dando a vida nam sò pelas ove-

lhas de feu rebanho, mas tam-

bém pelas mais de todo Portu-

gal
5
que vida tam precioíà nam

podia deixar de preftar pêra

muitos ,
. abrangendo a todo o

Reyno, como fe de todos foífe

amorafo pay , Sc cuidadofo pa-

ílor. Bem podemos com muita

rezam dizer delle , chorando

por huma parte fua morte , &
gozandonos por outra de feu ef

forço , o que David diífe do ca-

pitam Abner: e Nequaquam ut mo-

n folent ignan mortuus eH\Ahner:

nam morreo o grande paftoi

Theoconio como foldado co-

varde , & como homem peia

!

potfco
, pois nem o temor dos

íceptros íõberanos , nem o ref

peito das purpuras reaes,lheef

fnou o fangue,& impedio alin-

goa
, pêra deixar de falar nas

cópias da fé com toda a liber-

dade : nem o receo dos gaftos

lhe atou as mãos- nem a fraque-

za da velhice lhe ímpedio os

pès
,

pêra fazer caminho tam
compri-do

J& fe expor a negocio

tam arrifcado,em que pela par-

te contraria eftava tam empe-
nhado hum Monarcha tam po-

deroío
, como naquelle tempo

era Phiíippe III.

4 Morreo emfim aos 15?.

dias do mes de Iulho , do anno
de 16&Z. em huma empreza
digna de ,íeu íanóto zelo , na

corte de Hefpanha,da qualDeos

|

o levou á da gloria, aonde com
!
aventajados prémios ocerâco- '^amjei

\

roado. Dc.Valhedolid lhe trou- 'corpo.

I

xeram feu corpo, com todas as

I

conveniências dignas de tal de-

j

poíito , á íua cidade de Évora

(poftoque elle ordenava em
feu teílamento,quelhe troiixeí-

fem feus oííos metidos em hum
íãcco íbbre hum jumentinho)

E na Igreja mayor de Évora fe

lhe fizeram íolenniííimas exé-

quias, acompanhadas de peren-

nes lagrimas da cidade toda^da-

hi o levaram ao morteiro de S.

António extra muros , que elle

havia acabado , aonde defeanfa

Como lhe

trerfâdá*

eu

%

na
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D. Theoto

niofemprc

pertêc-eo a

Cõfanhia.

na fua fepultura, que tinha fei-

ta, de hua pedra raza no charn,

& fem armas; que com efte po-

bre tumulo íe contentou ííia

humildade,merecendo grandes

Maufoléos íua virtude -, mas o

que lhe faltou naquelle eftrei-

to íugar,lhe tem concedido íua

gloria no mundo todo ;
riam

houve prègaçam nas luas exé-

quias(mandando o ceremoniai,

que a haja
)
porque aíííro o or-

denou em íeu tenamento
;
po-

rem o q entam calou o prega-

dor, ainda hoje apregoa a fama,

com brados mais vivos , & cova

vozes mais eloquentes.

5 Fiz efta breve relaçara

da vida defte excellentiífimo,

& gravifíimo prelado , nam sò

pelas rezoés commáas do mui-

to que o Reyno todo lhe deve,,

mas muy em particular, por fer

couía noífa,por íèr filho da Co-

pa nhia, por fer feitura do Padre

meítre Simam,&por íè ter cria-

do íete annos na Companhia, a

quem elle fingularmente ama-

va, comomãy muito querida,

aonde fempre viveo com a al-

ma,pofto que trazia o corpo fq-.

ra : que efla força tem com os

homens a primeira criaçam,

que aly ficamos pêra fempre ío-

geitos , aonde em algum tempo

bebemos o leyte da primeira

doutrina : que por iífo dizia a

mãy do minino Samuel , que o
trazia ao templo, pêra que nel-

le afsiftiíTe todos os dias de foa

l
vida ; & com tudo,lançadas bê

as contas , muitos annos viveo

Samuel fora do templo deDeos;

porem
,
porque teve no templo

a primeira bca criaçam • por a-

quelles primeiros annos le co-

putavam todos os mais de íua

vidajpor maneira, que ainda os

annos , que viveo fora de Ieru-

íalem,& aufentede feu templo,

eram annos
,
que pertenciam â

caía de Deos , aonde tivera a

criaçam : por cfte titulo nos

pertence Dom Theotonio,pois

na Companhia íè organizou a-

quelíe admirável çompofto de

heróicas virtudes, nella íe lan-

çaram as primeiras linhas âquel-

lequadro celeílial; nella lê abri-

ram os primeiros fundamentos

defte íèrmoíò templo de Deos;

làbendofe aproveitar D. Theo-
tonio no mundo , fendo jà ho-

mem,da boa criaçam, que tive-

ra na Companhia , lendo ainda

moço: comprindoíè muy intei-

ramente o que noíTo glorioíò

Patriarcha lhe tinha dito
,
qua-

do o deípedio da Companhia,

que no mundo havia de fazer a

Deos grandes ferviços;& foram

elles taes , que logo pareciam

prophetizados por hum va-

ram fancl:ifsimo,&exeric-

tados por hum íb-

geito ilkftriÇ

fm\o.

í

)

i.Reg. c.i.

i8 Krcgoc
modaucj D
mino c-uníl;

distus.

CA-



imo de

mjio de

H 8.

Livrofegundo. Cap.XXXXII. 21

CAPITVXO XXXXII.

Como nefte tempo procediam

os ?ioffos em Lisboa ,• & do

grande fruito , que naquèlla

cidade} Si em outras3fa^

%ia.o Padre Fran-

cifioEfira- .

da.
\

Em he quê demos

hua chegada a Li£

boa , & tornemos a

continuar com a ordem dos

annos , que enterrompernos,

por «concluir com as coufas

do Arcebifpo Dom Theoto-

nio j vejamos como nefte tem-

po procediam os. noiíbs ( ain-

da que poucos em numero,

mas muy valentes nos brios e£

pirituaes
) que reíidiam na caía

de S. Antam ( nella habitava o

Padre medre Simair^quando a

corte eftava em Lisboa , nella

íe hofpedavam os miííionarios,

que hiam pêra a índia , & os

que partiram pêra Congo.)
Nefte meííno tempo morava

no Collegio de íàncto Antam
aquelle grande íervo de Deos^

& Famofo pregador o P. Fran-

cifco Eftrada, o qual tinha pre-

gado todo o anno atràs,& parte

defte dei j^S.emq eftamos,cõ

_

grade fruito, Sc igual admiraçã

ídaquella grade cidade, vindo a

ouvilojcomo ahúanjo decido do

cèo,pera lhe trazer novas da ou-

tra vida,&enfinar meyos da íàl-

vaçam:èram muitos os que aco-

diani à Igreja jje S. Antam,que
pêra tam grandes concuríòs era

muy eftreita^ vinham todos buí:

car o bem de Tuas almas , poi%

meyo dos facrarnentos da eon-

fiíTam,& cõmunham,que a efte

fim particularmente hiam fem-

pre emproados feus admiráveis

fermoens : & como a geiate de

Lisboa ordinariamente íèja do-

tada de hus natutaes brandos,&

muy dóceis, nelles, como em
cera branda, íe imprimia a di-

vina infpiraçam: & pêra que a

todos íe abriíTemaisíacilmêtea

porta do cèo,tinha o Padre da-

do ordé,pera que todos os dias,

aboca da noite, íe dêííe na Igre-

ja o neceíTario aparelho, pêra a-

codirê a tomar a diíciplina,ósq

movidos da verdadeira- contri-

çam, quizeíTem vir tomar vin-

gança de léus peccados.

z O modo cõ que naquel-

le tempo íe fazia efte acto pe-

nitencial, era íemelhante em
tudo ao que hoje fe ufa na cafa

de Sam Roque, & no Cellegio

de fancto Antam pela quareT-

maj em quanto a gente fe vi-

nha ajuntando , fe lhes lia na

craftahuma devofa liçam , fo-

bre algum myfterio da pai-

xam-de Chrifto Senhor noíío;

logo entravam pêra a ígreja, a-

onde o Padre Frãcifco Eftrada,

^Anno d<t

CoPmka

9*

Do ffindô
I

cd f/e to-*

mavatn as

difcipâ-

nasnoCot

kgiodeS,

Atitam*

lubitida
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,

fubindo ao púlpito lhes fazia > /do aSaul,
a com acichara depa-

huma pratica eípiritual , íòbre
|
vid , lhe refpirava o coraçam

Cctari,

algum paííb da mefma paixam

cio Rederr>ptor,ihcitandq os pe-

nitentes ao amoí.divino , ao o-

dio, & vingança de Teus pecca-

dos : no cabo da pratica íe mo-

ftrava huraa devotiílima ima-

gem do Ecce'homo, pêra que fe

,
acabaííem de render à vifta de

tam laftsmofo efpeétaculo; &
pêra que finalmente perfuadif-

íe o exemplo de Chrifto o cjue

nam tinham alcançado as vo-

zes do pregador . Acabada a

pratica, começava logo. a dis-

ciplina , com tanto rigor em
todos , & com tal Ímpeto de

lagrimas
,
que bem molha-

vam feipelhantes efTeitos por

fora a graça divina, & acon-

triçam dos peccados, que Deos

infundia dentro de luas almas:

hoje na caía de Sam Roque,&
no Collêgio de fancto Antam
o novo,fe acrecenta mais huma
devota, &.rnuy bem temperada

muíica de humMiferêre, canta-

do com toda a perfeiç/am dos

melhores inftrumentos, & mais

gabadas vozes, pêra também cõ

efta fancta invençam atrahir os

que goílam de mufica^que nam

ha duvida que tem muita força,

pêra, com hua branda violécia,

levantar os êípiritos, dobrar os

ânimos,& dominar o coraçam,

que affim o moftra a experiên-

cia, & as hiftorias nos enfinam;

como lemos na Eícriptura, quã-

í

perturbado, Sc o deixava o efpi

rito maligno ; & do grande A-

chilles
fe também fe coma

,
que

cõ a mufica de Chiràm fe lhe

amainavam as iras daquelle na-

tural tam fogóíb. Nam era ne-

ceííario , naquelle bom .tempo,

uíar d eftas traças,& íà-nctos en-

ganos, pêra ajuntar a gente , &
I convocar auditório , bailava

os brados do Padre Francifc

Eftrada
,
pêra vencer a voz de»

Orphéo, c
Sc íuprir a cit-harâ de

Arion , hum nos bofques de

Thracia afsàmando leoês,outro

no mar de Corintho attrahin-

do golfinhos.

3 B
Notáveis era os effeitos da

graça poderofa nefta devota ac-

çam. Pudera çõtar muitos cafos,

q nefte tépo fucedèram aos que

vindo a efta difciplina a cafo, fe

emedàram muito de propofito.

entre algus he béque fique efte

em memoria. Andava hum ho-

me de roins procedimentos, ha-

via tempos, deliberado em ma-

tar outro (que aõde entra a pai-

xam nem â vida perdoa ) sò lhe

faltava occafiã pêra íàhir cõ feu

danado intéto;bufcãdoa,íoubea

'•cafojcomo o feu cõtrario.acodia

muitas vezes á noífa caía de S.

Antai-mcõ osmais q hia ouvir o

Padre Eftrada,& atochar difci-

plina .- perfuadioo o diabo
,
que

tinha alcançada a occafiàm

que tanto dantes defejava;'

obcde-

1 -Reg 1 i

Dawd to!

citharã, f

cutiebat

fua, & icl

labatur

S

Ciccr, 1.

Vitg.Eç]

Orpheuí

vis, int<

phinas/

Cafon

fel a

peccac

que [t

vertee
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ffiraco

obedecéo logo ao primeiro aí-

feno de tam roim confelheiro,

que como tam íâgàs , 8c tam

rnilevolo, pretendia de hum
caminho duas maldades, mata-

do a hum innocête, Sc defacre-

ditando as diíoiplinas. Vayíe à

porta de fanóto Antam
;
poem-

íè nelia muy diííímulado
,

pêra

à íahida atraveífar o homem
com a efpada , fenam que pri-

Vneiro Deos o quiz atraveííar

k elle com o golpe da pala-

vra divina , a quem Sam Pau-

lo d chama efpada de dous gu-

mes, que penetra aalma,& cor-

ta as entranhas.

4 Andava o furio/b man-

cebo , com tam impia tençám,

paíTeando diante da noííaígre-

ja , ondeando entre mil penía-

mentos, tratando como poderia

mais a íeu ia Ivo aífegurar aquel

la facçam,& fartar íeu preverío

deíèjo ; & como toda. a detença

lhe parecia igualmente vagaro-

.4? 3
cj via,outras enlevado da pieda-

de do q ouvia: ate' q fmalméte fe

reíòlveo a entrar, mais a fim de

diííimular o a q viera de fua 'ca-

ía, q pêra íãber o queíe fazia na

deDeos
;
mas elíe he tã miferi-

cordioíò
,
que quis por eira via

dar a vida da alma a quê trata-

va de dar a outro a morte do
corpo: foy o peccador ouvindo
ao -pregador, foyo penetrando a

força da palavra deDeos,foy re-

gado aquella alma o fangue de
Çhrifto

, de que praticava o P.

Efrrada, 8c de tal maneira abra-

jdou feu duro peito ,'que come-
jçou logo aquella pedra, batida

|

cõ alvará da penkêcia,a dar co-

piolà agoa de fuaviííimas lagri-

I mas;julgando íèr indigno de hu
[homem chriíhm executar a in-

íàna determinaçam de hum o-

dioinfernafà vifta doabrazado
amor,cõ que o dulciflimo ÍESV
derramara feu precioíb fangue

por peccadores arrependidos.&
fa,& penoíà, chegava de quãdo

;

j vendo cõ fèus olhos, & ouvindo
em quando á porta da Igreja , a

: cõfeus ouvidos o fervor ímão
ver fe acabava já aquella cere- i c*õ que aquella pia gete tratava*

monia : cada vez que chegava ' de lua íalv'açam,e pedia perdam

íAnno de

9-

ouvia détro a voz do pregador,

q era o P.FrãcifcoEítrada^q ef

W f tava fazedoa pratica daPaixam:

pecca-
eis 4 de rePece ° move Deos, q
entre a ouvir tâbé o que tantos

ouvia; duvida,pàra,vay pordia-

te, toca o lumiar da porta, reti-

rafe logo arrepêdido;tornadahi

a pouco a cometera étrada,húas

vezes levado dacurioíidade de

de luas culpas; veyo fTnalmméte

a renderfe a Deos cõ eíta fancla

bateria, deíiílindo da*morte té-

poral
,
que a treiçam pretendia

dar a íeucÕtrario,&livrãdoíè da

eterna,a que ficava cõdenado.

j Acabada a pratica, & a

difeiplina, vay logo (porque o
Spirito faneco nam admite va-

, gares) a demandar o P.Frãcifco

Como fe

mudou ef-

.te pecca -

dor.

Nn 2 Eírrada
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Eftrada , lançaíelhe a feus pès,

citao pêra huma confiífam ge-

ral no dia feguinte ; acodio lo-

go pela menha , depois de ga-

itar a noite era faípiros 5
deo

conta ao Padre de leu danado

penfamento, chorou com gran-

de fentimento feus peecados;

daly por diante prooedeo co- •

mo jufto , o que na terra tinha

nome de peccador ; reftituindo

Deos efta ovelha 'perdida ao

Teu rebanho
,

por meyo tam

maravilhofo , & dando a vida

da graça a quem tratava de dar

a outrem á morte de efpada.

Ne foy efte sò o (mito das pre-

gações do Padre Franciíco Ef-

trada, porque nos cõíla por me-

morias, que ainda hoje confer-

vamos ,
que muitas peíioas de

grande autoridade, & renda fi-

zeram notáveis mudanças, mo-

vidas por Deos a melhorar as

vidas,ouvindo as pregações d e-

fte apoílolico varam , cujos íèr-

moés hiam encaminhados, pêra

inflammar as vontades dos ou-

vintes , & nam pêra recrear os"

entendimentos dos ocioíos: .&
porque agora ha tam poucos, q
ligam efte Nortenha tantos pré-

gadores,que vam errados; & há

;

tam poucos ouvintes,que fayam

emendados.

6 DilTemos f atras do muito

fruito,q efte Padre fez na cida-

de do Porto em feus moradores,

nos quaes eram nefte tépc .am
' notáveis os deíejos de ver a efte

leu tam prezado pregador, que

veyo o P. M. Simam era lhe dar

licença, & conceder eíte favor

àquelíes nobres cidadãos , pêra

que os íbííe vi fitar : paliou por

Coimbra, cliegouao porto,aõ-

de o efperavamcom alvoroço,

& finalmente o recebèiam com
grandiííima alegria/fauindo feus

devotos ao tomar fora da cida-

de, capitaneados pelo muy no-

bre , & muy devoto cidadànV

Henrique de Gouvèa, de quê j#

falamos B
, todos tam contentes,

como fe vieííem a receber hum

anjo , vindo entam da gloria,

a

lhes conceder graças , & repar-

tir favores. Renovoufe logo cõ

lua chegada o fervor da virtu-

de, & da penitencia, com tam

grande concurfo de gente, que

pofto que antemenhã acodia ao

confifsionario (& nelle aísiftia a

mayor parte do tempo em que

nam pregava} com tudo nam
lhe era pof ivel dar expediente

|

às confifToens dos muitos que o

vinham demãdar. Eracoufàde

grande admiraçam, ver a gran-

de frequência de auditório , &
notável alvoroço, coque tedos

concorriam a feus fermoés,prè-

gando elletam a meude,queem

j hu d ia.fez finco pregações; que

aõde fobeja o efpirito nucafalta

a força,& fempre fobra a maté-

ria : & íe o pregador he fanéto,

nunca íe enfaftia a gente de * o

ouvir.

7 Chegado o principio da

. qua-

^ímo

CcfarÂ

9-

Como o

Francij

Eftrod,

tornou

ádade

P-orio.

lib.a.ca{



aja a

oimbra.

Armo de

hri(lode~ 7- p „ , ;
/

I

quarelma roy o P.chamado pe-

H la obediência, pêra hir pregar a

: , I. Coimbra: tanto q defta ordem
\e chama r . .

l
. . . r

oo P.EÍ-' * e teve n0Clcia na cidade
,
íoy

grade o fentimentOjCjdiflomo-

ítráram todos, fazedo mil quei-

xas a Deos, & aos homés,peloP.

os deixar em tal tépo,& cõ tatá

preíía •; parece que o ce'o ouvio

eítesdefejos,ao*menos em parte

(como ouv io os rogos de S . E f-

niinvmsA. cholaftica,
h
na defpedida defeu

«lirmam S.Be ntoj porque tratado

elle,como Verdadeiro obediéte,

de Te partir logo ao outro dia,

fobreveyo tanta agoa (que efta

afrirrguem te refpeito) com tal

torméta,& cõ tã efpatoíà cerra*

çam do tépo, q feria grande te-

meridade cometer o caminho

é

tal occaíiám.Logo os cidadãos^

no meyo de tanta agoa fequio-

íbs da perenne doutrina do feu

pregadorjaproveitandofe da oc-

caíiam , lhe pediram lhes prè-

gaííe aquella menhã,pois Deos

os favorecia a todos,&o detinha

a elleiveyo niííb facilmente oP.

Eílrada,deixado em liias mãos a

efcolha da Igreja,emq havia de

íer o íermam,q foy no mofteiro

de S. Bento
i
na mçíma cidade,

De hã no- ' aõde depois "de íe recolher hum
ravelfer- pouço

3
pera cuidar no qhavia de

vnamd fez. i
• v r 1

_
Y^ :

dizer , começou a pregar lobre
' aquellas palavras doPropheta f-

,

favas * ditas a elRey Ezechias:
Ifai.c. 38.11,8.

\ r 1
~".\

,

T>ijPone domui tua , mia moriens tu,

(gr non ww: tratou o paíío cõ tã-

ta devaçam,&eloquêcia, q foy

Jerramavam

cõ a chuva do cèo
;
que tambe

nefta occaíiám parece q abrio

íuas cataratas, pêra ajudar as la-

grimas dos devotos Portuenfes,

choradas na prega çam, &na dei

pedida do feu piêgador,q final

mete dado o tepo lugar,&amai-

nando as.chuvas, fe partio pêra

Coimbra. '

8 Em chegado aquella ci-

dade/oy pregar nós* Domingos
à Sé, dõde cõ grades inftãcias o

tinham pedido.Nê hà Cj efpatar

|

de ter tám bõs íuceíTos nos fer-

moens,& íer tam aceito aos ho-

mês,que o era tãto a Deos,& aos

q muito tinham de Deos
5
porc<

ál.é.do grade amor, que S.ígna-

cio tinha a eíle feu convertido,

era notável a opiniâm x
que do

P. Fracifco Eftrada tinham to-

das as peífoas de credito é qual-

quer parte do Reyno, a que a£

fiftia , ou por onde paííava , em
rezam de feu grade talêí:o,&de

íua rara virtude: em confirmaçã

deita verdade íàbemos ,
que o

o beaventurado P.M.S.Francií-

co de Xavier,quãdo na índia re
[

cebia os noííos ao têpo q che-

gavam de Portugal , depois de

pergutar pelo gloriofo Patriar-

chaIgnacio,&peloP.M.Simam,

o primeiro de que queria faber

particulares novas,era o P. Frã-

ciíco Bilrada (porque atè ê par-

tes tam remotas foava o trovam

Nn 3
da-

GrãJeopl-

niám, q Je

tinha tlcP.

FrancifiQ

EfiraJã.
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daquella celcftial vozjcomo de

quem por fama , & por luz do

cèo tinha muy grade eílima de

.

íeus íermoes,&íatisfaçamde íua

doutrina^que entre os fervos de

Deos, ainda que abíentes
,
pela

uniam que tem com Deos,a cõ-

fervam també entre íy,com hua

divina fimpatia,como fervos do

mefmo numero em o paço cj°

Rey da gloria.

o Quer o concluir eíte ca-

pitulo, & dar fim a efte ícgudò

livro,referindo hu caíò, em cõ-

firmaçam do que himos conta-

do, que parece milagroíb , com
que Deos cjuiz autorizar a vir-

tude defte íèu grande pregador,

& moftrar que nam era menos

effícàz nas palavras , que pode-

roíò nas obras. Eílando elle em
Villa de Conde , na província

dentre .Douro,&Minho,prègã-

do em hua miíTárn, em que ca-

hio a íorte àqueila villa-, de o

ter aly de paífagem-, íucedeo a

húa dona honrada,. & virtuofa,

(mãy, que foy de Diniz Preto,

luizdos órfãos da rneíma villa,
\

que iftoaffírmou por juraméto,

Sc por hum aíínado feu,que ef-

tá no cartório de Coimbra) íu-

cedeo digo, a efta dona, que pe-

va fe confolar com o Padre , lhe

deo conta do grande íentimen-

to, que tinha, de nam achar re-

médio a huma íua filha,que en-

tam era minina (Sc depois foy

freira no mofteiro de S. Clara

da mefma villa, poi nome Da-

1 miana de IESV ) a qual fend

naquelle tempo de oito annos?

tinha em huma palrna da mam
huns grades polmoês, a manei-

ra de verrugas, tam grandes, &
feos,que lhe nam deixavam cer-

rar a mam; couíà de que a mãy
tinha continua pena, & defcon-

lôiaçam , nam sò peia notável

deformidade,mas também pela

ver com a mam quaíi aleijada,e

totalmente impedida.

10 Tinha a nobre viuva

i

neíle particular feitas todas as

diligencias, que o amor de mãy
lhe eníinava, trazendo médicos

de fora , 8c uíãndo de todas"as

mefinhas,qué elles apontavam,

íem o eífeitq deíejado, porque

íe a caio com o ferro tocavam'/

as verrugas, biotavã,&creícÍ2m

com mayor fbrça.çompacleceo-

íè o Padre do deígofto da mãy,

Sc da aleijam da filha pergunra-

lhe íe hà de ícr ferva de Deos,

recolhendofe em alguma Reli-

giam; & refpõdeo ella,crue fim,

dandolhe Deos íaude : fez o

Padre o final da Cruz íobre a-

queíles polmoês, nomeado duas
vezes o nome fan&iííkno de

IESV (que he o mais íàudavel

remédio, peia todas as infirmi-

dades) couíà maravilhofa
5
& ca-

io notável , logo naquelia noite

dormindo a minina,vigiouDeos

em lhe dar íàude: íònhou (porq

também hà íbnhos verdadeiros

Sc divinos ) que fè via livre do

grande impedimento da fua

Milagre

dofinalà

Cruz.

mam
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Sc em acordando , aco-

din Jo com a burra mam , pêra

ver fe era o íònho verdadeiro,

achandoa livre de tam erarje

mal , começa a dar brados pela

mãy.dandolhe alegres novas de

como o Padre lhe dera a deíè-

jada íàude • levantaíè a may, a-

codem todos os de cafa,vem cõ

íèus olhos ííitffeíTo tam prodi

gioío, reconhecendo todos nel

H. le a virtude de íèu fervo
;

por-

J^que de tal maneira íè foram,

que nem lhe deixaram final, nê

fe atreveram mais â repetir; que
quando Deos he o medico, que
da a íàude , nam deixa rafto no
corpo ferido , mas quer que fi-

quem as lembranças na alma
agradecida. •

_ 427
ii O mais que podíamos

contar do Padre Francifco Ef-

trada, deixo âChronicade Ca-

ftélla, que eftá efcrita de mam,
feita pelo Padre Pêro de Riba-
deneira

, da noífa Companhia;
porque com os me/mos fuceííos

pregou por tojta Hefpanha , &
iby Provincial em o Reyno de

Aragàmfcomb também íè pode
ver no Padre Orlandino, na íua

,

hiftoria geral ) ao qual agora

|
deixaremos em Portugal, &da-

j

remos huma chegada aoBrafil,

|

aonde o Padre meftre Simam

j
mandou miíííonarios no-an-

no de 1549. no qual en-

traremos com o livro

íeguintedefta

hiftoria.

^Anm dd

Cêfanhia

9-

Lib.8.n.57.&
lib.9.n.62,lib.

14.11. 5<S,

LIVRO
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LIVRO TERCEIRO

DA COMPANHIA DE
• IESV, NOS R EYNOS

DE POR T£VG AL.

CAPITVLO I.

Vropóemfe o fundamento y que

houve pêra o Padre mefire Si-

mam mandar mifsionarios ao

Brafil: dáfe contado defcoki-

mento} £j? Capitanias y que alj

fizeram osYortuguefes^ef-

tado das chufasdaqueik
'

A M paravam

já nefte tempo

íò em Europa,

nem chegavam

sò a Africa, né

entravam sò peia Afia às mifc

íoens da Companhiajiiem feíi-

mitava o grande eípirito do P.

meítfe Simam a hum sò mun-
do

;
agora veremos no anno de

1540. (no qual entramos nefla

Chronicaja, primeira miffárm cj

mandou ao mundo novo: & aííi,

eomo no livro pa fiado cotamos,

ainda q brevemente,as virtudes

admiraveis,& obras prodigioíãs

do P.M.Gafpar,no Oriéte,& de

outros íeus còpanheirosj aíh ne-

ítes capit. veremos outros glo-

rioíbs rniíTioiíariosnoBrafilj ce-

do muito de q nos edificar, & es-

pantar do feu primeiro, & prin-

cipal capitam o P. Manoel de

Nóbrega. Mas antes de entrar-

mos a tratar deita mifsàm , íerà

necefíario,pera clareza do que

Ò o hemos
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hemosde cfcrever,& ver breve- í i dar a boa nova a Portugal, de

C//? ^Wí? fc

\pozeram

no princi-

pio as cou

jas do Bra

f,i.

mente o eftado, em que fe def-

puzeram , & ainda cntam íè a-

chavam as couíâsdoBrafil, af-

fim no temporal/ccmo no eípi-

ritual.

i D e fcub e rta pe los Portu-

çuefes a cofta mais oriental, que

,

fica na peninfula, & pai te mais

auftral do mundo novo, pêra o

meyo dia ; o ncme ,
que lhe

deo Pedro Alvrez Cabral,- feu

primeiro defcobridor , foy ter-

ra de fanda Cruz ,
por oc-

cafiám de huma fermoià cruz,

que elle , com grande íblen-

nidade de miíTa ,
prègaçam,

& alegres falvas de toda a ar-

mada , fez arvorar naquella

praya de tam eftendidas re-

gioens . Ficando, fem duvida,
j

a terra com tam íbberano ti-

tulo , muy autorizada , fenam

montaííe mais com o povo

ignorante a
' inconfideraçam ,

com que fe lhe mudou,por cap-

ta dos ganhos
,
que lhe vieram

^.Anno i

Copanh

IO.
ccmo a feu real fceptro lè acre-

centava aquella fei mofa cruz,

que tinha tcmado poííe defta

grande parte do mundo novo,

em nome de Chrifto,& delRèy

Dom Manoel ftufcnhor: dcl-

pachou pêra Portugal a Gal-

par de Lemos cem as primei-
J

ras moftras da fruirá d'aquella|

efpaçofa regiam ,
que era hum

j

índio, dos naturaes, que houve/

às mãos.
J

4 Muy feftejada foy em
toda a corte a alegre nova do

j

Manda

novo defcobrimento deflagra- 1 ^ J
de parte do mundo rjovo. 'Burir aí

como o felieiíTmo Rey Dom ItaJoBi

Manoel em leu grande cora-!/'-

çam , . & na esfera de fua em-

preza comprehendeííe o mun-

do todo , acodio com muita

prénVa efte mundo ,
que de

novo íe lhe acrecentàva j
fez

íapreftar, a hum homem muy
'pratico nas Matemáticas , &
Cofmographias , Florentino de

de hum páo chamado BraíilJ naçam , chamado Américo

Em$ anno

fe defeo-

Irio o Bra

fL

(que fe dá nos matos defta ter

ra
)

pelo qual fe tem quafi per-

dido o ncme da terra de ían-

61 a Ciuzjchàmãdolhe commu-

rnente Brafil. ,

3
' Foy eíle defcobrimen-

to no anno de mil, & quinhen-

tos ;
*& porque o capitam mor

Pedro Alvres Cabral tinha que

fazer fua derrota pêra a índia,

aonde navegava com a arma-

da , antes de dar à vela, quiz ;

jVefpucio , ao qlial mandou

reconhecer , fondar , & de-

marcar aquella cofta do mun-

do novo , a quem
,
por efta re-

zam alguns Autores chamam

America.

.5* Enteirado elRey,peía in-

formaçam, que trouxe o Floren-

tino , de quam florente podia

jfer aquella navegaçam novamê-

te defeuberta
,

pela fertilidade

dos campos,largueza das terras,

~~&~born
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8c bondade dos ares; tratou logo

de a povoar; 8c pêra efte effeito

a dividio em Captianias, repar-

tindo as terras por alguns fídal-

gos,dando* a cadaqual certas le-

goas,cÕ abíbluto mido, pêra a>

povoar, reger, & governar , de-

baixo de íuj real juriídiçam. O
primeiro fidalgo, que lançou

raam defta empreza , foy Mar-

tim AfToníò de Soufa
,
que de-

pois foy governador da índia, /

Íj& teve aquella boa íòrte,de le-

var conílgo ao Oriente, o gran-

de Apoftolo do Iapam o fanóto

Padre Francifco de Xavier, co-

mo diíTemos no primeiro livro:

foy com elle feu irmam Pêro

Lopes de Souíà, ambos com li-

cença delRey, pêra cada hum
tomar pêra íy íincoenta legoas

de terra. A eíle effeito fe par-

tio Martim ArToníb de Soufa

com huma boa armada, com a

qual correo, íondou-,- 8c deíco-

brio toda aquella cofta , atê o

grande, 8c fermofo Rio da pra-

ta , em cujos baixos perdèo hu-

ma das melhores nãos
,
que le-

vava ; 8c aííim como hia deíco-

brindo algua terra de novo, por

aquella cofta , aftim hia pondo

os nomes, que melhor lhe pare-

ciam,aos portos,cabos, rios, pa-

ragens,lagóas,entradas,& enfea-

das,porque hiam paíTando(que

efte he o privilegio dos primei-

ros defcobridores de novas re-

giões ) na volta tornou a íiirgir

em S. Vicente, q foy a primeira

Capkania,que houve no Br-áfil, j
ítfc^u I

fundada poreiie Martim. A ffõ-

•Jo de Souíâ.

5 Também íea irmam Pêro

Lopes de Sòaía fez em Quibè
huavilla, demarcado cadanS as

(nas j o. legoas, conforme as f&f

marias da merce,&doacamreal.

Nam teve Pêro Lopes de Sou-

fa tépo pêra poder poííuir, &po-
voar tam larga terra; cõ menos
ie contenta hu corpo morto, 8c

o grade Alexandre, q nam cabia

no mundo todo , eftando vivo,

com quatro palmos de terra fe

aquietou íéndo morto;porqsò a

morte(como diííco outro getio)

moftra aos homês quam peque-

nos íàm feus corpos ; aflim

íucedeo a Pêro Lopes de Sou-

fa
,
que tratando de povoar

aquella grande diftancia de

terras , que com liberal mam
lhe deo o felicifsimo Rey
Dom Manoel , nem hum pal-

mo de terra teve depois pêra

morrer, porque,em breve, aca*

bou afogado no mar , falt3ndo-

lhe ta pequeno eípaço de terra,

em q foffe fepukado. depois de

morto , a quê tinha o eípaço de

50.1egoas,pera viver, 8c fe enri-

quecer, fe tiveífe vida.

6 A Capitania
,
que cha-

mam do Efpirito faneco povoou

Vafco Fernandes Coutinho,

com mais venturoío íuceíTo

,

que o de Pêro Lopes de Sou-

íà ; & ainda que ao diante

,

voltando elle pêra o Reyno,

10.

Morte de

Pero Lopes

de SouJa\

irmam de

Martim

Affvnfo de

Soufa.

Iltvcn.far.io.

Sarcopliago

contentas erir,

Tuvcn.fat. 10.

Mors foh fiitc-

tuc Quantula
línt hominam
corpuícula.

Comofor

ã

habitadas

outras va
rias Cajsi

tanias.

Oo 2 íè
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Sancios.

fe tornou a deípovoar , com tu-

do depois fe foy reftaurando,

& hoje he hucna das melhores

Capitanias do Braííl . A Ca-

pitania de Porto leguro po -

voou Pêro de Campos Louri-

nho , natural de Villa de Con-

de,eom muita, &boa gente, fun-

dando duas vjllas, aíaber, Por-

to íèguro, & íànóio Amaro, &
outras três povoaçoens : porém

como nefta vida andamos em
hurna perpetua tormenta, nam
há porto leguro pe'ra femelhan-

tes naufrágios ; aííim aconte-

ceo aos -que íè davam por íe-

guros, em Porto íèguro, porque

erecendo com a proíperidadè a

foltura nos peccados, por duas

vezes, dentro em hum annoy íè

ateou tam forte incêndio , que

o fegundo acabou de coníumir

as relíquias, que do primeiro ti-

nha efcapadora efte fogodocèo

também íe acrecentou outro da

gente da terra , que iam os Ay-
%nures tam cruéis, que parecem

Iobos,& nam homês; porém eí-

tes já hoje nos temem, & como
fe vam recolhendo pêra os feus

matos, 8c os noflos melhorando

nos coílumes , vay fendo agora

cfte porto mais íèguro de Ay-
murè;>

3& mais livre de incêdios.

7 A Bahia de todos os Sa-

tos(que hoje he a Metropoli do

Brahl , Sc aííento dos Governa-

dores , Bifpos,& Ouvidores gê-

raei de todo aquelle eftado) foy

primeiramente povoada por

CcfaA

10.

Francifco Pereyra Coutinho

•

mas a liberdade dos noííos nos

peccados , & o eíeandalo, que

delles tomaram os bárbaros da

terra
(
que na verdade; muita-s

vezes , entre eftes geniios,mais

bárbaros fomos nos por cruel-

dade, do que elles o iam por

coftumesjcom a morte de hum
mancebo filho do índio prin-

cipal, íe amotinaram, deftmin-

do as fazendas
,
queimando os>

engenhos, &arrazandoas ca-,

fas , em tal forma
,
que a Fran-

cifco Pereyra lhe foy neceíía-

rio recolherfe à Capitania de

Porto feguro., pêra ahi íe aíTe-

gurar dos aiíaltos deftes bárba-

ros , largandolhe o corro co-

mo a touros; & tentando de-

pois aplacalos, cuidando que jâ

eftariam mais brandos , veyoa
jfer por elles morto em Tapari-

jea , aonde o derrotou hum ri-

jo temporal; Depois da morte

deFranciíco Pereyra, fe tornou

a povoar eítaCapitaniaporDio-

go Alvares, & íeu genro Paulos

j

Dias,aos quaes os índios aceitá-

j

ram por ferem homés pacíficos,

& que os tratavam com huma-

nidade; queatéeftas feras, que

quafi nam tem rezam , fabem

conhecera brandura; &cõ nam
parecerem homens, eftranham

deshumanidades.

8 A Capitania de Pernam-

buco
, povoou hum fidalgo, por

1 nome Duarte Coelho, cõ eente \P
líanh

r 11 - j A Jr • -
\Pernam

• muyejcolhida. A Capitania,
\faC0m

q íè

Comofe^

'voou a L
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osque lhe

lavam os

'wrharos.

(\ fe chama S.,' Iorge dos Ilhéos,

houve delRey Iorge de Figuei-

redoCorrea,que*fem hir aoBra-

íii,a mandou povoar com algua

o-ente. A do rio de Ianeiro to-

mou depois â fua conca elRey

Dom Sebaftiam , mandando e-

difiear nella huma cidade
(
que

por feu refpeito fe chamou de

Sam Sebaftiam ) com grandes

favores,& privilégios. Ao rio(q

por íer eftreito na foz , deixa a-

quelle porto rnuy defenfavel)

lhe pozMartimAííbnfo deSouíà

por nome o Rio de Ianeiro, por

entrar nelie o primeiro dia de-

fte mes. Todas eftas cappita-

nias, & outras que hoje hà,na-

quella cofta ,.& parte do mun-

do novo, fe foram povoando

muy devagar , & humas depois

de outrasjde forte,que atè o an-

no(de que himos falando) que

foyo de noíTa redempçam de

mil, & c}uinhentos,& quarenta,

& nove , eram ainda poucos os

Portugueíês
,
que habitavam o

Brafil , divididos por varias po-

voações^ princípios de capita-

nias.

o Cõflnavam os noífos por

alguas» partes cõ algus bárbaros,

q de quado em quado os vinha

viíítar; entre outras naçoes,algus

iam muy feros, principalmente

aos q chamam Tapuyas,& Ay-

murés^ os qúaes andavam pelos

matos, & charnecas, fem ter ci-

dades,né villas,né ald eas, viven-

do apartados huns dos outros,

em choupanas
,
que muitas ve-

zes mudavam, como antigame-

te os Scythas,& Nomados;nam
íãbiam que couíà era comer-

cio com outra gente, alhéos de

toda a policia , mais tofcos , &
mais brutos que as brutas mon-

tanhas em que íê criavam ; de

maneira que á fua vifta fica-

vam muy polidos aqueiles Fa-

unos habitadores da antiga I-

talia , nacidos dos troncos dos

Carvalhos s que Saturno ve-

yo do cêo a domefticar, con-

forme hiftoriavam os Roma-
nos. Eftes Tapuyas, &Aymu-

res , contra as leys da propi4ia

natureza, comiam carne huma-
na, tendo por honra,& valentia

cevarfe em feus próprios ink
migos,comque metiam grande

terror aos Portuguefes,que arre-

ceavam muito feremofferecidos

por prato, nas cruéis mefas def
tes novos Atreos.

io Faltavamlhe prega-

dores, que lhes deflTem as bo-

as novas do fagrado Evange-

lho , & que com a brandura,

& fuavidade da ley , & graça

divina , os doutrinaflem , hu-

manaífem, & policiaíTem: por-

que depois que o Padre Frey

Henrique , da Religiam Sera-

phica , Bifpo que depois foy de

Ceita , pregou a primeira vez

nas prayas da Capitania de

Porto íèguro , & celebrou o

divino facrificio da mifiTa , á

vifta d'aquelies bárbaros , em

IO.

AErt.â, ísge.

nusindocilc.St

difpcrfum mõ-
ribus altis,C3-

pofurt
v

Da falta,

q havia dê

pregado*

rss.

O03 quatn
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quatro femanas , ou pouco

f
i ftíram nos hábitos dos dous re-

mais que a armada do primei-

ro deícobridor Pedro Alvares

Cabral, aly efteve ííirta. Nam
labemos que vieííem outros re-

ligioíbs, né pregadores de Por-

tugal a eftas partes , íênam fo-

ram três , ou quatro da meí-

ma ordem, que também acodí-

ram á capitania de Porto íegu-

ro, aonde ainda hoje fe moílrâo

as reinas das pobres caiinhas,

aonde íanctamente habitavam.

Começaram os benditosPadres

a romper com o arado do Eva-

gelhoos íèlvaticos*, & efpeíos

matos daquella barbara genti-

lidade,com mais zelo, & forta-

leza de animo, que com ventu-

ra ,& felicidade de íuceíío; por-

que antes de terem noticia da

terra, querendo hum delles va-

dear hum rio a que nam fábia

o váo,íè afogou nelle,dandolhe

com efte defaítre o nome , por-

que ainda hoje lhe chamam
Rio do frade; como contam do
rio Tybre em Itália

,
que teve

efte nome de hum-Rey, queíè
dizia Tyberinoj que nelle íe â-

fogou, chamandòfe dantes Al-

bula.

1 1 Contra o$ outros com-
panheiros fe amotinaram aquel

les gentios , & remetendo a el-

les,ós mataram, defpedaçàram,

& comeram; & ainda que lhes

faltou a humanidade, pêra lhes

perdoarmam lhes faltou aftucia

pêra níaliciarem, porque fe ve-

ligiofbs, que mataram, por lhes

pregarem a fé,&ppr lhes repre-

henderem feus. peccados;& ne-

fta forma revertidos, paííeavam

pela praya , fíngindole frades,

perá com efte disfarfe chama-
rem/& enganarem alguns Por-

tuguefes,os quaes,fem advertir,

iacodindo a religiofos,encon,tra-

jvam com Aymurês; defcobrin-

jdo, debaixo das pelles de fingi-

jdas ovelhas, os dentes de lobos

carniceiros: nam durou porém
muito efta traça, porq nem cof-

jftumam enganos durar muito,

nem elles íe ageitauam bem cõ

aquelles trajos; & dando íòbre

,
elles osPortugueíès, lhes deípi-

ram "os hábitos, & lhes tiraram

as vidas.

CA PI TV LO II.

Trata o Padre mefire Simam

de hk,k emprega do Brafi/,

[em feroeffeitodefejadõ: md-

daem feu lugar o Padre

Manoel de Nokega,

com mais finco

compâithei-

..^: r.os.

"y O eítado, que apéV

tamos no preceden-

te capitulo, proce-

diam as coufas cjo Brafíl , com

grande
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grande falta de miniítros do
Evangelho, que doutrmaífem

gente cam ignorante , & poli-

ciaííem tam bárbaros cuftu-

mes: & como o fereniííimo Rey
Dom Ioam o III. mais defejaífe

dilatar a ley deChrifto, que

prolongar as columnâs de feu

|,
império ; tratou de acodir eíFe-

<6livamente ao rçmedio de gen-

j te tam deíèmparada. Entregou

\ eítaempreza âÇompanhia,mã-

)
dando chamar ao Padre medre

Simam , & ordenandolhe, que

efcolheííe religioíos de grande

efpirito, pêra com a doutrina e-

vangeljca trazerem ao apriíço

do rebanho de Chrifto aquel-

las feVas,que viviam fem ley.

l Vendo o Padre meftre

Simam efta nova empreza da

converfám de tam larga genti-

lidade
?
que podia na grandeza

competir com a da India,& na

bavbaiia
J
& ignorância levarlhe

conhecida ventagem ; como
quem nenhuma couíã mais de-

íejavacjue íeguir o primeiro in-

tento, com que de Roma weyo

a Portugal • já que nam podèra

íèguir a feu amado irmarn , 8c

fancto companheiro o glorioíb

Padre Francifço de Xavierma

empreza da índia , houve que

Dços lhe oíFerecia a do Brafil,

pêra
|
a qual tanto mais fe afer-

vorou, quanto mayor era o de-

femparo , & mais, conhecida a

ignorância dc.fte gentio
;
pelo

que logo tratou* de vençev a

mayor dirriculdade,em que eí-

te íeu defejo podia topar
,
que

era o gofto que moftra va.oRey

ít-reniísimo em o ter na íua cor-

te. tendo por certo que com re-

pugnância de íua real vontade,

nam poderia avcr beneplácito

de noíTo íãndo Padre, nem do
íummo Pontífice

,
peia fazer

viagem, & entrar na conquiíbj,

quedefejava: por eíla caufa,

hindofe o Padre meftre Simam
ao ferenifsimo Rey,, lhe falou

d efta maneira.

1 Alte agora, fenhor, tendo re-

cebidas de vofa rea mam muita*, (&
muy grandes mercês ,pera a Compa-

nhia, que todos Cabemos reconhecer,0r

nenhum acabard defervir: nam tenho

pedido nadaperu mim,acont<i dagra

de vontdde com que vosfino , 0r da

que em Vofd ^Alteza vejo, Pêra me fa-

zer mercês. Tor onde agora ; com to~

da a confiança , vos quero Pedir, fe-

nhorJouma merce\ quefegundo confio

da graça divina
, fera Pêra Vosfazer

majores ferviços , efiando âbfente, 0*

enfinando os gentios , do que vos faço

com minhaprefença
,
fendo meslre do

Trinape meufenhor * Bemfakevofa

^4lteza,de como de "Roma vinha deHu

nado perd a Índia, Por companheiroJo\

Tadrê mefre Francifço, o goslo de vof

fd c/tltcza me fez^fcar om Europa, 3

cheyo de múfdudadèi da índia
} (§fr

de

grandes envejas de meu bom compa-

nheiro mefre Francifço : pelo qUe a

vofa ^Alteza, , como a 'príncipe tam

JMslo pertencefazérme iufiÇa , refli

tmndçme agora dcõm^erfam ddgenn-

Oo 4 ffjalé

^rmo da

Cjpánhia

lo.

PratkáÁ
P. M. Si-

mam â el-

Rey Dom
loam.fo-

hrehir ao

ÇrafiL
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\ tirou: u o Collegto de Coimbra, que yof-

fa ..Alteza mandoufundar (a cuja obra

ate agora tenho afsijlido ) efà em altu-

ra, quefcm mim pode crecer,
ffi

hir

amante. Bcmfey que avcrá muitos
,
que

me eftranhtm querer deixar a corte de

vofía ^Alteza, pelas choupanas do "Bra-

(il
; ffi

deixar o melhor
e
Principe

)

pç/os peores gentios
; ffi

o mayor
1

fenhorapelos mais baixos efcraw.mas

tal vez.he licito deixar a Deos ^por a-

mor de 2)eos ; largar o "Rey, pelos 'vaf-

falos, ($f deixar o fenhorpelo eferavo.

! Ha .muit-os melhores,que eu,nejla \x>fa

corte, que compartes mais aventajadas

pifam acodtr ayojfo realfeniço , mas

há muy poucos,quefeanimem a deixar

os cortesãos de Lisboa^pelos .Aymurès

do (Brafl : desies poucos penhor, com

\>oJJa real licença , quero cu [cr o pri-

licenca pe ^mnro no Ztrafi, pois nam mereci Ter o

rahirao
\Jegfindo na índia, AL Vojfa alteza

pertence, por muitos títulos, conceder-

me ejla licença
, afim porque ha mui-

tos anms que correm porfua conta ef-

tes gentios , como tamhtmporque lha

peço em recempenfa defemços pró-

prios, fe alguns tenho feito a vofía Ali-

teza, a cuja real benignidade, ($? co-

nhecida chrijlandade pertence acodir

como bomfenhor aquelles efera}os, co-

mo bom Rey aquelles vafíallos , cemo

bom pajlor aquellas almas
, ffi como

príncipe tam benigno deferir a confo-

kçam defe humilde Jer\>o de -\>ofta

Alteza.

4 Edificouíè muito o fere-

<ancou)i-
1

nifíímo Rey defira petiçam , na-
cida da abrazada chai idade, &

Pede o P.

M. Simam

Brajil.

Como a/-

•cetua.

fervoroío zelo das almas do Pa-

dre medre Simam ; nam vinha

porem em o querer apartar de

íy3pelo grande goíto que tinha>

em que o Principe feu filho ti-

veííe o bom Iogrode tal medre;

com tudo foy tam efikãz a in-

ftancia do fervo de Deos f que

com huma íàncta importumv

çam continuava em íiia peti-

çam) que nam podendo elRey

refiftir a tam fervente zelo de

ajudar as almas dos Brafis , lhe

houve de dar licença, poíto que

limitada, por efpaço de três an-

nos, os quaes acabados íe volta-

ria pêra o Reyno.Feftejou mui-,

to o Padre meftre Simam efta

licença , & por ella beijou a

mam a íua Alteza. Logo efere-

veo aRoma,dando conta a nof

íb bemaventurado Padre S. Ig-

nacio deíèus intentos, & da li-

cença
,
que tinha alcançada do

íêreniíTmo Rey,pedinclolhe íua

fanóta bençam
,
pêra cem dez

religioícs da Ccmpanhia come-

ter aquella glorio/à conquiftai

doBrafíl; aviíàndo também ao
j

meímo íàncto Padre,como o fe-
j

reniííimo Rey deíejava,que par-

tindofe elle pêra oBraíil, lhe

mandaíTe alguns dos outros pri-

meiros Padres,ou dos mais anti-

goSjpera ficai e,emíua corte,dos

quaes apontou em particular,ou

ao Padre Cláudio Iayo, ou ao

Padre Hieronymo Domenec.

5 Recebéo o íàncto Patriar-

cha as cartas da pretençam do

Padre

._Ar,no t

Ccttanhi

io.

Da ím

<!ef!apn

cama S

Ignaçb.



sinno de

ChrtíJo de

Livro tmem. Cap. II.

i.i.s.17.

orno fe

rfezafii

1J0P.M.

mam ao

rafil

H.eg.e.7, n.

Nunquid tu

ificabismilii

tnumadha-
andum.

Padre meftre Simam, que pêra

elle nam foy nova, porque ha-,

via muitos annos, que lhe ínftá-

vapor hir trabalhar na conver-

fárn da gentilidade, íèm lhe íèr

poflível deferir a íèus fervoro-

lòs defejos , pela refiftencia que

,

havia dâ parte do Rey. Avid^S

eftasiicéças, fe fez preftes o Pa-"

dre meftre Simam,pera a viagé

do Braííl, pêra onde tratava de

partir na étradadelaneiro defte

,annode 1549. Nem o detinha

por entretanto,mais que a che-

gada de Roma do Padre Marti-

nho de S.Crnz, que tinha hido

áquella íânda cidade, fobre ma-

térias de grande importância,

pêra efta província,em efpecial,

pêra o CollegiòdeCoimbra,do

qual o dito Padre fora Reytor,

como atràsdiííemos.

6 Nam eftà muitas vezes

em noíías mãos a execuçam de
' couías grandes: ainda que o ho-
! raem he o que propõem , como
parte ; Deos he o que difpoem,

como Senhor; & tal vez,-aonde

nós cuidamos que mais acerta-

mos em emprezas gloriofas,

Deos lhe dà.o de fvio,conforme

íiia divina vontade ; contentan-

dofe,em alguns,sò com o defejo

(que fe he fervoroíb , 8c de co-

uraçam, nam há duvida, que tem
i tanto merecimento, como as

meímas obras) que aííim fuce-

deo a David (fobre a fundaçam

do templo de lenfíâíém) aquém
Deos agradeceo a vontade, mas

M7
nam aceitou a obra. De tal ma
neira ordenou as couías a diípo-

ííçam divina, que quando o Pa-
dre meftre Simam efperava a

chegada do Padre fanóta Cruz,
(do qual falamos no livro íegu-

dodefta Chronica) pêra fe par-

tir pêra oBrafíí,lhe chegara no-
vas de fua partida peraocèo , &
cõ ella fe dilatou a ficada ê Por-
tugal: 8c feoccaííonàram tantos

negócios , tam circunftanciona-

dos de graviííimos impedimen-
tos, que julgaram os Padres d'e~

fta província, que convinha to-

talmente refíftirao comprimé-
to defte feu grande defejo, pela

grande falta
,
que em tal tempo

lhes faria efte leu único, 8c tam
proveitofo pay; 8c aísimlhefoy
forçado ao padre meítreSimam
nam hir ao Braííl , ficando com
mayor pena,vivendo em fua pá-

tria, do que outros poderiam ter,

morrendo no defterro,

7 Vendo pois o Padre mej

"ftre Simam, que por entaro lhe

namerapoísivel hir em peíToa

ao Braííl, efcolhéo íeis religioíos

da Companhia
, pêra darem

principio atam gloriofa empre-

za.Eftes foram o Badre Manoel
de Nóbrega,fuperior,& primei-

ro Provincial daquella provín-

cia; oPadre Ioamde Aípilctie

tajo Padre António Pires, o Pa-

dre Leonardo Nunes; 8t os Ir-

mãos Vicente Rodrigues , 8c

Diogo íacome
5
&de todos fare-

mos abaixo particular,poftoque

iSÍfttiS da

to.

Lib.i.c. 17*

Refifiem es

Padres á

hida do P.

M. Simam
ao Brajii.

Vaypêra o

Brajii o P.

Manoelde
Nohregaço

maisfinco

cdjjanhei.

tos.
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~~~ ^ ^ \ via de fer cabeça de todo o £f ^H""breve meníâm. Eítes fe embar-

caram em companhia de Tho-

méde Souía, que o feremfsimo

Rey mandava por primeiro go-

vernador daquellaefpaçoía pro-

víncia, com poder abíoluto, &
comjurifdiçam fobre todas as

Capitanías,de que atrás falei; o

qual foy fidalgo degrandes me-

recimentos , & muita chriftan-

dade , & veyo a (cr veador da

fazenda cfeilley Dom Ioam o

III. & da Rainha Dona Cathe-

rina.

.8 Partiô da barra de Lif

boá o novo governador Tho-
mè de Souía , & com elle os

Padres da Companhia, no prin-

cipio de Fevereiro de 1 540 . &
com vento profpero, & mõçam
tendente, aviftàram o Brafil, &
lançaram ferro na Bahia de to-

dos os fan&os: defernbarcàram

logo na villa velha , faindo os

Portuguefes, em íòm de guerra,

armados , & poítos em feiçam

de peleijar, por íe nam fiarem

dos bárbaros da terra . A pri-

meira coufa,quefizeram
3
depois

de darem graças a Dèos, pelos

deixar por opè em terra, foy,cõ

grande devaçam, & igoal fefta,

arvorar huma fermofa cruz

,

cm hum campo razo, à fòrnbra

da qual fe alojaram no meímo
lugar

,
por efpaço de hum mes,

Como fico
\

Qm qUanto tratavam de ganhar
m
,

c
)

0l(

,

ú
í

l

\

as vontades aos bárbaros, & de

Chegamos

Padres ao

Brafil.
(

daA' daBa

hiade ío-\
acolher utio,pera a nova cida-

dos os Sã-\ de, que queriam fundar,que ha-

ãos.

tado da Brafil, & aífento perpe-

tuo dos governadores ,
juftiças

gèraes, & Bifpos delle. Come- ]

çouíè a obra com grande iêr-

vor,conforme o regimento,que

levava o governadorThomê de

iS^pfa. Porem em quanto elle

continua no edifício da cida-

de, &os féis da Companhia

eftam alojados atam boafom-

bra , como a da fanéta Cruz,

que 1 arvoraram , antes que di-

gamos alguma couíà da virtu-

de, & grandes talentos <de cada

humdelles, & do muito que

trabalharam naquella inculta

vinha do Senhor^nos obriga o

cuftume dos hiftoriadores a di-

zer alguma couía daquella gra-

de Província do Brafil, dos euf

tumes da gente , das proprieda-

des da terra, & de algumas cou-

fas mais notáveis, que delia íbu-

bemos, por relaçam dos noífos,

& experiência de muitos.

CAPITV LO III.

Dafe huma breve noticiada

terrado Brafil p
'.de fua muita

fertilidade , & variedade

de fruitos , com que

heos a enrique-

ceu.

1 A Inda que entre os por-

jl\ tuguefes iam muy fabí-'
~~

das

IO-
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Anno de

'brifiodè }(j as as coufas do Brafil , donJe

hoje quafi iam tam naturaes co-

mo de Portugal; com tudo a o-

brigaçam de que eícreve , nam
atenca fomente aos que íàm. íá-

bios nas matérias; mas tal vez

há de deferir ao hofpede , & ía-

tisfazer ao eftrangeiro, q defeja

conhecer,por efcrito,o que nam

vio por experiencia;& alcançar

nos livros, lendo,o que nam po-

de coníèguir com os olhos ; &
aíTim nos fica a nos correndo a

>obrigaçam de dar alguma noti-

cia
,
por mayor, das coufas do

Brafil
;
porém *efta fera em tal

forma , & com tal brevidade,

que nem enfademos aos que jâ

as íàbem,nem faltemos aos que

ainda as deíejam faberjpera de-

ita maneira ficarmos' melhor

e ntendendo qual foy o theatro

aonde os religioíòs da Compa-

nhia deram *ao cèo tantos aplau

fos de infinitas almas
,
que lhe

offerece'rarn:quato mais que cõ

efta variedade na hiftoria , ali-

viaremos aos leitores, aos quaes

ofTereço eíle pequeno trabalho,

no qual, por ventura^que nas

antiguidades do Brafil, achem

aqui algumas couíàs de novo;

porque como temos eftas noti-

cias por via dos noííos Padres,

que aos palmos correram todas

eftas terras,podemos aííegurar,

que fe nam forem eftas coufas

as mais novas , ao menos fera

m

as mais certas.

J
'z Corre pois eíla provin-

Livro termfo. Cãp.ílL M9
cia de íancta Cruz, hoje vulgar-

mente chamada o Brafil ,
de

dous gràos da Linha Equinoc-

cial, atê trinta,& finco ,
pêra o

meyo dia, que tantos vam atè o

cabo de S.MariaQunto do qual

entra no mar o rio da Prata) de-

frõte quafi*por linha direita, do

cabo de b*oa efperançâ,que fica

na meírna diílancia de gràos.

Por onde parece erro da in>

preííám, em o notfo PadreMaf
feo,

â
que em iugar de trinta, Sc

finco, lhe puzeram quarenta,&

finco grãos : Sc mayor erro he

ainda dos que dizem que chega

o Brafil por fincoenta , Sc finco

gràos , até o eftreito de Maga-

Ihaens . Ficam lançadas eítas

terras em forma(como moílram

os melhores Coímographos) de

hum comprido triangulo , cuja

baze eítà virada pêra a linha;

da parte do Norte fe eílende

direitamente do Oriente pêra o

Ôccidente, vindo dar huroa po-

ta, da banda do meyo dia , em
regioens até hoje quafi incóg-

nitas.

3 Pelo lado, que lança pê-

ra o Oriente
,
que fica defronte

dos Reynos de Loango , Con-

go, Angola, Monomc tapa, Sc

até o cabo de bo*a eíperan-

ça, cerca ao Brafil,com íuasim-

menfas agoas,o mjjr Oceano E-

thiopicc, Sc Auftral. Pelo outro

lado occidehtal, pela parte inte-

rior , da bania do ôccidente, fe

divide eíla Província da òp Pe-

i^ínm da

IO.

jttutá em
que J/ia o

Srajá.

Maff. Irsdic.

hin.Jib.á.íní -

tio-.

1
'li

1
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úe o Bra/JI

eh Peru

j

ru* eèiai humas ferranias tam ai-

Serros cô
tas

» ^ com ^lins rochedos ta-

;/í Jni- lhados, tam íiagoÍQs>& eminen-

tes, que â íiia viíta perdem a fa-

ma os celebrados Alpes, & tam
nomeados Pirinèos; pois(íègiin-

|

do fé conta) atèas mefmas aves
|

mais voadoras , com 'dificulda-

de -fe levantam a tal altura- nera

'.há mais que hum paíTo , &eííc

rauy agro,& d;fficultofo,pera fe

poder paííar de huma cteftas

provincias,pera a outra ; como
fe a meíma natureza prohibiííe

eíta communicaçam, pondo a-

quellas eípantofas montanhas,
como por marcos, & balizas, q
'repartiflem aquelías ricas pro-

víncias a diveríòs fenhores.

4 E pofto que, no que to-

ca aos mais dos habitadores de-
itas terras, políamos admitir, cõ
muitos autores, que parece fo-

ram a ultima obra da natureza,

quando eílava já mais canfadaj

com tudo no que toca á freícu-

ra,
b

Sc fertilidade, lhe quadra o
é»»,íkc.?«.

lolIVOr,que da Plinio
c
a fua Gã-

pania em ítalià , dizendo que.
parecia obra da natureza, quan-
do eftava com a mam mais fol-

gada; porque aqui ih vèaquella

fua ditofa, &bemaventurada a-

rr.enidade . He toda a regiam
muy fertil,e muito frefea; de à-

res íàd ios,benignos,&teperados,

de muy fermpfas viílas , caufa-

J das da pevenne verdura dos ca-'

;
pos cheos de plantas

, que em
(rodo o anno confervam a folha,

Vide Dam. de

'Góes i . parr.

Chron.liea.

Pli.natur.hift

lib. j c,(.

Fcjixque Ília,

ac beata uni-
|
nitas, Vtpalam

]

íli uno in loco

gau.icntisopus

cffd n.uujx.

Loireores

da terra

Ao Brafd.

Como he

Brafd fr
cofêabi

dante.

1

os montes abrigados, o cèo vi-

tal, puro,& íereno^a terra cuber-

ta de arvoredos
,
povpoda de •

bofques •, abundante de pados,

levantada em gracioíos, & ale-

gres outeiros, dilatada^ e/con-

dida em frefeos valles , em ma-

res de fermoíàs camoinas ,. as

quaes todo o anno coníervam a

verdura , moílrando fempre a

graça da primavera ,.fem deflé-

perãça dos rigores de inverno,

nem ardores das calmas do e£
tio : dç modo que efeaçamente

fentem os moradores nem afpe-

reza de frio \ nem exceíío de

quentura.

5 Por toda efía regiam

arrebentam abundantes fontes,

8c correm caudalofos rios de ca-

paciííímas madres,& alguns dei-

ks muy poderoíos tm agoas;

por toda cila enpam muitos

braços de mar; como íe a meí-

ma terra íolicita em ajudar feus

naturaes , corta.ndofe a fy meí-

ma,admitiífe eftes mares, & fe

retalhaííe em rios , pêra com
mais facilidade abrir paíTagem,

8c franquear o comercio a feus

habitadores; como Plinio
d diífe

da fua ítalia. Os principaes rios íft^iJ
sã tres,qnacê de huimméfo lago

|v

no interior do fertàm, muito ri-

co,fegundo a fama,de ouro,pra-

ta,&pedraria:o primeiro,&mais

celebrado deftes , he o rio da

Práta,cuja foz eítà em trinta, &
finco gràos da banda do Sul , &
tem mais de quarenta legoas'de

boca,

1'li.Natur hifl

es ipjb avidc

in matia pro-

currens.

Rh da

Prata.
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boca, pela qual entra no mar,

com tam grande pezo 3e ago-

as , que cortando os mares íãl-

gados , bebem os marinhei-

ros de íuas aeoas doces mui -

to longe de íua foz , corno

no livro legundo e
contamos

do rio Zayre
,
junto a Coi>

go.

] 5 O fegundo rio,quefahe

(do meímo lago , fe chama Rio

areal , o qual em doze grãos

vem fahir junto á Bahia dé

t
y
odos os Sanctós ,

nam# tem

mais que meya legoa de bo-

ca 5
mas lahem também del-

le*. as agoas tam valentes, que

cortando* as íãlgadas do mar,

por efpaço de três legoas

,

confervam íua doçura; nave-

gafe por elle acima obra de

íetenta legoas , nem fe pode

paíTar adiante
,
por caufa de

jiuma quebrada de quatrocen-

tas braças de alto , da qual

todo o rio íe defpenha (co-

mo contam do Nilo em E-

thiopia ) com tam horrendo

eftrondo , como fe foííe hum
continuado , & eípantofo tio-

vám ; & com a força deita

precipitada queda , tem fei-

to hum como íumidouro de-

baixo da terra
,

pelo qual fe

mete , 8c efconde ,' & vay íã-

hir dahi huma legoa j como
íe goílaífe de tornar anacer,

da maneira que os antigos fin-

giam , na íua Grécia atrevida

em hiftoriar, do celebrado rio

Alphéo, f na regiam Pelopon-

nenfe
,
que eícondendo íuas

agoas por debaixo do mar , as

vinha defcubrir , Sc entregar

ao Mediterrâneo, junto á fonte

Arethuíà em Sicilia..

6 O terceiro rio
^
que

fahe d aquelle vaftiííimo lago

pêra a parte do Norte,he o em
que entra outro, que fe diz das

Ãlmazonasjalgus lhe chamam,
o rio grande , & hoje com-

mummente o gram Paráj nam
eftà lua foz mais que meyo
grão da linha , a qual dizem

ler de quarenta legoas »• Alem
deites três tamafíínalados, &
famolos rios

, que procedem

da meíma fonte , há outros

muitos de eftranha grandeza,

& fermofura , hum dos qua-

es he o rio do Maranham

,

que difta do de Sam Fran-

cifeo ííncoenta legoas. Tem
efte rio dentro de fy muitas,

8c muy grandes Ilhas , 8c no

meyo huma povoada de gran-

de número de gentios j
tem

fete tégoas de boca
,

pella

qual entra no mar ao Nor-

te
5

podefe navegar por elle

acima ííncoenta legoas , atè

onde chega a maré , & ne-

fta paragem entram nellc do-

us rios do fertàm
,
por hum

dos quaes , no defcobrimen-

to , que os Portuguefes fize-

ram no anno de mil , & qui-

nhentos, & trinta,&fínco 3
íe na-

vegou por efpaço de duzen-

Virg. 3. AÉn.
Álpheum iam»
eíl huc Elidis

amnê Occui-
tas c^iíib vias

fubte; maro qui

ruic Ore Aic-

thula cuo Sicu
lis confuruli-

uir undis.

Rio grade,

ou rio do

gram Pa *

rà.

Rio do Md
ranham,

PP tas,
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tas, & íincoen.ta legoas, ate

lhes faltar altura de agoa,

pêra nadarem as embarcaço-

ens.

7 Ha neíla regiam grande

diverfídade de arvores , de no-

tável grandeza , .& férmoíu-

ra j há plantas, & lenhos muy
aromáticos , & íalutiferos, co-

mo de fandalos , jacarandás,

aquiks de bom cheiro , noz

noícadá
;
gengibre , canafiílo-

h, pimenta ,• tabaco , a cjue

chamam hoje erva íàncta, por

outro nome JBetum íobre to-

ivilla dos Ilhéos , Tem entrar í^,
nem Kurna sò taboa de algu- \graM
ma outra arvore , & paíía- aearv

vam as raízes d'el(e de trin-

ta palmos 'em diâmetro. He
também muito pêra celebrar

humma fermofa arvore, cjue

parece teni a fecundidade das

arvores
, que vio Sam \ IoamJ

nas Ribeiras do rio do Pa
{

raiíò
,
que davam doze frui-

tos no anno , chamafe Te-
nipava* , tem efta arvore to-

do % anno fruita madura , a

Apoc.c.:

í. Ex ut

parte í)u

lignú vitae

rcns frui

ciuodecin

menfes í

los&tf.

modo dos noííós marmelos
j

dos os
-

frui tos o mais notável,' tem juntamente outra verde,

Sc o mais precioío rje o do af

íucar
,
porque nelle ajuntou

a natureza o doce , & o pro-

veitofo . Ha muita variedade

de balíamos j entre outros he

muy eftimado o que de íy lan-

çam humas arvores chamadas

Copaibas
,
que fam muy altas,

& copadas , as quaes farj^das

na cafca
(
que até às arvores

he proveitoíâ a íângria ) eíli-

lam pelo eftio aquellepre-

ciofo liquor , que alem do

bom cheiro, que experimen-

tamos , tem virtude pêra curar

feridas, & prefervar de corrup-

çam ha palmas muy fermo-

íàs de varias caílas , cedros de

tam efpantofa grandeza , -que

hum sò , que o mar lançou a

praya, entre o Camamú, & os

Ilhèos
, deo toda a madeira

pêra a fabrica ' da Igreja da

Mifericordia
, que -fe fez na

& no meímo tempo tem flor,

& todos os meíês • muda a

folha , 8c fe revefte de no-
vo : de modo que fahe íèm-

pre a fruita acompanhada com
folhas frefcas

; mas nam fe

contenta com folhas , fenam
que também dà flor, 8c jur^

mente oíferece fruita ; como
fe a quiz«íTe apreíêntar , nam
fomente madura , & frefca,

mas também enramada com
as folhas , & juntamente en-

feitada, & viftofa comas flo-

res.

8 A copia, fermofura, &
|

Hâ Sr
í

... J ii -i "varieat
giandeza de laranjas, cidras, \jearvo
limoens, limas, 8c mais arvores \fruam
de eípinho levam conhecida ras no

ventagem ás melhores,& mais J

celebradas do noífo Portugal.

Seria nunca acabar , íe qui-

zeíTemos por menor contar a

eípantoíâ grandeza
, 8c appra-

zi vel
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ide va-

daí/e, e

vidade

• ani~

is.

'ave!

erfiia-

nas a-

zivel variedade, que hàde alvo-

res , de plantas , & de fruteces,

dás quaes deixo de Falar
,

por

nam moftrar que me vou jà eí-

quecédoda brevidade, que pro-

meti, neíle capitulo.

9 Nam he menor a varie-

dade, & novidade dos animais,

ido que das plantas
,

porque

am sòméte cria efta terra muí-

os dos - principaes
,
que cq-

hecemos , como fam Veados

de muitas caftas, Antas, Porcos

rhontefes, Onças,' Tigres ^Ga-

tos bravos
1

, Porcoeípinhos,

mas quaíi infinitos outros

,

huns conhecidos , outros de

que nam temos noticia entre

nos.

i o Também he maravi-

lhofa a fermofura, Sc divérfida-

de de aves , & paíTaros , que

Deos criou no Braíil, alguns de

cores fmiílimas., de tam íua-

ves mufícas , de tam galhar-

da vifta, de inftinòtos tam par-

ticulares , & curioíos
,

que

he muito pêra louvar , & en-

grandecer ao íupremo Autor

da natureza ,
que affim fou .-

be enriquecer aquella terra

com plantas ,
povoala de ani-

mais , & encher Teus ares com

tantas aves,&com pafíáros tam

curioíos. E pois entrei nefta

matéria das aves, ainda que vou

tam apreííado,nam poíTo deixar

de me deter em deferever a cu-

riofidade da vifta, ao menos em
hu,e o inítindto da natureza em

outro. Hà hum paííaro, que â

lem de conítar de cores finiíh-

mas, tem hum como barrete na

cabeça , de pennas tam fermo-

íàs/que repreíenta toda a varie-

dade das que efeaçamente al-

cançam os que melhor delias

entendem j íe o põem de huma

parte,namhà veludo càtineíim,

nem efcarlata de mais viva cor;

& logo íè o virais pêra a outra,

riam hà preto mais eícuro,nem

mais lindo azul celeíte ; & Te

lhe dais outra "volta , nam hâ

peça matí dourada,nem diamã-

te mais reíplandecente; o papo

he de cor peregrina,a q nam ía-

bemos bê dar o próprio nome,

porque íe lhe quereis chamar

amarelo, logo fe vos repreíenta

verde;& quando cuydaveis, que

era azul, de repente íe vos mo-

ftra encarnado,& em hu momê-

to parece laranjado; & logo ju-

rareis,que he leonado-com hua

ta notável miftura de todas as

cores jutas, q polas furtar todas

à natureza, lhequadrava melhor

o nome de furtacores; fe lhe nã

quizermos chamarprotheo das

cores: o mais corpo he revertido

de hu pardo muy gracioíb,q faz

realçar mais , & íâhir mais bri-

lhantes as outras cores, mas até

efte mefmo pardo fahe como

fobre dourado , enriquecido

com mil eímaltes , & reto-

ques de entãrnado
,
que avul-

tam mais fobre a cor parda

do veftido. O bico he muito

Pãjjaro ad

miraid è

cores.

Pp 1 cem-
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comprido , & todo preto,
;
çom

o qual apanha o orvalho,.- &
mel; de que-íè mantém a fy,

Sc fuítentam a íèus filhos: de

nodo que a íua íuftentaçam

nam he da terra, como dos ou-

tros animais , mas todo depen-

de do cèo, como fe nam tiveííe

a terra pafto digno de tam fer-

moía ave: chamamlhe os natu-

raes Garracicám. •

ii O outro paííaro por

nome Tangara, tem também
na cabeça hum como barrete

de laranjado finiííimo , & íòbre

os olhos certos perfis da mef-

ma cor • efte nam canta, le-

nam em certa occaííàm
,
que

direi logo: he efte paííáro no-

tável em ter certos accidente.s,

como de gota coral
,
que o

derrubam , & deixam iêm fen-

tidos , nem movimentos, por

algum efpaço de tempo , no

qual , em quanto elle aííim

eftá como morto, poemfe ou-

tros paííàros da íua mefma
efpecie à roda, Sc com gran-

de prèíTa íè mudam-, & tro-

cam entre fy os lugares ; Sc

em quanto dura eira dança,

o andam picando , Sc como
eípantando , pêra que torne

em fy do accidente
, & con-

tinuam neftas mudanças , atè

que o doente efperta , Sc íe

levanta
, dando hum grande

aííobio
, a que os êutros todos

ípondem com o mefmo vi-

t
que eftava amortecido , o fe-

guem todos em bandos , com
tanta feita , Sc enlevados tan-

to da mufica
,

que vam dando
ao feu convalefcente,que às ve-

zes os tomam à mam, íem elles

defiítirem do cantar, nau ad-

vertirem mais,que em feftejar,

& aplaudir a íãude do feu en-.

fermo
; Sc sò nefta o.ccafiánj

íâhem com Tua mufica, que paA

rece mais bem empregada emj

feftejar a faudealhea, que a

do Cyrne,que também sò a ex-

ercita em adivinhar a morte

própria.

ii Nem faltam la as nof-

fas perdizes
,,

galinhas bravas,

nas cores de fora mais appra-

z iveis que as noíTas , porém
a carne de dentro nam he

tam branca\ nem tam faboro-

íà . Tern codornizes , rolas,

pombas, melros, & patos, Sc

outras muitas aves femelhan-

|tes ásquecà temos, com qua-
\Ci infinidadede outras, que en-

tre, nps fe nam criam . Há
também Águias, Ealcoens,A-

çores, Gaviaens, & outras mui-

tas aves de rapina(que eftas em
nenhuma parte faltam, & igual-

mente fe danrem Portugal , Sc

no Braíll.j),

13 DiíTemos dos animais

da terra , Sc das aves do âr , &
|

grade 1

me detive mais do que quize- ne ã̂i

ra neftas deícripçoens , ago-

ra faltava -falar dos peixes do

Muita

riedaà

outras

ves.

Tamlê

nospeh

do mar.

•va
, & começando a voar o (mar , dos quaes há por aquel-'

Ã

" ~. ~~
ir"



Livro terceiro. Lap.li/.

la cofta tam grande varie-

dade •, que nam sò a enrique-

cem, mas tambe a fazem admi-

rável com a novidade , & nâs

feiçoens ,
grandeza de corpos.;

& com o fabor ,
que leva a

itagem em muitos aos mais

eftimados , & mais precioíos

e Portugal . E porque neftc

articular" hà 'peixes no Braíil

miy admiráveis, bafte efta nor

icia geral ,
por nos nam deter-

mos tanto no particular.

i

44J

CA PI TV LO IV.

Contmuafe amefma matéria,

em efpecial és ctiftmes dos

naturaes do Brafilfê das

barbaras ceremonias 3

com que comenia

carne hu-

mana.

Vito he peraef-

pantar ,
que mof-

trandofe a nature-

za tam dadivofa, & liberal pe-

<am if- ra com os fruitos da terra , do

mes w mar, & do ar do Braíil ) fe mo-
homes,

ft ra{fe tam efcaca , Sc ava-
quam i. i

rJara jrenta , pêra com os home;

da mefma terra : & fendo osa gente

Brafil. ares tam: benignos , & tem-

perados , o terrenho tam fér-

til , Sc abundante ; & haven-

do animais na terra, & aves

no ár
?
com inftintos tam ma-

ravilhoíõs , làhiííem os ho-

mens tam rudes , tam bárba-

ros , Sc ignorantes , que com
difficuldade fe podem muitos

per lui adir
,
que merecem no-

me de racionaes . Em fim
,

parece que a natureza trocou

as mãos , 8c pêra' a terra fe

moRrou mãy , & pêra os ho-

mens madrafta . Nam hou-

ve (" como dizíamos ) no an-

tigo Latio , á Faunos mais fyl-

veítres , achados ao pé das

moutas , a quem Saturno ve-

yo domefticar : nem houve

Satyros mais âgreftes,nem Syl-

vanos mais míticos , criados

nas montanhas de Arcádia,tam

celebrados entre os Gregos, &
tam cantados entre os antigos

poetas , b que barbarizavTem

tam brutalmente, como eftes

índios , criados nos matos , Sc

charnecas do Brafil,bem pode-

mos confiadamente dizer de-

ites, o que daquelles íè diííe,

que tendo ío o rofto de homês,

tinham a natureza de brutosj fe

lhes nam quizermos chamar

homens meyos féras^como Pli-

ruo <= chamou a outros íèrne-

lhantes.

2 Ançlam em bandos, co-

mo entre nos o gadojius detrás

dos outros, todos muy calados,

occupandofe em eíiutar , Sc

bater o mato , aonde fe acer-

tam de fentir bulir alguma

I
couía, que imaginam lhes jpòde

Pp3 Ezer
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Nam tem

Lej>, nem

j*>ne Rey.

VidtMaff.de
lekus Indieij.

itc.2 prope
inuium.

Quam effi

caz he a
imagina-

ram nefles

bárbaros.

fazer mal , deitam a fugir a S

mais correr,& nam íe ajuntam

fenam daly a muitas legoas.

Nenhum conhecimento tem

Jo criador , nem idolos reco-

nhecemnem tem modo algum

de culto divino ; nam tem ley

nenhuma , nem profeífam fé,

nem reconhecem Rey, & por

iíío alguns curiofos quizeram

notar
,

que no feu alphabeto,

nam ufam das três letras F- L.

R. como fe atènifto a nature-

za, com íua occulta prudência,

nos eníinaííe
,
que nem o no-

me, nem ainda a primeira letra

fabiam, á Fe, à Ley,& ao Rey.

Sam porém grandemente ío-

geitos a feus feiticeiros, & peiv

didos por agouros. Nam dei-,

xam de ter algum conhecimê-

to da immortalidade da alma,

poílo que cuidam
, que depois

da morte, as almas fe tornam

em demónios , 8c deíles ham
elles tam grande'medo,que to-

dos os dias,em certos paífos do
caminho , lhe ham de offere-

cer alguma dadiva, & quando
a nam fazem , té imaginaçam,

que ham de morrer, & he tam
forte , ôc poderofã femelhante

apprehéfam neftes gentios,que

tanto que entram nella, fe apo-

dera delles a melencolia de
maneira

, que baila pêra mor-
rerem , sò porque cuidam que
morrem , como lhes acontece

cada dia
; & os religioíòs da

Companhia,quecom elles tra-

tam, tem difto clara experiên-

cia, procurado por muitas vias

atalharlhes efta morte da ima-

ginativa
,
porque lè lhe acerta

de entrar femelhante apprehê-

íàm , he doença íem remédio,

que infallivelmente os matame
muitas vezes no meímo dia, &
na própria hora,em que a ima-i

ginaçam os enrra , es deixa d
vida : por tantas eftradas cami-

)

nhamos pêra afepultura, qu^i

tal vez fem a violência do fer-

ro, & íèm a fúria do fogo, com
menor trabalho , bafta imagi-

nar na«morte, pêra perdermos
a vida.

i Como fam tam brutos

nos cuftumes , nam he muito
que o fejam nos mantimentos,
nam perdoam a íàpos,lagartos,

cobras, & mais inmundicias;

porto qee também uíam da

mandioca
,
que he o feu pam,

&"mantimento ordinário, que
fazem de certas raízes

,
que

plantam as molheres, cujo he
o trabalho de cavar, íèmeai\,&

cultivar a terra, porque os ho-

mens sò íe oceupam em eí-

moutar,& queimar o mato,em
guerrear, & em caçar . Nam
tem hora certa, nem deputada

pêra comer , mas a qualquer

tempo que fentem fome , & fe

lhe offerece mantimento, ain-

da que fej a ànxya noite, fe

põem a comer muy de propo-

fito. Sam muy fofredores de fo-

me, Sc fede , porque com qual-

quer

As mol
resdo 1

fil fam
que trá

tbam.
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.

Is Srafis

'am trate

>eftidos.

Zomo fe

>nfeitam

'fies 1 ti-

tios.

quer couíà fe contentam ,
paf-"

íando dias inteiros fem comer,

nem beber , íêm diíío fe quei-
|

xarem, ou fe moftrarem defcõ-

tentes
;
quando comem, riam

bebem, íenam no cabo,por.ju-

to, a modo de brutos ; nem fe

curam muftõ da agoa Ter lim-

pa,& criftaíina,porque de qual-

quer charco fe contentam; íuas

camas dos mais polidos , fam

humas redes,que penduram pe-

las pontas em diverfas. partes

da choupana, a modo de huma

funda muito larga.

4 Nam tem outro veílido

mais que
#
o que lhe deo a na-

tureza ,
porém quando fe que-

rem enfeitar , 8c por mais lou-

çaos, tingemfe com hum certo

fammo de humas fruitas ,
que

chamam genipabo , & efta cor

lhe dura por efpaço de nove

dias,fazendo muitas laçarias,

&

447
de plumas, & de penachos(& na

verdade nam tem mais direito

os bichos da feda, pêra veftirem

os Europêos , do que as aves do

àr,pera enfeitarem aos Braíís)

mas o de que íòbre tudo feho-

ram , iam as pedras verdes , Sc Notável

brancas, que trazem como em- \moiedefe

butidas nos beiços, que furam enfeiiare.

pêra efte effeito(que nam pode

deixar de fer galla muy cufto-

fa ) & aquelíe vem mais bizar-

ro
4 &, com huma galante fero-

cidade, mais aparatoío,qne traz-

mais pedras deitas, mais búzios,

& outros pendentes pelos bei-

ços^ pelas faces , como euca-

ftoadas na própria carne ;. que

até eftes bárbaros fe martyri-

zam,pera íè enfeitarem : ta na-

tural he no mundo goftarem os

homens de parecer bem , a-

inda que íeja derramando fan-

gue
,

por fe moftrarem galan-

lavores por todo o corpo, & cõ I tes.

5 Nam tem Rey , nem

Príncipe, nemjuftiça, aquém
ífto íe perfuadem, que fahé ma-

is ricos , mais viftofos, mais ga-

lhardos, & mais veftidos à cul-

ta; zombando, quando aííim fe

veftem , das noíías^tèllas de ou-

ro,& prata,& da noíía pedraria

mais fina (que he t ambem ou-

tro género de zombaria, fenam

que «ftanoíTa tem melhor ef-

çufa, por íer mais ufada de me-

lhor gente) Outras vezes fe un-

tam de almecega, pegado nella

muita diverfidade, & fermofura

de pennas, com que fahem por

todo o corpo mvy enfeitados

reconheçam , mas fempre em

cada aldeã hà hum como ma-

yoral , a quem os outros guar-

dam algum modo de refpeito.

Efte poufa feparado , tem por

officio pregar de madrugada,

.períiiadir aos outros o que quer,

ou feja paz, ou guerra , ou algu-

ma feitiçaria,© que faz cõ gran-

de alvoroço, & fervor , dando

em íy, gritando,&arrezoando,

com grande copia de palavras,

& com muita variedade de af-

Pp 4 feitos
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Das cere-

monias d
ujam, quà
do trazem

algumTa-

puya cati-

vo.

fectos; prezamíe muito de va-

lentes, íahem à guerra huns cõ-

tra os outros , & mais eftimam

matar hum Tapuya, que he o
terror deftes Brasis , do que fe

prefaria hum chriftam de cor-

tar a cabeça a algum famofo

Turco.

6 Tem grandes ceremo-
nias em trazer o inimigo ven-

' eido na guerra peia a aldeã, &
emoapoíètar,tratar,&(evar por

efpaço de três anãos, que o de-

tern,antes de o matar,&comer,

a fim de lhe ficar dellege'ra-

çam , em que exercitem a mef-

ma crueldade. Ao entrar da^l-

dça,ate chegar a cafa, ou chou-
pana do que o cativou.vem com
feftas, bailes, & cantigas, & o
Tapuya cativo, vem fazendo
feu bailo da guerra, com eílra-

nha braveza, Tem moftra algu-

ma de fentimento. Todo eíle

tempo tratam ao cativo com
todo o mimo de caça, & pefea-

ria,pera melhor o fevarem ; té-

no porem carregado com cor-

das de aígodàm, que lhe laçam
ao pefcoço, que pefaràm meya
arroba. A guarda,que lhe poê,

fam velhas -muito cruéis
(
que

nem poriíío eira peór guarda-
do) as quaes o vigiam deconti-'

no, pêra que nam fuja. Todos
eílestres annqs gaílam .em fe

aperceber pêra o dia da fefta,

em que o harnde comer, fazen-
do fuás iòças,levantando chou-
panas de novo

, Sc tal vez mu-

dando a aldeã , & quanto mais
I

'aparato fe faz a eira morte,tan-

to o preío mais fe honra
3 & fe

da por mais fameio.

7* Chegando o dia affina-

lado, primeiro ovam lavar a

hum no.perà hir mais purifica-

do^ dahi o trazem com gran-

de fefta, de bailos, & de canti-

gas, dizendolhe,que nam ehra-

nhe fazeremlhe o que elle , &
feus parentes muitas vezes a

outros-tínbam feito: logo o tra-

zem a hum terreiro , aonde lhe

tiram as cordas \ & lhe lançam
outras pelo pefcoço de vinte &
trinta braças, muy galantes, te-

cidas com tanta arte, que pare-

cem feitas por algum íirguei-

ro dos mais primoroíbs de Eu-

ropa. Por eíres cordoens (que

nam iam os de Adam,
e com

que Deos prometia rr^azer a fe-

us efeolhidos prelos na liberda-

de da verdadeira charidade ) o
tomam no meyo , lius de hum a

parte,& outros de outra , como
a touro de cordas , & lhe dam
muitas fruitas , com que elle a-

tira a todos 4 tal he a fefta que

fazem neftes dias, que acontece

muitas vezes fagirlhe o preíò

de noite do curral onde o tem,

porque as meímas guardas , &
carcereiros, canfados dos bai-

Ios , & alienaclps com o muito

beber do íèu vinho (que fazem

de milho) nem dam acordo de

fy, nem dam fé do que lhes fo-

ge-

Do moi

co cj trã

e Tatu

pêra o r.

'arem.

Ole. c.n.n
In faniculisy

dam trahãeo
in vinculis

eharitatb.

Da grâa

fefta qfa
"em,pert

matar o

Topuya.

8. No
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Deferevê -

I
modo

oquefahe

i tr,ntádor

ioTapuya,

Zomoma-

am oTa-
)uya pre -

8 Np dia decretado pêra

efta íiia fefta damaiãça do Ta-
puya , íahe o matador muy ga-

lhardo a feu modo ; vem tingi-

do de hum barro branco , o ro-

do íõbre tinto $ & gateado pelo

corpo todo : traz huma gorgei-

ra de pennas decores ao peíco-

ço v na cinta huma efpada de

páo muy implumada nos cabos,

&elle. todo tam contente de fy,

tam,vaidoío,tam foberbo,&en-

tonado.que cuida que leva após

íy os olhos do mundo todo. En-

tra no terreiro, aonde fe hàde

executar a morte, acompanha-

do con íeus padrinhos: começa

a dai
-

vários palíos ,como prolo-

go que entra no theatro, antes

que comece a lançar a loa: (az

logo hum bailo tam terrível,

que mete horror, enchendo o

ár de rinchoSjde áíTubios,& ala-

ridos.Nam he pequeno efpahto

ver após ifto fahir o preío ao ter-

reiro , dando também feus fal-

tos, fazendo fuás danças,& atfu-

biandojcom tal fefta,& alvoro-

ço-, como íê aquelle fora hum
dia degram prazer. Aqui ovem
demadar o matador, cõ eftranha

bravoíidade,eígremindo, & bi-

zarreadocõ a efpadaichegafe a

elle, & depois de- fazer varias

ceremonias, lhe dà hum golpe

mortal, derrubandoo no cham:

logo lhe quebra a cabeça , par-

tindoa em varias partes, alevan-

tando os prefentes grandes gri-

tas,em final dç fefta,

rii.lib.23 úz\.

hill.G.i.

Como re

o Acodem logo as molhe-

res com as crianças no cq1Íg,&J

com notável prèíía , & grande

iutnguidam, as vam untar com
o fangae, ainda quente, do Ta-
puya morto, pêra daly feaffei-

çoarem a beberem com o lei-

|

te também o íàngue humano;

j

couía que Plínio § eftranha fa-

,

zerem os homens, ainda no lan-

gue das feras
,

porque fempre
' parece género de crueldade be-

ber fangue. Seguefe logo hum
. praato-géral dos homens,&mo-
lheres,que fazem, nam febre o

|
morto, que aly tern , ,mas com
íaudades dos feus, que naquella

:

forma acabaram entre os ini-

migos. Paííado o choro, depois

'jde bê limpo p corpo,o,talham, panem o

',8c repartem entre íy,com gran- Tapuyá

I de fefta, tomando pêra ifto hum mort0'

como «umotacel, antigo jà, 8c I

'•verfado nefte ofHcio: Sc todas as j-

j

vezes que ham de comer carne
|

humana , o fazem com iguaes

feitas de bailes , 8c aííubios.
* O

matador, feita efta valentia, fe

vay lançar era huma rede, que

he afuacáma , fem fahir da

choupana , nem fe deixar ver,

ou vifitar de alguém , comove
defta maneirá,& com efte reti-

ramento da gente , fe quizeíTe

fazer mais venerado , & admi-

rável , & pêra íua fama melhor

fe celebrar em aufencia, ficando

menos expofto a enveja, & mais

merecedor do louvor.

Fiz tam particularIO

'meníàm

i
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C.'bnmica da Companhia de Iefu,em FortugaL y.mo d

^meniam deitas barbaras cere-

monias, com que íôlennizam o

deshumano ban.qu.ete da carne

humana
,

pêra que cí'aqui tire-

mos quam autorizadas tinha o

diabo eiras mefas Thycíteas, &
infandos convites ; & quanto

cuítaria aos noílos Padres, que-

rer deíarraigar hum vicio
,
que

tam profundas raízes tinha lã-

çado.Deixoo mais, que dos cu-

ftumes deites gentios podia .di-

zer > porque do referido fe dei-

xa bem ver, quam difficultofa

empreía íèria reduzir eíta gen-

tilidade à urbanidade,& policia

chriítã , & quam íànctos inten-

tos foram os do fenhorReyD.
íoam o III. em os querer, por

meyo dosPadres da Cõpanhia",

trazer ao conhecimento da vir-

tude. Mas já he tempo que tor-

nemos a viíítar aos íeis réíigio-

íòs da Companhia
,
que .deixa-

mos alojados em hum campo,
com o Governador Thomé de

Souíã, tratando de edificar no-

va cidade.

GAPITVLO V.
Como o GovernadorThomè de

Soufa edificoa a cidade doSal-

vador> & do que os reíigiofos

da Companhia fizeram nejies

princípios
}enfinando os gentios,

& pretendendo tirarlhes o

cufume de comer car-

' ne humana. -

Procura

Gcvcnia-

dor atra

hir os Ín-

dios a/u,

amifàde.

M quanto o Gover-
j

óPdrihl '

nadorThomè de Sou-

íã, depois de defem-

barcâdo,demarcava o fitiò, pê-

ra a fundaçam da nova cidade,

feropre leveda fua gente em or-

denança de guerru,nam íe fian-

do dòs enganos d'aquel!es bár-

baros
;
que ainda que parecem

brutos pêra íeguir o bem , iam

muy efperros pêra maliciar- cõ

tudo íèmpre procurou , com
prudência, trazelos a fua boa

amiíàde; & neíle particular lhe

communicou Deos talfelicida-

de,que os índios, efquecidos de
J
ííia natural fereza , íe vieram

meter entre es Portuguefes.fiã-

dofe delles, & admitindo o co-

mercio,& reígate, que entre fy

faziam, como íè de muito tem-

po íe conheceram. Vendo pois

o Governador, que os índios

nam empediam,antes ajudavam

á fundaçam da cidade, repartio

êcre eíles certos lugares,&íítios,

pêra edificar fuás cafas,confor-

me a plãta, que do Reyno leva-

va feita. Logo com grade calor

acodirã todos a tratar de leva-

tar as caías , conforme a traça,

que lhe davam ; & o Governa- \como fe
dor acodia a fe fazer forte na

cidade, procurando de a tor-

near com muros
, pêra que,

em caio que os bárbaros levan-

I

taííem algum motim,a nampo-
deíTern entrar.

z Os da Companhia tra-

taram logo de levantar huma

igreja,

edificou a

cidade do

Salvador.
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ccitpâfe

s Padres

fazerpor

tas mãoú

ua Jgre-

'•

t

huma Igreja > a que puzeram

por nome noíía Senhora d'A-

juda , como quem neceííitava

tanto do emparo,& ajuda deita

foberana Rainha ; & porque a

obra era íânéta, & era bem que

com íèu exemplo animaííem

aos mais Portuguefes; os mef-

mos Padres eram os pedreiros,

8c carpinteiros,& elles êramsòs

os que acodiam a toda a obra

da Igreja
;

por quanto os mais

Portuguefes fe occupavam hus

'nos muros da cidade, outros no

edifício de fuás cafas,conforme

a repartiçam, que tinham. A
efte trabalho fe ajuntava a gra-

de pobreza, & falta do neceíTa-

rio, com que viviam
,
por nam

terem ate entam ordenado del-

Rey > & quererem antes pade-

cer,que íerem moleiros ao Go-

vernador^ aos mais Portugue-

fes
;
porém era tam grande o

defcjo , que tinham de ver aca-

bada a Igreja,pera nella fer hõ-

rada a Rainha dos anjos ,
que

(poftoque muitas vezes lhes era

neceíTario pedir de porta em
porta)em breve tempo puíèram

a obra em altura , que quando

fe nam precataram , os Portu-

guefes fe viram 'com hua Igreja

baftante,em que jà*íe dizia mií-

fa,em que pregavam , & admi-

nistravam os facramentos,fazé-

do officio de curas de almas,

por nam haver até entam ou-

tros facerdotes. Porem como o

leu intento sò era acodir aos

Portugueles,neíta íalta 5 tanto

que do Reyno'veyo peííoa ilif-

hciente
,

pêra curar d aquella-

almas, lhe largaram o fitio^ a

Igreja, que com tanto trabalho

tinham edificado, indoíè morar
entre os gentios , com grande

edificaçam dosPortugueiès,que

entendèram
5
que o trabalho dos

Padres sò era atentar ao bem
commum, 8c ao das almas dV
quelles gentios.

3 Ordenaram logo íua ha-

bitaçam em hum monte fora

dos muros , a que cham ram o

monte Calvario,animandofe cõ

o exemplo da cruz íe Chrifto

no Calvário, aos trabalhos,, que

neíle monte previam
.,
que lhe

haviam dé vir aos montes; efta-

va elle naquelle tempo povoa-

do pelo cume, 8c pelas fraldas

jde choças,& choupanas daquel

j

la féra,& inculta gente, no me-

yo da qual fe meteram, fem ou-

tras armas defeníivas,rnafè que

a confiança em Deos,& naVir-

gem facratirfima íua mãy
,
que

he a torre fortiííima de David,

da qual eílam pendentes mi-

lhares de efcudos de favores do

cèo,pera os que tomam efta Se-

nhora por avogada em feus tra-

balhos. Logo com todo o cuy-

dado começaram os Padres a

diligenciar os meyos , &induf-

trias,peradomeíticar , 8c culti-

var gente tam agrefte , 8c tam

rude.

4 As dificuldades 110 prin-

Cú&dnhia

10.

'Ttâiâjn os

Padres da

côverfám

dtaqudks

gentios.

Cant./j-, ri.^i

Turti'! Davití,

.

nilleciypei pê
dCtcxca.oiii-

foitium.

cipio

m
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obrigados da brandura, que nel-

les viam ," & da verdade com
que os tratavamjcj atè eftes bru-

tos., que nam íabem o nome á

verdade , íabem eftimar os que

íàm verdadeiros.

ítes matos da

gentlidade,foramgrandnTmias,

porque alem da rudeza natural,

eltavam tam cegos, que parecia

nem ter nelles lugar o lume* da

rezam , obrando sò a natureza,

pelo peccado depravada
5
por

outra parte também a vida pou

co exemplar de alguma gente

Portuguefa(que naquelles tem-

pos, obrigada por juftiça , kia

povoar o Brafiljííia cobiça,íèus

engaríos , & íiia devaíidam nos

cuítumes, faziam
?
entre aquel-

es gentios ,odiofo o nome chri-

ftáaY. Mayor dificuldade lhes

caufava vefemfe os Padres tam
poucos

s pera tam grande feàra,

fêm. noticia alguma da lingoa

da terra. Porém confiados na
graça divina de Chrifto Senhor
noíío, que com tam poucos ho-
mens, no principio do Evange-
lho^ annunciou no mundo to-

do,dandolhe Deos lingoa, & fa-

bidoria • pera falarem d iate dos

Reys, Sc dos mayores letrados

do mundo todo; & armados cõ
eíla confideraçam

, puzeram o
peito a eílas, & outras mayores
difficuldades, começando logo
aprender a lingoa do Brafil, &
por meyo de alguns Portugue-
íes, que já lhe podiam fervir de
interpretes

, doutrinavam os

gentios, que viviam por aquel-

hs montanhas : aos quaes de
tal maneira foram grangeando
as vontades

; que cobraram aos
Padres grande refpeito, &amor,

5 Era muito pera ver a

confiança, com queaquelles

bárbaros vinham buícar os Pa-«

dres , cbmo fe houveíTe muitos

annos que os trataísê/jàos nam
eftranham

, jà íê fiam delles
, jà

os bufeam em íuas enfiimida-

des,jà muitos lhes pedem o bau-

tifmo,jà nam parecem feras dos

matos, mas homens racionais
?
&

domeílicos; também os Padres

já mais confiados lhes prega-

vam^ eílranhavam feas vicios;

&pofto que alguns lhe foram

defarraigando
, com tudo o de

comer carne humana tinha

lançado tam altos aliceífes,que

nam bailavam meyos brandos,

pera de todo o arrancar: refol-

veramíè finalmente em fazer

nefte particular hum feito me-
moravel,que ainda que moftra-

va ter grandes difficuldades, as

efeufava o fancio fervor,que ar-

dia naquelles peitos abrazados

em zelo divino: foy o caio o fe-

gninte.

6 No capitulo paliado dif-

íèmos largamente, com quanta

íòlennidade feftejavam eftes

gentios a morte de íêus inimi-

gos
, que cativavam na guerra,

& das grandes ceremonias, que

uíàvam, em lhes comer íeus

corpos

10.

Como os,

diosje a

Wiecârari

afiar À
)

Daares.



Ltvro terceiro. Cap. V.

wpedem

Padres

fefla da

<rte de I

m Ta -

corpos mortos. $ucedeo q efta-

vam elles hu diacelebrando,ao

pê ci'aquelle monte , a feita da

mataça de huTapuya, os gritos

eram tã grades, os alaridos tam

horrendos, q atroavam os ares,

8c faziam retubar as cõcav ida-

des das niõtanha; vihnhas. Nam
|è pode mais còter o fbgo,C] ar-

raia nos zelofos peitos do P.Ma
jnoel de Nóbrega, & feus cõpa-

nheiros, deram primeiramente

grandes brados ao ce'o, pêra cõ

elles efpatar os gritos infernaes

daquelles miniítros de Satanás,

8c Jogo com hum animo muy
re/bluto, fiados em Deos , 8c na

íua cauíà, fe meteram no meyo
daquelles bárbaros, a têpo emq

jà o Tapuya eítava eftirado no

cham pêra o talharem ; & com
grade liberdade de efpirito , re-

prendendo aquellas abominá-

veis ceremonias,&infarnes igua

rias, eílado os bárbaros íbbre o

corpo morto,pera o trincharé à

fua võtade, laçaram mam delle,

8c o tiraram das unhas daquel-

les leoés carniceiros : os quaes,

como efpatados de ta novo atre

uiméto3aindaq no geíto moílra-

va fereza,&indignâçã,cõ tudo,

como êleados,íè aquietara, dei-

xado levar íiia rica preza. Narri

foram tam comedidas como os

homens as molheres , 8c entre

cilas algumas velhas, que como
tigres esfaimadas, nam podiam

íbfrer perder o gofto da igua-

ria 3 que íua crueldade lhe gui-

A
zãVa

j aílim .começaram a bra-

mir, 8c dar gritos tam efpantò-'

íòs
,
que amotinaram os de-

mais gentios a. vir demandar a

preza,que cts Padres lhe tinham

tirado das unhas,& do; dentes.
[

7 Porem os Padres íe deram !

tal prêíla
, em quanto durou a-

quelle primeiro comedimento
dos gentios,q quando ós bárba-

ros chegaram amotinados, jà o

corpo eítava enterrado, jú"to do
feu apofento; mas o ímpeto de-

itas feras foy tam grande
,
que

por mais ardis
,
que os Padres

uíáram,nam foy pomVel perde?-

ré o faro aquelles cruéis lobos,

&efcaparlhe o corpo debaixo

da terra.TornàramosPadrescõ

o meímo animo , 8c delibera-

çam,bradando, 8c eítrànhando

tal fereza*; porém já eftas triftes,

& infernaes Arpias/amintas de

carne 'huma'na,íhe tinham cor-

tado hum braço; mas em ouvin

do os Padres , tornaram de re-

pente a parar; da maneira, que

quando , em hum grande povo

fe levanta algum motim
i
íc a-

certa de apparecer alguma peP

foa grave , 8c de autoridade , fe

aquietam os ànimos,&a torme-

ta da briga, íe torna por algum

têpo a íerenar;aísi milagroíamê
'

te íè aquietou por entâ* 6 furor

deita gente à viítados Padres
5 q

lhes bradavam, 8c eftranhavam

crueldade tam brutal. Mas
nam parou aqui o ííiceífo

,

porque tornandofe a recolher

fe os bar-

íaroscon-

tra osPa-

dres.

Tornam os

Padres a

tirarlhe a

preza das

mãos.

.

Q.1 per a
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Tornam
ti barba'

ros afe a-

motinar.

Acode ogo

vzrnaaor

a efte mo-

tim.

pêra íiias choupanas, tornaram

as velhas a repetir feus gritos,

dizendo taes injurias aos que

fe vinham fem a preza
,
que

armandofe Jogo -todos com
feus arcos , & freehas , vieram

de romania demandar a caía

dos Padres , os quaes tendo

avifo , fe recolheram na ci-

dade pov mandado do gover-

nador , & pouco faltou que os

bárbaros nam encrafsé os mu-

roSjdeítruiííem a cidade, & co-

meífem a bocados os rneímos

habitadores. Nefte íitio,emque

os Padres entam íe recolheram

dentro dos muros , íe edificou

pelo tempo a diante o Colle-

gio , que hoje temos naquella

cidade; defendendonos entam

dos barbaros,&agafalhandonos

agora entre os Portugoeíês.

8 Recolhidos os Padres,

acodio o governador cõ os mais

Portuguefes,que pode ajutar,&

parte cõ o efplto das armas de

togo, parte com brandura de

boas palavras , fez recolher , &
retirar os barbaros,aquietãdofe

por entam aquella trovoada, q
ameaçava mayores corifcos;tã-

to mota íàber na occaíiàm lar-

gar o corro ao touro bravo , &
nam eíperar- o Ímpeto de gen-

te amotinada : porém mayor

foy cm parte outra ternpeftadc

nam dos arcos , Sc frechas dos

bárbaros Brasis , mas dos den-

& lingoas de noífos Por-tes

tuguefwS
;
que julgando as cou-

fas mais por paixam humana,

que por rezoens divinas , dizi-

am, que os Padres foram caufa

daquelle motim, com feus im-

prudentes fervores , & zelo in-

difcreto
,
pondo a rifco a cida-

de toda, & íeus moradores, ti-

rando o comercio, &refgate cõ

os índios, que tãto lhes impor-j.

tava ; & aCrecentando outrasf;

muitas queixas apparétes,&mal

fundadas; aos quaes também a-

^codio o governador cõ íua co-

nhecida prudécia, &gráde chri-

ftandade , declarandolh.es os

bõs intentos dos Padres,& que

por feu meyo,& sa&o zelo lhes

"haviaDeos de fazer muitas mer

ces,q aquella tormenta logo a-

mainaria,q íiafsé mais de Deos,

& de feu poder, à vifta do qual

nam tinham que arrecear as

frechas dos Brasis
;
que elles

mefmos nos haviam de vir buf

car, & pedir perdam do atrevi-

méto,q tomaram, desfazendofe

aquelle grade nevoeiro,& con-

vertêdofe em hua alegre fere-

nidade.aííi foy,porq paísãdolhe

aos bárbaros aquella primeira

colera,&cõ ella o apetite deíòr-

denado do'prato,qdas mãos lhe

tiràram,vieram muy arrependi-

dos pedir perdam aos Padres, e

paz aos Portugueles.

^ Cõ efta occaíiàm lhe tor-

naram os Padres a eftranhar a

barbaria de ta fe'ro coftume,em

c]fe tinham criado, dizédolhe,q

fe emédafsé, & abominafsé taes

igua-
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iguarias; o q elles por entl ièíb í

j

da matança de algum Tapuya, fifrámy r'

prometera de boa võtade, dado ou Aymurè , liiam os Padres htfi&hmás

cota aosPadresde muitos femer muy diííirrmlados, com ftréte»- \
p^mP

Ihantes prifioneiros
,
que adu- to de quererem afliftir-âquella Yf a*

almente eftavam retidos ,
por

| ;

íaa fo!emnidade':pedia.m -íicen- gentios vre

mo os

xdrestra

varn de,

nverter

Tapuyas

outras povoações , co o menino

intento de os levar pêra os co-

mer; o cj fabedo os Padres, tra-

taram de lhes falvar as almas,

Ipois lhes nam podiam defender

os corpos foramfe aos preíbs,

entraram nas choças, ou gayo-

las,em q,como leoés bravos, ef

lavam encarcerados, inftruíram

nos muy de propofito na$ cou-

fas de noíía fanda fé j & tanto

que os viram capazes , lhes ad-

miniíMram o íàgrado bautif

mo . Nam pode o demónio íò-

frer eíla fanda invençam , na-

cida da charidade do Padre

Nóbrega , & de feus compa-

nheiros; &pera aatalhar,meteo

na cabeça aos bárbaros getios,

que a carne humana, depois do

bautiímo, perdia muito do ía-

bor, que dantes tinha
(
que af

fim fabe o diabo enganar aos

que traz feitos à fua mamjpelo

que d'aly por diante
,

por ne-

nhum caio coníentiam, que os

Padres trataífem com os taes

prifioneiros , deputados ao ta-

lho,

i o Porém como o zelo

sacto he mais íãbio,que a mal-

dade do inimigo,uíàvamentam

os Padres de outra induítria:

quando íabiam que tinham al-

guma das íuas ordinárias feftas

ça,entravam no terreiro, viam /**•

as danças
, ouviam as muíicas,

& finalmente afliftiam em toda

a fefta
; & quando o auditório

íe dava por mais autorizado,

com a prefença dos Paijs (que
aífim chamam elles aos Padres)

entam, diílimuladamente, ef-

tando os outros mais occuna-
dos em celebrar o feu vodo, íe

chegava algum dos Padres ao

padecente , 3c davalhe o me-
lhor,^ podia, noticiados prin-

cipaes myfterios de noíía fan-

da fé , excitandoo a pedir

perdam a Deos de íèus pecca-

dos,& a receber com grade de-

vaçam o fagrado bautiímo; &
logo,pedindoo o mefmo cathe-

cumeno, tirando de hu lenço, cj

levavam molhado em augoa,eí-

premêdolho fobre a cabeça , o

bautizavam
; vencendo cõ eíla

traça ao diabo, enganado cõ ef-

ta fanda inveçam,as faífas ima-

ginações dos bárbaros getios.

1 1 Defte,& de outros lême-

lhantes ardis uíàram os Padres

naquelíes principios,pera tiraié

àquelles getios oabuío infame

de comer carne humana,& pê-

ra os bautizar , & trazer ao co-

nhecimêto de feu criado?,& da

policia chriítãjcoufas,^ ao prin

cipio pareceram a muitos nam

Qfl somen?
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Como mu
riaram ef-

i es' bárba-

ros Jeus

i u(lumes

hrlttãés.

sòmête difHcultofas, mas ainda

impoíTiueisjporé o tépo nosmo-

ftrou tã valetes fuceífos, & tam

bem icgradas feáras,entre eíles

matos,& eftas feras, cj nam sò- 1

mete deixaram de comer carne í

humana, mas totalméte íe aco-

modáram á brãdura,& piedade
j

dos cuftumes chnftãos, recebe- 1

]

do a ley de G-hri'fto,ajuntãdoíêj

em aldeãs , a fim de poderê íêrj

doutrinados pelos Padres, têdo

Igrejas, aõde aísiftem cõ muita

piedade, & nellas confrarias do

sãcli'lsiraoSacramêto,celebrãdo
i

prociííbês, officiando miíías de

cato de orgam;qnam he peque-;

no milagre da ley de Chrifto,
1

ver gête tam agrefte,& inculta,

domefticarfe em tam 'breve té-

po, de maneira, q os q a modo
de íalvagés viviam pelos motes

eípalhados, agora vivem, como
chriftãos mais reformados,&cõ

nl íôgeiçam aos Padres daCõ
p?nhia,q os te por meftres, pó:

pays, por médicos, enfermeiros,

defen{òres,& tutores feus; nam
íe apartado e coufa algua de íua

doutrina,& parecer,pelo grade

refpeko,amor,& reverécia, que
lhes te, como he notório por to

da a coda, & fertàm do Brafil,Cj

osPorraguefcs tem deícuberto.

Mas porq o P. Manoel de Nó-
brega foy o primeiro íiiperior,

& Provinciil,c] aCõpanhia teve

noRraíil,& a elle,& a feu sã&o
zelo,&ditofos trabalhos ,fe deve
tojos os bons fuceífos, q como

: rios íàírara daquella fõte mana- f^A
i ciai de fuás muitas virtudes, -bê i

I he que façamos delle particular

mencarm

CA PITVLO Vi.

Do janão %ek, & virtudes do

P. Manoel deNoírega [pri-

meiro Provincial da província

do Brapl)em quanto efteve 'j

em Portugal.

i"|"™^ Oy tam eftimado entre

í,"» os Gregos,
a
aquelle ftu

tam celebrado cantor

j

litis -

Orphèo, que nam somente lhe ! b

engaftáram a fua cithara,^ en- l°
vU 3

' Fafl

tre as mais nobres cõítellaçoes
j Q

Vide Suid
de Jtb.TÍ

do o , mas também a tile o| Gnqos
contavam entre os feus Deoíes

x

pr,mdt

mais milagroíos,atribuindolhe, 'p^o.

entre outros dos feus falfos mi-

lagres, que com a fuavidade da

cithara,& melodia da voz, tra-

zia após íi os penbafcos ; ternã-

doos tam brandos, ccmo íe fof-

fem decera,& atrahia as feras,

fazendoas tam maníàs,con~.o íe

foííemcordeninhos.Nam eram

os fábios de Grécia tam ignoiã-

tes
, q chegaííem a perfuadirfe,

que Orphe'0 abrandava as pe-

dras,& amanfava as feras
;
po-

rém quizeram , como pruden-

tes, íignifícar por eftas alegorias

a grande fabidoria de Orphêo,

merecedora de elles o C2ncniza-

ré,pois foy o primeiro meftre,q

tivéramos Gregos/ quãdo mais

j

Toc ItZà
agreíles,&quãdo mais incultos, fc

'"
r;t;

;

:

l,dolí

& quando

Horàt. in An
1-oc Cjcdibus

nClu iaroode

icnuit Orphc
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de No
iga.

& quando mais dados a ter por

melhor iguaria(como osAymu-
res no Brafil ) o prato da carne

humana.

z O que de Orpheo fingio

a antiguidade de Grécia, vemos

em noííbs dias cõprido na geti-

lidade doBrafil,que verdadeira-

méte parece hu novo encanta-

métode vozes divinas, & mufi-

cos celeftiaes, pois vemos tantas

feras, de naturezas ta indómitas,

mais duras que os rochedos do

mote Appenino, íèguiré a dou-

trina^ os fanctos con feitios do

bcym Padre Manoel de Nóbre-

ga, primeiro Orphèo
,
que com

tãto louvor amãfou eftes tigres

mais féros,que os Hircanos,do-

mefticoueílesleoens,mais bra-

vos,què os Cleonêos, Sc abran-

dou eítas pedras, mais duras*que

as do mote Caucaío» íà fizemos

atras d méíam da entrada na Cõ
pâiihiadeíte glorioíò varam, ó,

foy no anno de 1 544.Sc també

diífemos algua couía de feus pri

meirosfervores,&do muito frui-

to,q fez prègãdo,&confeííando

por varias partes deite
e
Reyno

de Portugai,deixando pêra efte

lugar o mais que fe íàbe de ííia

vida,& virtudes.

3 Era, quãdo fe cõíâgrou a

Deos naCõpanhia,Bacharelfor

mado em Cânones, & conheci-

daméte o melhor.de íèu curfo,

cõ boas efperãças de grades def

pachos,affi por fuaspartes,como

pela muita valia, que tinha por

.
.-- 4Í7

via de feu pay,qeraDesébarga-

dor,& de hu leu tio, q era Chá-

çarel mõr,& muy valido com a

peífoa real.No fim de feus eftu

dos, vagado huroa Collegiatura

(das qnaquelle tépo fe dava por

oppofiçoens muy debatidas, no

moíteiro de S. Cruz de Co
imbra)opoífe a ella Manoel de

Nóbrega, cõ outro Canoni(ta,a

o qual, a juizo de todos , & do

doutorMartim d' Afpilcuèta Na
varro, feu medre, elle ihe levava

conhecida yêtage, porèm(como
cal vez acõtece em íemelhãtes

oppoíiçoés) o q menos fabia,foy

preferido, & o rjoíío Manoel de

Nóbrega padeceo aquella re-

puiía.Tomou a divina providê-

cia efte msyo, pêra otirardo

m0d.O;&por aquellaCollegiatu-

ra,qperdeo é S.Cruz,o trouxe à

cadeira da gloria, no feu Colle-

gio de íefu,& d'aly*o efcolheo,

como outro Paulo., por vafo de

eleiçam, pêra levar íeu sãto no-

me a gétes barbaras, &a nações

eítranhas,no mudo novamente

defcubertas. Tanto cj entrou na

Cõpanhia, logo fahio cõ hu ef-

pirito dobrado de òraçam cõti-

nua cõDeos,&de zelofervorofo

cõ o próximo ; fahia do Colle-

gio a fazer doutrinas pelas ci-

dades, & lugares vifinhos.

4 Fez muitas miífoís pelo

Reyno, todas a pé,&pedindo ef-

moia, da maneira q jâ cotamos

neíla fChronica:& porq feu gra-

de efpirito nã cabia e Portugal,
'
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& jà começava abafar em fua

pátria , fez algumas peregrina-

çoens fora do Reyno , a Sala-

manca huma., outra a Sanctia-

go, também a pé., & pedindo

eímòla, falando fempre deDeos

nas eítradas, nos ajuntamentos,

nas Igrejas, nos hoípitaes, com
tal fervor,& contiriuaçam,guar-

dãdo o opportméyi Sc importune do

Apoftolo,que huma vez o che-

garam, a prender huns homens,

a quem elle reprehendia. Na
peregrinaçam de Salamaca lhe

iucedeo, encontraríe com hum!

fidalgo titular, dos principaes
1

de Caftella , oo qual o íàngue'

era mais illuftre
, que a fama,

porque era nellemuyeftranha-j

da huma roim amifade
r com a

qual corria havia annos , com
grande efcandalo do povo , &
afronta de fua cafa. Sâhíra efte

titular à montaria,& eftava errí

hum campo jantando , tendo à

mefa tam roim companhia; te-

ve o Padre noticia do que paf-

fava, por a couíafer muy publi-

ca^ haver particulares rezoés

pêra o Padre o faber : ardendo

em fancto zelo, foy a elle,&to-

mandoo no campo, à mefa, fe

poz muy de propofitoao reprc-

hender, falandolhe por vos, &
com tal liberdade, que os cir-

cundantes ficaram admirados,

arreceando que aquelle fidalgo

titular tomaííe a reprehénfam
muito mal

,
por íèr feita(como

fdus criados diziam ) fora de

tempo, &occafiám, pois entam

eftava á mefa,& fe tinha fahido

a recreàirno capo; porém quan-

do o negocio he da íalvaçam,

toda a occafiâm he muito boa;

como notou Sam Gregório
h
na

Madalena, que tomou oSenhor

eftando na mefa, porque a qual-

quer tempo,vinha a muito bom
tempo. f

5 Nam fe aggravòu o fi-

dalgo , mas como corteíâm, &
palaciano, lançou a couía a gra-

ça, pérguntandolhe feeraellé

dos alumbrados , & fe queria

que lhe déííe alguma efmola,

offerecendolhe logo o dinhei-

ro : o Padre mais acezo em ze-

lo de Deos,lhe reípondeo: ; 'Pe-

cuma tua tecum íít m perditionem:

emendayvos de )>oflo peccado^ (êkfazey

penitencia d'elle, porque fe vos nam

emendays , ^j<? [obre ús a efpada da

ira de 2)eos
y
acrecentando outras

palavras, com o efpiritò tam af-

fervorado,& efficaz, que quan-

do os criados eftavam efperado

avifo do amo, pêra tratarem mal
ao Padre, & o lançarem com
opróbrio de fua prefença,oCõ-

de o fez tanto pelo contrario,

que daqui fe lhe motivou a

grande volta,que deo a vida,&

a grande devaçam, que teve à

Companhia. Taes iam os eíFei-

tos da divina graça , que obra

quando Deos quer , & nam fe-

gundo os homens julgam : em
refoluçam , aquelle Conde fe

emendou ; & fundou em fuás

terras
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terras ; & à fua cufta hum Col-

legioà Companhia
; couíà que

o bom Padre muyto eftimouj

rendendo infinitas graças á di-

vina bondade^que omovéoem
tal occaííám

,
que parecia tani

incommoda, a reprehender a

vida tam efcandalofa daquelle

períònage
;
que podia com re-

zam dizer, que nunca melhor

lhe íiicedêra a caça , que a da-

quelle dia; porque hindo fazer

montaria de feras , Deos o ca-

çara^ o amanfára.

6 Porèm,pera que enten-

damos como he sò eífeito da

divina graça , a converfâm de

hum peccador, pois vimos a hu

tam facilmente rendido aDeos,

com o cufto de tam poucas pa-

lavras do Padre Nóbrega, nam
he menos de eípantar o caio fe-

guinte, no qual, feitos grandes

gaftos da parte do bom Padre,

todos vieram no cabo a montar

nada : o caio foy , que vieram

chamar ao Padre /pêra confeí-

íàr , & ajudar a morrer huma
peífoa, que publicamente vivia

em mao eftado
, com hum Ec-

clcfiaftico muy conhecido: fez

o Padre feu oíficio , com tanto

zelo
,
que efcapando a molher

daquella enfirmidade,por efpa-

ço de hum armo perfeverou

em vida fancta , frequentando

os íàcramentos com grande e-

difícaçam , dizendo, que tudo

devia ás vozes do cêo,& confe-

lhos divinos do Padre Nobre-

359
ga : porém eíquecendoíe dos

brados Je feu bom confeííor,

tornando a cahir na culpa pal-

iada (em que continuou por tê-

pos ) veyo a recahir na doença,
Sc chegou às portas da morte;

& eftando muito no cabo da
vida/alando configo, dizia: He

ftj&tek J**
key defer condmacla.Por

Viver em feccáâo com humfacerdote}

& logo refpondia, que íím \ rê-

petio iílo três vezes, Sc por re-

mate concluio com efte horrê-

do defatino,dizendo,Cj fe entre-

gava a Beelfebut, d'aquella ho-

ra, pêra toda a eternidadeteftre-

mecèram os preíèntes'com ou-

vir tam blasfema refoluçanv

& acodindolhe com hua ima-

gem do íàncto Crucifixo, pêra

que beijando as chagas do pie-

doiíííimo Senhor,, lhe pediííe

perdam de tal blas/emia, a en-

ferma virava o roíio pêra outra

parte , nam podendo íofrer a

fuaviíííma face do benigniflíimo

Salvador,que aííim morto pare-

cia lhe reprehendia os pecca-

dos de fua vida.

7 Ácodiram, com toda a

préífa, ao Padre Nóbrega, pêra

quevieíTe a fegunda vez a dar

remédio a efta alma: veyo elle

com íèu coftumado zelo, fazê-

do todos os pofííveis, & impoíli-

veis, quanto lhe inípirava o eí-

pirito de Deos.que ardia emíua

alma, pêra livrar aquella pecca-

dora do efpirito maligno , que

delia parece tinha tomado

Qq 4 poífc:



Aino de 460 Chromca da Companhia de Iefu,em Portuga.

549-

Como o P.

Manoel de

Selrega

àc9'hõ a

eíiapeccã-

dora.

Morte la-

Jlirr.ofa de

'aquella

peccadora.

bradava o bom Padre

ao eèo, & â enferma, derrama-

va lagrimas, multiplicava fuípi-

ros, pedia a Deos com grandes

gemidos, que abrandaíTe aquel-

le coraçam
3
& o rendeííe à ver-

dadeira penitencia, pegandofe

muitas vezes com as lanctiífí-

mas chagas do bom IESV,cuja

imagem tinha diate dos olhos,

aproveitandofe de relíquias sa-

cias, acrecentando exorciímos,

deitandolhe agoa benta, & fa-

zendolhe todos os mais bons

oflicios,quea chai idade inflam

mada eníina nefta occaíiàm a

femelhantes lervos de Deos.

8 Porem quiz t\[o. moí-

trar nefta peccadora
,
que afíim

como he piedoío pêra com hús,

coftuma íèr juiz riguroíb pêra

com outros
,
por íeus oceultos,

& profundiísimos juizos
,
que

íàbcmos venerar, mas nam po-

demos alcançar. No meyo dos

brados do Padre , íèm Deos o

querer ouvir, cõtinuando a mi-

feravel na meíma obílinaçam,

acabou de repente,naquelle la-

ftimoíò eftado de íua perdi-

çam,moftrando Deos com tam

eípantoíb exemplo
,
que as re-

cahidas fempre fam mais peri-

goíàs, nam menos nas doenças

do corpo,que nas enfermidades

da alma- ; & quam riguroíb he

em caftigar peccados repeti-

dos, que em outro tempo tinha

perdoados
5 como aconteceo à

cidade de Ninive \ que depois

de arrependida , & penitente,

peja prégaçam do Propheta lo-

nas, j tornou a recair em feus

peccados (como lemos no Pro-

pheta Nahum m) & Deos nofío

Senhor executou nellà o rigu-

rofo golpe da eípada de ília di-

vina juítiça, deftruindoa com a.

efpàntoía aííolaçam de que fala

o mefmo Propheta; como nota

S.Hieronymo
;n com outros Pa

-

dres.Neftes íãnctos exercícios,

& outros
, que atras contamos,

andava todo oceupado o Padre'

Manoel de Nóbrega
,
quando

Deos o chamou , Sc levou ao

Brafil
,

pelo modo que himos

contando.

CA PI TV LO VIL

Continhafe a mefma matéria

da virtude,& obras maravi-

lhosas do Padre Manoel

de Nóbrega^depois

de chegar ab

BrajjL

EfengánadojàoPa-

dre meítre Simam,

que os graviísimos

negócios deita; província lhe

nam davam lugar , pêra cõprir

feus grandes deíêjos da miísàm

do Brafil , fe reíôlveo em cha-

mar de Coimbra ao P.Manoel

de Nóbrega,pêra o mandar em

feu

JltínO t

10.
1

Ion. 3. á n.4

Nahfi c,3 .n

Va cintati
j

guinuui. &c

.u.^.Vaftaca

[/Minive ckc.

Hiet.ibi.&l

la.Nir.ivicz i

verfi ftinr ad

mitu, & Í5c c

laseoru fubt

faefl , de (j

fubvciírone

ptophetavit

Tobias, c. 4.

He cham

do a/.isli

oP.Mano
el de Ne

hrega,per

hir ao Br

[d.
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íèu lugar ao Braííl, & por mais

prèíTa que fe deo o bom Padre

com cila nova
,

pêra elle tam
alegre

,
quando chegou a Lif-

boa, pêra a qual fe partio a pè,

& com hum bordam na manij

jà o governador Thomè de

Souíã tinha dado á vela com
íua frota , ficando o Provedor

mor António Cardoío de Bar-

ros, com o qual fe embarcou, sê

companheio algum ; atè alcan-

çar a frota,& fe paíTar ánào do
governador , em que hiam os

mais Padres da Companhia.

.2 Sentença foy fempre

muy celebrada/que quem paf;

fa o mar , muda o clima , mas

nam muda o animo : bem fe

vio efta verdade nefte íèrvo.de

Deos o Padre Manoel de Nó-
brega

,
que com paííar tantos

mares,& mudar climas tam di-

veríos,femprè o animo, & o ef-

pirito perfeverou o meímo
-,
o

zelo fervoroíb, & inflammado

em terra, nam íè apagou com as

augoas do mar.Em quãto nave-

gou, ajudou, quanto pode,com

praticas eípirituaes, confiííoês,

Sc outros officios de piedade , a

todos os marinheiros , & paíía-

geiros, com tam grade luceíío,

que todos os da nào > em efpe-

cial o governador,lhe cobraram

grande aífeiçam.

3 Aqui lhe íiicedeo hum
caio, que muitas vezes contava

o meímo governador em Pois

tugafpor hum notável, & raro

prodígio; o qual, ainda que foy

em matéria
,
que à primeira vi-

fta nam parece de muito porte,

com tudo bem íe moítrou, que
quiz Deos por elle indiciar,

qual era a virtude defte mila-

grofo varam , 8c quanta eítima

queria que delle tomaíTe o go-

vernador, pêra adiante o favo-

recer nas conquiftas eípirituaes,

qucnoBrafil havia de em-
prender. O caio foy,que fendo

hum dia o Padre Nóbrega cõ-

vidado pelo governador, vindo

hum peixe à mefa, que tinham

peícado , lhe diífe a cafo o go-

I

vernador,que havia muitos an-

nosinam comia cabeça de pei-

xe, ou de qualquer carne,& ifto

|àhonradeS. Ioam Bautifta , &
i lembrança daquella puriííima

cabeça , cortada por defeníàm

dacaftidade; nam lhe aprovou

o Padre a devaçam , antes a

bautizou por huma grande fa-

perftiçam , & efpecie de agou-

rOjperíuadindolhe, que trataíTe

de outras devaçoens mais acei-

tas ao Sanéto, Sc deixaiTe aquel-

le abuíò fuperfticioíb.

4 Porém como havia an-

nos , que o governador conti-

nuava nefte feu modo de mor-

tificaçam, nam queria quebra-

tar o propoíito, que confervava

à honra de tam grande Sanóto.

E como os ânimos piedoíbs cu^

ftumam fer muy crédulos , tal

vezfe perfuadia o governador,

que por efta íua devaçam lhe

fazia

IO.

'«'?'
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fazia o Sanòto muitas mercês.

Vendo o Padre, que o nam po-

dia com palavras períuadir , a

que deixaííe aquella fúa imagi-

nada devaçam, com huma cer-

teza prophetica , do que havia

de íuceder ( femelhante em
parte ao que íucedeo a Chri-

fto
b
Senhor noffo, quando mã-

dou a Pedro tirar o peixe, pêra

pagar aos minifl:ros,que arreca-

davam os tributos) diffe ao go-

vernador, que mandaííe lançar

huma linha ao mar, & que cõ-

forme ao que tiraífcm , veria

qual era a vontade divina na-

quelle particular; lançoufe a

ledèla , com grande alvoroço

dos preíentes , que eftavam

eíperando o lanço deíla pef

cai ia
; fenam quando ( couía

maravilhofa) vem todos, que

vinha prefa no anzol huma ca-

beça de peixe, íem o mais cor-

po, que os anjos, fem duvida, a
!y

tinham cortada, & apparelha-

da, pêra comprimento da dou-

trina,& verdade do Padre. Foy
em todos o eípanto igual á no-

vidade; 8c o governador, movi-

do com tam evidente final, &
confirmado no que o padre
Nóbrega lhe tinha dito , nam
querendo perder aoccafiámde
quebrar o agouro, com tam mi-

lagroía iguaria
; mandou cozer

a meíma cabeça^comeo alegre-

mente
, 8c repartio delia, com

grande godo feu,& efpanto d es

preíentes. Grande foy a opi-

* niâm, que por eíte caio, & ou-

tros íèmelhantes cobrou o go-

vernador da fan&idade^ do Pa

dre Manoel de Nóbrega.

5 Entrando no Brafií, fo-

ram as obras, que fe2,tam glo-

riofas, que, pêra fe haverem de

relatar todas , neceííitavam de

huma grande Chronica, como
efperamos que façamos Padres

d'aquella Província , dando a

luz trabalhos tam fanctos, &
tam bem empregados defle fer-

vo de Deos , Sc dos mais reli-

giofos da Companhia, em todo

o-Brafil. Era elle hum pay muy
amoroíò pêra os pobres,&m i

co remédio pêra os defempara-

dos ,. aísim Portugueíès, como
índios; elle foy opnncipai.que

amançoujô: domeflicou aquel-

la gentej mais fera,que as mef-

mas feras ; elíe os ajuntou em
aldeãs; elle lhes dava leys; elle

os enfinava, & doutrinava ; &
lhe tinham tam grande obedi-

ência, que o que nam podia a-

cabar o governador, por força

dearmas,& violência da pólvo-

ra 8c pelouro, acabava o Padre

Manoel de Nóbrega Í6 com
íua preíènça , 8c poucas pala-

vras.

6 Tinha o diabo ganhada

muita terra com eftes gentios,

por via de agouros , & feitiça-

rias, a que íem refiftencia algíia

íê entregavam; bradava o Padre

contra eílcs enganos; 8c pêra de

todo defautorizar o demónio

Coptthi

10.

Do hrdií

quefez^

padeceo.

Brafil

em
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\epofla

wy foher

a do fel-

keiro.

em hum dia de grande ajunca-

mento.de gentios, teve modo
pera fazer vir diante de íy , &
de todo aquelle povo, hum fa-

moío,& celebrado feiticeiro,de

tãto nome , & autoridade peias

repoftas,que dava,& meíinhas,

que fingia, que era venerado

entre os índios , como hum A-

pollo Delphico entre os Gre-

gos, ou como hum Simam Ma-
go, entre os Iudeos : chegado

efte autorizado feiticeiro a hu

grande terreiromonieyo de in-

finito povo , que tinha concor-

rido, & decido daquelias mon-

tanhas,huns pera bufcarem re-

médio de luas enfermidades

nefte íêu Eículapio-outros pera

verem o íuceíTo do deíàfio,que

havia de ter com o Padre Ma-

noel,de Nóbrega : a eíle pois

íàhio o Padre ao encontro, co-

mo outro David contra o temi-

do Philiílèo
c
j 8c por principio

de deíâfío lhe pergunta cõ gra-

de imperioj&liberdade.em vir-

tude de quem fazia as obras,

que delle fe contavam , fe em
em nome de Deos , criador do

céo,& da tefra, fe em nome do

demónio /inimigo da géraçam

humana ; refpondeo o bárbaro

com mais diabólica foberba,

que fe podia eíperar de nenhu

miniftrode Satanás, que elle e-

ra o meímo Deos , & filho do

que reynava no céo , do qual

era muito amado , 8c que mui-

tas vezes fe lhe tinha mo !

tra-

Çcpanhin

lo.
do , nas nuvens reíplandecen-

tes , & entre temeroíbs tro-

vões»

7 Nam fe pode conter

mais o eípirito afervorado, que
ardia em zelo divino , ouvindo
taes blasfémias; logo de repen
te, com voz efpantofa, exclama
ao cèo,na lingoa Braíii li ca, bra-

da, eftranha, arrezoa , confun-

de
, 8c desfaz a diabólica liber-

dade do cego encantador, com
tal impeto, & força mais que

humana de eípirito fuperior,

quedando Deos virtude,& eífi

cacia a fuás palavras , bailaram

eftas pera derrubat por terra

aquella foberba torre de enga-

nos ( como bailou hum a pedra

pera lançar no cham aquella.

grandioíâ eftatua <« em Babylo-

nia) aííim fucedeo aqui com
hum nouo milagre

,
porque ef-

pantado o feiticeiro com eíles

brados , lançado peito por ter-

ra, fe abraçava com os pés do Comofecô
Padre, dandofe por vencido, 8c ijerteoefle

confundido, 8c. confeííando,que feitkeito

sò o Deos
,
que o Padre adora-

va, era o verdadeiro,& como a

tal pedia perdam de fias cul-

pas , pedindo ao Padre o me*
teííe no'numero dos Cathecu-

menos
, pera aprender os myf

terios de noífa fan&a fê, que de

todo coraçam recebeo, com
grande gloria de Deos, & con-

verfám de muitos gentios , nos

quaes fez grande abalo eíla vi-

òloria
,
por fer tam publica , &

ceie-

â

Dan é *:»}*
Potiec abfcii

fus » í> lápis fi-

ne manibtís, &
j»|»rcufsit fta-

i»a >,& comi-
nuit.&c.
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amoaco-

(:! â boa

criava dos

mininos.

Caminhos;

que fazia

! afe.

celebrada : que quando Deos

quer , baila hunia pedra pêra

derrubar hum poderoíb gigan-

te , & íobejam poucas pi lavras

pêra converter hum feiticeiro

gentio.

8 O principal meyo 'de

que o Padre ufava, pêra os hir

aífeiçoando aos cuítumes da

chriftandade , foy empregaríê

todo no enfino dos mininos

naturaes da terra, como quem
bem entendia, quanto monta a

boa criaçarn nefta tenra idade,

Sc que ordinariamente coníêr-

vamos em velhojs, os cuítumes,

que com o leite bebemos na
mocidade ; deita maneira hia

o zeloío varam ateando pouco
•a pouco o fogo divino , de íbr-

te , que por aqueflas prayas,

Sc campos , aonde antigamente

reynava a ignorância, & a bar-

baria, íe nam ouviam íenam
cantigas da doutrina chriftã,re-

petindofe continuamente os

íànftiffimos nomes de I E S V
MARlA,&mais fan&os, com
tanto fervor, que punham e£
panto, 8c confundiam aos nof-

íos Portugueíês. Vifítava o bõ
Padre todas as aldeãs, andando
fempre a pè, 8c ainda depois de,

velho,& muy doente, 8c tal vez
com os pès chéós de chagas,

acodia a todas as partes com
hum bordam na mam,fubindo
pouco a pouco peias ladeiras

mais Íngremes daquellas mon-
tanhas : 8c ainda que o eípirito

* de íèu zelo o animava, com tu-

do a fraqueza do corpo o retar-

dava,de tal maneira,que talvez

parava , íèm poder dar paífo a-

diante,necef(itandoda ajudado

companheiro,que hnmas- vezes

o íultentava nos braços, Sc ou-

tras hia diante delie tirandoo

pelo bordam.

o Nam veíKa nunca cou-

fa nova, nem ufava de mantéo,

andando fempre em corpo, co-

mo os mais irmãos , por caufa

da muita pobreza em que vi-

viam, Sc por andarem mais de-

íempedidos nos grandes cami-

nhos,que faziam: nenhum peri-

go,nem trabalho recuzou nun-

ca pelo bem 3 8c falvaçam cios

naturaes da terra
,
por cuja li-

berdade fe punha em campo
contra a avareza defs Portugue-

fes,que os queriam cativar, íò-

frendo com muita paciencia,&

com notável longanimidade

,

os grandes oefios , & perfegui-

çoens, que por efta caufà fe lhe

originaram
j
que aonde entra

a cobiça, atropela todas as

boas leys, 8c quer cati-

var por arobiçam,

os que iam livres

por nature-

za.

jínno í

Copanhn

io.

CA-
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Da deMfdmdoTadre Mrt-

nool de Nóbrega : defmgra-

de pureza , S? mj- é^i

maravdbofas •: & de'

fua janela mor-

te.

Epende muito a

bondade daagoa,

das boas qualida-

des da fonte de que procede;

& a virtude pêra fer legitima,

há de ter fua origem na fonte

puriírlma da ôraçám , & de va-

cam. Foy o Padre Manoel de

Nóbrega muy devoto, & muy
dado ao exercido da ôraçam

mental , da qual aflim trata-

va, como fe nam tiveííe ou-

tros cuydados mais que falar

com Deos ; & pofto que ha

Companhia feja cuftume , 8c

ainda regra , dizerfe a miíía

por eípaço de meya hora,com

tudo , nefte particular , b.ufca-

va difpcnfaçam
,
gaitando ícm-

pre huma hora na miíía, &
derramando nella ordinaria-

mente grande copia de la-

grimas , das quacs Deos lhe

tinha concedido particular

dom ; & era efpecial lhe ca-

hiam em grande copia , com

íaudades da gloria , todas ,as

vezes que ouvia alguma mu-

• liça . Quem viííe ao Padre

Manoel de Nóbrega derra-

ramando lagrimas diante de

Deos na òraçam
,
julgaria,

que via hum Arfenio nos de-

leitos da Thebaida , choran-

do , 8c contemplando : 8c

quem logo confidéiaííe o em-

penho com que fe emprega-

va no trato do próximo , &
doutrina dos Brafís , íê per-

íuaderia
, que sò tratava das

almas alhêas , efquecido to-

do da própria; porém era tal

a-cecordia das virtudes daqueí-

laalma,que o (ãncto ócio da o-

raçam,nam empedia o negocio

da pregaçam.

1 Em todas as mais vir-

tudes foy- muy infigne eíle

notável varam , 8c cm efpe-

cial naquella , que a Compa-
nhia tanco eftima da pureza

angélica,, que trazia tanto di-

ante dos ójhos
,
pêra elle a

guardar , ácenfinar aos outros,

que parece que sò efta virtude

prezava mais que todas as our

trás , fendo que em todas era

tam infigne;& pêra que foubei-

íèmos por teftemunho próprio

(porque nam ha nefta mace ria

outro mais fiel, 8c verdadeiro)

qual tinha fido nefta parte

,

aísim em Portugal , como

vivendo entre as liberdades

dos Brafís, ordenou Deos nof-

(6 Senhor as coufas de forte
,

que fe achaííe em huma bra-

va tormenta' no mar, em" que

Da grãe/e

pureza
, q

fempre

guardou. •

Rr todos

V. -v
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todos íè deram por f)erdidos;&

quando os pobres dos navega-

res , bradando mifericordia -ao

cèo f<
cuftumam confeífar íèus

peccâdos publicamente'& rna-

uifeftar os fegredos interiores

de fuás almas, principalmente

j

tude ; & que íè podiam temer

os vindouros , que quem nella

| faltaííe , lhe .abrangeífe eftá

|
maldiçam, fulminada por hum

! vaiam tam admirável , & em
tam notável occafiám- porque

Deos noíío Senhor ,
quando

MaUicâ, :

(j deitoufo

I bre os que

mim guar

o!afjem a

pureza.

os que lhe andam mais prefen-
\
'antigamente deo poder a algús

tes na memoria , & mais ef| Prophetas, pêra ameaçarem cõ

timuládos da confeiencia; per-
j
roaldiçoens a feu povo; nam íi-

f íuadidó efte puriíiimo religío- 1 \
couimpoílibilitado pêra dar fe-

io , que 1 era chegada a fiia

hora y depois de comprir com
todas as obrigaçoens de: bom
Chriftanrí., Sc de varam Apof i

tolico^ preparandofe a íy , & a-

,

judando ' aos outros ; confef-

1

fou em voz alta
,
que o que

mais naquella hora o anima-

va, & coníõlava , era a guar-

da do''voto da pureza
,
que

fempre trouxera diante dos ò-

Ihos;, comojoya dê ineftima-

vel -preço , da qual Deos por

ília divina -mifericordia tinha

dotada, -a Companhia : 8c lo-

go com hum eíptfito mais que

humano
.
, coíno em ultima

. manda , de quem - íè' apartava

defta vida, amaldiçoou- aquel-

les, que algíía hora fóíTem cau^

l fá de íè maculai? efte dom pre-

cioíiifimo
j
que tanta fermoíu-

:i dav.a a íua Religiam • 8c if-

to com tal vehenicncia de ef-

pirito , com- tal força , & auto-

I

riclado de palavras , que quem

j

o ouvia
, julgaria que tinha

'unídiçam de Deos fobre~ os

que riam foífem fieis nefta vir-

GrãJc'es

melhante jurdiçam a hum ho-

homem tamapoftolico 3 fobre os

desleaes , íè os houveíTénefta

pàrte
3à Companhia : efeapou o

Padre defte trabalho do mar,

porqainda ceíperavã outros na

menores na terra- q parece per-

mitio Deos aquelle, ío a fim de

nos-ficar hu teftimunhp ta cer-

to de íiia angélica pureza,

3 Os pe"rigos em que efte
,

fervo de Deos fe v-io pela paz
j

rj&°*
s
1

dos Portuguefes , & pela falva- l&rouaoi

çam das almas, foram muy grã- 1 Manoel

des : eftando na Capitania de N °^regf

Sam Vicente, íè amotinaram

todos aquelíes índios Tamo-
yos 3 excitados pelas;tyrannias,

& crueldades de alguns Por-

tuguefes , & dandorgrandes

aíTaltos nas noíías treruas , nos

mataram , 8c cativaram tan -

tos
,
quo, entraram os Portu-

guefes em penfamentos de def

povoar aquella Capitania:nam
duvidou o bom Padre offere-

cer a vida
,

pelo bem de íè-

us próximos -, depois de períua-

dir aos Potrugueles quanto lhes

conui-
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izes,que

i entre

Portu-'

'e/es, @
Tamo-
9.

convinha à boa paz com a-

quelles gentios : vayfe a elles,

& com hua confiança mais que

humana, q todosJhe julgavam

por temeraria,entra pelo meyo
de íuas aldeãs , vayos deman-

dar aos matos , viíitaos nas

fuás choupanas
,

períuadeos

a ter paz com os Portuguefes:

tudo com tam valente íuceííb,

que cjuando os noííos cuyda-

vam, que elle eíraria defpe-

dacado , aííado , & comido

'daquelles bárbaros , fe viram

com as pazes feitas , mandan-

do dez homens dos índios,

por reféns das pazes , aos Por-

tuguefes, & deixandofe a fy, &
a leu companheiro por parte

dos Portugueíèsj eftimando ef-

te voluntário cativeiro, á conta

de ver a defejada paz entre a-

quelíes,aqué procurava afalva-

çam ; íivrãdoo Deos muitas ve-

zes de evidentiííimos perigos,

porque fabendo os gentios vi-

fmhos das pazes
,
que o Padre

tratava , acodiram muitos com
fui ia diabólica , deliberados ao

matar, pêra nam haver con-

cluíam nas pazes , que julga-

vam Tque lhes nam convinham;

porém , quando elles vinham

mais furioíbs, & reíòlutos em
o matar, tanto que o Padre ap-

parecia , como fe com fua viftã

fe lhes mudaííe a natureza , &
de lobos os torna ííe em cordei-

ros,deixavam a braveza, depu-

nham os arcos, largavam as fe-

467
tas , & lançados aos pés do Pa-

dre Nóbrega, pediam pazes,os

que vinhamtom fúria infernal,

appellidando guerra. Que d'e-

fta maneira favorecia Deos , a

quem sò com olhos nelle def-

prezava os perigos,

4 Muitos outros caíos pu

dera contar, ó, deixo pêra a hif-

toria do Braíil; & també fe po-

diam appõtar muitos outros ííi-

ceífos admirareis, 8c que foram

julgados por milagroíôs, dos

quaes direi sò hum, porque nel-

le refplandece. nam menos o

poder da Virgem íàncliífima/q

os merecimentos defte íeu gra-

de fervo. Entre outras obras de

ferviço de Deos
,
que o Padre

fez no Brafil , foy a ermida da

invocaçam de Noíía Senhora

d'Ajuda, na Capitania de Porro

fegaro
, que agora he a caía de

mayor concurío, 8c dcvaçam,q

há por aquellas partem doBrafil,

pelos grades, &prod'igioíos mi-

lagres
,
que a Senhora aly vay

obrando, dos quaes sò contarey

efte,arTim por eftar authentiv-a-

do,como por fer feito em favor

defte íèu devoto Padre.

5 Eílà íituada a caía da Vir-

gem noíía Senhora da Ajuda

na coroa de hum outeiro; &
decendo delle pêra baixo, tudo

eram canaveaes de aíTucar , 3c.

terras alhèas, pelas quaes os Pa-

dres achavam grade dificulda-

de de paífage^aíTi pêra poderem

hir buícar agoa pêra a obra da

Ca/a aeN.

Senhora

da Ajuda,

q edificou

o P.Ma
mel de No
hrega.

>í

Rr 2 ermida,
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ermida , como pêra elles bebe-

rem : nam havia mais que hua

fonte
,
que eftava na raiz do

monte, & difficultavafe mais o

trabalho,por haverem neceíTa-

riamente de paííar pelos cana-
1

veaes de hu homé,que o levava

aial,& íè queixava muito, fala-

do pezadaméte dos Padres lhe
|

devaçarem,como elle dizia, fua

fazenda. O noíío trabalho era
j

grande, & o íènrtmeto dos mo-
\

radores era mayor , por verem,

que aquelles íèrvos do Senhor,

namsò tinham o trabalho de

fubir a coita do monte carre-

1

gados, mas também odeígò-'

ito
,
pelo que tomava aquelle

homem: nefta deíconíòlaçam

recorreram á Virgem d'Ajuda,

pedindolhe que os ajudaífe, po-

is a caufa era fua , lébrandolhe

íemelhãte favor,Cj por intercéf

fam de S. Clemente fizeraDeos

aos chriftãosde CheríoneíTo.

6 Logo hum dos compa-
nheiros do P. Manoel de Nó-
brega, vedo o troco de hua arvo

re aly defrõte,muy juto â ermi-

da,bradando ao cèo com gran-

des lagrimas, dizia ; feaj/ir-

gem May de 2)eos aqui nos deífe hu-

ma fonte de agoapereme , nam mo-

legaríamos a eãe homem
, mu mo-

lejiia , mais nos caitça
, Mè o traba-

lho de trazer a agod de tam lon-

ge. Tende confiança 3 irmam ( lhe

rcfpondeo o Padre Manoel de

Nóbrega) que foderofa he a Se-

nhora fera fazer mayores milagres.

Vamfe daly todos , feguindo

ao meímo Padre com muita

fê , a dizer miíla na capella,

que hiam fazendo da Senhora

dAjuda ; eis que eftando hum
ú*ellesno méyo do divino íacri-

fício (coufa maravilhoía,como

íè nâquelle inftãte bateííe Moy-
fes

3
cõ a vara na pedra dodefer-

to,quãdo Deos lhe mãdou,qlhe

falaíTe pêra dar agoa ) arrebéia

de íubito hu grade torno de a-

goa no lugar aíínalado, no tro-

co da arvore , junto do altar dá

Senhora,cõ efpanro, & admira-

çam de muitos, q cõcorrèrsm a

ver efta agoa verdadeiramente

milagrofa: entre os quaes també
acodio aquelle home íenhordo

canavealjévergonhado já de íua

pouca piedade cõosPadrc5,ficã-

do d'aly por diãte o mayor de-

voto da Cõpanhia, q houve na-

quella terra:íendo em tudo efta

agoa mais milagrofa
,
que a de

Moyfes
;

pois aquella foy t a-

goa de contradiçam, como lhe

chama aEfcritura, & efta foy a-

goa de paz,& de concórdia; a-

quella repartioDeos a rebeldes,

& incrédulos , efta deo a ítus

fieis,& devotos; aquella por in-

terceífam de Moyfes , efta por

via daVirgê íànclimma, obriga-

da das lagrimas do P. Nóbrega,

& de íeus companheiros.

7 Voou a fama defte pro-

dígio, concorréo infinita gente,

a ver com íèus olhos tam gran-

de maravilha , nam ceftando

i

;
Nora-ve,

Deos do

Nohreg

Num. c.2<

1 1. Pe rcnt

vuga bis (Ih

egícífx fur

<JU3 Jargil

rose.

mKygM
<k húa]

tede aqb

b
N um. 20,n

Hxc cfl aqi

cctradidio;

-Num ie I
Audite rebi

les,&inc:ed

Ji.



Ill ' * "
'

Livro terceiro. Cap. Vill. 469

nâaho~<

ha na*\

ella cr-

eia mui
mila -

tf.

me revê

\am de

êmorte>

de dar infinitas graças áVirgem

Senhora d'Ajuda , & crecendo

cada dia na opiniám, q tinham

da virtude do Padre Manoel de

Nóbrega, a cuja interceííam

atribuíam beneficio tam ííngu-

lar, & obra tam prodigioía ;
&

como os milagres da Senhora

começaram com agoa tâm a-

bundante,que afnda hoje corre,

moftrou a Virgé gloriofa a gra-

de abudancia de miigares ,
que

haviam de fahir daquella fua

taíâ,como de fonte de graças, e

favores do çèo ; os quaes , em

grande parte fe devem a efte

gra nde fervo do Senhor.

8 Eftando finalmente o

Padre Manoel de Nóbrega na

Capitania do rio de Ianeiro,

aonde vivecPbs últimos três an-

nos, temos por coufa certa,que

lhe declarouDeos noíípSenhor,

cj era chegado o ditofo fim de

feus dias. Nam tomou efta ale*

gre nova deícuydado a efte vi-

gilatefervodo Senhor,foy tam

grade aalegría,cj todos advertia

nelle,q tinha algua/novade gra-

de cõíòlaçam.fahiofe logo o bõ

velho,como pay,cj era em oSe-

nhor de todas aquellas gentes,a

defpedirfe por toda a cidade dos

amigosAdevotos daCõpanhia;

davalhes as graças pelas chari-

dades recebidas , .exortavaos á

piedade,& âvirtude,abraçavaos

como filhos muy amados em o

Senhor,&mais cõ lagrimas^cõ

palavras,lhes dizia,qfe ficaflem

embora,porque elle íe hia, pêra

mais o nam veie nefta vida. Pa-

reciafe efte apai tameto cõ o do

Apoftolo Sam Paulo, d quando

queiêuoíe embarcar pêra íeru-

íàlem, tiiíTe aos que o acompa-

nhavam,^ nuca mais o. veriam;

com a qual nova de tal manei-

ra fe lhes quebrãtâram os cora-

ções, que diz o fágrado texto, q
abraçandõíè todos com o Apo-

ftolo , fe fez naquella praya hú

grande pranto/

9 Semelhante fentimento

a efte houve no rio de lancho,

quando o bom Padre Manoel

de 'Nóbrega difte àquelles feus

devotos,que fe hia, pêra nunca

mais o veré; & como ao presête

nam viamembarcaçamajguma

naquelle porto, lhe perguntava

pêra onde íe hia- elle, levantado

os olhos pêra o cè.o, dava a en-

tender, que fua viagem era pê-

ra a gloria 5 daqui vieram a

íaber,que a ftavegaçam era pêra

o céo : acompanharamno atè o

Collegio , no qual fe recolhèo;

& recebidos os facramétos ne-

ceífarios pêra aquella hora, ei-

rado, como fervo fiel, vigiando,

& efperando a hora , em que o

Senhor o havia de vir chamar-

foy elle fervido de o levar pêra

fy, aos deíôito de Outubro , dia

do gloriofa Evangelifta Sam

Lucas ,
que pêra elle foy dia

fatal, dia aílinalado, &dia bem-

aventurado; porque nefte m.f-

modia naceono mando , nefte

Ait.c10.tt.j7

Dolentes ma-

ximá ia veibo

(juocl dikeist,

quoniatn am
plu:s iaciS eius

non effènt vi-

furii

Mornoem
iSJeOu-

tubro, com

notáveis

iircunfiã-

cias.

n

lH

Rr 3
toy
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O P.Ma.
mel de No

Irega foy

Apofioh

doBrafíí.

foy admitido na Religiàm , &
nefl:e,fahiqdo do mudo, entrou

no cèo.

i o Efte foy o ditofo'fim do

Padre Manoel de "Nóbrega , a

quem nam tomou a morte def

cuydado, mas muito fobre avi-

fo , & muy bem appàrelhado;

!

nam morreo como covarde,|

mas como foldado valente , &
como miniftro fiel do Evange-

lho,peleijando contra os vicios,

enfinando os ignorantes, & cõ-

vertendo o's gentios. Foy varam

a quem verdadeiramente pode-
j

mos chamar Apoflolo do Bra-

fil, como a S.Franciíco de Xa-
vier do Oriente. Elle foy o pri-

meiro religioíbda Companhia,
que defembarcou

, .& pos o pè
na terra do Brafil , íâhindo da:

nâo com huma grande cruz ás

coílas,feguido dos mais compa-

1

nheiros
, & acompanhado dos

Portugueíes, todos com muitas'

lagrimas de dcvaçàm,quelhe
caufavam as muitas, que o Pa-

dre derramava,até que arvorou

eíte divino final no lugar, em!
que por entam fe alojou, com
íua gente

, o governador Tho-
rné de Souíà. Elle foy o primei-

ro, & principal da Companhia,
naquella província, que aturou

neíle grande trabalho
, contr-

nuanJo por eípâço de trinta

annos naquella nova,& tam in-

culta vinha do Senhor , íòfren-

do com rara paciência os cuí-

tumes , & barbarias daquelles

índios, a variedade dos climas,

que mudava, a pobreza quena-

quelles primeiros tempos foy

muy apertada (por nam termais

que as efmolas dos fieis ) os ca-

' minhos muy compridos pela

falvaçam das almas , andando

por aquelles matos,& navegan-

hdo aquelles mares, com muitas

tormentas j &'huma vez pade-

i

cendo naufrágio junto a S. Vi-

|
cente, perdendoíe anão , & eP
capando elle milagrofamente,

fem faber nadar; & íòfrendoas
1

mais difficuldades ,que atrás ap-

pontamos
,
que bem íe deixam

ver quam grandes feriam, em
tempos , em que a barbaria a£
íim reynava nos gentios , & os

vicios aííim dominavam nos

Portuguefes.

1 1 Ém todos eftes annos

foram nqtaveis os augmentos,

que teve efta Chriftandade do
Brafil , com os trabalhos defte

bom Padre, de quem podemos
dizer, que a elle devemos toda

aquella Província
,

que aly

tem a Companhia, porque el-

le a plantou , elle a regou , & j

Deos,a acreccntou ( como íãm
Paulo dizia) Elle fundou o Col-
legio

,
que temos na cidade da

Bahia,que he o piincipal,& ca-

beça de toda aquella Provín-

cia
; elle também começou o

Collegio de Piratininga, & d'a-

ly o padou, & fundou na cida-

de de S. Sebaftiam no rio do Ia-

neiro: elle fez a cafa de SVice-

"teT&T

j

Do mu
que oBr

\jildeve

|

P. Mam
de Nobr.

r.ad Cor. j i

CEgoplã^
Apollo nigi

VI t ,I>£US *\

Jccrcmcntw
dcdit.



Livro terceiro. Cap.iX.

'oy o pri-

meiro Pro

nn ciaido

íraJiL

te,& a de Porto feguro , aonde

deixou edificada aquella ermi-

da milagrofa da invocaçam de

noífa Senhora d'Ajuda, 8c ago-

ra he a caía de mayor romagê,

& devaçam, pelos grandes , &
prodigioíbs rmlagres,que aVir-

gem íacratiíííma aly vay obra-

do: elle foy o primeiro Provin-

cial cio Braíil; pofto que por ef-

paço dos primeiros dez annos

foy fuperior de todos os noííos,

fem titulo de Provincial
,
por

'[ fer fubordenado, & fogeito ao

Padre meftre Sirnam, que tam-

bém era Provincial do Braíil,

como ainda agora o Provincial

de Portugal o he também dos

noííos religioíòs , que refidem

em Africa, nas partes de Ango-

la,& Cabo verde. E porque o

Braíil neftes princípios foy co-

lónia de Portugal, por iíío,com

boa licença dos Padres daquel

la Província, & de quem ao di-

ante tomar o cuydado de efcre-

ver eftes glorioíos ttabalhos, fi-

zemos efta èommemoraçam
x

(Sc lhe faremos outras ao dian-

te)ainda que muito pormáyor,

deite grande fervo do Senhor,

a quem todas aquellas vaftiííi-

mas terras do Braíil teram eter-

nas obrigaçoens ; mas porque

também as devem aos feus bõs

companheiros, que nefta occa-

liám o íêguiram, quero breve-

mente fazer delles algu-

ma lembrança.

C A P I T V L O IX,

Dafebreve relaçm do Padre

loam de Afpcuelta , que foy

hum dos companheiros do

P. Manoel deNo-

. bre?ajiami[sam

do Brajíl.

47 * $p^ |

io.

i TT~1 M
f~< drc

M companhia doPa-
'

e Manoel de No-
ega, mandou o Pa-

dre meítue Simam finco reli-

gioíbs de muita virtude, & ze-

lo , como gente efcolhida por

tal íuperior,os quaes todos tra-

balharam, & acabaram fanófrí-

mente, naquella glorioíã em-

preza ; hum delles foy o Padre Quem foy

loam de Afpilcueta,namral do °.P - I

r
0ãm

Revno de Navarra , fobrinho
e £*

'

do celpbre doutor Martim de

Aípilcueta Navarro,Ca thedra-

tico de prima da' faculdade de

Cânones , na iníigne Vniveríi-

dade de Coimbra,em cuja caía

eftava,& delia entrou naCom-
panhia , no anno de 1 544. co-

mo dúTeraos no livro primeiro;

& por fer peííoa de grande exé-

plo, Sc conhecido fervor do be

das almas , o eícolheo o Padre

meftre'Simam , o qual fé nam
enganou no bom çonCeito,qiie

delle tinha , porque trabalhou

no Braíil na cõveríamd*aqúella

lib.i.cap 39.

6.

Kr 4 rena-

;

L
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Famofo

malfeitor

deflerrado

no Brafil.

gentilidade, com grande efpiri-

to , & com notável exemplo de

mortificaçam , & perfeita cha-

ridade. E porque os exemplos,

que neíle particular nos dei-

xou entre os índios,& entre os

Portugueíès,fam muitos,&muy
eminentes , Sc nam fe podem

contar todos
,
quero referir

hum, pêra que d'elle tiremos os

mais.

2 Havia por aquelle tempo

no Brafil muitos malfeitores,

degradados de Portugal
(
que

fempre eíla praga perfeguio ao

Brafil, Sc as mais conquiílas de-

ite Reyno ) entre outros havia

hum famoío degradado, que ti-

nha por nome o Barbofajoqual

tinha alcançado em Lisboa,en-

tre os alentados
,

grande fama

de valente , de temerário, Sc a-

trevido; em fim era home delâl-

mado, livre nos cuílumes , de-

fembaraçado na confciencia,

accommodado pêra qualquer

roim acometimento , infigne

mal feitor , & dos que tem por

vida própria tiraras alhèasj com
o qual nem a rezam tinha lu-

gar , nem as juftiças do Brafil,

nem ainda as de. Portugal po-

diam prevalecer
;
paíTandofua

intrépida oufidia por toda a

força, Sc refiftencia , como fe

vio ni cidade de Lisboa,aonde

acoífado huma vez dás armas
de hunrcorregedor, & d'alguns

|

alcaydes com muitos miniítros

te juftiça, fe acolhéo à Sè
;
mas

nam lhe valendo iagrado
,

por

cauíà de íuas boas obras , fe re-

tirou com as armas nas mãos,&

íè fez forte na torre dos íinos,

Sc ahi fedefendéo por muito

efpaço de tempo, contra todo

o poder da juftiça, valendofe de

eípingardas3 & piftolas , de que

andava cercado, & finalmente

da eípada,que efgremio galhar-

damente . E vendoíè finalmen-

te em rifco de fer entrado, qual

o fero leàm
(
que cercado de

grande multidam de caçado-

res, fe eftá enibravecendo con-

tra as lanças ; Sc porque nam
pôde defpedaçar com as unhas,

& desfazer com os dentes aos

que o querem matar ,o.fFerecido

à morte , dà hum íàko entre os

chuços dos monterros , Sc fòbre

os. vehablos dos caçadores ) tal

o atrevido Barbofa , vendoíè sê

eíperança deeíèapar á juftiça,

com huma Cega temeridade,

faltou daquelh aka torre,&de ;;

tal maneira veyo rodando pe-

jas muralhas abaixo , que ficou
j

fem leiam alguma de eonirde

raçam
(
que fe fora outro qual

quer fogcito neceflat io pêra o

bem da republica, nam jefcapa-

ria com vida
,
que taes fam os

defmanchos da fortuna)

3 Mas veyo finalmente

efte bravo touro a fer agarrado,

(q efte ofrkio nam dura muito)

Sc metido no limoeiro , aonde

efteve carregado de ferros ; Sc

depois de larga pri-íam , foy de

Iterrado

Anno t

Copdníà

io.

Nctanjei

tmeriái

de defli

homem.
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aler.Epifc.in

icdam (etlm.

õ intcreli cui

uêti eroges,

in cmm re-

íititUominus

ttú meteaiur

le qui poílu-

,t, icdquzrit

nalitcrprxlUt

uidonat.

mfide chn

'tdade- do

p.Ioam de

dffikue-

fterrado pêra o Brafil
;

porcjuc

efta* íãm as commendas , com
que íàhem femelhantes frõtei-

ros. Nam mudou o Barbofa o

animo com a mudança da ter-

ra ;
era o mefmo no Brafil, que

tinha fido em PortugaI(que aí-

fim euítuma íuceder) fervindo

de efcandalo aos Portuguefes,

& de terror aos Braíís
;
que sô

com ouvir íeu nome,fugiáin eí-

pavoridos. Andando o tempo,

quiz a mifericordia divina do-

mcfticar efte léàm, & abrandar

aquella natural ferocidade,com

hama larga doença, que o poz

em grande aperto, & em igual

deíèmparo, nos braços de toda

a auferia, fora da povoaçam

dos Portuguefes, em huma po-

bre choupana,fem haver quem
tiveíTè eompaixam de feu lafti^

moio eftado. Sabendo difto o

P* Ioamde Afpilcueta,nam lhe

íòfréo fua muita charidade dei-

xar de acudir a efte miferavel,

como quem tinha diante dos

olhos a doutrina a dos fanctos

Padres, que nos enfinam
,
que

nam havemos de atentar a pef-

loa a quem íêrvímos,fenam ao

Senhor j por quem íervimos:

porque Deos refpeita a boa võ~

tade de quem dà, & nâm aten-

ta as roins obras de quem rece-

be. Vayfe aonde eftava quafi

morrendo, vifitao, confolao, a-

limpao,& provéo de todo o ne-

ceííario, & com muita vontade

íê lhe cffcrece pêra o fervi r , &

curarem quanto a doençacon-

tinualTe.

4 Aceitou o doente o fer-

viço
, com animo mais izento,

que agradecido
;
porque ainda

que^a doença lhe tinha que-

brantadas as forças,nam lhe ti-

nha mudada a condiçam; toma-

va o que o bom Padre lhe fa-

zia , nam como graça voluntá-

ria , mas como ferviço devido:

melhorou alguma couíà o d,e-

te, na enfermidade, mas nam fá-

rava na condiçam ; continuava

o devoto enfermeiro com tan-

to amor,& humildade,como fe

ferviííe ao mefmo Chrilto em
peííoa : & depois de períeverar

muito tempo (porque a doença

foy larga,&quafi habitual) com
todos os bons officios de chari-

dade, nunca pode tirar delle hu-

ma boa palavra > antes perpe-

tuas queixas3& reportadas, muy
conformes à* dureza d'aquelle

tam afpero natural , confervan-

dplhe Deos a vida, nam menos

pêra o converter a elle,que pê-

ra exercitar o Padre
;

que fim

os dous fins pêra que Deos(co-

forme a S. Agoftinho
b

) íiiftenta

a vida a hum mào homem: fol-

gava o Padre com a océaílàm

de exercitar a paciência,& cfti

mava verfe culpado por efte

homem , aonde cl-le cuydava

que podia agradar muito ao

mefmo Deos.

5 Entrando hum dia oPa-

ore a vifitar o feu Barbòíâ, com

hum

oAfTIU) dá

Cofmhw

10.

Aug. in PF. f^

ad 1 . ye<£ Om .

n',ô malus aur

ideò vivit ut

corrijjatur, aut

idcò vivit ut

percum bónus
ekcrceatut

.
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"brislo a£

1549;

Notável

ingratidã,

C£ ditreza

ítC,t<i l)0-

rném.

Como efle

homem fe

mudou,®

fe e mê dou

hum mimo,que denovo lhe of-

fereciajelle com a msíma dure-

za fe começou a queixar , & ao

reprender de o nam íèrvir co-

mo pedia a qualidade de íua

peííoa. Calouíe o -padre por en-

tam,mas d'ahi a pouco, armm-
dofe com humasdifciplinas, íe

ppzde joelhos diante do Teu

enfermo,& pedindolhe perdam
das culpas, que tinha cometido

em o curar, & íêrvír , íe virou

pêra huma imagem de Chriílo

crucificado (que pêra eíTe eífei-

to puzera diante) & defcobrin-

do as coílas , fe começou a dis-

ciplinar rijamente , tornando o
caftigo, & fazendo penitencia,

por quarn mal o tinha fervido;

Sc pedindo ao Senhor, que lhe

dèífe perfeita faude. ;

6 A vifta defle efpe&a-
culo fe nam pode conter mais
aquellc peito de pedra

, que fe

nam abrandaífe «com taes gol-

pes de charidade ; & dando lu-

gar à rezam, conhecèo fua du-

reza^ ingrandam,de tal forte,

que arrebentado em lagrimas,

com grande Ímpeto íe arreme-
çou fora da cama, &'deitando-
fe aos pès do bom Padre, levã-

tando a voz cmgrito,começou
a dizer: Nam atenteis

, Padre, Pêra

minha mgrandam,(^ Icucurajorquc

mmgrandes peccados fim caufa de

eu nam ufar de rezam
, ffi ferpeor

fie tom bruto a-nmal;VoJ]a paciência,

vcncéo minha dureza
,
$> voffa chan-

ddde mmha mgratidam : eifme aqui,

Unhado avtííos pés , venham fobre

mm efes açoutesque vojfa innocencia

nam merece : eifme aqui trocado
, tf^r

arrependido
; Çgf aquelle a quem nem

m jufiças\ nem os perigoy,nem as ddé-

ÇM,(êfr mferias
,
puderam nunca a-

manfar j com voffafanBa humildade,

(gr rarapaciência, tendes vencido, (fa-

de bravo leám , tornado hum manfo

cordeiro;
(gfr

pois ategora , com. tanta

chdndade,tratajles de meu corpo doe-

te3 tratai daqui por diante delia alma

perdida) , contaya entre o numero das

que blefes bufear ao Brafil, me com a

graça divina (que por v&jf& meyonella

finto ) efpero de vos dar perfeitafatif

façam avos
, (^ ao mundo todo de

meus enormes peccados: aííim luce-

déo , porque melhorando na

faude, Si na alma , ficou total-

mente outro, & fe teve por cou

íã milagroía a mudança, Sc cõ-

verfám deite peccador
3
que d'a-

ly por diante íè trocou de tal

maneira, que ninguê o julgava

pelo que tinha íido,fenam pelo

que viam que era
5 todo beato,

Sc compungido, íem fahiroun-

ca da noíía Igreja, feguindo

fempre os confelhos do Padre;

que tal he a força da divina

graça , 8c tam glorioíàs fam as

viclorias da paciência: & nefta

fan&a vida acabou, com gran-

des mqílras de íua íalvaçam,có

huma mudança tam notável,

que bem a podíamos chamar

com o Propheta * Rey
3 mudan-

ça da mam direita do Excelfo;

deixandonos eíte fingular exe-

pio

Armo 1

CoparJn

10.

Notável

câverfm.

dejle ho-

mem.

pf.7ú.D..,.

Hzc twurario

dexteri ex-

cclfí.



>d Cor, 13.4
laritas patiê s

.t benigna

omo o

"loam aà

wâlcuetâ

ntroupe -

1 fertá?)i.

coverter

s índios.

.

pio da grande paciencia>&cha-

ridade de tam charicativo Pa-

dre^ deita, como de amoítra,

podemos tirar a bondade defte

panno: 8c poderemos entender,

que nam ha.penha.icQ tam du-

ro por natureza, que íè nam do-

bre com a brandura da chari-

dade , que juntamente ( como

diz S. Paulo) he paciente -pêra

íòfrer afrontas , & he benigna

pêra fervir enfermos. '

7 E pêra que entendamos,

que eíla admirável charitiade

Te nam limitava fó aos Portu-

guefes
,
quero também contar

outro cafo, do qual conftará

quanto fez , & quanto padeceo

efte grande íervo do Senhor

pela falvaçam d'aquelles ín-

dios : nam fe contentava com

os que tínhamos nas aldeãs, ju-

to das noíías Capitanias,fenam

que tratou também, de os hir

demandar muito aolonge, pêra

que nenhuns lhe efcapaífèm, a

quem queria íâlvar a todos: cõ

hum animo, a juízo dos homês

temerário, fe metéo mais de

duzentas íegoas por âquelle fer-

tâm do Brafil, caminhado fem-

;

pre a pé por matos incultos , &
por charnecas bravias > habita-

das de grande numero de bru-

tos, &'de.férasK cada huma das

quaes parece que tinha em fuás

unhas-, & dentes a vida de quê

portaes bretthas fe atrevia an~:

dar fem 'guia pêra os caminhos,

íèm mantimento pêra a íuften-

taçam, &coiti tantas incomma-

didades , & aíperezas
,
que íè

nam fora o grande amor de

D,eos (que era o maná pêra elle

por aquelles defertos, mais íua-

ve do que foy o outro pêra os

filhos delfrael) mal fe pudera

imaginar, que.póderia elle aca-

bara jornada
;
íèm primeiro dei-

xar a vida:. mas guiado pelo Se-

nhor, a quem fervia , & traba-

lhando incaníavel* por manife-

ftar3os Brasis feu fan&o nome;

perfeverou com humà fortale-

za invencivel;humas vezes por

terra íalteado de feras • outras

por agoa paliando rios, & en-

trando por gi-andes alagoas,buí

cando ovào com muitos peri-

gos; ora errando por caminhos

eftranhos , & nunca trilhados

com pès humanos: até que com
ditoío íuceíTo acertou , & deo

com muitos gentios , os quaes

hia bufear , guiado pelo Spirito

fanóto, que o encaminhava pe-

los defeitos, 8c o livrava dos pe-

rigos pelas brenhas (qual a le-

ta,que o foldado do campo del-

Rey de Syria
c
embebêo no ar-

co, & atirou contra o exercito

delRey de Ifraefpoíto que de-

pois de deípedida , foíTe como

perdida; cõ tudo Deosa guiou

tam direita,& certa, como fe o

coche do Rey foífe a barreira,

que demandava, Sc íèu peito o

alvo a que fe tirava) Am" guia-

do o Padre loam de Afpilcue-

• ta, ainda que parect que hia er-

•1151151

3. Reg. c. £2

n.34 Viraatê

quiciã tetepclrc

arcu.u-, inci.-t

tu faoitã <iiri -

gens, 6c c:iíii
,

percufsit rege

lítael.

r;ado
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'fltnc. j». n.if

Intènir eu vir

cirãrê inajro,

•& iruerrogavk

euquid quxrt-

tet , at illc ref-

poiviit, fratrcs

meos tjuxto.

£07/20 tor-

nou defla

nntraJape

jofertàm.

rado por aqueiles matos , Deos
o encaminhou, pêra achar, 8c

trazer ao céo muitos gentios,

mais metidos no inferno com
feus peccados

,
que no fertàni

com íuas choças.

8 Quem por aquelles ma-
tos incult©s,&deshabita<Jos^n-

contraííe aeíte bom Padre?jul-

(

garia,fem duvida, cjue hia erra-

do, & que andava .perdido, &
lhe poderia perguntar, como a

Iofeph
a antigamente pergun-

tou o cjue o achou no campo,
aquém baícavaí& dit também
lhe poderia dar a me.fma repo-

íta,dizendo, que buícava a feus

irmãos
,
que eram os índios do

Brafil : & por iflo quando mais
errado nos caminhos , entam
mais acertado nos intentos- &
quando mais perdido entre os

homens,entam mais bem acha-
do entre os Anjosjque nam po-

deriam deixar de feítejar nos
céos âs converfoens de tantos

peccadores no Biaíil. Tornou
finalmente com vida deita no-

tável emprefa , depois de lutar

com tam poderofas dificulda-

des, muy rico
, & carregado de

defpojos, com grandifsimo nu-
mero de índios, que trouxe pe^

ra as aldeas,pera os domeíticar,

bautizar, & doutrinar, livran-

doos do cativeiro do inferno,

alegre pelos ver portos na li-

berdade de filhos de Deos , &
no caminho da falvacam. Po-
rém, pêra que até nifto imitaííe

áquelle bom paítor
,
que veyo

do céo buícar as ovelhas per-

didas no deíèrto deite mundo,

pelas quaes poz a própria vida.

tornou deita miffám o P. Ioam
de Aípilcueta tam mal tratado

na íaude, tam desbaratado no

veítido
3tam ferido, & eícalavra-

do pelo corpo
,
que depois de

chegar , em breves dias deixou

eíta vida mortal , depois de to-

mados os facramentos,& fe foy

a gozar do fruito de feus traba-

lhos em a eterna, aonde acharác

o premio merecido em cami-

nhos tam aíperos, & por traba-

lhos tam gloriofos.

CAPITVLO X.

Dos mais companheiros do

Padre Manoel de Nóbrega

mfiã miffãm do Brafil, aue

firam os Padres António Pi-

res3htonardo Nunes, Vi-

cente Rodrigues
3 í3

Diogpjaco-

me.

Outro companheiro

do Padre Manoel de

Nóbrega, foy o Pa-

dre António Pires,, varam apo-

ítolico , Sc que paííou grandes

trabalhos em cultivar, defen-

der , & doutrinar os índios do

Brafil : edificou muitas Igrejas,

traba-

ComoDi
o ktou

rafy.
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trabalhando por fuás próprias . i ram tam reformados
, q íc-nãm

mãos em o officio de pedreiro; |
conheciam a íy mefmos, eípan-

começou o Collegio da Com- I tados de tam notável mudãça,q

panhia em Pernambuco; & em Deos nelles tinha obrado
,
por

tudo procedeo como bõ copa-
j

j

meyo do grandezelo d*efte fer-

Leonar

Nunes
igrande

'jsiona -j

> no Bra

nheiro de ta iníígne varam; &
finalmente recolhendofe das al-

deãs dos índios, pêra oCollegio

da Bahia, doqual era fuperior,

com grande fraqueza,& enfer-

midade, que ganhou, vifitando

aquelles chriMcs,&defcorrêdo

por aquelles matos,veyo a mor-

rer como verdadeiro fervo de

Deos,occaíionadofelhe a morte

cõ o grade trabalho, qlevava no

ferviço, & ajuda do próximo ; a

qual foy muy sétida dos Portu-

gueíês,cj nelle perderam verda-

deiro pay ; & igualmente foy

chorada dos índios, que o tinha

por meítre,& emparo.

z Veyo tãbé cõ o P. Manoel

de Nobrega/oP.LeonardoNu-

nes,oqual,pouco depois de fua

chegaria áquellas partes,foyma

dado pelo P.Nobrega àCapita-

nia de S.Vicente,na qual havia

algus finco lugaresde Portugue

fes,q neceíUtavam muito da boa

doutrina de tal miííkmario,por

á, os màos curtumes , & efcãda-

lofos peccados deftesPortugue-

fes,em parte e'ram peyores q os

mefmos Brasis, nam tédo quaíi

mais q o nome dechriítaos ; os

quaes, cõ a prefença do Padre,

cõ fua sada doutrina,grãde pa-

ciência^ bradura de cõdiçam,

que Deos lhe comunicou ,'ficá-

vo de Deos; ao qual ficaram ta

aíTeiçoados, que logo lhe edifi-

caram cafa, & igreja, com tanto

fervor , & com tam efpecial

vontade, que os principais da

terra traziam a madeira do

mato às codas , contribuindo

todos com fuás efmolas, pê-

ra obra tam íànda , & cre-

cendo nelles cada dia tanto a

deva çam,& bom exemplo com

as prègaçoens, & bõs confeito

do Paire; que muitos, que quaíi

nunca fe tinham confeííado, né

comungado, frequentavam cf-

tes Sacramentos, com notável

devaçam,& piedade, cada quin-

ze, & cada oito dias.

3 Depois de reformados os

Portugue fes, entendèo na con-

verfám dos gentios, 8c na liber-

dade dos índios ; em ambas ef-

tas coufas teve fuceíTosglorio-

fifsimos, que deixo ao hiíloria

dor da Chronica do Brafil. Cõ
tal prèíTa corria aquellas aldeãs

dos Indios.prégando no mefmu

dia em muitas partes, &acodin

do aos sãos cõ a doutrina, Sc cõ

o remédio aos enfermos, que os

mefmos Brasis, q cuítumam fer

muy ligeiros em correr, 8c ma-

rejar por aquellas brenhas , o

nam pediam alcãçar,&lhecha

mavam em fua lingoa, o Padre

Chamá-vâ

lhe os ín-

dios o P.

Foador,

Ss Voa-

mi

Hmm

w,M >
. >rm&^ssi)!i
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Voador, porque a charidade o

fazia de ferro pêra trabalhar, e

o veítia de azas pêra voar. En-

trou mais <íe cem legoas pelo

fertámjtirou das unhas dos Ta-
moyos muitos Portuguefes , &
Caíèeihanos cativos j bautizou

milhares de índios, cõ grade tra

balho, mas cõ igual proveito.

4 Depois de tantos exer-

cícios de charidade, &religiâm,

que o Padre Leonardo fez na-

quellas partes do Brafil, veyo

finalmente a morrer por obe-

diência, porq mandandoo cha-,

mar a Roma noíío íànóto fun-

da dor(pera tratar cõ elle,como

cõ teftemunha de viftadobem
daquella nova Provinda, que
que noíTo glorioíb Patriarcha

tanto deíêjava promover ) aca-

bou a vida com quaíí todos os

que vinham na viagem, em hú
laftimoíò naufrágio , do qual

eícapâram poucos, que nos de-

ram larga noticia do muito que
o Padre trabalhou em ajudar

os companheiros, naquelle ul-

timo perigo
, confeííando a

huns , & animando a todos;

morrendo finalmente afogado
no mar,depois de tantos traba-

lhos levados na terra do Brafil,

dandoíe por mais contente cõ
a fepultura nas agoas do Ocea-
no, que os Reys gentios com as

pyramides de Mernphis em E-
gypto.

5 Foram mais de Portu-
gal neíla miííám com o Pa-

dre Manoel de Nóbrega pêra

o Brafil , dous Irmãos
,
que lá

fe ordenaram de miífa j hum
d'elles era o limam Vicente

Rodrigues, o quáPfoy Irmam,
fegundo a carne, daquelle gra-

de íèrvo de Deos o bom Pa-

dre Iorge Rijo
,
pay de todos

os que nos criamos no Collegio

de Coimbra , aonde foy mini-

ftro por efpaço de mais de fin-

coenta annos, de cuja entrada

na Companhia já fizemos men-
çârn. Trabalhou o Padre Vice-

te Rodrigues cõ muito louvor,

& igual merecimento, naquel-

la província , reíidindo em va-

rias partes , correndo toda a-

quella cofta, convertendo gen-

tios
, pregando aos Portugue-

íès , curando os enfermos , &
exercitando todas as mais bo-

as obras, que fe efperam de

hum zeloíò miííionario $ re-

colhendo de terras tam efte-

reis copiofiílimos fruitos , no
trato , & comercio das almas,

que ofTereceo a íèu creador,

em cujo ferviço finalmente a-

cabou , trocando a terra do
Brafil , aonde tanto traba-

lhou
,
pelo cèo , aonde foy deí-

caníâr : procedendo fempre,

como homem a quem Deos ti-

nha milagroíamête comunica-

da íaude, quando eftava mais

defefperada
,
por meyo do Pa-

dre meftre Simam, como conta

o noíío Padre Oi ladino ,& nos

ao diante referiremos.

."
67Õ

P. Vk

trabai

muito

Brafil.

Lib.a.c.

;

n.8.

Vide Orl. li

n Si.
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I Diogo'

acome fa
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*.ra dar

j

isíndios.
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6 O outro companheiro

do Padre Manoel de Nóbre-

ga , foy o Irmam Diqgo Iaco-

rne,que là íè ordenou de mififa,

o qual, eft chegando ao Braíil,

foy logo enviado a Capitania

de Sara Vicente , com o Padre

Leonardo , aonde fez grandes

ferviços a Deos , & daly foy

logo á Capitania do Efpirito

fancto, acodindo íempre a du-

as aldeãs
,
que havia naquel-

la Capitania : & pêra ter

contas de rezar
,
que dar aos

novos Chriftãos , no tempo,

que lhe ficava de íiias obri-

gaçoens, fe punha á tornear,

& a fazer .roíàrios
,
que re-

partia pelos Chriftãos. , pêra

que nam tiveíTem efcufa de

nam rezar j & pofto que nun-

ca tinha aprendido efte oíBcio,

com tudo a charidade, i que he

muito ehgenhofa, lho enfinou.

Foy efte bom Padre o primeiro

que no Brafil deo motivo, pêra

entre os noííos íê renovar oque

antigamente faziam acjuelles

íànctos do ermo , cie que fala-

mos no cap. 1 2
b
do fegundo li-

vro, procurando laber algum

offício mechanico, fervindo-

Ihes efta occupaçam
,
pêra evi-

tarem aociofidade, nos tem-

pos, que lhe fobejavam, & pe-

ia ajudarem íua íuftentaçaói,-

com o trabalho de íuas mãos,

Sc com o íuor de feu rofto;

& aííim íaifemos que tivemos

no Brafil , nefte tempo , in-

fignes officiàes,pedreiros , car-

pinteiros,çapateiros,ferreiros;&

de outroslèmelhãtes officios^x-

ercitados por muitos noííos , q
sedo nobres por natureza, íè fa-

ziam mechanicos por vonta-

de ; & nam tendo meftres

,

com quem apprender , fahi-

am officiaes infignes
,
pêra po-

der enfinar
; ufando d'eftas

traças , pêra acodír àquellés

pobres Brafís , nam sò com a

doutrina efpiritual , mas tam-

bém' com o remédio tempo-

ral
;
porque a charidade he

muy íàbia, & defira -

}
Sc mais

valentes officiaes íayem , os

que apprendem pêra ajudar

ao próximo , que os que tra-

balham pêra ganhar dinhei-

ro . E nam foy efte fancto

cuftume exetcitado somente

pelos antigos Padres no ermo,

& continuado pelos noííos

Religiofos no Brafil ;
fenam

que também foy exercício pró-

prio de Apoftôlos , pois ve-

mos que íàm Paulo, no tem-

po que lhe ficava de pregar,

exercitava o officio de fazer

tendas , ou cabanas, que nif

íò vem a dar a arte fcenofa

-

ctoria , de que fala a Efcri-

turanos Actos c dos Apoftolo,:

de maneira
,
que aqnelle gran-

de Apoftolo, Príncipe da Igre-

ja , vafo de eleiçam , íecre-

tario de Chrifto , a quem eP

tavam abertos òs thefouros da

gloria , vivia tam privado dos

Muitos

nojfos Pa-

dres no

Brafil ex-

ercitavam

ofícios me
ihankos.

.o. 18. n.3.

[Erant autei

fcçnoía&oriae

Ss i >ens
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P. Diogo

Iacome.

bens da terra , que lhe era ne-

ceífario íuar
, pêra íe íuftétar,

pêra que entendamos, que per-

'.mtioDeoSjqhouveíTe pobreza

no mundo, mais pêra exercicio

Je fanctos
, que pêra caftigo de

peccadores.

7 Delia maneira o bom
Padre Diogo Iacome deo exé-

,por nos vir trazer a vida da

falvaçam. Eftes foram breve-

mente referidos os fuceífos do
P.Manoel deNobrega

;
eftes fo-

ram feusditoíos companheiros,

que deixando olufhofode Por-

tugal , fe foram embrenhar nos

matos do Braíil : vivendo com
muitos trabalhos entre barba-

pio com os ofíicios mechanicos ros, mas defeanfando na morte
entre anjos.

CAPITVLO XI.

Entra na Companhia oPa-
dre Gonçalo Alvares que

ao diante foy Vifitador e-

leito do lapam : dafe bre-

vemente conta de fua vida,

& morte-ghríofa , naspra-

yas do lapam , em companhia

do Padre ManoelLopes
de Bulham.

1 \/i Vit0 ná S íàhimos

1Vi" do Collegio de Co-
imbra, de caminho

pêra o B^Cú cõ o P.Manoel de

Nóbrega; he têpo de darmos lâ

huma chegada, & concluirmos
com as couíàs defte anno de

1 549 . fazendo huma breve, &
devida mençam de hum notá-

vel varam , chamado o Padre
Gonçalo Alvares, ò qual nefte

meímoanno, em que foy pêra

o Brafil o Padre Nóbrega, deo
feu nome,& fe entregou todo á

Compa-

a muitos noííos , que os exerci-

tavam noBraíiI, com grande'

edificaçam dos religioíòs,apro-

veito daquelles chriftãos , os

quaes vindones buícar,pera re-

mediar íeus corpos , levavam

fanctificadas fuás almas ; & à*

conta da obra mechanica, que
elles queriam , ficavam com a

boa doutrina, que nos lhe dáva-

mos; fervindoos de graça, pelo

intereííe de lhes infundir a di-

vina graça . Veyo finalmente

eíte fiel fervo do Senhor a-

cabar a vida por obediência,

porque eítando convalefeen -

te de huma grave enfermi-

dade
, & mandandoo o ííi-

perior acodir a hurria Chrif-

tandade , nam tratou de fe

efeufar , & quiz, antes per-
der a vida

, que a perfeiçam
da obediência , fraco no cor-

po , mas robufto no efpirito;

porque morreo no caminho

,

co n grande confolaçam de fua

alma , por ver que morria,
por hir a falvar almas , a imi-
taçam d*aquelle Senhor, que
natu temeo a morte de cruz,

uAnno l

Copanhi

IO.
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Companhia. Era o Padre Gon-
çalo Alvares natural de Viila-

viçoíâ, de géraçam nobre,&hõ-

rada-,eftudava na Vniveríidade

de Coimbra 5 & movido pelo

bom exemplo dos noífos
,

pe-

dio a Companhia , na qual foy

admitido, &.procedeo fempte

com grande virtude •, & exem-

plo : era muy dado á òraçam

mental*, recebendo nella de

Deos noílo Senhor particula-

res prémios, & fingulares favo-

res, occupandofe muitas horas

de dia,& muito tempo de noite

neíle íãncto exercício.

2 Entre outros caíbs no-

táveis, que pudera aqui relatar,

em que moftrou a grande íua-

vidade
,
que Deos lhe com-

municava na contemplaçam

das couíâs divinas , lhe íuce-

deo hum , digniííimo de fer

contado por exemplo notável

da óracam, & obediência. O
caio foy

,
que eílando elle no

madeiro de, Sam Fins ( aonde

com- cutros Irmãos , por cauíâ

de pouca íàude , fe tinha reti-'

rado ) tangendo hum dia ao

exame da coníciencia (como
he cuítume entre nós antes de

hirem a jantar ) foy elle, co-

mo tinha de cuítume, fazer o

exame ao coro de joelhos , &
com as mãos levantadas ao

cèo , diante do fanótiííímo Sa-

cramento; íucedeo nam íê tan-

ger á[communidade , dando a

hora, por. a caio nam eítar o re-

;

feitorio preparado; tanto que íê

! concertou, nam advertiram em
tocar a campainha á meíà,con-

tentan Joíe em dar aviíò de pa-

lavra,o que parece baítava,por

fere poucos os que affiftiam na-

quelle mofteiro. Nam foy avi-

íàdo o Irmam Gonçalo Alvares,
també por inadvertécia

5
porém

elle nam fêntindo íinal pêra a-

cabar o exame, & acodir ao re-

feitorio,fe deixou cõtinuar, co-

mo verdadeiro obediente; &por
outra parte, vendofe cõ a mefa
pofta diãte do sãdiílímo Sacra-

méto , cõ melhores iguariarde

pam fuperíiiftãcial; de tal manei

ra foj goftado deite banquete,

q fem advertir no tepo,né fe le-

brar de outro manjar corporal,

de tal forte ficou enlevado em
Deos,que aly eítevede joelhos;

& na mefma poílura, por efpa-

ço de oito horas, ftté outra vez

a campainha dar íinal a noite, a

hirem ao refeitório , & hindoo

entambufcar, o acharam enle-

vado naquelle maravilhofo rou-

bo de efpirito,no qual perfeve-

rou fempre de joelhos , & com
as mãos levantadas ( como te-

ftificáram muitos
,
que hindo

por varias vezes fazer òraçam

ao coro, o virara íêmpre na

mefma poftura ) o que nam
poderia fer , lenam eíliveííe

todo aquelle tempo enlevado

em alguma extaíi , & divi-

na contemplaçam
,
que lhe

I acrecentou as forças, porque

Ss 3 lendo

girino dá

Qfítçtitk

10.

Perfeve-

tcu cito

horas ern

óracam.
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fendo fraco de compreiçam, &
nam muito alentado na íãude,

pode períeverar oito horas de

joelhos, com tal alento,que lhe

nam pareceram mais, que hum
quarto de exame.

8 Muy femelhante a efta

íànòta vida foy a glorioía mor-

lo levar,ainda que morto, à ter-

ra do Iapam, aôde defejava dar

a vida a tantos.

4 Em femelhante poftura

foy achado,por S.Antam,meti-

do em huma cova da Thebai-

da, o corpo morto d^aquelle

grande fohtario S. Paulo .: em
te deite bom Padre, o qual sé- as prayas dç Iapam foy vifto de

do depois mandado pelo Bea- 1 joelhos, depois de morto, o Pa

to Padre Francifco de Borja,

por Vifitador ao Iapam, fazen-

do nautragio com íèus compa-

nheiros na cofta do Iapam (por

cauía de hum horrendo tufara,

que de repente lhes íòbrevèo)

foy achado feu corpo na praya

morto,porèm de joelhos, & cõ

as mãos levantadas , naquella

poftura , em que paííou as oito

horas no coro de S. Fins , &
em que gaftava a mayor parte

das noites no Collegio de Co-

imbra
;

querendo Deos nofíb

Senhor, com efte milagrofo íu-

ceflo, manifeftarnos quanto a-

poyava a òraçam d aquella al-

ma, & a poftura d aquelle cor-

po ; ordenando as coufas de tal

lòi te, que morreííe efte íeu fer-

vo, como outro Moyfes, á vifta

do Iapam, que era a fua defeja-

da terra de promiífam ; & que-

rendo , que feu corpo fahiííe á

terra,com os braços,& as mãos
levantadas ao ce'o,pera que en-

tendedemos como tambê mor-
rera nas mãos,& nos braços de
Deos • & que com aquella po-

ftura dava graças ao Senhor, pe-

Hiet in fita

Parr. loques

Paulo piiro

ejtmita. «, i

dre Gonçalo Alvares : ambos
fervos de Deos

;
poièmpor di-

verías vias, hum feito Anacore-

ta , & metido no ócio da òra-

çam j outro bufeando a gente,

8c metido no trafego do mun-
do j aquelle sò contemplativo,

efte também aétivo; mas íèndo

as vidas diveríàs, foram depois

ria morte femelhantes,pêra que

entendamos,que pôdehum va-

ram Apoftolico , que morrèo
pregando , igualar os raptos

mais extáticos, do queviveo
contemplando : do íuceíío de

Paulo, primeiro ermitam, nam
temos mais noticia

,
que a que

nos deo S. António o grande;

'efte admirável cafo do Padre

Gonçalo Alvares, nos contou o
Irmam lorge de Loyola

, natu-

ral de Iapam, que como a cou-

fa muy fabida, & muy celebra-

da pelos Chriftaos , & gentios,

lhe damos todo o bom credito,

pela grande opiniàm, que fe ti-

nha da verdade, & íínceridade

defte Irmam, que aly foy tefte-

munha de vifta, 8c efeapou mi-

lagrofamente cõ vida d aquelle

terrível
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5 A efte efpirito de conti-

nua òraçam acompanhavam as

mais virtudes em gráo muito

fubido,& perfeito,refplandecé-

do em todas íeu grande exem-

plo, principalmente na mortifi-

caçarn,& humildade,nas quaes

nam somente foy infigne, quã-

ào era meftre dos noviços, mas

também quando foy 1 éytor do

Gollegio de Coimbra , & pre-

poííto da cafa de Sam Rocjue,

acodindo ordinariamente à co-

finha , aflim no' tempo da meíá

a repartir o comer àcommuni-

dade (veftido em humá roupe-

ta parda,& cingindo o avemal}

como entre dia, nam perdoan-

do a occupaêâm nenhuma, das

que aly lè cuftumârh exercita^

por mais baixas que parêceífem

aos olhos humanos'.. Alem de

outros rigores i que ufava pêra

contigo, trazia de ordinário ci-

licio junto á carne; 8c em todas

fuás acçoens , ou tendo faude,

ou eftando enfermo , íe havia

com tanta pacienciá^& humil-

dade,que nam parecia Reytof,

fenam o mais humilde noviço

do Collegio.

6 Sua charidade, pêra eo

Y.ctari-
]

os fubdiros , era como de hum
'adeco ps 1 pay muy áraoroíô

,
pêra com

nfermos. ^m filhos muy queridos. Se no

Collegio havia enfermos > com

eírranha charidade,de dia,&de

noite vigiava íobreeltes;& pê-

ra íêus fubditos nam cahirerri

evez/a
i

em en ferra idades, tinha humá
maravilhofa prèvêçam, porque

quando via algum Padre , ou

Irma ri mais fraco , ou cáníãdo

do ordinário , lhe dava a mám
antes da queda ( Como quem
bem entendia,que melhor heo
medico, que preíerva da doen-

ça perigoía.que aquelle que vos

cura depois de terdes cahido

rtella ) chamava em tal caíò o

enfermeiro, encõmeridavalhe o

Padre,ou Irmam, a que lhe pa-

recia que hia faltando á faude,

8c entregavalho por tacos dias,

conforme íua neeeflidáde re-

preíentava ; ordenando ao en-

fermeiro, que todos os dias lhe

dèffe conta d'aquelle convalef-

cettte: & com efta fancta traça,

8c paternal cautela, reftituio as

forças a muitos , atalhou graves

enfermidades , & efcufou ma-

yóresgaftos. Dellé fe conta,

que em quanto, foy Reytor, or-

denou aos porteiros
,
que ne-

nhum pobre fe foífe de nenhu-

ma das portarias, femefmola;

& aífím íè fazia; 8c por iftoDeos

lhe acrecent-ava as rendas do

Collegio^porque nam temia re-

parti lias pelos pobres. -

7 . Tinha no exterior hu-

má grande aífabilidade ,8c ale-

gria religioía, cora que áfòdos

chamava a fy , de tal maneira,

que os íubditos nam fugiam

delle,como fazem a muitos íu-

periore? , os quaes com perda

, do? pobres íubditos tendo na-

;

Ss 4 tureza



'Sueron iri Ca-
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Era muy
amado de
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tureza pêra íeie temidos , nam
íabem ter arte pêra ferem buf
cados;& aíli â cota da autorida-

de,q querem ganhar, perdem o

nome de pays, que nam íoube-

ram grangear
;
que na verdade

e enganam os que querem fer

temidos , com tanto que íejam

obedecidos, que até em hum
gentio fe eítranhou eíta reíôlu-

çam txvgiC&fiderwr^dummetuãt,

mais força tem com os homes
o bom termo,que a afpereza$&

1

o que nam vence o rigor com
violência, acaba o preceito com
brandura : & porque o Padre

Gõçalo Alvares,guardava mui-
to bem efte confelho, por iíío

era tam querido, &eftimado de
feus fubditos, os quaes com o

mefmocuydado, & diligencia,

com que muitos fogem dacô%
veçfaçam. de feus fuperiores,

bufcavam a eíte bom Prelado:

& d'aqui fe feguiam grandes
bensâ communjdade

,
porque

todos viviam em_pazy& tinham
confiança pêra çommunicarem
a.íèu fuperior feus ddgoítos
'próprios, fem lhe. íèr neceííario

viíos aíàber por bocas albeas.

Mas de tal maneira temperava
o- padre- Gonçalo Alvares a ci-

thara^dc ííias virtudes.que çom
eíta brandura de pay, quando
convinha, íàbia ajuntar o rigor

Jejuiz, moítrandofé principal-

mente fevero em faltas publi-
cas,, que podiam redundar em
Mcredito da Religiâm

, que

tanto amava.

8 Era homem de grande

prudência, & muy advertido^

acautelado em ouvir enforma-

çoens de faltas alheas
,

pelos

muitos danos, que íe originam

em huma communidade.quan-

do hum fuperior he fácil em
dar credito a defeitos

,
que fe

notam nos outros : fam os ho-

mens (como eníína a
b
Eícritu-

ra) naturalmente inclinados ao

mal , deíde íeu primeiro naci-

mento", & daqui vem,quemais
facilméte dam tredito,nas cou-

fas de noííbs proximos,ao mal,

que contra elles nosdizem,que
ao bem, que por elles nos teíti-

ficamj & íe a todos he neceífa-

rio grande tau tela em crer en-

formaçoes ímiftras, muito mais

convém efta advertência aos

Prelados, & íúperiores,os quaes
pêra governarem bem, ham sê-

pre de deixar hum dos ouvidos

defocupado, pêra ouvir a par-

9 Tinha grande zelo de

acodir ao bem das almasj nun-

ca, íendoReytor do Collegio

de Coimbra, largou a outrem a

occupaçam de fazer a fancta

doutrina
; o mefmo cuíhime

guardou, fendo Prepoíito da ca

h. de S. Roque; & fazia efte sa-

<5to exercício com muy grande

appli caçam,& com nam menos
goíto, que proveito dos ouvin-

tes. Emfím,que o Padre Gonça-
lo Alvarez foy hum dos mais

perfei-

Requere

muitaa
tela nos

periores.

Gen. c.8. n.

Scnfuj «nii

& imaginar
li u na a nl cor

admalu j-rc

/uni ab aJc
ccntia ÍU3,

FqyReiroi

de Ccjm-

Ira&Pn
pofito da

itifadeS:

Roque.
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Livro terceiro. Cap.XL Á.0 f *ÁÍM6 dá

I Manoel

opes de

'ulham,

cabou em
ú naufra

io coo P.

)ocaloál-

mres.

perfeitos varoens , & exempla-

res religiofos,que teve efta pro-

víncia; na qual,poito que fazia

a Deos grandes íerviços, íuípi-

rou tanto pelo Iapam, & pela

converfám dos gentios no Ori-

ente , que tratando o Padre

Francifco de Borja de mandar

por Vifitador àquellas partes

hum homem de grande virtu-

de^ de igoal autoridade,& le-

tras, eícolhéo ao Padre Gonça-

lo Alvares , o qual, com huma

mor te tam gloriofa , veyo a co-

roar líia fartcta vida.

io Morreo também na-

quelle mefmo naufrágio o Pa-

dre Manoel Lopes de Bulham,

que no meímo tempo tinha en-

trado na Companhia , natural

da cidade de Lisboa, muy illu-

ftre por fangue (cunhado de D.

Pedro de Menefes , irmam de

Dom Duarte de Menefes , Vi-

íòrey , que foy da índia)& pa-

rente, conforme muitos diziam,

do noílo Saneio António de

Lisboa: era eíle bom Padre ho-

mem de grande exemplo,&vir-

tude , zeloíb do bem da Com-

panhia, fora Reytor no Colle-

gio de Braga,& Vicereytor no

de Coimbra; & nefta jornada

da índia , & Iapam , efcolhido

por companheiro do PadreGõ-

çalo Alvares, na vifita, que hia

fazer a àquellas partes do Ori-

ente;& finalmente companhei

rò também do naufrágio , &
morte bemaventurada,pois foy

por obediência, em ajuda dos *W?*
próximos, 8c ferviço de Deo$.

*

CA PI TV LO .XII.

Como nefte atino em que entrá-

mos de i^o.os feremfsi-

mos Infantes Dom Lás , &
Dom Henrique, pediram mif

foensda Companhia fera fuás

terras, & de outras, que o

Padre meftre Simam

repartw pelo

Reyno.

Ntramos no anno de

550. em o qual o

1 T~l *

h

*

-

—

^ Padre meftre Simam
repartio muitos miílionarios pe

lo Reyno; que quem,com tan-

to cuydado mandava pregado-

res ás mais remotas partes dos

dous mundos Oriental da ín-

dia^ Occidétal do Braíil, nam

fe podia eíquecer d'aquelles
i é]

lhe ficavam mais perto emPor-

tugal
;

principalmente porque

de muitas partes do Reyno a-

codiam ao Collegio de Coim-

bra,pedindo miíToens -

x
a todos

acodio o Padre meftre Simam,

mandando huns ao Porto, ou-

tros a Braga, a Ponte de Lima,

8c a Portalegre, fentindo o Rei-

no em tam varias partes a me-

lhoria de vidas de íèus morado-

res,
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j
Mifám40
Prierado

do Crato.

Miffâm ao

Arcebifpa

do d'Evo-

ra.

res, & alivio de ííias confcien

cias. Nam foram neíte anno
os últimos

(
que levados deita

fania, pretenderam pêra ííias

cerras tam íruciuofos obreiros)

os ferenitíimos Infantes Dom
Luis,& o Cardeal Dom Henri-

que; os quaes,como tam piedo-

fos, mandaram ao Padre meítre

Simam pedir pregadores pêra

as terras de íua jurifdiçam ; o

infante Dom Luis , peia o íèu

Priorado do Crato , da gram
commenda de Malta, aonde for-

ram os noííos em miílám, & fi-

zeram muito fruitOjem parti-

cular na villa da Sertã, com fín-

gular proveito da terra,& goíto

de fua x\lteza.

2 O Cardeal Infante(que

jà hia perdendo as /bípeitaspaf

fadas, que do noífo inftituto ti-

vera,porroim enformaçam- de
alguns emulos mal intenciona-

dosjmovido com o exemplo,

&

praticas de feu irmam o Infan-

te Dom Luis
,
pedio também

nnííionarios pêra o feu Arcebif-
pado d'Evora

, pêra o qual fo-

ram deíignados oito Padres ; os

quaes fe dividiram,conforme as

ordens do fereniííimo Prínci-

pe , pelas principaes partes de
fua diecefe

;
obranJo todos

com o fervor
, & exemplo, que

delles a Companhia eíperava,

& os povos necefsitavam. Te-
ve entre dtes oito Padres gran-
de eminência o Apoftolioo va-
ram o Padre Manoel Fernan-"

des , a quem coube na reparti-

çam a villa de Avis, cabeça da

iníigne ordem militar de Sam
Bento

j ao qual o eípirito , & o

talento com grande felicida-

de favoreciam, de quem logo

faremos larga mençam : & ao

bom íuceíTo d'eítes Padres de-

vemos em grande parte,© bom
conceito

, que de nos cobrou

eíte Senhor, & o bom aco-

lhimento
,
que nos fez no íeu

Arcebifpado, no real Collegio,

que nos fundou, 8c Vniverfida-

de,que nos entregou, como ve-

remos neíta hiítoria.

3 Também o Reyno do

Algarve participou deite bem,

deferindo o Padre meítre Si-

mam à petiçam doilluitrifsimo,

8c reverendiísimo Dom loam
de Mello, que entam era Bifpo

daquelle Reyno ; & d'ahi-a té-

pos íucedeo no Arcebifpado

d'Evoraao Infante Cardeal. A
eítas terras do Algarve foy en-

viado o Padre Gonçalo Vaz de

Mello , iníigne miísionario da

Companhia(corno atràs
a
temos

viíto) & religiolo de grande fà-.

tisfaçam. Nam íe pódeen care-

cer a felicidade, 8c grandeza do
frui to deita miííám; Sc como a

edificaçam dos pi ègadores,& a

fama de íuas obras
3
fe efpalhaf-

fe em breve pelo Reyno todo,

era notável a rnítancia dos lu-

gares mais remotos
, pêra que

lhe mandaflTelà os Padres , &
nam perdeíTem

,
por diftantes,

^Anno t

Copanh

II.

Miffnma

Reyno da

AÍgaTje.

\-h.i.z.i\

OS
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çhrijlo de

1550.

OafefiatÔ

jtte foy re

:ebido oP.

joncalo

Vaz na vil

!a dAla-

ipa.

Livro terceiro.Lap.ÃlL

osprovertofos favores, q outros

logravam por vifinhos.

4 Partindofe o Padre pê-

ra a villa da Alagoa, chegando

á vífta d'ella, achou todo o po-

vo junto, que era de quinhétos

vifinhos, que em prociíTàm or-

denada vinham a receber o

mimonario do cèo, com alegres

repiques de finos , muíicas de

clérigos, cantares de mininos,

ramos nas mâos,& alvoroço do

povo, reprefentando, em parte,

o que houve em Ierufalem na

entrada do Salvador: com eft-e

prazer chegaram á villa, entra-

ram na Igreja. Pagoulhes o Pa-

dre cfte tam pio recebimento,

com lhes pregar logo na mefma

Igreja, com tam lubida fatisfa-

çam de todos , que nam houve

nenhum dos principaes do lu-

gar, que os nam quizeííe levar

por feus hofpedes,pera ííia caía:

guardaram porém osPadres feu

eftylo , em bufcar os paflos da

fanóta pobreza, agafalhandofe

com os pobres do hofpital,aon-

de foy tanta a gente, que con-

corrêo a velos, que foy neceíía-

rio aoPadre fazerlhe outra pra-

tica
,

pêra os mandar coníbla-

dos. Aqui fe detiveram alguns

dias,com grande fruito,& igual

confolaçam de todos. Iunto à

cidade deSylves acharam hum
lugar por nome Eílombre, aon-

de os vifinhos eram mais de

duzentos; porém os ódios érarr

infinitos;cftavam divididos em

4^/ jl-:no da

dous banJos ; as mortes eaárh C-h*ihiu

tantas, as vigias,& cautehs tam 1 Ie

repetidas, que mais parecia cita-

rem em fronteira de Mouros,

q viver em terra de Chriftãos.

O Biípo em peííoa acodio a fe-

renar eftes tufoens , & apagar

eftes fogos, mas de balde
;
por-

q fe guardava eíla vicloria pêra

o Padre Gonçalo Vaz , o qual

pregou contra os odios,com tal

força de efpirito; que no meyo
da Igreja , chorando todos mil

lagrimas, bradaram a Deos mi-

fericordia,& fe fizeram amigos;

com as mayores demõftraçoés

poííiveis.

j Em Faro o íàhiram a re-

ceber toda a clerefia, a cidade,

Sc o povo ; & depois em forma

de communidade o foram vifi-

tar ao hoípital , aonde o Padre,

conforme íêu cuftume,íe reco-

lhia ; aly foy muito pêra ver a

íblénidade,com que lhe deram

os parabéns da vinda; que pêra

ficarem mais autorizados, faiou

hum sò , & pêra fe moftrarem

mais cortesãos , & fazerem li-

fonja aos Padres, a que tinham

por grades Latinos/oy a prati-

ca do P.Cura em Latim, (]
por

fer de tal Hortefio , feria muito

pêra ouvir; toda foy de louvores

daCõpanhia,& de feus miniíle-

rios. Acabada a fala, que pou-

cos deviam de entender, logo

fe explicaram em Português,

multiplicando forço (as rogati-

vas aos Padres
,
pêra aceitarem

Como os

mifsiona-

rios fo tam
receli dos

em Faro,
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nílo di

buas cafas nobres, que pêra lua

morada íe tinham preparadas,

que o Padre muito agradecéo,

mas nam aceitou • por nam ag-

gravar a íâncta pobreza , com
quem jà eílava -agafalhado na-

quelie feu hofpital. F.òy a fefta

deite dia muito mais íòlenne,

por fuceder cila entrada dos

Padres tmém do iníígne mar-
1 tyr Sam Vicente , que naquel-

CahodeS.

Vicente fe
chamava
Sacro,

com tanta feveridade , & afpe-

reza
,
que fendo de poucas for-

ças, & compreiçam delicada,

como por vezes temos adverti-

do, com a mefma camiía com
que do Collegio de Coimbra
fahira,tornou a entrar, íem nu-

ca a mudar, íuandoa tantas ve-

zes, em tam grande numero de

prègaçoens; qued'efta maneira

procediam aquelles noífos pri

CoPanha

11.

Grade aj

pereza t

q/e traia

vaoP.Go

caloVaz a
*
Mello

.

le Reyno kc muy celebrado , meiros mifíioparios j & afsim

& que deo o nome ao Cabo
tam conhecido,na coíla do Al-

garve^ que hoje chamamos de

Sam Vicente , & antigamente

fe chamava facro,&muito mais

o ficou depois com o íâgrado

depofito do corpo do fancto,

que aly íê defcobrio, no tem-
po do primeiro Rey de Portu-

gal; hoje Lisboa logra a gloria

das relíquias , 8c o Cabo tem a

honra do nome. Tomáramos
Padres por bom agouro a en-

trada em tal dia , eíperando de
alcançar grandes victorias dos
-vicios,pois os recebia hum ían-

éto, que tinha nome de vence-
dor. Muito defejavam os deita

cidade,que os Padres aly fe de-

tiveííeni maisj porem nam foy
poííívei defpacharfelhes a peti-

scam, que íòbre íffco remeteram
ao Padre meftre$imam;&:afsi,

depois de dous mefeç gaitado,

em obras de grande íerviço de
Deos, fe recolhêo o Padre G5-

|

calo Vaz de Mello a Coimbra,
tratan Joíe em todo eíte tempo

cuituma Deos alentar aos que

íè emprega em feu ferviço; & fe

nos expomos ao trabalho, fem-

pre achamos as forças mayores

na execuçam , do que o amor
próprio nos reprefenta na ima-

ginaçam.

6 O modo com que íè ha-

viam eftes noííos mifsionarios,

quero aqui apontar,pera nos fi-

car em memoria
,

por ler de

grande exemplo,& edificaçam;

porque todos hiam a pé , com
bordoens na mam,&com hum
alforgefinho, em que levavam

o feu Breviário, com huma Bí-

blia, & algum outro livro eípi-

ritualj nenhum dinheiro leva-

vam , nem outro provimento,

por hirem mais entregues nas

paternaes mãos da providencia

divina; pediam efmola de porta

em porta, dormiam no cham,

ou pelas eiras no campo, & pe-

las caías pobres,& hoípitaesno

povoado , íèm permitirem ne-

nhum outro gaíàlhado; proce-

diam com tanta pobreza, com

Direkam

q guarda-

va os nof-

fos mifsiú

irarios.



tal modeftia,& humildade,que

o muito fruito, que recolhiam,

mais o alcãçavarn por efficacia

do exemplo de íuas peííbas,que

por eloquência dos léus íermo-

ens. Tanto que chegavam a al-

gum lugar, logo acodiam áigre

ja , & havida licença dç^Paro-

cho, corriam logo a terra toda,

tangendo hum delles a cam-

painha /& ajuntando o po-

vo, pêra fazerem a doutrina
5
&

efte era o primeiro final
,
que

,íè dava de terem os Padres

chegado a alguma pafte ; &
também efte era o primeiro re-

pique de guerra
,
que íè tocava

contra os vicios ; & porque a

gente das aldeãs anda; ordina-

riamente occupada de dia em

grangear Tua vida, ajuntavam

os Padres a efta gente , de-

pois das Avemarias , ou em

alguma Igreja , ou ern algum

alpendre , & ahi lhes eníína-

vam a doutrina : eram gran-

des os concurfos , acodindo

todos , levados ao principio

da novidade de taes meftres,

& pregadores , & depois mo-

vidos , pelo muito proveito

,

que experimentavam os dif-

cipulos , & os ouvintes. A
eftima

, que à gente fazia,de

tam apoftolicos miísionarios,

era grandiísima, tendoos por

homens íânctos, vindolhe to-

mar *a bençám , & a pedir a

mam , & a beijar o mantèo.

Quando paíTavam por algu-

hwro terceiro. Càp.XlL.
*
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ma rua, íahiam os homens,

8c as molheres pelas portas

,

& pelas janelas, pêra os ve-

rem , nam fe fartando de lhe

lançar bençoens , chamando-

lhes ían&os, dando graças a

Deos
,
por verem ( como elles

diziam) tanto JbememTuas ter-

ras. *
7 D'efta maneira fahl-

ram o Padre Gonçalo Vaz,

com feu? dous companheiros,

.& correram todo o Reyno do

Algarve. Delia maneira o Pa-

dre Valeriano b Mendes , mif-

fionario verdadeiramente apo-

ftolico» , foy à villa de Bouzel-

ia , pátria do Padre medre Si-

mam, 8c à íuas aldeãs , & luga-

res viíínhos 5 & também lhe

coube hir a Ponte de Li ma, que

andava dividida em dousbãdos,

com ódios infernaes,& a deixou

em paz, cõ hum trabalho inca;

favel, & com hum íuceííb muy
gloriofo. D'efta maneira entra-

ram pela comarca de Figuerò,

8c Pedrogam o Padre Mel-

chior Nu/ies Barreto , 8c o Pa-

dre Ioam de Gouvea; & d'efta

maneira íahiram no mefmo an

no, pêra a villa do Sardoal , Sc

feu termo, o Padre /ne ftre Dio-

go Vieira,com feu companhei-

ro ; & o Padre Luís Gonçal-

ves , Ignacio de Azevedo , &
outros apoftolicos varoens , de

que abaixo falaremos , fize-

ram glorioíàs entradas, pela

'Beira, e entre Douro, e Minho.

~~TÍ T^ãnT

ri.

Videlib. i.«.

Infigms

míjsiona -

rios d'ã

quelk tê*

po.



.Annode 49^
Chnjlô de Nam me Jetenfjb em íingulari

j zar as obras de íerviço deDeos,

& os finitos tam acefoados; que

fe colhiam d'eítes trabalhos,

por me nam deterem couíàs, cj

^hromca da Companhia de lefu.em 'Portugal.

tinham hido o anno atras de

•i 549 . (como temos cõtado)e fe

ouviram as boas novas/] vinha

da vaftidã de terras,&mu!tidam

de gentios, & grande falta de

em nolías miífoés fam ri)uy cõ- obreiros, que cultivafíem aquel-

tinuas
,#& tiveram lua origem las afperas montanhas da gen-

neftas priméiras,.
6

que eíles nof- tilidade, nam fe pôde "facílméte

Tos Padres exeititáram, & hoje crer o grade fervor, que de no-
vemos continuar nos miííiona-

1 |

vo íè ateou naquelle fanótoCol
rios,que todos os annos fayem, !

j
Iegio,defejando todos,&; pretê-

ao menos pela quareíma, com
j

dendo cada hum a gloria deita

cAnno

Copemk

II.

Gradejt

vor de)

foès,qs

pre hou

, j ,
,

_
to

^..^ entre c

grande fruito das almas , mu- ! trabalhofa miííàrri; porque até- \noJJos.

dança de curtumes deprava-

dos , honra da Companhia,
gora Deos noíío Senhor coma
nicou fêmpre à Cõpanhia efte

confuíám do inferno, & gloria
[

tam grande zelo ,. & feryorofo
divina j agora veremos, outra

mirTám, que o Padre meílre Si-

mam neííe anno de i j 50. mã-
dou ao Brafil. *

CA PI TV LO XIII.

•

'Manda o Padre meflre Su
mam nefte anno de ijyo.
quatro Religwfos ao Brafil,

fera ajudarem a% Padre

Manoelde Nóbrega,

fuperwrdaúuelk

! mi{fam,

1 Anto que no Colíe-

gio de Coimbra fe

começaram a ler as

cartas, que o Padre Manoel de

; Nóbrega,& (eus companheiros

mandaram do Brafil, pêra onde

deíèjo da falvaçam das almas,&
converfâm de infiéis, de forte q
.mayor he o trabalho dos fupe-

riores,nefte particular, em hir à

mam aos grandes fervores,com

que fe criam os noííos religio-

fos em Portugal
5
& afsim pouco

lhe Cuftou ao Padre meftre Si-

mam mandar ao PadreManoel
de Nóbrega algum focorro de

obreiros,pera o ajudare a efmou
tar,& rõper aquellas terras tam
fylveftres dagetilidade doBrafil.

i De todos os pretendentes,

q eftavam com os olhos lõgos,

efperãdo odefpacho damiflám,

efcolheo,&nomeou aoP. Salva-

dor Rodrigues, home de grade

virtude;oqual trabalhou noBra

ííl,cõ hu eípiriro incan/àvel,cul

tivãdo aqlles bárbaros, domefti-

cãdo aquellas feras, bautizando

a muitos, & ajudãdoos a todos,

como payj&meftre de cacia hu :

era

P. Salva

dorRcdri

puesvay*

mijjáffm

Brafil
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htavelin

>uencia
s4

•ngefeza J

'o P.SaU
<ador Ro-

rigues

era homem de maravilhoíà fim / 1 diencia tam perfeita,

plicidade,& acfmiravel obedie-

cia; de íòrte,que riamfazia cou-

fa alguma, /em particular orde,

& direiçam do íuperior;& por-

que neíle particular pudera co-

tar muitos cafos", sò qro apõtar

hum
,
que moíha bem a inno-

eencia,& obediência defte fer-

vo de Deos.

3 Andado elle jà muy doete,

8c cõíumido nas forças(por cau

fa dos grades trabalhos, que na

converíam daquelles índios ti-

nha padecido)& eftando na ci-

dade da Bahia, acertou de /è

partir o P.Manoel deNobrega,

feu íuperioivpera aCapitaniade

Sam Vicente, o qual lhe diífe:

.^Ammayyos, fddre, nam morrais} a-

té que eu tome 4 efia cidade-, tomou
iílo o bom Padre tanto de ve-

ras , & com tanta ííngeleza

de obediência , que crecendo

a doença, atè o por quaíí no

fim , todo feu trabalho era di-

zer
,
que.eftava fentindo de nã

morrer, & hir gozar da vifta de

Deos
,
que tanto defejava, por-

que nam tinha licença , ate a

tornada do Padre Provincial,

que nam poderia fer íenam d'a-

ly a muitos méíès.

4 Àffim foy efte innocen-

te Padre continuando na vida

defeíperada jà de todos, & def-

cõfíada dos médicos, querendo

Deos noífo Senhor,q a morte, c]

a nada tem refpeito, a tiveífe á

fimplicidade tam fanda^obe-

çjèng^o u e

goas, pêra que vieífe finalmen-

te a morrer com licença de
feu íuperior, porque chegando
neíle tépo de Portugal o Padre

Luis da Grã, que vinha por co-

lateral do melmo Provincial do
Braíií ( 8c contandolhe a reííg-

naçam na fan&a obediécia do
enfermo,q por outra parte efta-

va penando, no eftremo da fra-

queza, &cõ ardêtiílimos defejos

de fe ver cõDeos noífoSenhor)

lhe tirou oefcrupulo,dizêdolhe

q bê podia morrer quietaméte
3

porq elle, pela comi (Iam, cj tra-

zia do P.M.Sin:>am,& poderes,

q tinha de íuperior,o podia de-

fobrigar da obediêcia
3que dhn

lhe tinha pofta o P." Manoel de
Nóbrega: ávida efta licença, cõ
grade cõfolaçã de fua alma, co-

mo íe ê fua mam eftivera o par-

tir defta vida, tratou logo, com
muita alegria,de morrer, alvoro

çãdoíe pêra a partida, q elle sê-

pre tirflia pedido a Deos, cj fof

fe em dia da Alsúpçam da Vir-

gê facratiííima Senhora N. de

quê elle era devotiiíimo- Sç af i

recebidos de novo os íàcramênos

efteve em íeu perfeito juizo
;
atè

a meya noite -da vefpora d'Af

supçam d'eíla Senhora,no qual

ponto entrou em paíTamento,e

deo íeu eípirito ao Senhor, en-

trando na/ primeiras horas do

dia da 'AíTumpçam , pêra hir

gozar da vifta de Deos , .Sc da

Virgem fanclifsima na gloria,

P, Sâfo/p-

derRodri^

guês veyo

finalmcte

à morrer

por ohediè

da,

f ti em
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AíPhil c.i.n

8. tV.ilusobè-

diens ufque ad

incitem.

!
P. Frâcif-

I to Pires

j

vaytamhê

pêra oBra

Lib.3.ç.8-.

em o dia da mayor fefta, & tri-

umpho d'efta Senhora, aquém
tam bem tinha fervido, como
Humilde fervo , & obediente

Capellam, que com rezam po-

dia dizer à imitaçam de feu

Mefl:re,& Senhor, a que fora o-

bediente até a morte.

5 O outro efcolhido pêra

o Brafil, foy o Padre Franciíco

Pires , varam verdadeiramente

dos eícoihidos de Deos.por feu

grande exemplo , & eítrema-

da virtude , o qual trabalhou

muito naquella Província, con-

feífando
,
pregando, & enfi-

nando os mininos, Sc ajudan-

do os índios, do modo que me-

lhor podia
,

porque nam po-

dendo tomar a lingoa da terra,

fe aproveitava de interpretes,

por meyo dos quaes fez gran-

des íêrviços a Deos. entre a-

quelles. Brasis . Pouco depois

ât íua~ chegada , foy manda-

do pelo Padre Manoel de Nó-
brega , com alguns compa-

(i

nheiros , à Capitania de Por-

to feguro
, pêra ahy dar prin-

cipio a huma refidencia da

Companhia
, como em effeito

feZ; edificando em hum ou-

teiro huma caíinha
,

pêra os

noíTos religioíos fe recolherem,

& ajudando a fazer a ermida

de riofla Senhora d'Ajuda , tam

frequentada hoje , St tam cele-

bre , em rezam da fonte mila-

grofa
, que (como atr s

b
diífe-

mos)a Virgem íaríótimma, que

he fonte de graças , & favores,

fez arrebentar naquelle outei-

ro: & nefta aííinalada mercê

da Senhora , teve o bom Padre

Frãcifco Pires muita parte. por-

que elie foy o que dizia a mif

íá; quado no meyo delia come-

çou a correr a milagrufa fonte.

Foy fuperior em muitas refidê-

cias daquella cofta,&reytordo

Collegio da Bahia;& depois de

muitos trabalhos,.&caminhos ê

íèrviço das almas (até chegar de

puro caçaço a laçar fangue pela

boca) veyofinalmête a acabar

ethico,no mefmo Collegio, re-

cebendo os facramerttos , com
grande edificaçam dos prefen-

tes , & dando notáveis moftras

da entranhavel devaçam
,
que

íempre tivera á Virgem fan-

ctiflima Senhora noífa , à qual

decontino fazia íuaviííimos co-

lóquios , Sc com elles na bo-

ca efpirou , com grande confç>-

laçam de rua alma,como bé in-

diciava noexterior-q»nam podia

aVirge sã&iííima deixai de favo

recer naquella hora,côenchéte

de graças divinas, a quê em vi-

da tinha focorrido, cõ abOdãcia

de agoa tam perenne,

6 O terceiro companhei-

ro foy o P.Manoel de Payva, o

qual entrou no Collegio deCo-
imbra sedo jà íàcérdòte

í& cura

de almas, hofíié de muita pàz,&

afséto,de grade chaneza ê íèu tia

to,&fyncèridade é fuá cõverià-

çã,camo outroNatnnael c e qúé

Teve m,

taparte1

milagre <

agoa dei

Senhora

d"A juÂ

nam
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wy (urge

na havia engano, nêmaliciajcm

prova do qual contarei o q lhe

íucedeo nos primeiros dias de

lua entrada: eirado recolhido e

exercícios eípirituaes,como he

caftume daCõpanhia(defcuydã

doíè a caio o limam noviço, q
tinha .cuydado de lhe levar de

comer por íe a ter a outro) pal-

iou dous dias inteiros e jeju na-

tural,sé comer, nê beber:& co-

mo elle era ta fyncero, nã quiz*

lebrar nada aoIrmam,havédo q
poderia aquilo fer regra, ou efty

lo daReligiam,naquellesprimei

ros dias,pera prova de fua pacié

cia; mas ao terceiro dia, como a

fome ofofTe apertado mais,cõ a

mefma cãdura de íua alma, en-

trou é outro peíãmêto,occorré-

dolhe,q por pobreza do Colle-

gio,nam haveria q lhe dar a co

mer:&logodefcursãdo,fe trazia

ainda coligo algua peça,cõq pu

deífe íbcorrer ao Collegio na-

quella falta, que a elle taro lhe

abrangia, nam achou o P. Cura

mais q huas luvas,único defpo-

jo do q no mudo deixara; eiras,

cõ muita fynceridade,entregou

ao Irmam
,
pêra cj por ellas cõ-

praíícalgua couíâ de comer, fe

por vetura a nam havia é cafa:

entendéo o Irmam o q paííavá,

cahiõ é íèudefcuydo(q em no-

viços na foy efte o primeiro,ne

fera o derradeiro) deo conta ao

fuperior,oqual, poftoq fentio a

falta,eílimou muito a paz,&fo-

friméto do bom facerdote, que

! nefte caio deo moítra de quãto

! Déos havia de fazer por meyo
í de fua humildade,&íanóta íim-

plicidade, ao diante.

;

7 Cotarei outro cafo,nacido

da mefma íynceridade,&bõda-

de d eíte verdadeiro Ifraelita.

Vedo elle a grade falta do ne-

ceífario,cõq osPadres naquelie

tempo paífavam no Brafil, nam
tendo cõ que íè íúítentar a íy,

nem com que acodir aos po-

bres^ doentes, principalmente

índios novamente convertidos,

a que elle muito defejava favo-

rece^ tendo diante dos olhos o

exemplo de Sam Paulino , Bif-

po de Nola
,
que íe fez cativo

dos Vândalos
,
por libertar ao

filho de huma viuva de íèu Bií-

pado,deíèjou com muita íynce-

ridade , que o vendeíTem, pêra

remediar os Padres ,.& acodir

as faltas, que havia nas igrejas,

entre osChriílaos,que de novo

fe bautizavam. Vendo o Padre

Manoel de Nóbrega o animo

cô que o P. Payva íe oíferecia

pêra o vendere,querêdo, como
home deta alto eípirito, deixar-

nos, nefte humilde íèrvodeDeos,

hum raro exemplo de chàrida-

de, lhe diífe, que lhe agradecia

muito aquella boa vontade , &
que era contente

,
que o ven-

deíTem • enrregao logo a hum
corretor de eferavos , que o

trouxe com pregam publi -

co
,
por muitos dias

,
pelas ru-

as , & pelas praças, comi íè

Ofercceo-

Jeperajh
véd/do, pe-

ta ajuda

do fuftcto

dosPadre;

Sur. in vira S
Pauliri, mení\_

iunij.ciiei.j..

Tt 3
CUilU-
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|

Como cef-

\fott eflavé

da do P.

Payva.

cuftumava fazer naquella no
va cidade da Bahia aos efcra-

continuando tanto nifto,vos

que nam faltou hum cidadàm

nam sò defejou de íèr vendido

pelos homens , a quem tanto a-

fnava,mas efTedivamente o vê-

|
deram por trinta dinheiros; 8c

que também nam devia de íer i
j com efte raro exemplo fe vem

dos mais maliciofos) quelãçaf
j

a períuadir os verdadeiros fer-

ie cento, & vinte cruzados por vos do Senhor, que entam vale

elle,pera o ter porCapellaõ em mais
,
quando por elles dam

fua fazenda; aqui era muito pe- menos,

ra ver a fancta fimplicidade, cõ o Nam fe pode dizer, em
que o Padre regava ao lança- 1 'poucas palavras , o muito que
Jor

, que dèífe mais algua cou-
|
efte bom Padre íèivio a Deos

(ã , porque os Padres eftavam

muito pobres, 8c que elle o fer-

vida valentemente , oíferecen-

dofe a todo o ferviço de ca-

fa.

8 Aflím andou o bom
Padre por alguns dias em lei-

lám , atè que dando conta ao

Padre Nóbrega
,
quanto fe íu-

bia no preço, & quam de veras

;

tratava o Padre Payva de íua

venda, o mandou vir pêra caía,

& declarou a todos o que pre-

tendera com efta almoeda, que
nam era vender ao Padre (a
quem eftimava em preço infi-

nito ) mas que sò queria dar

moftras ao mundo da grande
chai idade, Sc humildade defre

grande fervo de Deos. A eftes

extremos, tam fora da opiniàm,
8c juizo dos homens , chegam
os Sanótos, pelo amor que temi
a feus próximos, que na verda-

de nam fam exceflos , nem ex-

tremos, a refpeito daquelle ex-

ceíío de eftremado amor, do
íupremo Rey da gloria

, que

noíío Senhor, nas partes doBra-

íií, ajudando aos Portuguefes,&

hindo fempre diante nos feus

exércitos,contra os bárbaros,

&

gentios Tamoyos, com huma
cruz arvorada diante de todos,

fendo o primeiro em acometer

(porque era homem robufto,de

grandes forças
,
que a nenhum

trabalho fe negava) & ficando

fempre o ultimo em fe reco-

lher: por cujo meyo alcãçàram

os Portuguefes gloriofas viclo-

rias daquelles cruéis inimigos;

& íucedeo algumas vezes, que

deípedindo contra dlç os bár-

baros innumeraveis frechas, se-

do tam certos no atirar , de ne-

nhuma permitio Deos
,
que o

acerta ííèm,nam íèm grande eí-

panto dos mefinos Tamoyos,
que depois perguntavam quem
era aquelle de huma roupa cõ-

prida
,
que andava com huma

cruz na mam,diante de todos,

ao qual nenhum de feus gran-

des tiradores podiam fièchar.

Com o. mefmo cuydado folici-

Fez gra,

des Jcrv

cos a De

no Brafj

ajudado

Portugu

fescotra

Tamoyos

tava
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tava o bê dos Indios,que íe cõ-

vertiam,dos quaes era hum pay

commum, tido, & conhecido

por todos nefta conta . Final-

mente neftes, & outros fanótos

exercícios gaitou a vida o bom
velho Manoel de Payva , atè

noíTo Senhor o chamar pêra fy

com huma doêça prolongada,

que paííou na Capitânia do Ef-

pirito íãneto, Tem com elk dar

trabaIho,nem moleftia a algué,

ate acabar íànótamente carre-

gado de dias,& cheyo de mere-

cimentos.

io O quarto d'eíla mif-

rfforifo]
(ám foy o Padre Arfonfo Brás,

ras foyo\ luperior dos mais , homem de

grande virtude , 8c muy digno

do cargo
, que lhe deo o Padre

medre Simam,pois como íupe-

rior íêmpre foy diante dos cõ-

panheiros , no exemplo , Sc no

zelo das almas \ cujas grandes

virtudes eu apontara aqui, íe a-

chaííe noticias particulares;

mas deixo ifto aos Padres do

Brahl, que efpero que na íua

Chronica apontaram os exem-

plos ,
-& .virtudes deites fervas

de Deos , que foram, fegundd

entendo , os últimos miíliona-*

rios
,
que o Padre meftre Si^

mam d'eítes Reynos mandou
pêra o Braíil, cujos matos bra*

víos vemos hoje amaníàdos, &
transformados em huns novos

campos Elyfios, os quaes, culti

vados pela mam d eíles bendi-

tos Padres,vam a todo o tempo

lano def

i mijfám

yBrafil.

dando perpetuas flores, corno,1

\

d aquelles cantavam *, & con-S""
dcrnpt

tinuos fruitos de bençam, com ' IttoÉSw
que edificam os homens , & K*
alegram os anjos. E nos agora

fahindo do Brafil , cheguemos
ao Collegio de Coimbra, acõ-

panhando ao fereniífímo Rey
Dom Ioam.

CA PI TV LO XIV.

Dajornada
)
qne fe% elKej

Dom Ioam o terceiro a Co-

imbra , a viftar a fm
Vniverfidade,SoÇen

Collegio da Com-

panhia.

Oy eíRey Dom ioam
*

.
J

,
i /- Feliada-

o terceiro ham dos fe- ãs ddRi
liciífimo<> Príncipes, q d. ioam

teve o mundo
,
porque íoube teaceiro.

procurar em feus Reynos a ía-

bidoria, & a valentia, íoube fer

fábio,& foube fer valeroíb: foy

hum Salamàm dos feus te m-

pos,no zelo, que teve em fazer

íábio o Reyno,que governava;

& foy hum Alexandre em cõ-

íèrvar com grandes cuydadòs

as acçoens militares
,
que no

Reyno havia, nacidas d aquel-

les generoíos Portugneíes, que

trouxeram aíTombratjos no O
riente osMamalucos doEgypto

Tt 4 nj
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Chníto de

>)'

(no tempo dos Soldaés daquel-

le império ) Sc no Oriente os

Baxàs de Turquia, os Ianizaros

de Conftaminopla , rija força

da tyrannia Ochotnana,proftra-

da porém à vifta das bandeiras

Luiitanas.no primeiro, & fegu-

do cerco de Dio, que com gra-

de gloria d'efta coroa,íafi:entá-

ram , & defenderam aquelles

' dous rayos da guerra, António

da Sylveira,& Dom Ioam Maf-

carenhas, infignes capitaens de

tam conhecido valor, que nam
tem que envejar Portugal a-

quelles celebrados Gregos , &
Romanos, que a fama com ma-
is empenhos apregoa, & o mu-
do com mais louvores íolenni-

za.

z Nam foy cite grande

Rezam, q Príncipe menos venturofo em
teve pêra conqniílar , & confervar Rey-

nos, que em cultivar , & poli-

ciar entendimentos. Advertio

o fábio Rey,que os íeus Portu-

gueíès eram mais déftros nas

armas
,
que nas letras

\ & que
eram mais inclinados a conqui-

ítar terras com violências da
lança, que a render vontades
com luzes de (ciência; tratou

de ajuntar a fabiduria com as

armas; porq nam foy eflra a pri-

meira vez que fe germanaram;
que em ambas fe aííinalouhum
Cefar,& outros muitos, que fa-

biam levar em huma mam o
livro,& na outra a lança : &he
refoluçam infdlivel entre os

trazer as

feiccias a

Portugal.

melhores Eltadiftas
,
que nam

pòdécõtinuarosfuceífos íelices

das armas, fenam hà progreílos

ditofos das letras. Em rezam di-

fto fez bua Vniverfidade, efeo-

lhêdo pêra ella o fitio emCoim
bra,a qual dotou,& enriqueceo

dos fobejos , Sc grandezas do

real mofteiro de lãnclaCruz,

(obra realenga do progenitor

dos Reys deite Reyno,o infíg-

ne Dom AfFonío Henriques,

fatal, Sc primeiro fundador da

Monarchia Lufitana ) Ficou

d'eíia maneira o Reyno illuf-

tre na valentia das armas,& au-

torizado pela fama das letras;&
ficou o mundo perdendo a ro-

im opiniám
,
que tinha dos

Pormgueíes , aos quaes julga-

vam por valentes foldados,mas

por fracos letrados ; 8c ficaram

os eftrangeiros entendêdo, que

nam tinhamos menos cabedal,

pêra profeguir hum argumen-

to na Cadeira
,
que pêra ef-

gremir huma efpada na guer-

ra,

3 Trouxe ofâbioReya
efta fua Vniverfidade , em íeus

berços , doutores eftrangeiros,

como amas de gente innocen-

te ; em íua virilidade , hombri-

dade,& mayoridade, íahio logo

a real efchola, com tam fecun-

dos partos nas feiencias Iuridi-

cas, Canónicas, &Theologicas,

que eícufou meftres forafteiros,

Sc os pode empreitar dos nato-

raes : & pêra que efta tanto fua
j

~Vni-
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i Plutare in vita

t MagniPõpeíi-

Vniverfidade ficafle mais auto-

rizada, & augmentada, fundou

na meíma cidade o feu real

Collegio da Companhia
,
que

muito trazia nos olhos , 8c nos

cuydados, com outros mais ge-

neroíòs intentos da convertam

de fuás grandes conquiítas à íê

Oatholica,& Igreja Romana.

4 Tinha elRey grandes

defejos de ver com feus olhos

eílas duas obras tato íuas, aífim

a Vniverfidade, como o Colle-

gio ; Sc pêra que o bom* logro

deita vifita ficaííe dobrado, le^

vou conlígo a Rainha Dona

Catherina ííia moíher, com to-

da a corte, 8c mais nobreza de

feus Reynos. Chegou a Coim-

bra-,foy ver a fua Vniverfidade:

com grade gofto feu,&applauío

cõmu, entrou pela primeira fala

dos autos, vio aquellas oíRcinas

da fabiduria, honrou cõ fua ple-

fen.ça todos os "gèraes das efcho-r

ias(qué efta vez,& outra fomen-

te ie viram autorizados com as

peífoas reaes, deite fereniffimo

Rey, 8c de Dom Sebaftiam feu

neto ) ouvio com grande afFa-

bilidade as liçoeh; aos meítres,

nam fe dedignando hum Mo-

nárcha tam podefofo, de fe fa-

zer d iícipu lo , & ouvinte de

medres tam aventajados; & de

fometer à fabiduria feu real

fceptro, 8c fua coroa fobérana;

como antigamente fuçedeo ao

grande Pompeio," triurhphadoí

dás três partes do mundo, qúa-

CóP47i m&

1 i.X

legw ê

do voltando vencedor da Afia

conquiílada, chegou a Rhodes,

cidade, que florecia em letras,

& foy ouvir,com notável bene-

volência, todos os meílres : &
depois em Athenas, entrando a

vifitar ao Phiiòfòpho Pofidfl-

nio
f
lhe rendéo,& abatèo â por-

ta aquelles feus faíces laurea-

dos,^ ennobrec idos com os cri

•umphos de Mithridates, &com
as victorias de Tigranes • jul-

gando, que entam ficavam mais

vencedores do mundo, quando

mais fometidos a fabiduria.

5 Depois de autorizada p pifiãr
a Vniverfidade , com tam real, m[fo Col

St. benévola vifita,tratouelRey

Dom loam de vifitar também
o noíío Collegio de IESV, aon-

de o levava o coraçam,& o de-

fejo dever aquelle illuftre mor-

gado de lua aífeiçam, & amor.

Eftava entam o edifício ainda

muito em feus princípios,& cõ

muito menos fumptuofidade do

que hoje vemos, afsim no ma-

terial da fabrica , como no nu-

mero dos Religiofos, a reípeito

do que hoje temosj& poftoqife

jà era copioío, com tudo as ca-

fas eram muy humildes. Nam
fe dedignou eíle auguílifsimo

Príncipe de entrar em edifício

tam apertado ; o que neile ha-

via mais pêra ver,éram os Reli-

giofos
,
que q novo Collegio

criava 1

,
que em numero já che-

gavam a cento & fincoenta, &
faziam a mayòr Commlinidade

do
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Wr *:

AmbTor. adil-
lii.l Gen. f- h.

) !. VidjtDcus
cuntla, qua; fe

ccrat, &erant
valde bona.

Grude go -

[fio, cjmof-

do Reyno. Natn tinha o Col-

legiopeíía , em que fua Alteza

os pudeííe ver todos juntos, co-

mo queria- & por iíTo,em hum
grande terreiro do íítio, os dif-

pos em ordem o Padre medre
§imam, pêra que elRey viífe a

cada hum, & com tam bons ò-

íhos, &com"tam benigna vifta

os abendiçoaííea todos, pêra íè

multiplicaram em numero, &•

perá crecerem na virrude
;
que

he o que íàn&o Ambroíio dif-

íe de Deos noífo Senhor,quan-

do, depois de criadas as criatu-

ras, em todas poz os'divinos ò-

Ihos , Bigmtate afpeclus homtdttm

operi concihabat ; aísim aos íuce-

dèo aqui nas tenras plantas do
Collegio,& de feus fubditosj&

aísim como creceo o mundo a

olhos viítos,depois de Deos lhe

por os olhos ; creceo a obra do
Collegio

, depois d efte fauda-

vel olhado, com talluzimento
na fabrica, que he hojehuma
das mais fumptuofas da Chri-
ftandade

, & com tal augmen-
to no numero

, que tem efte

fadado de duzentos , & finco-
cnta religiofos.

6 Foy o benignifsimo íe-

nhor correndo rrmy devagar os
olhos por aquelles feus queri

Verosmf dos Religiofos nam podia ha-
'Jos religi

cfos.
ver pintura de mais fubida va
lenua,nem quadros Apellineos
de pincel mais peregrino, que
mais enlevaíícm os reaes olhos,
do que foy a religiofa,& alegre

jvifta <i'ítes animados retratos

da mode"fl:ia , & deitas vivas

imagens da virtude . Nam lhe

baftava velos huma sò vez, por

muitas punha nelles os olhos

muy devagar , com grande ia

tisfaçam de fua alma , pela hu

mildade, & modeília, que rap?]

ftiavam na exterior compofi

çam, 8c em íèus religiofos afpe-

ctos,deleitandoíe muy de e /pa-

ço, em coníiderar, & em ver a-

quelle efpe&aculo da mode-

ftia,a-quelle theatro da virtude,

,

& âquelle noVo parto, que ao

mundo íàhio, nacido* das entra-

nhas de íua real benevolência.

Aqui fe renovou, em parte , a-

quella viíita, que o íànétiísimo

Papa
b Innocencio 1 1. fez ao

morteiro de Claraval , aonde o
que mais lhe levou, & enlevou

íèus olhos, foram os olhos mo-
deftos d'aquelles íànctos mon-
ges , difcipulos queridos , 8c fi-

lhos efpirituaes de Sam Ber-

nardo.

7 Nam fe contentou fua

Alteza fó com ver eftes feus a-

mados porfioniftas, também fa-,

lou com alguns d-eiles3 em par-

cular com Dom Theotonio de

Bragança feu lobrinho,louvan-

dolhe jà a efcqlha, que fizera

em deixar o mundo pela Reli-

giàm • falou a cutros
,
que do

ferviço do paço conhecia, aga-

íàlhando , 8c ieftejando a todos

com real aífabilidade,com gra-

ça nos olhos , 3c com a boca

cheya

Cõpanh

II.

In virsD.Bci

Ribad. pag
ziB. irein St

io.Aiifiiifti.

Da miiít

benevatè

cia, comi

agafaiha-

•va os rei

ghfisii
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luanto fe

úegrou el

ley coejla

ma.

cheya de rifo. Aísiftia,& prefi-
\

dia a efte notável auto o Padre

meftre Simam,dandoa fua Al-

teza noticia das partes, talétos,

& cóndiçám de cada humjapõ-

tandolhe o numero dos theoío-

gos,que entam eram quarenta,

Sc muitos de íínco , & quatro

annos de Theologia- moftra-

valheòs Artiftas , os Humani-
ftas , todos applicados ao eftu-

do das letras, com intençam da

converíam dos gentios. Parecia

aquellè Collegio huma Com-
panhia de anjos militantes cÓ-

tra a ignorância, cõtra os vícios",

& profanidades mundanas. De
tudo ifto concebia o. magnifico

Principe grande coníõlaçani,

pois tudo redundava em fua

gloria , vendoíe autor de tara

grande felicidade: por tudo da-

va a Deos as devidas graças, dã-

dofe por mais ditoío, que elRey

Dom Manoel feu pay ,
poisa-

ly tinha íôldados tam eícolhi-

dos , com os quaes efperava fa-

zer ao Oriente mayor provei-

to , allumiandoo com pregaço-

ens, do que íèu pày fizera con-

quiftandoo com armas.

8 Sahioíe finalmente do

Collegio o eíclarecido Princi-

pe, deixando porém nelle o co-

racam,& a affeicam , 8c íe vol-

tou pêra Lisboa , 8c também o

Padre meftre Simam tratou de

deixar Coimbra , 8c fahii* de

Portugal,hindofe a Roma, pêra

onde o cliamava n^fío fanóto

•499 Anno da

Patriarcha,pela caula,que logo
r#*

ipontarei.
1 1.

CA PITVLO XV.

He chamado a Roma o Pa-
dre meftre Simam ,por nofo

fanão Patriarcha : manda

diante o Padre Dom Gonca-

lo : & comoprovéo osofftcios,

que tinha de meftre. do

Príncipe^Pro-
vincial.

Vy bem occupa- Ãezoem, á

do andava o Padre kouve Pe~

meftre Simam, aí- \

r* op:
f.r -,. Simam ler

íim em açodir ao paço
,
pêra a

t d̂o
criaçam do Príncipe, de quem a Roma,

era meftre, como em aísiftir ao

governo da Companhia, de que

era Provincial: foylhe neceífa-

rio enterromper huma , .& ou-

tra coufa, pela rezam, que aqui

apontarei. Defejava muito nof

fo sadio fundador^nacio. fazer

em Roma hu modo de congre-

gaçam gèral,em q ajuntaífe to-

dos os primeiros Padres, que

houveíTe em-Europa, com ou-

tros dos mais antigos nos an-

nos, & mais autorizados em le-

tras; aísim pêra lhes communi-

car as conftituÍGoens da Com-
panhia, como pêra renunciar o

cargo de geral , de que muito

dele-
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Como o P.

M .Simam

mandou a

Roma o P.

Di Gocalo
>

Ja Syhei -

rd.

deiejava aliviaríe. Eícreveo o

fancto Patriarcha ao íereniíu-

mo Rey Dom Ioam ,
pedindo-

lhe niíío beneplácito, & eícre-

veo ao Padre meftre Simam,

ordenandolhe, que havendo li-

cença de íua Alteza , logo íê

puzeíTe ao caminho de Roma.

Chegaram eílas cartas a Lií-

boa, antes d'elRey íè partir a

Coimbra , a vifitar a Vniverfi-

dade, & o Collegio- nam quiz

elie, que o Padre íè foífe a Ro-

ma , antes de íê fazer efta jor-

nada
,
pêra que o meimo Padre

meftre Simam , lhe oífereceíTe,

& moftraífe aquellas novas plã-

tas, que elle meíino tinha cria-

do^aquelle jardim também re-

gado,com favores divinos.

2 gabada a viííta
,
que

elRey fez a Coimbra, tornou o

Padre meftre Simam a pedir,

com mayor inftancia, a licêça,

pêra hir aonde íèu íãncto Pa-

dre o chamava , a qual veyo a

conceder íua Alteza, antepon-

do o bem commum da Com-
panhia a feu commodo parti-

cular. Havida a licença,come-

çou o Padre meftre Simam a

tratar deita íua romaria , & da

do Padre Dom Gonçalo daSyl-

veira,da qual he bem que miu-

dcmos ncfte paíío as circuftan-

c ias, pêra que delia fe aprenda,

em tempos prefcntes a edifica-

çam , com que nos paífados fe

caminhava,em femelhantes pe-

regrinaçoens . Ordenou o Pa-

dre fancto Ignacio jlo Padre

meftre Simam, que foííem de

Coimbra a Roma nefta occa-

fiàm algus Theologos dosqjà

eram paííantes , Sc de mayo-

|

res eíperanças
,
pêra que hindo

a Roma , viííem a Companhia

em íua fonte;& voltando a Por-

tugal, enformaífem aos mais Ir-

mãos do que tinham vifto na-

quelles Padres. Refolvéo o Pa-

dre meftre Simam
,
que" foíTem

três , o primeiro, o Padre Gon-

çalo da Sylveira , o fegundo, o

Padre Ioam Ricio Flamégo, do

terceiro nenhua noticia achei:

Sc. porque a partida do Padre

meftrç Simam fe hia dilatando

mais, 0$ defpachou logo, com

ordem, que foíTem porGandia,

pêra naquellaVniVeríídade to-

marem o grào de doutores , af

fim pêra mayor autoridade das

letras, que profeííavam, como

pêra dar gofto ao Duque de

Gandia DomFrancifco deBor-

ja, que aíTim o pedia , o qual jà

naquelle tempo era pretenden-

te da Companhia, de quem ao

diante falaremos.

3 Nenhuma coufa menos

tratava o humilde Padre Gon-

çalo da Sylveira, que ter o gráo

de doutor, porque os íèus pen-

íãmentos nam eram de ter bor-

las doutoraes, mas de converter

cafres Orientaes; com tudo a-

ceitou efta mortificaçam, aílim

por obedecer, como pela occa-

fiàm,que íêjihe oíferetia,de hi r

Q.favk

H
u

Aceiid a

jornada,

pêra vert

S.Ignam

ver
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Rjímil c.i.

lH T.Liviula-

Ico eloquctil

ontc roanantê

Icultimis Hif-

>ams, Gallia-

umquc tinibus

iiioiciã veniflc

iobilcs Icgi-

ontêplationc

uiRoma non

axerat, unius

ominis fama

crduxit.

?<? modo
ôqueca-\

unhava o

I D. Goca

mê /eus

apanhei-

9S.

ver léu íãn&o Padre Ignacio,

em cuja íànctidade lhe pare-

cia que acharia mais que ad-

mirar
,
que nas grandezas d'a-

quella famolà cida*de , cabeça

do mundo, & a primeira, &
principal , entre luas marava-

lhas : que íè antigamente (co-

mo diz Sam Ieronymo*) aco-

diam muitos a Roma dos vlti-

mos fínsde Hefpanha,&deFrã-

ça , mais pêra ouvir a elo-

quência de Livio
,
que pêra

ver a magnificência de Ro-

ma: melhor fundamento tinha

o Padre Gonçalo da Sylveira,

pêra dizer , que eftimava a jor-

nada a Italia.nam tanto pêra fa-

ber as grandezas da celebrada

Roma, quanto pêra ver os exé-

plos do grande Ignacio:

3 Sahiram os três Romei-

ros do Collegio de Coimbra,

em forma de verdadeiros pere-

grinos, aceitando os rigores da

jornada à imitaçam da que fi-

zeram os noíTos primeiros Pa-

dres, hindo de Paris a Veneza,

& a Roma . O veftido, que le-

vavam , era pobre • hiam a pè,

com bordoens na mam, mendi-

gando pelas portas ; levavam

às coitas huns alforges comos
feus papeis. Deípejouíè o Col-

legio , pêra fahirem acompa-

nhando os devotos Romei -

ros
,
guiando a todos o Pa-

dre Luis da Grã , íèu Rey-

tor , &Mèguindoo hum cen-

to de Religioíbs : continuou

JOI
o acompanhamento até hu-
ma legoa da cidade : parados

todos aqui , fe rezou- , com
muita devaçam a Ladainha,
a qual acabada

} & dados os

últimos abraços , continuaram
íeu caminho

, os que íè hi-

am *a Roma , acompanhados
de affe&uofas íaudades , dos

que fe voltavam pêra Coim-
bra.

5 A obediência , ou go-

verno dos três Romeiros ,h ia

á conta do Padre Dom Gon-
çalo da Sylveira

;
& porque

o feu efpirito nam íõfria ter-

mo em fe maltratar , & per-

feguir , como a capital ini-

migo , levavam os compa-
nheiros huma íuperintenden-

cia , íòbre o tratamento de

íuapeííoa, pêra lhe modera-
rem os fervores de fua òraçam,

& lhe modificarem os rigo-

res de íua mortificaçam : por

maneira , que juntamente fi-

cava íubdito , & era íupe-

rior , tendo o merecimento
em obedecer , . & tendo a

pena de mandar . Cami -

nhando, com efta íàncla or-

dem, chegaram à cidade de

Gandia , aonde Dom Fran^

cifco.de Borja os recebèo,

& agaíàlhou , com os pri-

mores de Duque de -Gan-

dia
,
que ainda era , & com

o amor de Religioíb da Com-
panhia

, que jà deíejava íèr .

) Nam foy menor o cuydado

V v chari

cAnno d<

úpdnhia

II.

Como che-

garam a

Gãdia, &
foram rece

bidos c/a-

que/kDu-
que.

—
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charitativo, que o Padre An- j nam era aVniveríídade de Gá-,

dia praça baílante pêra íeu d 1

q fez em
Gâdia oP.

D. Gòçalo.

drè de Oviedo , Reytor do

Collegio de Gandia , teve

do bom trato dos peregrinos,

que eram jà feus Íntimos co-

nhecidos do Collegio de Co-

imbra . Chegado o dia do

doutoramento , feitos já os au-

tos neceííarios , tomou o Du-

que Dom Francifco â Tua con-

ta a folennidade da feita
?
fa-

zendo também os gaftos das

propinas , com grande con-

tentamento feu ; havendo
,

que mayor honra recebiam

aquellas novas Athenas , em
encorporar em fy tam no-

bres Doutores, , do que el-

les em receber tam honroíòs

gràos.

6 Efperavam os três com-

panheiros , naqnelle pofto, pe-

lo Padre meftre Simam ,
pêra

continuarem a Roma íua jor-

nada : entre tanto nam eíta-

va ocioíò o Padre Gonçalo

da Sylveira , travou muy par-

ticular , & fanóta amiíade

com o Duque ;- Sc como fe

acharam muy femelhantes em
efpirito , facilmente fe ajun-

taram no trato-, que todo é-

ra de Deos , & da mayor

perfeiçam , a que cada hum
delles , muy de propofito,a-

níelava . Sahio logo do pa-

ço ao publico ,' & começou

a pregar com grande zelo

.

Mas porque lhe parecéo ao

Padre Dom Gonçalo
, que

latado efpirito, procurou mu-

dar o íitio ,
pêra ter campo

mais efpaçofo : com bene-

plácito do Duque Dom Fran-

cifco de Bôrja , & do Pa-

dre André de Oviedo, fe par-

tio pêra Valença , aonde é-

ra Reytor o Padre Diogo de

Miram (
que também era co-

nhecido feu do Collegio de

Coimbra , & primeiro Rey-

tor d'elle ) o qual o tinha re-

cebido na Companhia, Nefta

cidade foy muy grande o frui-

to , que recolhéo o Padre

Gonçalo , das conflíToens , a

que aísiftia de dia , & de

noite , tjue me nam detenho

aqui agora a referir ,
porque

quem ler o que adiante con-

taremos d'efte admirável va-

ram , bem entendera, que o

Padre Dom Gonçalo era tam

valente operário em Valença,

como o tinha d*antes fidoem

Portugal , & ao diante fcy wo

Oriente.

7 Com eftes fandtos ex-

ercícios andava todo occupa-

do efte fervoroíò fervo do Se-

nhor ; & era tal a fama de

íuas obr^i em Valença ,
que

por vezes chegou aos ouvidos

d'elRey em Portugal:& porque

muito o eftimava , & o via

já autorizado , com o grào

de Doutor , nam tjuiz que

com lua entrada em Roma

,

íhí



Armo dè ^

hnftode, lhe puzeíTem embargos a íà-

55o -
\
hida , 8c careceíTem osnatu-

raes defte Reyno, do grande

bem, que logravam os eftra-

nhos\ Sabendo pois , que elle

fe detinha pregando, & confef

fando em Valença , efperan-

do pelo fèu Provincial o Padre

meftre Simam; a efte fignifi-

cou o gofto,que teria , em que

rhandaííe voltar a Portugal o

Padre Dom Gonçalo, antes de

entrar em Roma ; & porque

a íignificaçam da vontade de

hum Rey poderofo , cuftu--

ma fer preceito em hum vaf-

íàllo obediente , nam pode

o Padre meftre Simam deixar

de dar gofto a quem tanto o

devia procurar ; 'eícrevèo logo

ao Padre Dom Gonçalo, que

fe púzeífe a caminho , & vol-

ta He a Portugal, porque af

fim lho ordenava íúa Alteza.

Tanto que o Padre Dom Gon-

çalo recebèo efta carta , no

mefmo dia fé poz a caminho,

como tam refoluto , & verda-

deiro obediente , fem mais lhe

lembrar o defejo
,
que tinha de

hir a Roma , pêra ver feu fan-

clo Padre Ignacio
,
julgan-

do
,
que mayor era o me-

recimento
,
que tinha em o-

bedeceu a feu Provincial ,

que o gofto, que lhe podia

refultar.de ver a íêu Patriar-

cha.

8 Nefte mefmo tempo

andava o Padre moftre Simam

Livro terceiro. Cap.XV.
J

preparandole peia a jornada de

Roma , tratando do provimen-

to dos officios, que tinha: no-

meou em fèu lugar, por me-

ftre do Princepe Dom loam,

o Padre Luis Gonçalves^ da

Gamara
,
que por muitos tí-

tulos o merecia
; 8c he mui-

to digno de advertência, que o

mefmo P.M. Simam, que havia

dous annos tinha feito ao Padre

Luis Gonçalves cofinheiro no
Collegio de Coimbra , agora o

fez meftre do Príncipe na cor-

te de Lisboa
; . como bom fu-

perior
;
que aflim. como fa-

bia mortificar , também que-

ria autorizar
;
porque nem

mortificava por paixam , nem
autorizava por lifonja

;
pon-

do sò diante dosòlhos as bo-

as conveniências de gover-

no
,
que tal vez cníinam,

que levanteis fobre a cabeça

o que trazíeis abatido debai-

xo dos pés . Aceitou o Pa-

dre Luis Gonçalves ( ainda

que com menos vontade, que

a cofinha de Coimbra ) o que

agora lhe ordenava a obedi-

ência, em o paço de Lisboa;

moftrando
,
que nam tinha

menos humildade pêra íèr co-

finheiro
,
que talentos pêra

íer cortefàm
;

porque sô a-

quelle fabe íer bom meftre,

que primeiro aprendòo a fer

bom difcipulo ; 8c aquelle po-

de com miis iuzimento eníí-

J nar Princepes
,
que loube com

tAmw da

ir.

o P. luis

Gdcahes

da Cama-
rá fifOU

for meftre

doPrince*

p.

Vv mais

I
H||H
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mais confiança exercitar hu-

mildades.

9 Reftava o ofíicio de

Provincial; nefte cargo provéo

ao Padre Gonçalo de Medei-

ros, peííoa de cuja eícolha nam
podia haver duvida , & muito

menos enveja
. ( fé por ventura

houveífe algum , que deíejaífe

efte cargo
J

porque, quanto à

antiguidade da Rcligiàm , a to-

dos precedia • & quanto à vir-

tude, nenhum fé lhe aventa-

java . Da vocaçam á Compa-

nhia defte infigne varam diííe-

mos já no cap. io; do primeiro

livro J de fuás virtudes faiemos

mençàm ao diante, nefte mef-

mó livro , no anno em que

Deos o levou a defcaníar ao

cèo.E como.o Padre meftre Si-

mam tinha grande noticia das

bondades do padreGonçalo de

Medeiros, fempre em íuas vaca-

das lhe entregava o. governo:

Sc elle fabia também aprovei-

ta rfe d^eftas gagens , que dizia,

que aceitava o cargo de fupe-"

rior, sò por hum bem,que com
§lle lhe vinha, que era ter li-

cença geral
,
perafe penitenci-

ar á íua vontade , lemteríu-

perior ,
que lhe foífe à mam,

(
porque fendo íubdúo , lhe

punham lempre limite a íuas

mornficaçoens) tal era o ef-

pirito deite bom Padre
,
que

aceitava os cargos , nam pê-

ra fe honrar , mas pêra fe

mortificar
;
que fe os fupe-'

riores das Religioens sò pre-

tenderem femelhantes proys,

& percalços de fuás preíafias,

haveria menos ambiçam , &
governariam com mais quieta-

çam.

CA PI TV LO XVÍ.

Vaj a Roma o Padre meftre

Simam : referefe huma carta

delRej Dom loam
, pêra o

Papa Mio terceiro ,
~ em ah-

naçam da Companhia : dáfe

conta do que fucedéo nefta

Congregaram , a qve os

Padres mais antigos

foram chama-

dos.

1 T\ Rovidos os officios do

j-^ Padre meftre Simam,
"***

(affi de meftre doPrin-

,

cepe, como de Provincial) da

maneira que tenho dito, & or-

denadas as coufas daProvincia,

com toda a boa direiçam, que

fe podia eíperar de tam pru-

dente Prelado ; depois de íe

defpedir de feus íubditos de

Coimbra, com mutuas, & fau-

dofas lembranças de- parte a

parte , fe partio f>era Roma,to-

mando primeiro o ultimo bene

placito de S. A.oquál o recébèo

com

Cipanln

II.
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m eÍRey

Wwgentè

m Roma
\

9 P.M.Si

iam,

com íua cuftumada benevolên-

cia; & peia moílrar a opiniám,

que concebia da Companhia,

& amor, q tinha ao Padre, nam
quiz que fe pautiííe ) fera reco-

mendaçoens ílias j afíim pelo

que tocava ao procedimento

geral da Companhia em Por-

tugal , & no Oriente ,'
: como

no que pertencia à peífoa do

Padre . meftre Simam , tam

bem vifto , & valido de tal

Rey : & pêra que o raefmo

Padre, em tudo, alcançaííe

o bom de (pacho dos negó-

cios
,
que em Roma havia de

tratar, febre couías tocantes ao

bom governo da Companhia,

&Portugal,& converfám da gé-

tilidade noOriente3 o fez Agen-

te feu,em negócios gèraes,&par

ticulares , de q hÍa,por inílruc-

çamreal, encarregado. Faz fé

de tudo ifto huma carta fua,

que temos em noífo poder, pê-

ra o Papa lulio terceiro
,
que

fora novamente eleito ém Vi-

gário de Chrifto na terra
,
por

morte do sãctiíímo PadrePau-

lo,tambem terceiro (que pêra

nós fempre fera de primeira, &
íuaviílima memoria) a qual íu-.

cedeo em 2. dias de Dez em-

bro do anno atras de 1 549. o

trcslado d'eíla carta quero aqui

por ,
porque ^ferà aos vindou-

ros muy grata lembrança, de

tam religioío , & eíclarecido

Príncipe , pelo grande zelo,

que tinha da faívaçam das ai-

'J

mas; 8c íervirà de nos lem-j

brarmos da obrigacam
, que

todos temos , de nam degene-

rar dos altos peníàmentos, que

fèu grande entendimento tinha

da primitiva Companhia- diz a

carta aííim.

CARTA DELREY
DomXoam oterceirO}

pêra o Papa Iulio

terceiro.

ZJito fantlo em Chri-

fto Padre
, (gp munt

bemaventurado Senhor.

V,Jjjo devoto , (çjf
obediente filho Dom

loam
, for graça de T>eos Rey ai

Portugal
,

(gjr dos ^/tlgarves , com

toda a humildade , envio jt ibeàar

Vofos [anãos fes . Muito fantlo

em ChnBo Padre
} ^r muy bem-

aventurado Senhor
j

fendo mfór ~

mado do fruito , que os 'Padres

da Companhia de I E SZJ fatiam

em Itaha } (gr outras fartes 3 (gj

como feu eílatuto era ordenado , Ps

ra efpiritualmente ajudarem o pró-

ximo , ($f converterem os infiéis
,

que ã efle Reynofam fogeitos, man-

dei Pedir ao Papa Paulo ,
que m<

quizfjfe enviar os ditos Padres ,

o que fua SanBidade folgou de ja

zer 3 $f me mandou dous , do:

qttaes hum delles
,

que fe chama

Jrfefire Simam , Por me parece)'

ftrViço do Senhor , mandei ficai

v4nno de,

Õpdnhuu

Vv f.ejis



Cbnflo de

1550.

Çhronica da Companhia de lefujm Portugal.JQO
nefle "Reyno

, pêra poder dar Prin-

cipio a mm Collegio , aonde agora ef-

tam cento
(ffy

fincoenta efludantes da

Companhia de 1ESJ/ 3 a me eu man-

do dar todo o neceffaho, Pêra afam co-

mofeforem criando em letras, (Ér vir-

tudes, os mandarem a dtverfas partes,

a exercitar fua vocaçam. O outro

"Padre, quefe chamava mefre fran-

Faz elRey

nèjla car-

ta mêfá/n
do P. Anto

nio Crimi-

nal.

do
} (efr noííafanclafé dilatada, deter-

minei nesle Reyno,
(fjy

nas ditas partes

da Índia, plantar alguns Collegws dos

ditos 'Padres da Clfanhia de *1ESZJ;

(gr porque eflejerviço de noffo Senhor

Je mmpoderábem cffeuuar, cemo cu-

fre , Jcm vofja Sar.Bidade favorecer

efle negocio efpmtual^ temforalme-

te, envio lá o duo Padre mejlre Si-

mam , o qualfeço a njofta Sanelida-

de muitofor mercê, queira ouvir
, (gy

conforme as necefidades,que eflafan-

^Hovembro d(

cifeo,mandei as Partes da índia, aon-

de anda ( com muitos outros Padres,

que do dito Collegiofor-am}entendendo

na conxerfám dos infeis, (ffy ajudando
\

j
Ba ohra tem, o ajudar ntllas, conce^

a bem viver os Chrifaos , que nas di- > dendolhe as graças, que lhepedir, ($y

tas partes tenho,fera defenfám delias;
|

a vofia Saneiidade farecerm necella-

ffl
por meyo dos ditos Padresfe con-

\

rias , fera tanto ferviço de nejjo Se-

vertèramanofiafanBafé^ emdiver- \nhor. Muito fanBo em ChrifioPa-

fas partes, muitos gentios
, ffi infiéis-,

j

dre,(gr muito bemaventurado Senhor,

(efr ifto fazem namfomente com dou-
j nofjo Senhorfor muitos iepos corfene

trina, continuo trabalho ,-($f exemflo \ 4 Vofja Sanclidade em feufanBofer-
de viâa,mas amdaÇcomopor cartas do viço. Efcrita em Coimbra^ em iQ.de

2>iJpo de Çoa , (fjy
de 'outrasfeífoas de

credito
, fou certificado ) hum dei-

tes fe ofjereceo a morte , com gran-

des fnaes de eharidade
, por (ahar

alguns dos que convcrtem,que ejlavam

em perigo de por imigosferem torna-

do
s,(fff

tomados afem erros faffados

,

gy afimfoy mortopelos Mouros, co-

mo esforçado fervo de noffo Senhor',

(efr
com muita edifcaçam dos que o

viram morrer. E por efperar nas di-

taspartes da índia, (gy outras de mif-

fóensfogeitas a eftes Reynos, aonde an-

dam alguns dos ditos Padres , muito

ferviço de nofio Senhor, (gy augmento

de nofjafmclafè , (gr ter já o %ey de

Tanor convertido, (yy andarem outros

alguns abalados pêra iffo , por meyo

delles
,
de que 7)eos fera muito fervi-

REY.

3 Continuou o Padre me-
ftre Simam Teu caminho a Ro-

ma , levando hum Irmam por

companheiro, com grande ecii-

ficaçam, & exemplo, como fe

eíperava de varam tam exem-
plar, & entregue ao ferviço de

Deos , & ao bem das afiras.
|

Dentro do mefmo anno de

1 5 50. nos últimos dias de De-

zembro chegou a Roma,aonde
por aquelle tempo achou já cõ-

gregados os principaes Padres

I

da Companhia, que haviam de

jter fiiffragio naquella junta.

|

Nam fe pode com palavras ex-

p lie ar,
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D. Affonfo

d'AIenea -

/ire ,& o

doutorBa

l

thezar de

Faria,em-

baixado •

res em Ro

ma.

plicar , a grande coníõlaçam,

que teve o íàn&o Patriarcha,

em ver diante de feus olhos , a

feu antigo companheiro,&grá-

de amigo em o Senhor , o Pa-

dre meftre Simam; nam fe Far-

tava de ouvir, & de lhe pergun-

tar, novas da Companhia em
Portugal,& do fereniílimo Rey
Dom Ioam; o meímo prazer,& •

alegria ouve da parte do Padre

meftre Simam, por tornar a lo-

grar em prefença feu muy que-

rido pay,de quem havia muitos

annos andava tam aufente.

Também foy o Padre meftre

Simam muy bem recebido de

Dom Affonfo d'Alencaftre,cõ-

mendador mòr da ordem de

Chrifto, & fobrinho do meímo
Rey,que havia pouco tinha hi-

do a Roma por embaixador , a

dar a obediência, 8c os parabês

ao novo Papa;& íucedeo a Bal-

thezar de Faria,almotacelmôr,

8c Coudel mor deites Reynos,

que tinha aííiftidoaos negócios

delRey Dom Ioam o III. em
Roma,& depois foy íèu embai-

xador , na mefma corte ; ao

qual temos particulares obri-

gaçoens,pela muita amiíade,&

trato
,
que teve com noíTo glo-

rioío Patriarcha íancto Igna-

Queria S.

Ignacio re

núciarnas

mãos dos

\ Padres o

\cargo de
1 „eral,

CIO.

4 Chegou o dia, que. fe

tinha decretado pêra as coufas,

por cujo refpeito efta junta fo-

ra intimada; eram duas as mais

fubftanciaes; huma era a renu-

jOy jínno dâ

Copmhia

1 í»

l ciaçâm do cargo de geral da

Companhia
, que o fando Pa-

dre Ignacio fazia nas mãos dã-

quelles Padres : a outra era o
exame das conftituiçoens, que
aly queria comrnunicârihes.

Em huma
, & outra coufa mo-

ítrou bem ogloriofoPatriaixha

os ricos theíburos de fua gran-
de humildade

;
pois fendo clle

pay, & meftre -de todos por di-

reito >fe queria fazer Irmam, 8c

difcipulo porfogeiçam. Quan-
to â renunciaçara,com fingular

efpirito liou Deos aquelles Pa-

dres,pera nam approvaremtam
humilde, 8c iníperada delibera-

çam, pelos graves inconvenienr

tes,que fe podiam temer
,

'con-

tra a promoçam,& crefeimento

da Companhia, em tam tenra

idade, fe lhe deííemoleite de

ama eftranha,.faltãdolhe o pay,

que com influencias divinas,

criára,naquelles breves annos,a

Companhia, com tanto vigor,

8c fortaleza
, que poucas partes

havia no defeuberto do n udo,

emqueella fe nam achaífe ja

entrada,& dilatada.

5 Tratou também o ou-

tro ponto tocante ás leys,&go- Tamhem

vernos da Companhia;& pofto ^/z
> <i
m

1

r
r

'
! examinai

que pela muita conhança , que \jmaíC~
.

o Papa Paulo III. tinha de íãrí- \j}itukoês.

cio Ignacio., tinha havidas por

approvadas , com autoridade

apoftolica,quaefquer conftitui-

çoens , & decretos, que íizeífe,

pêra governo da Companhia,

Vv 4 em



Chníio de

5* o 8 Cbromea da Companhia de lefu ,em FortMal.

.

Todos ap -

provaram

as confli-

taico.es.

no outro algumfem fá' ne ceifa

juiz, que as examinaífe , 8c ap

provartejcom tuJo narn quiz o

humilde íanclo, que íàhiííem a

; luz as condituiçoen";, fem que

primeiro pelos Padres congre-

gados foílem revidas, exaraina-

das,& approvadasj fogeitandoas

primeiro a tam maduros, 8c ra-

ros juizos, como êramaquelles

de Padres tam autorizados, 8c

de tam varias naçoés,podo que

tam unidos em efpirito.peraque

d'eda maneira íe ajudaííe a u-

niàm das leys,com a diveríida-

de das peííoas;& ficaífemos en-

tendendo,que nam há differen-

ça de pareceres,aonde hàcom-
binaçam de amor.

6 A todos os Padres con-

gregados, foy a liçam das con-

Itituiçoens gràliflimi; porque a

todos íè ordenou;que em parti-

cular a? viíTem, & com liberda-

de as ceníuraífem; elles porém
as julgaram

, como vindas do

cèo, & nam compodas por ho-

mem, mas ordenadas
5& eícritas

pelo dedo de Deos. Mas era tal

a prudência
, & humildade do

fanclo legislador, que,com to-

das cilas reviílas de leys tam
apuradas em decretos,& ajuda-

das em pareceres, nas quaes jà

podia haver muy fegura con-
fiança,com tudo nam quiz que
fe publicaíTem

, fenam daly a

três annos , efperamb fempre
mais defecado, 8c clarificado

Jínno cu

h.

II.

reviíores,mas de todos, que dei- f'
j<^n

'ím

Ias tinham alguma noticia
;
or-

denando Deos noflò Senhor as

coufas defta maneira ,
porque

era bem que leys
,
que haviam

de governar tanea variedade de

gentes, tivelTem a appiovaçam

do mun lo, & a c'eníura'do tem-

po : que fe pêra huma poefia

ter a prerogativa de excellente

(como eníina o medre delia)

me iam necerianos nove án- = p'«rica.

nos
, pêra delta maneira lanir^*""^™"

mais bem limada , & melhor

torneada, quanto mais íèrá ne-

ceííario ede vagar em matéria

de tanta coníideraçam , como
eram as condituiçoeras de hu-

ma Religiâm,tam nova nos cu-

dumes, 8c tam dilatada no mu-

do. Nem o fabio Catam ap-

provava osqoe pretendem cap-

tar louvores, com fe moftrarem

nas obras, que fazem , aprefía-

dos;porque a muita pi êífa, fem-

pre edá fògeita a muitos erros;

antes, como elle cudumava te-

petir , aflàs fe fez apreífado o q
íahio bem acabado.

7 Acaboufe em breve a

congregaçam
(
porque, aonde

há uniam de vontades, 8c con-
|

aquella

fòrmidade de juizos, em pou-
\

C0)%rc,
I,

cas horas íe reíolvem pontos
(

de grande íubdanciaj & trata-

ram os padres vogaes de íè vol-

tar á fuás occupaçoens ; & co-

mo as que tinha em Portugal

o padre medre $imam,êrr-mde

Manv.t.inApo.

pht. C»ton.

Sat cnò, ^uoí
fat bcaç. .

Como fe

concluía

cra-

exame, nam sò dos primeiros/ tanta importância, depois' de

con-
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concluir os negócios dê fua Al-

teza com fua Sanctidadejdefp^

dioíe de feu íàn&o Patriarcha,

tomandolhe a bençam,que lhe

lançou, cheya de íeiís poderes,

pêra o bom governo de íeus

ínbditos,& pêra reíolver, orde-

nar^ fundar os Collegios,que

nefta Província fe pedifíem.

Chegou finalmente a Portugal,

da maneira que veremos, fefte-

jado , & recebido , mais como

anjo vindo do céo
,
que como

hoípede chegado de Roma!

CAPITVLO XVII.

Como nefle tempo fe refohéo

o CardealDHenrique afun-

dar o Collegio da Companhia

em Evora:apontâmfe as re-

féns,queperaif-

fo teve.

~1 "Ntramos a contar as

* couíàs
,
que fuçedé-

? iam nefte anno de

155 i.emcjue fe cotam doze da

Companhia
,
que pêra toda el-

lafoyde grande alegria, por

íuceder nelle o feliciífimo na-

cimento do magnifico , &
real Collegio da cidade d'Evo-

ra,dedicadp ao divino Eípirito,

cuja viraçam de tal maneira

aífoprou em poppa, que vemos

hoje, naquella nobre cidade,

huma dás mais illuftres caías,

qâ Companhia tem pelo mun-
do todb. :: '

2 Nam havia até aquelle

anno em Portugal outra caía

da Companhia,mais que o Col-

legio de Cornibra, & a refiden-

cia de íànclo Antam cm Lif-

boa }& a deS.Fins,jurféo aoMi-
nho

;
nefte anno fe eftendeo a

Companhia pela província de

Alentejo,&fe deo principio ao

íumptuofo Collegio d'Evora:

& bem era que huma tam real

cidade
, como a d'Evora , tam

celebrada por feus fundadores;

tam conhecida por fua antigui-

dade; tam temida dosRomanos,
pelo feu famoíb deféfor Quin-
to Sertório; tam abundante em
riquezas; tam opulenta em frui-

tos; tam bem provida cÕ o rico

theíburo da fua agoa da prata;

tam nobre em feus edifícios; tá

illuftre por feus cidadãos
;
tam

autorizada com magníficos c<>

ventos de Religioíbs ; tam íãn-

dificada com o íángUte de feu

gloriofo Pontífice, & -iliuítriísi-

mo rnartyr Sam Man fio, diíci-

pulo de Chrifto Salvador ncf-

íõ ; & finalmente tam amada
delRey Dom loam o terceiro

(a qual , com íêr a íegunda do

Reyno, pôde em muitas prero-'

gativas fer a primeira )bem era,

digo, que tiveíTe hum Collegio

da Companhia
,
que tombem

foííereal , nam menos na gran-

deza

Cvpúnhia

I 2.

Excelkn-

úas da ci-

dade d'£~

vora.

' Vide Rezend,
líb. 5. Asniq.

pag mihi IR».

Vide itê Vaie.

hb. ç. Antiq.

Luíit. p2g, mi-
hi, i88.

Vide Reíend.
de Antiq viro* 4

pag mihi i<?2.

&Brcvia.fcbOi".

1 5 .Malj.
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Chrifte de
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JIO Cbronm da Companhia de Icfu,em Portugal.

ZlRrj D.

Iodm o ],

| tinha já
'

\ intentado

yazerhum
\ Collegio á
' Côpanbia

em avara.

Orlantí. t . p.

lib. 3. n.8j.

deza da obra, que na excellen-

cia do fundador; pêra que cor-

relpondeíTe a íumptuofidade

do ColÍegio,à magnificência da

cidade,

3 là o fereniflimo Rey
Dom Ioam tivera efte nobre

penfamento,noanno de 1 542.

como nós confia de algumas

efcrituras
,
que eftam no Col-

legio da Madre de Deos, cujo

agora he o fitio, que o magnífi-

co Rey ideava pêra o Collegio

da Companhia ; ordenando ao

íeu muy celebrado pregador

frey íoam Soares ( que depois'

íoy digniííimo Bifpo de Coim-
bra) que lhe compraííè efte íi-

tio
,

pêra o Collegio, que nos

meditava; porque como amava
tanto efta cidade ( huma íôbre

todas as do Reyno) 8c como
eftimava tanto a Companhia,

& ordinariamente paiíava em
Évora grande parte do anno,

queria ter a Companhia junto

de feu.paço, pois a trazia den-

tro do feu coraçam. Concorda
iíto muito com o que diz a nof-

íâ hiftoria geral
, que a tençàm

do liberalismo fenhor Rey Y).

Ioam o III. fora fudarc Évora
outro Collegio,como o de Co-
imbra; & que pêra iíío ordena

ta ao íeu architectp,que lhe ef-

colheííe o íítio , Sc debuxaífe a

planta.

4 Ifto que o fercniísimo

Rey intentou par peníãmentr»,

veyo a executar por obra o

eminentiísimo Cardeal,& iere-

niísimo Infanta íeu irmam, pê-

ra quem Deos tinha reíervada

efta gloria : diípondo o cèo as

couías de maneira, quefe occu-

paífem dousauguíliisimosprin-

cepes, ambos Reys, Sc ambos

irmãos, em fundar dous Colle-

• gios, ambos reaes , o de Coim-

bra,& o de Évora ; os quaes tã-

;

bem podem íer irmãos, nam sò

pela irmandade dosReligiofos,

mas também pelas grandezas

do edifício. E podo que ô Col-

legio de Évora reconheça o

de Coimbra, por irmam mais

velho,& confeífeque foycomo

Colónia
,
que fahio d aquella

nova Roma Conimbricenfe

,

(por rezam do padre Melchior

Carneiro , & mais companhei-

ros feus
,
que de Coimbra lhe

mãdou o Padre meftre Simam,

pêra íua fundaçam , como logo

veremos)com tudo tem o Col-

legio de Évora tam aísinaladas

prerogativas, & privilégios tam

reaes , excellencias tam conhe-

cidas, grandezas tartffumptuo-

ías], por cauíà de íèus fogeitos,

de feu edifício, de ííias rendas,

Sc de íua real , Sc pontifical V
nivewíídade, que bem pôde ter

caixa , Sc entrar em competên-

cia com o Collegio de Coim-

bra, fe nos Religioíòs nam rey-

naíTe mais a mayor humildade,

com que cada hum deve defe-

jar fer vencido do outro, nam
tratando de ventagens de Gol-'

legios

Copanhta

12.

Os nojfoi

Collegios

de (Joim-

Ira, &M
Évora, J>t

t!em fer

iguacs et)

muitas

coufas.
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nd. i Ae Põ-

, Omne íblíi

[| panii til.

1 Infante

ardealte

I algunt

çpopeuca

feicam á

manhia.

legios, nem de diíputas de tet-

ras
;
porque iam cidadãos do

mundo podo , Sc filhos dá mef-

ma mãy, que he a mefma Reli-

giâm,que emChriílo os gerou;

& por ííTq he muito digno de

eftranhar,haver,entre Religio-

íbsj porfias íbbre a melhor pá-

tria, Sc paixoens fobre a mayor

cala
;
porque ao forte (como ó

outro diíTe ) qualquer terra he

pátria pêra viver;& ao Religio-

íb, qualquer canto he íitio pêra

morrer. Agora veremos o prin-

cipio,que teve a fundaçam d'e-

fte Collegio Eborenfe.

5 Por vezes vimos nefta

hiftoria,como o íêreniííímo In-

fanteD.Hêrique moftrava muy
pouca afTeiçam à Companhia,

& ao Padre meftre Simam; Sc

como eíte Princepe era irmam

d'elRey, Inquifidor geral , Ar-

cebifpo, & Cardeal ; & co-

mo efta averfàm
i

que nos ti-

nha , fe fundava em íèu ían&o

zelo,por arrecear(com íiniftras

enformaçoens
,
que de nos* ti-

nha) quedai a doutrina ca-

tholica, rewlêaíTemos a zizaniâ

herética, por lhe dizerem, que

algus noííos tinham vindo das

partes do Norte ; bailava efta

pouca inclinaçam ,
pêra a ter-

mos por grande perfeguiçam;

(que de grades Princepes, bafta

hum pequeno desfavor
,

pêra

caufar grandes tormentas nos

vaííallos desfavorecidos ) & fe

nam fora a muita afifeiçam , Sc

devaçam, que nos tinha o lcre-

niíTimo Infante Dom Luis,apo-

yada com a principal valia do

grande favor delRey , traba-

ihofamente poderia hum a plã-

ta tam tenra, deitar raízes ,com

tam contrarias influencias. Era

tal o faftio
,
que eíte Princepe

tinha tomado ao Padre meftre

Simam
,
que lhe era de muita

pena velo no paço,& entendia,

com tam efticaz zelo,, nas cou-

fas da Companhia
,

que man-
dou devaífar íòbre a doutrina

do Padre meftre Simarrij&exa-

minar os exercícios eípirituaes

do noíTo íancto fundador
,
por

frey Diogo de Murfa , Reytor

da Vniveríldade de Coimbra,

& Religiofo da ordem de S.Ie-

ronymo,da maneira q referimos

no primeiro livro.

6 D'efta maneira nos ura*

tava o Infante Cardeal, tendo

íempre de noíías coufas efta

fufpenía opiniám . Trazem os

tempos, que tudo variam, reve-

ladas difFerenças , ora de íuccí-

.íòs alegres,& ditoíòs;ora de ca-^

fos triftes,& defengraçados ; Sc

de nenhuns , nas coufas huma-

nas , fe podem colher confe-

quencias futuras, que íejam in~

falliveis , ou de alegres bonan-

ças, ou de trabalhofas perdas&
atê os Princepes mais fobera-

nos eftam íogeitos a eftas mu-

danças, nam íô na variedade de

fuceíTos, que em íy experiroen

tam , mas também na diver-

ji.rM j.â

12.

'.
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Corno fe
mudou né

.Ai opini-

hil JlJÍlf-

tra.

\QaufaSy q
teve pêra

a fmmacâ
cio /lojfoCoJ

levio.o

íidade de opinioens,que de ou-

tros formam. Ordenou a divina

providencia as couíàs de tal

forte,que o íereniííimo Cardeal

voltou em poppama opiniám 8c

credito da Companhia * Sc em
lugar de a eíquivar, começou a

chariciala
;
julgando , que lhe

nam eílava bem ler elle fingu-

lar em íèntir mal de gente , de

quem o Rey , & oReyno todo

tam bem julgava. A primeira

demonfíraçam
,
que cfeo d efta

mudança da mam direita do

Senhoi(em cuja mam eílam os

coraçoens dos Princepes) foy

no ãno atras de i j 50. em q pe-

dio Padres(como difTemos] pê-

ra míííám, pelo íeu Arcebiípa-

do de Évora, obrigado doexem
pio do Infante Dom Luis, feu

irmam , que também os pedio
|

pêra o feu Priorado do Cra-

to,

7 Tam boas novas lhe

trouxeram,do fruito, que osmif
fionarios fizeram , em as terras

de íua jurifdiçam , &: tam boas

enformaçoens hia ouvindo da
Companhia, & tantos bens lhe

dizia de noíTas couíàs o Infante

Oom Luis feu irmam, que co-

meçou a inclinarfe a melhor
conveniência do credito de feu

jaizo
; 3c foy vendo as coufa?

daCompanhia com olhos mais
defafogados de alguma névoa,
que d antes nam ília moftrava
tam engraçada. Ajudou tam-
bém muito a mudar dos penfa-

j

lhe dava o muv Re- 1 f
M

'

f'\Luis de

Granada

yudou

iam.

mentos íinilhos, que de nós ti-
[Copanhu

nha a íàncla conver.fafám , &\
1 1 -

boas advertências , efue nefte

particular

ligiolo Padre frey Luis deGra

nada, da ia grada ordem dosPré

gadores,a quem devemos éter- eflafunâ

nas obrigaçoens . Levado o

Princepe deites tam amigos, &
cordeaes deíenganos , rende'o

íua demaíiada cautela , ao me-

lhor conhecimento de fua gra-

de prudência; & em ultima re*-

íòluçam, nam sò íè deo por

mny íatisfeito dos procedimen-

tos da Companhia , mas tra-

tou logo de a ter junto de íy,

pêra coníòlaçam ília, Sc ajuda

efpiritual de íuas ovelhas, dan-

lhe Collegio magnifico , com
rendas; &rendendolhe o cora-

çam tributário com amor.

8 Também ajudou iviuito

a íè apreífar o eífeito d'efía íua

refoluçam,o deíèjo,que tinha o

Cardeal Infante , de dar bons

condifei pulos em Évora ao Se-

nhor D. António, filho dolnfan

teD.Luis,aqué querçjr fazer ec-

cleíiafticOjComo cnmnam fido

o Infante Cardeal D.
\
Arlbnfo,

& como era o mefmo Infante

Cardeal D.Henrique,ambos ir-

mãos^ tios do íènhorD. Antó-

nio. Pêra ifto, depois de íãber

bem latim, ordenaram, que em
Évora, nos paços reaes , aonde

habitava , eftudaífe a íàgrada por mejlre

Theologia , eícolhendofe pêra a-fr.Ber*

meílre o muy iníigne varam tú
f^

meo
de '" '

[enhor
1 D.Antó-

nio teve

-.os Mar-
frev tyres.



frey Bcrtholamèo dos Marty

res, Primas, que depois fby das

Hefpanhas , raeritiííirao Ar-
cebifpo , Sc fenhor de Braga,

hum dos roais eícIarecidosPre-

lados da Igreja de Deos. Pare-

cèo pois aos ferenifiimos Infan-

tes, que íe iizeííe ge'ral de mais

conctifcipulos ao fenhor
aOom

António (que a prefença de

hum sò ouvinte , ainda que re-

al, nam excita tanto o cuydado

de hum bom meftre , nem ef-

perta tanto a diligencia de hum
bomdifcipulo) acharam, que

nam podia ter melhores con-

difcipuíos ,
que alguns Irmãos

daCõpanhia,pera^ delles apre-

deííe a virtude: pretendendo

com ifto feu pay ( como diz o

noíío hiftoriador geral
1

*) que íè

inclinaííe a entrar na Compa-

nhia : porém como nam tínha-

mos caía em Évora, reíolveoíè

o Cardeal Infante a fundamos

hum Collegio naquella ííia ci-

dade, pêra dar bons condiíci-

pulos ao íenhor Dom António,

pêra dar gofto ao Infante D.

Luis, á pêra fazer efte .\

bem a todo A-

lentejo.

Livro terceiro. CapiXVIIL j 1 1 &imQ

CAPITVLO XV1IÍ.

Manda o Cardeal Infante

chamar a Évora o Padre

Luis Gonçalves da Camará-,

trata com elle , & com o Pa-

dre meftre Simam da funda-

çam iquelle Collegio : efcre-

ve a [anelo Ignacw ;

darepofta, que o

[anilo lhe man-

dou.

iCÕfMk

li*

M í

T Ornada èíta refolu-

çam,mandou oCar-

deal Infante chamar

a Évora o Padre Luis Gonçal-

ves da Camará (que na au-

fencia do Padre meftre Simam
ficara por meftre do Pnncepe)

a Lisboa, aonde entam eftava

a corte. Foy o P.Luis Gõçalves

a Évora, levando por cõpanhei-

ro o P. Micer loam Aragonês:

com ambos tratou o Infante

de fua determinaçam
i
& das

'

cauías porque logo queria que

a fundaçam fe puzefle em ef-

feito , & das circunftancias,

çom que de prefente fe havia

de proceder em aquelle nego-

cio^ com ifto os defpedio pê-

ra Lisboa,cõ carta pêra o P.M.

Simam,em chegando deRoma,

pêra que em tudo dêíTe inteiro\

* *

Xx credito



Aw de

Chnflo de

Chega a

Évora oP.

M:Simant

tv -iceha a

fnndacam
áj Collegio

y i a Chronwa da Companhia de lefajm Portugal.

credito ao que os Padres dif-

íeíTem
\
que tinham com elle

tratado , em negocio de tanta

importância . Veyo nefte co-

nenos deRoma o Padre meílre

>i'friam , & paííou por Évora,'

èfn muy boa occaííàm : foy

muy feftejado do fereniífimo

Infante,&deo o Padre infinitas

graças a Deos
,

pelo ver tam

trocado, & tam aífeiçoado jà à

Companhia. Partiofe logo o

Padre meftre Simam pêra Li£
boa, a dar conta á S. A.do fuce-

dido e~n fua hida a Roma.
i E como eftas coufas da fu-

daçam, nam fe effeituaísé cõ a

prèfiTá dos defejos do Infãte , no

Setembro defte-anno de i 55 f.

repetia com fegunda carta ao

Padre meftre Simam, dizendo-

lhe
,
'que com alvoroço efpera-

va naquclla cidade os novos

fundadores, pêra no feguinté

mes de Outubro fe dar prin-

cipio â obra tam defejada* Fi-

ta he a formal origem daCom-
panhia entrar na cidade de Ê-

vora.;, aohde ao diante houve
tantos crecimentos, & grande-

zas
,
como no difeurfo defta

hiftoria fe hirám apontando .

E porque o dofejo do Infante

era (Tíuy grande, de fe erTeituar

efta íua -obra
,
quiz também o

Padre meftre Simam tratar o

negocio com o íanóto funda-

dor da Companhia, & aíTim
,

com toda a prèífa, lhe ef:re-

véo, dandolhe a boa nova, de

quam mudado tinham ao íêre-

mifíimo Cardeal Infante , & de

como tratava de fer fundador

do Collegio de Évora . No
mefmo tempo defpaehou o

fenhor Infante, peia Roma, hu

feu criado , chamado Gafpar

Soares , pêra tratar com o (an-

elo Padre Ignacio efte nego-

cio 3 ôc outros, que lhe encom-

mendou da íua Igreja. Chegou
Ga/par Soares a Roma , viofe

com o fancto Patriarcha,entre-

goulhe a carta do Infante, que

lhe foy de grande coníòlaçam,

por ver ó, tinha de novo a Cõ-

panhia grãgeado a benevolécia

d aquelle efclarecido Principe,

8c refpondeo a íua A cõ outra

carta íua,que he a feguinte.

Ç AR TA DO
Padre íanâo Ignacio,

pêra ô fèrenifsimo

Cardeal In^
* fante.

Aonieiííènhot, em o
Penhor noífo, o In-

fante Cardeal.

Meu fenhw m o Senhor nofto.

v
^'^rdÇd 3 ffl

d-

mor eterno de Chnflo

noffo Senhor
, Jducle

,

(j$? \fite a vofía ^hezd , com feus

fim-
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fanBifimos doem
, ffi

graças effiri-

tuaes. ^Antes que Ç^fp^r Soares me

deffe hua de ]/._A. for cartas denof

fos Irmãos tinha eu entendido a deter-

minaçamftnBaJZ)eoslSl .Senhor ti -

nha dado~ a ZJ..yl. de entregar aquém

[ollegio (eh tato zelo defeuferviço,^

do be comu, ($f em effeaal do ^Arce-

bfpado de E\>ora,fabricado, ($f
dota-

do) a noffa Companhia mínima,
ffi

to-

da de ZJ^d.em o Senhor nof/o, a que

dõu infinitas graças ,
pelo conceito,

($f

amor tajingular,
ffi

proteiçam delia,

me da a ]/.^A.^f afua real cafa, co

benefeccia ta grade, (gfr perpetua, q de

anato be delldfahir, Co rezamfe deve

atribuir o merecimento umverfal a vof

ias altezas; ffiefpero eu na divina,
ffi

\ fumma bondade, que namfera.peque-

no- o particular
,

que dejfe Collegio de

'Évora ha de redundar a ZJ, ^A. de

minha parte eu terei ocuydado ,
que

comem ,pera que effaobra , no que a

nos toca , com muito calor vá adian-

te, conforme afanãa mtençamde ]/.

^Alteza,

3 'No, que toca ao dejla corte,eu

me tenho offerecido inteiramente,pêra

tudo o que Gajpar Soares quizer , que

cufaça co o Tapaju co quaefquer ou-

tras peffoas
; ffi

ategora nam fe lhe

tem offerecido em que eu pudefje fer-

vw
,
por eflar o que pretende bem en-

eitmmkddo ; mas ellefabe, que quan-

do nfto , ou em outra couft qual-

quer, pudefe eu em o Senhor nofo

ajudar 3 me empregarei com a af-

feiçam, que devo,
ffi

terei per-

petuamente ao ferviço de ^vojfa al-

teza , em fua "divina Jfâagefade } a

a quem praza damos a todosfua cro-

ça comprida
, fera que fempre -imi-

temosJuafanffifima vontade , $? a

cumpramos perfeitamente, Z)e Roma
'3 i. de Janeiro de ijjX.

2). V. .

'

M.
Humilde, & perpetuo fervo

em o Senhor, Igaacio*

4 Eíla he a carta do noíTo

glorioíò Patriarcha , na qual fe

moftra tam agradecido, ta avi-

fado,&ta fanéto.G Collegio de

q acjui faz mençam^q o Infante

entregou à Cõpanhia , he o de

que atraz falamos, q tinha fun-

dado pêra aquelles clérigos
, q

elle tratava, que foííem os Cô-
feííbres,& Parochos no feuAr-

cebifpado. Eíperava S,A. com
grande alvoroço

,
pelos noífos

religiofos,porter aviíò, q eram

jà /àhidos do Collegio de Co-
imbra .• No capitulo íèguinte

veremos como chegaram, «^co-

mo foram delle recebidos.

CAPITVLO XIX.

M^nda o Vadre mefireSi-

mamon^e religiofis deCoim*-

hra afandar o Collegio de £*»

vora ; & de como aly foram

agafalbadoS; ^defeufan-

ãoprocedimento.

i \ 7 Endo o Padre M. Si-

V roam os grades defejos

tCópanha

Xx i do
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P.Mekhi-

erCarnei-

rú y foypri

jmiroRei

cor doCol-

Jerio d'E-

vora.

Nomes dos

primeiros

fudadores

doColleno

dlvora.

Vidclib. 1.

c.ulc.

do íêrenilíimo Cardeal, julgan-

do, que nam convinha haver

mais dilaçam nefte negocio de

tanto ferviço de Deos ( depois

de dar efta boa nova
#
a noíío sã-

'

6to fundador) nomeou, pêra

Reycor- do futuro Collegio o

Padre Melchior Carneiro, que

depois foy Biípo de Niííea em
Ethiopia , íbbre o Egypto , do

qual logo faremos particular

!

menfám -

f
o íègundo deite nu-

mero foy o Padre meftre Ioam

Cavilhonio , que depois íe a-

chou no Concilio Tridentino,

por Theologodo Duque deBa-

viera^o terceiro foy o PadreMa-

noel Fernãdes, pregador muito

eftimado, por íêu pujpito ,• &
muito mais por íeu exemplo,

do qual também logo falare-

mos ; dos outros fete compa-

nheiros
,
quatro eram Irmãos

Theologos , que hiam pêra

íer condifcipulos do íènhor

Dom. António, o Irmam Pêro

da Fonfeca,deque já atrás fala-

mos , que foy iníigne letrado

Theologico,& Philoíòphico; o

Irmam Miguel deBarros, douto
em letras Latinas,& Gregas • o
Irmam ArTonfo Barreto, peflba

nobre, o qual era irmam do Pa-

dre Ioam Nunes Barreto, que
foy Patriarcha de Ethiopia ; o
Irmam ManoelV^z,que depois

foy Doutor em Theologia:

vieram mais três Irmãos coad
jutores , a cujo cuydado efta-

vam as coufas temporaes do

Collegio
}

partiram todos do f°?ám

Collegio de Coimbra , no pri-

meiro de Outubro , deite anno

de mil &quinhencos,& íincoé-

ta&"hum, fendo onze em nu-

mero os que hiam pêra fundar

efte Collegio , lembrados dos

qChriíto teve na terra de doze

Apoftolos; & defejando,que aí-

fím como no prefence numero
faltava hum

,
peia p^efazer a

conta dos doze , que também
naquelle novo Collegio nunca

houveíTe algum Iudas, que dei-,

xaííè a Companhia de IESVj
o que Deos lhes comprio intei-

ramente,porque todos perfeve-

ràram com louvor,até a morte.

2 Caminhavam todos

a pê peregrinando , & pedin-
1 do eímolas

}
tinham entre dia

muitas horas de òraçam , to-

dos os dias ouviam miíía,

antes de fahir do lugar , fa-

ziam exame de coníciencia

duas vezes, falavam de Deos
pelas eftradas aos caminhan-
tes , & entre íy , com prati-

cas fan&as
, fe aífervoravam

em devaçam , Sc defejos de

padecer muito pelo Senhor

Ide todos : chegaram á vil la

ide Arrayolos j & acho efcri-

to
, que acertando de eftar

entam aly, como em cabeça

de Condado, o íereniflímo Du-
que deBragançá D.Theodoíío,

primeiro do nome (cujo irmam
Dom Theotonio de Bragan-

ça , era entam da* Companhia)

& ía-

Do "moa

co q cai

nhárcm
ateLvu
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'.kriHo de
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Em Arra-

iolos fo rã

vlfitados

do Duque

de Braga .

& íàbendo que os noíTbs pere-

grinos eram chegados áquella

íua terra, & cpe eftavam reco-

lhido; nohofpital, logo com
a confiança real , de quem

elle era , & com moftras da

piedade
,

que fempre teve

,

peíTíoa ao ioípitalfoy em
viíitar âquelles humildes pe-

regrinos , antes que clles pu-

deííem preoccupar efta mer-

cê
;

que com tal eftimaçam

olhava Deos pêra homens

,

que com tanto deíprezo tira-

va m os olhos do mundo. Na
vi fita os tratou com real be-

nevolência , & cortefia, que

parece pronofticavam eftas tam

alegres vefporas , quanto á-

quelle pequeno manipolo, ha-

via de fer de prove ito,& de íèr-

vico a feus fereniííímos netos,

Sc fenhores da real caía de Bra-

gança,

3 Chegaram finalmente

a Evoíu , aonde foram rece-

bidos do Cardeal Infante,com

tantas demonftraçoens de be-

nevolência
,
que bem fica -

ram prevendo d'eftes tam di-

tofos princípios , os notáveis

favores
,
que ao diante expe-

rimentou a Companhia, nefte

auguíliííimo Princepe . Gran-

de foy o commum applauíò de

todos os moradores de Évo-

ra
,
quando entenderam a cau-

fa de verem tantos Religio-

íos da Companhia de IESV,

fora do cuftumado, em Évora;

i/mm dd

tÇÕpardna

12.

\rabens ao

'J \ Infante

mm Cardeal,

por levar

a Compa-

nhia a E -

i/ora.

houve muitos , que foram bei

jar a mam a lua Alteza, por eí-

ta grande mercê
,
que de novo

fz a toda a Provinvia de A-

léntejo ; aííinalaramfe nefta
i

tam difcreta, Sc religioíà cha-
\

Da?aPa
'

ridade , o Padre meftre fre

Luis de Granada , &
elle o muy Reverendo Padre

frey Luis de Baeça , muy gra-

ve Religiofo , & de muita au-

thoridade , da fagrada ordem
do gloriofo Doutor da Igreja

Sam Hieronymo , ambos fo-

ram beijar a mam ao Cardeal,

por tam fingnlar beneficio,

feito àquelle Arcebiípado

.

Muito eftimou ÍCá Alteza, ver

eftas , & femelhantes appro-

vacoens de feus intentos ; Sc

ao Padre meftre frey Luis de

Granada , encarregou, que na

Sè, em que havia de pregar,

declaraííe ao povo íua tcn-.

çam , acerca da fondaçam

do novo Collegio . Comprio
j L

muy bem efte fan£to varam,
j

Granada

com efta recommendaçam, \prègava

porque a volta de fazer o que !

' 0I-r^res

fi ' i n r \

da Lomba \

lhe , mandavam , gaitou o ler- l^ r
\

mám todo , em louvores da

Companhia , a quem cha-

mou Religiàm de varoens a-

poftolicos , àpoftados a pro-

curar , com todas as forças,

o bem das almas , Sc reno-

var , na Igreja de Deos , a

fanctidade de cuftumes . Na
cidade tudo eram mútuos pa-

rabéns , Sc alegres crobo-

OP.Af.fr.

Luis de

Xx 3
ra-
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ras , que cada vez creriam

mais, vendo o fruito, que logo

experimentaram,com aqu eJles

novos hoípedes
,
que com tal

graça , & com tal fervor co-

meçaram a difpor , 'Pi prepa-

rar a terra , que fe hia vendo,

que o meímo era íemear no

campo
,
que recolher no íelei-

ro.

3 Tinha o fereniííimo

Cardeal dado ordem , pêra íe

fazerem apofentos, pêra os feus

hofpedes , em hum Collegio,

que jà d'antes traçava,de facer-

dotes virtuofos
,
pêra confeíTo-

res daquelle Arcebifpado, nam

foy pomveFeftar o Collegio a-

cabado ao tempo que os Padres

chegaram de Coimbra : por

empreftimo foram agaíalhados

em humas caías
,
que eftavam

na rua da Mefquita (aonde ho-

je eftà fituado o Collegio da

Madre de Deos) que tinha fer-

vido antigamente de hoípital,

intitulado de S.Ioam de lera fa-

lem
,
que naquelle lugar man-

dara fundar o muy bem afor-

tunado Rey Dom AfTonío Hê-

iiques,com íua ermida
,
que fe

chamava S. Ioaninho, peia di-

ftinçarri de outra de S. Ioam,

que há na mefma cidade; deo-

fé, pelo tempo adiante, efta er-

mida , & hoípital as Religiòfas

cormnendadeiras da ordem de

Malta, que nelle viveram atè o

anno, de que faz meníám a hi-

rtaria da meíina ordem; noqual

o Infante Dó Luis, fendo Prior

do Crato, lhes mandou edifi-

car hum convento em a villa

de Eftremòz , pêra onde as paí-

fou, & he mofteno único, nefte

Reyno, de freiras cornmenda-

deiras da dita ordem. Eltefoy

o primeiro fitio, em que os nol-

íòs eftiveram em Évora: deíejã-

do porem íua Alteza de os ter

mais junto de íy, & dilatandofe

a obra do Collegio, que nos ha-

via de entregar , os fez mudar

entre tanto , peia humas cafas

vifinhas a feus paços pontifi-

caes, que ficavam detrás da ca-

pella mor da Sè,na rua,que cha

mam de Freiria,porq moravam

alyos Freyres de Avis. E por-

que nem aly eftavam accom-

modados,como elle deíèjava,a

cabo de hum anno, houve Iicé-

ça delRey
,
pêra os accommo-

dar nos paços reaes,em quanto

íè aperfeiçoava o novo Colle-

gio ; aly íe recolhia também o

íenhor Dom António, ouvindo

Theologia , com os noífos ir-

mãos, quediífemos, tendo o

meftre,que apontamos; Sc daly

fe paíTáram pêra o novo Colle-

gio, no anno de 1554- como a-

diãte veremos, naquelle meímo
anno. .

4 Toda a cidade de Évo-

ra, & ainda o Arcebiípado ?
hi-

am fentindo huma viraçam de

primavera do cèo, com que to-

dos em geral fe alegravam, pre-

íèntindo o grande fruito
,
que

$d#m d,

Copanhtà

li.

MuJamft
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Livro terceiro. Cap.XIX.Anno de

r° *e ao diante fe havia de recolher,

com a vifta de tam appraziveis

flores; os mininos fe aproveita-

vam nos doutrinas ; os grandes

fe melhoravam em íuas coní-

ciencías,& no conhecimero do

que deviam a Deosjmult plica-

vamfe as confin
T
bens,& as tom-

munhoens. A vifta de femelhã-

te procedimento , creciam os
j

appiauíbs na cidade, & os para-

béns ao fereniflimo Infante,por

elle fer o autor de que tanto bê

tinha emanado. Era grande o

jubilo do Infante Dom Luis,

por ver congraçado o Cardeal

com a Companhia, & ermana-

das entre íy a benevolência Sc

arTeiçam,de hum tam poderofo

Princepe, com a pureza & vir-

tude daReligiàm, que elle tan-

to prezava. Finalmente foram

taes os favores nefta cidade, af-

fim os reaes dos Infantes,como

particulares do povo
,
que te-

méraíflri os Padres, que tam bõs

íuceííos lhes atrazaííem o frui-

to de íua profiífám , da manei-

ra, que às vezes tornam atrás as

fearas , com' o muito favor dos

tempos, E pêra que entendef-

íem,que nem havia de fer tudo

navegar por agoa doce, tiveram

logo feu pedaço de mar falga-

do : & pois temos contado os

mimos ,
que experimentaram,

relatemos aqui também os tra-

balhos,que padeceram; que aos

que Deos ama,cuftuma re veiar

os íuceíTos, dandoos humas ve-

Chnfltanus.

\ I O jiuno í 'a

... ,

' Copanki»
zes aiegres3& lereaos,peinmm- /

doos também triftes, & adver-

fos: que nam começou a fer
Allgu(1 in ftr

Chriítam ( diz fando Agofti- ^^.
ahojo que pretende paíTar ícm $** S
perleguiçam.

CA PI TV LO XX.

Be algumas molejlias > que os

fw^fospadeceram nefie princi-

pio , & de como Decs

os hrou del-

ias.

Empre na Companhia

foy certa huma fencen Co as P{r
'

j rr \ r eniuoes
ça de nono gloriolo J#*"

n

rundador
,
que dizia, que d a- maisaCo-

quelles Collegiosefperava mais $>anhia>

fruito ao diante , que tiveram

mais perfeguiçoens em feus

princípios. Falava o fanct-omam

menos movido de íua prudên-

cia, que eníinado de fua expe-

riência. A virtude nam he mi-

moía; & aflirn como as femen-

teiras crecem com as geadas de

Ianeiro, aílim a fan&idade me-

lhor fe arreiga com o ferro da

pérfeguiçam; porque, comoaré

os gentios
a
akaçaram, nos tia- j>ub! , ca vimiu

i 11 ~ i C 1 1 Ai per mala fatia

bailios, & nas adveriidades elta ¥ia£ft ,

o caminho real pêra a virtude.

Nefte tempo foram grandes as

tribulaçoens
,
que os hereges

moveram em muitas partes do

mundo , contra a Companhia,

Xx 4 mas
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mas também foram mayores os

favores do céo, que experimen-

tamos; porque nelle a magefta-

de do Rey dos Romanos Dõ
Fernando

b

, irmam do Empera-

Jor Carlos Quinto , deo prin-

cipio ao noílo Collegio , em
Viena de Auílria , na alta A-

lemanha , a pezar dos hereges

que contra nôs,comoCerberos,

infernaes ladravam,& como ini

migos da verdade guerreavam.

Em Nápoles/ neíle mefmo té-

po , aonde certos hereges fe u-

niram ,
pêra noíía deftruiçam,

íe ajuntaram alguns fenho res

titulares, pêra fundaçam de hu
Collegio da Companhia , na-

quella infigne cidade, cabeça

daqueíle Reyno.Nefte meímo
anno, â petiçam do Cardeal de

Lotharingia
,

d entrou a Com-
panhia em Paris , a pezar das

grandes tempeftades,que os he-

reges levantaram. Conforme a

éfta experiência de outras par-

tes
,
bem era que em Collegio,

aonde Deos havia de ter tam
honrado, foífem primeiro os

noííos perteeuidoíj

2 Parece que nam podia
o demónio vemos com cafa,&
Je aífento na cidade de Évora,

& jà por te arrecear difto, alie-

nou tanto de nos o Cardeal In-

fante, mctendolhe hniítras en-
formaçoens de noflb procedi-
mento; nam fofFna com paciên-

cia ver a aeeitaçàm,qi!Lè tínha-
mos em toda aquella cidade:

(

determina de nos armar liladas,

pêra que jà que nos nam podia

render ás claras , ao menos nos

acometeiTe por emhoícadas.

Era o exemplo dos nonV, na

modeftia de luas peííoasma po-

breza de teu trato, na humilda-

de de teas acçoens, o que tra-

zia toda aquella cidade affei-

çoada,& eípantada de procedi-

mentos tam peregrinos. Nefta

fonte de tanta fynceridade de

vida , & pureza de curtumes,

quizeram homens perdidos la-

çar peçonha; fizeram quanto o

autor da mentira lhes enfinou,

pêra nos inficionar, mas acodio

o autor da verdade, pêra nos tu.

ri ficar.

3 A primeira filada,que o

inimigo commum nos armcu.

fucedeo deita maneira; dcusho

mens de roim vida , veríàdos,

tegundo parece, nas efcholas do

meímo inferno, enfinados por

tal raeftre , te veftiram de hu-

mildes trajos
,
que em tudo re-

presentavam bem a pobreza

dos noííos Padres(que também
o demonio,comodiz o Apofto-

i

lo
e
,tetrãsfigura em anjo de luz,

tendo elle Princepe das trevas)

eftes dous miniítros de Satanás, i

fingindo, nam menos a modc-

ftia dos olhos
,
que a pobreza

dos vcftidos
3com diabólica dií"

fimulaçam,te foram huma noi-

te ( porque a mentira foge da

luz do diaja cafa de hum certo

capitular da Sê, na qual elle, po,

íua

CAnM d

12.

Traça q t

diabo to-

n:cu
,
pêra

nos defãh

tcrjzcr.

i. adCcr.c- 13

n.t .). Ipí-ecajm

Satasias i vn.-.fi

£wat fc man-
ecium lucis.



Lruro terceiro. Cap. XX.
íua muita devaçam, dava libe-

ral mefa de jogo $ entram pela

porta , fobem a eícada os dous

fingidos apoítolos; houve alvo-

roço nos cjue aílirthm aos em
vites com tal vifirajperíuadem-

íe ,
que lhe vem fazer alguma

prêgaçam ; levantaíe o capitu-

lar, manda arrojar cadeiras, dã-

íè as faudaçoés comuas; pergu-

talhes, que demandam ílias re-

verencias em íua caía*, & a tal

hora j nada menos efperavam

que a repoíla
,
que lhes ouvi-

ram: Somos, dizem, dous Rehgiofos

da Companhia, a aj&ereza com que w-

vemos,$j" o rigor com que nos tratam

he muy fuperior ás fracas forças aa

humanidade-, necepta, diziam , ejta

tezjdam de arcofrechado,de algu almo

de njtda ; mas forque o credito, ($f

ofmiam,que a gente de n0 tem, nam

permite que refviremos de dia, nos tu-

rnos aqui aliviar de noite-,
(j§f

dev.m.

dizem , 'afsim comofamos a conff-

fam defiafraqueza , afsvní efperamos

de dar emfua prefença hum par de

horas de defançadas tregoas aofeve-

ro rigor de nojfa Vida ; trazemos di-

nheiro hafante,feremos, com os mais,

parceiros no jogo-, que logo come-

çaram,com grande defenvoltu-

ra,& notável leviandade, juga-

do , & jurando
(
que eftes do-

us oíficiòs ièmpre. andam jun-

tos)

4 Nam nos coníla do que

fez o reverendo capitular nef-

ta occafiàm,fobejamnos conje-

ituras
,
pêra nos perfuadirmos,

10.

J 2 I *Arm da

que conhecèo os verdadeiros ty^ma

tafues, & fingidos Religioíos.
t2 '

O certo he, que na íèguinte

menhã
,. elle noz de dia em pu- -J7Í.

'e

li rr t
* publicou

blico,o que paliou de noite em eJla filada

íua caia. Contou a todo o Ca- do

b:do aquella infame leviandá-
j

de
, que fingio crer naqueiles

|

dous íioípedes nocturnos , díí-

ciirfou, com grande liberdade,

fobre amodeítia,&encolhimé-

to dos noííbs, dizendo, que tu-

do eram fingimentos , & hypo-
crefias; d'aly paííou a por a bo

;

ca no mefmo ce'o, affirman lo,

que o Cardeal fereniís.imo vi-

via enganado, por trazer aquel-

la terra homens perdidos por

aííbmhro de gente landa. Po
Cabido*íahio a hiftoria à pra-

ça ;
8c tomando novas azas a

roim fama, já corria pela cida-

de
,
que todos os noííos anda-

vam de rçoite pelas caías do jo-

go, 8c que eram todos hus apo-

ftolos falfos, 8c hdns verdadei-

ros hypocritas; que eíle mal té

opeccado de hum fogeito,que

pertence, a alguma commum-
nidade,porquecometendo hum
sò a culpa , abrange a todos a

infâmia : bailou murmurar sò

Iudas
f
da que elle chamava

perdiçam na Madalena
,
pêra

que outro Evangelifta diíleíTe,
j

que murmuraram todos; afsim

fueedeo aqui; porque pela infâ-

mia, que o diabo fingio em do-

us , o povo multiplicava o erro

em todos : deita maneira que-

ria

íoan. r i.h.
-i

.

Dixit etgct u

nus esc difcipu

lis eius íudas

Matí.íS n.8.. .

Vide tes auteir.
j

difcipuliinJi

nati fun; Jicê

tês &c.
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contra, ròs
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ria o diabo envidar o refto na-

;

quelle jogo, pêra que entrando

a enganar com poucos, fkaííe"

eom o ganho de ver perdidos

a muitos.

j Nem fe contentou o

cõrrm inimigo, cõ vertam bem
lograda aqueiía fua infernal íi-

ladajei&q no meyo deita gram

poeira de murmuraçoens quiz

corroborar a mentira parlada,

com outros argumentos deso-

vo . Appareceo nefte -oiefmo

tempo emEvora outro mtniílro

do diabo, vertido com srajo de

clérigo modeílo, dizendo, que

era da Companhia de IESV,&
que por iíío íe chamava Diogo

de IESV; efte tal entrava pelas

Igrejas
;& -íe punha porflicamé-

te ã confeíTar a toda a forte de

gente, apregoando grandes po-

deres, que rinha de Roma, por

fer da Companhia
;
,&era ef-

feíto , etíe abíolvia de todos

os caíos refèrvados, Tem algum
pejo , & com tanta facilidade

perdoava peccados horrendos,

queirais fácil fe moíkava em
abíôi velos , do qa: os peniten-

res foram em cometelos: avan-

te palíava efte novo Papa, dava
a beijar a mam aos que com
f ííava

; & jà por eíla cererno-

nia lhe paílaramos , fenam dek
cara mais avante a mám

, por-'

q-ie, no cabo da confiíTàm, pe-

dia dinheiro, com pretexto de

hum retabolo, que fmgíi que-

rerem os Padres fazer , danJo-

JJae rrary boas cores , antes de

fer pintado, & antes de vir aos

noíTos ao neníamento tal obra:

vporque como haviam de tratar

j <le retabolo, fe ainda nam tinha

capella ? Muito mal levava a

gente do povo os petitorios do

novo confeíTor, & íè contenta-

da a huns por liberal , em dar

abfolvicoens, a outros deícon-

entava por importuno,em pe-

tdír efmo1as-& em refo!uçam,fe

efcandalizavam todos de tal Pa-

dre da Companhia , & pelos

mãos termos deite sò,julgavam

que artim deviam de fer todos

os mais. •

6 Teve noticia o Padre

Reytor Melchior Carneiro da

grande ternpeftade, que contra

a pequena naveta íe tinha leva-

tada : tentou primeiro bem as

•cauíàs de tam repentino maru-

lho , achou que de noífa parte

nam havia nem íbmbra de cul-

pa; tratoti de recorrer sôaDeos,

fiando que elle acodiria por

noíTa innocéncia ; & que. toda

aqueiía machina de patranhas

diabólicas ( como edifício íem

fundamento ) fe havia loeo de

'arruinar por fy meíma. Aísim

fucedeo , os noíTos calaram, &
Deos falou. Sufcitou Deosan-

tigamenteoefpirito do mance-

bo Daniel ,
ê pêra acodir pela

honra de huma molher inno-

cente ; levantou aqui o zelo de

hum velho, pêra defender a vir-

tude de humaReligi .m fmcta:

havia

^Anno aã

Cctxwlnti

li.

Como o Pi

Melcbkr

Carneiro

acoito a ef

tes faljos

tefiemu-

nhãs.

Dan.c.i j.r.45

SufcimitDeus
fpiritumpucrí,

Ôcc.
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havia em Évora, naquelle tem-

po,hum fàcerdote muy anciam

na idade, & muy venerado na

virtude,que íè chamava Vicen-

te Rodrigues ; a eíle tomou

Deos por inflrumento,pera deí-

cobrireftas maranhas. Nam
podendo o bom íàcerdote íof-

irer porfe boca , com tanta li-

berdade, em perToas,que elle ti*

nha por fanctas; fe reiblveo era

nam comer, ne beber, até nam
defenrolar tam enganofos en-

leos: lidou com proveito , 8c

fruito na peíquiía,atè vir a def

cobrir a trilha dos malfeitores:

& quanto ao primeiro caio do

jogo , veyo a faber
,
que os

que tomaram aquella maícarâ

enganofa , eram dous clérigos,

de muito deípejo^ & de pouca

confciécia, inimigos, fem caufa,

daCõpanhia(cujos fracos olhos

cegavam à vifta da luz dos nof

íosj&dsícobriOjC] nas horas, que

elles gaftáram na Cáíà do Ca-

pitular jugando , eftavam os da

Companhia no íèu Collegio

l orando ,
por aquelle íer o tem-

po,em que nos davam final ao

exame da confciència , & a ou-

tros exercidos , em que hum

por bum fomos viftoSjèc vilita-

dos de noffos íuperiores. Por

eftá evidéte coar&áda dosnof-

fos , & por a publica confiíTám

dos delinquentes (com grande

alegria do íèreniílimo Cardeal,

& de todos os bons) ficaram os

dous clérigos caftigados , & fi-

' "—^ .

1

Livro terceiro. Cap.XX. yi^ Mm da

cou o diabo perdendo naquel- ^mhlA

le feu jogo,em o qual tinha me 3

tido o refto, & cuydava de ga-

nhar muito.

7 O outro engano do cha- '.

mado Diogo .de IESV, defco- J^g
brio Deos por via de hum man- ' outro en-

cebo,que efcandalízado daim- -gano.

portunaçam , com que lhe pe-

dia efmola,o foy feguindo, pêra

ver fe entrava em noíTa cafa, 8c

vendoo meter em hua eítalasê;

deixando aly emprazada a ca-

ça, 8c a hum minino em vigia,

porque lhe nam eícapaífe das

mãos ; foy dar conta do que

pafTava ao Doutor Diogo Fo-

gaça, official de fua Alteza, no

governo do Àrcebifpado,oqual

mandou hum meirinho pêra o

prender
;
porém como o reve-

rendo confeííor andava já com
cem<òlhos fobrefy,tendo algu-

ma noticia do que parlava, fe

trafmontou de tal maneira,que
|

nunca mais nem abfoiveo, nem
appareceo. D*efte mododef-

fez a divina bondade aqueiles

eípeíos nevoeiros, que a m#li-

1

cia infernal hiá deitando dian-

te dos olhos dos moradores de

Évora, a fim de nam verem a

luz, que o Senhor lhes trazia,

pêra íahirem das trevas de feus

pécccados,de q muitos,por me-

yo dos noíTbs, fe apartaram. E

ficaram todos entendendo, que

nam baftam treiçoens fingidas,

pêra deíàcreditar a verdade/

CA-
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CAPITVLO XXL

Dâfe huma Ireve noticia ào

Padre Melchior Carneiro,

primeiro Reytor do CoMegio

de Évora
} de como daly foy

pe/a a Índia ; & de outros

Reytores do mefmo Colle-

' gw, queCegaramfeu

exemplo.

S duas primeiras, &
prirjeipaes colunas,

fobre que fe princi-

piou o edifício do novo Colle-

gio , foram o Padre Melchior
Carneiro Reytor , & o Padre
Manoel Fernandes, que era o
pregador; ambos em íêus ofíi-

cios procederam, com tal emi-

nência de exemplo, que podem
muy bem fer offerecidos aos

vindouros, por retratos, & pro-

tótipos, pêra ferem imitados
dos que melhor quizerem pro-

ceder, lá atrás falamos no Pa-
dre

a Melchior Carneiro,oqual
íe tinha grandemente aílmala-

do, em feus princípios, no Col-
legio deCoimbra.com grandes
fervores de mortificaçam,&de-

vaçam; & agora em Évora mo-
ftrou bem fer varam de notá-
vel efpirito , defprezador de fy

mefmo
, de grande charidade,

pêra com os outros, infigne ze-

lador da honra de Deos, & ho-

mem de rara prudência . Por

eftas boas partes
,
que nelle bê

conhecia o Padre meftre Si-

mam , o enviou a Évora por,

Reytor , & fuperior dos nonos,

em occafiám de tanta importa-

ria ; & a experiência moftrou

quam acertada foy efta elei-

çam;porque com feu íàn&o,&

prudente modo, grageou o ani-

mo do Cardeal Infante , & af-

feiçoou a íy,& á Companhia as

vontades dos nobres,& os cora-

çoens do povo.

2 Grande conceito,& fa-

tisfaçam tinha o íèreniííímo In-

fante da prudência , & letras

do Reytor do íêu novo Colle-

gio, & por iíío fazia delle toda

a confiança, cometendolhe as

couías de mayor importância,

pêra o bem efpiritual de íiias

ovelhas , & remédio de pecca-

dos, cuja emenda fempre dava

muito que . cuydar a efte vigi-

lantiísimo paílor, fazendo todas

as boas diligencias,pera os evi-

tar ; tinha a cidade toda dividi-

da como em quadrilhas , com
preíldentes, repartidos em feus

lugares,pera çom mais facilida-

de^ providencia acodiràs ne-

cefsidades temporaes ; à volta

do bem temporal , acodia ao

proveito efpiritual , diftribuin-

do pelos mefmos bairosaspef-

4bas , qne tinha de mayor con-

fiança , encarregandolhes con

Teve dellt

grade cÔ-

ceitooCai

deai In-

fante.

grande
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Como foy

vera a In *

dia.

grande cuydado,que com toda

a vigilância o avizaííem de

qualquer eícandalo
\
que hou-

veíTe na cidade , pêra logo lhe'

por o remédio cõveniente, que

muitas vezes
,
por íy mefmo ,

o

zelofiflimo Princepe applicava,

chamado a Teus pecos o culpa-

do,& aly diante de fy o avifava

paternalméte,&logo o remetia

ao Padre Melchior Carneiro,

pêra o confeíTar , & meter no

caminho de Tua fálvaçam
,
que

elle fazia com grande zelo ,
&

com igual prudência . E havia

ordinariamente tantas occupa-

çoens femelhantes ,
que muito

mayor era o trabalho , que lhe

davam as ovelhas
,
que íua Al-

teza lhe remetia, que os fubxh-

tos, que a Cõpanhia lhe entre-

gou
;
porque eftes, como tam

virmofos \ eram muy bons de

governar ;
aquelles, como pec-

cadores, eram muy trabalhofos

de encaminhar: a todos acodia

o bom Reytor, procedendo em

tudo de tal maneira ,
que era

amado dos fubditos, & eftima-

do dos de fora.

3 Governou o P.Melchior

Carneiro eíle Collegio d'Evo-

ra,até o anno de 1555. em que

foy mandado pêra a índia, pê-

ra companheiro , 8c fuceííbr do

Patriarcha de Ethiopia/obre o

EgyptOjDom Ioam NunesBar-

re to,coiro diremos adiante ne-

fta hiftoria.Muito tempo havia

que efte fervo
1

de Deos pedia a

Foy aCfú-

miíTám da Índia
(
que eftes éra

os defpachos /que pretendiam

os íuperiores d'aqueíle bom te

po ) 8c poílo que fentio muito

o encargo da dignidade Epif-

copal.peraque hia eleito; com
tudo, como cila Prelazia tinha

mais de trabalhos, que de hon-

ras
,
aceitou a carga

,
por nam

perder a jornada ; 8c depois

em Goa foyfagrado. Bifpo de

Niíféa . Mas nam chegando,

pelos inconvenientes, que hou-

ve ( deque falaremos adiante)

a governar fuás ovelhas pró-

prias , ajudou efpirirualmente

ásalhéas, porque de Goa foy .

mandado a China, aonde na L d£en _

cidade de Macáo exercitou \ tramo la

o ofBcio de Bifpo
,

pafiorean- \pám.

do aquelles Chriftaos tam sòs,

& portam longa diítanciade

terras , 8c divifám de mares,

afaíiadòs do íupremo Paftor

de Roma . Eftando pêra íe

embarcar pêra o lapám , foy

Deos férvido de o chamar pe-

ia o cèo
,
pêra lhe dar o pre-

mio áe&cs grandes trabalhos.

Exercitou o Padre D. Melchior

Carneiro aquella ocupaçam,na

como fubílituto , que era, mas

como fe foííe proprietari^ vi-

giando , com grande cuyuado,

em afugentar os lobos
,
que

j

muito ao longe , em os íen-

tindo , os hia montear, 8c per-

feguir.

4 Boa prova deite fanito

' zelo foy o que lhe fucedeo nay

Yy ^ Índia,

¥'l
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India,aõde ouvindo que hú he-

rege Neftoriano , fingindo au-

toridade de BiípoArménio, an-

dava na cofta do Malabar ( fe-

meando atrevido a doutrina

peftilencial de íèus abominá-

veis erros , com grande dano
daquelles novos Chriftãos) ar-

dedo o P. e fancto zelo,fe íby a

Cochim, aonde começou a per-

feguir aquelle miniftro do in-

ferno; & vendoíè o herege ma-
goado

?
nam podendo com re-

zoes fazer tiro de importância

ao Padre
, lhe atirou huma vez.

com huma féta, que lhe paíTou

de parte a parte o vam do bar-

rete, que íe levanta íobre a ca-

beça , íèm lhe fazer dano ai-

gum^moítrando Deos o cuyda-

do, que tinha de defender a vi-!

da, de quem lhe defendia a fé.

5 Em lugar do muito.quej

defte noíío primeiro Reitor de

Évora, puderamo*s dizer, baila

o teftemunho, que dellc temos

de noíío Padre S. ígnacio , na
carta

,
que efereveo a Cláudio

Emperador de Ethiopia, aonde
falando do Patriarcha Ioam
Nunes Barreto , & dos Biípos

I

íeus fuceíTores, que eram o Pa-
dre André de Oviedo, & Mel-
chior Carneiro, diz o íeguin-

te ; O 'Patriarcha
, ffi feus dons

Coadjutores
, gr futuros fucejiores,

fãm Pe
ll
04s ê '*fflro)>ada virtude, ex-

ercitados em noffd Companhia, em
todos os exercícios delia

;
gr foram\

efeolhulos pêra efla emprega de tan\

to momento
,
por fua excellente cha-

ridade
, ffi

sa doutrina 3 (ejy fcien-

ciajingular ; ao quefe ajunta o gran-

de animo,
($ff

alcgna,ccm que acome-

tem cjla gloriofa emprega , armados

de grande confiança
, fera foffrer

trabalhos , pela gloria de "Deos , em

oraem a comerfám das almas. Atè-

qui noíío íanclo Patriarcha
; q

em breves palavras nos. defere-

ve as grandes virtudes defte

exemplar Prelado, &.perfeito
Religioíb.

6 Tornando a Evora,donde
\

nós fahimos pêra a índia cõoP.
Melchior Carneiro (primeiro

Reitor d'aquelleCollegio) pare-

ce q fua bê afortunada eleiçam

logomoftrou fer hu véturofo,&

sãto pronoftico,do muito qefte

iníígneCollegioaviade illuftrar

cõ luzes do céo a todo oOriéte
da terra, cõ os varões Apoftoli-

cos, q havia de mandar peia as

partes da índia , pois começou
pelo primeiro Reitor, ta autori-

zado por dignidade Epifcopal,e

tã acreditado por religiàm,e vir

tude; porq poftoq oCollegio do
SpiritoS.d'Evora,nã foy particu

larmête fúdado peia feminario

daIndia,como o de IESVdeCo
!
imbra,cõ tudo igualméte parti-

cipa dos trabalhos de ta sadas
miíToês,e merece os louvores de

ftasgloriofas éprezas- ecomo deo
pêra alndia o feu primeiroRei-
tor,aííí pêra cõtinuar cõ efta sa

cia liberalidade, dahi a poucos
annos lhe deo jíítamête, pêra a

me ima
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>£ outros

.eytores

'oCo/Iegio

e Évora, \

fora pe.

lalndiaí

mefma miísã,oReytor doColle-

giOjoVicerreytorj&omeftre dos

noviços, q era os Padres Frãcff-

coMarbins,varam aííinalado em
letras,& virtude; Ieronymo Re-

beilo
5
conhecido por home de

niuLco fpirito,religiàm,&obedie

cia;& o Padre íeronymo Cota,

de grade piedade,& muira ôra-

ça, o qual(cõ muitos feus novi-

ços,^ íeguiram cã sãctoexéplo)

acõpanhou o íèuReitor,e Vicer-

rey tor nefta glorioíâ refoluçã.

7 ISíê parou aqui o efTeito do

exéplodo primeiroReitor,porq

dahi a poucos annos lhe deo o

mefmo Gollegio pêra a índia

outro Reitor,o P.Pedro da Syl-

va, qcõíua conhecida prudécia,

& inteireza de vida,letras,& sã-

ctos cuftumes, grãdemete auto-

rizava aquella Vniveríidade, &
horava a Cõpanhia toda-& po-

fto q,aífi o P. Pêro da Sylva, co-

mo oP.Frãcifco MartinSjacabà-

ram a vida na viagé dalndia,té-

do por fepulturá o marOceano,

se chegaré a laçar ferro nas pra-
(

yas deíejadas do Oriéte; nã foy

parte a magoa de taes perdas,

pêra naquelleCollegio fe dimi-

nuir efte fervor de hir à índia,

a pre'garafé,dãdo sêpre oSpiri-

to S àquelle feu Collegio,a quê

deo otitulo,novo efpirito, pêra

cõtinuar cõ êpreza ú sadajco-

mb íucede ainda ê noífos têpos

era fogeitos graviílimos, douto-

res,&lêtes de Theologia actua-

es,q temos viftoembarcarfe pê-

ra a índia, cõ exép'lo,& edifica"

çam.Mas pois eftamos ainda no

Collegio d'Evora,& falamos do

primeiro Reitor, bê he q diga-

mos também alguma coufa do

primeiro pregador.

CAPITVLO XXII.-

Apontnmfe as coufaspertecê-

tes ao P. Manoel Fernandes,

primeiro pregador do Coik(no

de Evora,&de feu[anão ^elo,

& obras maravilbofas.

1 II 1 Ntre outras boas fortes

' que teve efte real Col-
-*—* legio d'Evora

, hua foy

fer feu primeiro pregador o P.

Manoel Fernades meítre, q en-

íínou a íersaóto, àquelle tã co-

nhecido SimamGornes,nt)rnea-

dojiefte Reyno,pe!o çapateiro

sãc~to,cuja vida,& efpãtofas vir-

tudes andam impreíías pelo P.

Manoel da Veiga de noífa Cõ-
panhia , do qual diremos algua

coufa adiate, no anno de 1554.

Naceo efte P. em Africa na ci-

dade deTãgere, de pays.nobres,

dos quaes foy criado é todos os

'

bõs cuílumes-eítudou Latim,

&

ordenoufe de fabdiacono;mor-

reolhe nefte comenos feu pay,

ficoulhe a mãy viuva,& hua ir-

mã dõzek; &ardédo nelle o de-

fejo de alcançar algu eftado de

perfeiçam, no qual fe falvaíle

a fy , & aproveitaííe a outros, fe

• ceíolveo a deixar a rhãy , & a

Yy 2 uma,

P. Ma-
noel Fer-

não7
es na-

cèo em Tã
gere.
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irmã, & quanto tinha em Tan-
gere,& virfea Lisboa, pjsra en-

trar em a IguaReligiám. Com
~fta reíoluçam fè embarcou, &
chegou a Lisboa,a tempo em q

'

vio , Sc conhecéo o fan&o Pa-

dre Franciíco de Xavier, & ao

P.M.Simam; & tratando com
eiíe íbbre íua entrada na Copa

Cbronua da Companhia delefu%em Portugal.

toda a província de Alétejo,na

qual miíTám fez couías maravi-

lho/ãs, 8c próprias de hu prega-

dor apoík>lico,tirãdoodios,de-

íterrãdo fuperííiçoês,prohibin-

do peccados eícãdalcíos, cõtã

felice íuceífo,q parece, o Spiri-

tArmo ,

Ccpanhi

to sã&o igualmête falava, & o-

brava por elle; porq aõde quer

nhia
,
foy admitido, depois de cj entrava, logo na terra, cõ hu

provado com os exercícios cP notavel^&occuko ab.alo,fesêtia

pirituaes,& levado ao Collêgio

de Coimbra,pelo meímo P.M.
S ima m-, entre os primeiros fun-

dadores d'aquelle fanctoCoile-

gio,como diíTemos atras a
: aqui

cftudou o q reftava de Philòfo-

phia,& Theologia,procedendo

fempre cõ raro exêplo,íencb-nu

dos príncipaes ventuteiros na-

quellas valentias de eípirito,erri

qup os noííos'nos primeiros an-

nos fe exercitaram era Coim-
bra,como contamos atrás; &por
fer homem de tàm conhecida

virtude, o mandou o Padre M.
Simam, entre os primeiros fun-

dadores doCollegio d'Evora;or

denando Deos asconfâs de for-

te,que os dous principaes Col-.

legios de Portugal,o de Coinv
bra,& ode Évora , reconheceí-
fem, & deveííem a efte exepla-
riííimo Padre, os princípios de
fuafclicecreaçam.

2 Foy efte Padre hu dos pri-

meirns de nofla Religiàm. q no
anno de 1 5 jo.àpeciçarn dofe-
renifsimo Cardeal infante DÕ
Hênque.começou a pregar por

nova mudãça,&refoamaçam de

curtumes « de forte, q podemos

dize^que^de hu certo modo,ao

exemplo deite bÕ Padre, deve-

mos o Collegio d'Evora : aon-

de foy o Padre Manoel Fernã-

des o primeiro
,
que nelle teve

por officio pregar , o que fazia

na Sè , Sc em outras partes da

cidade, 8c em todo o mais def-

trito do Arcebifpado , fazendo

miííoens a pé , como Apoflo-
lo, & pedindo eímolas como
pobre

;
pregando féis vezes ca-

da fomana, àlê de hua liçam, q
todas as noites lia aos mininos,

t
& aos moços jà mais crecidos

no hofpital,ou na Mifericordia

das terras por onde caminhava.

E foy tam grande o zelo, cõ q
pregou na cidade de Beja, que

ardia em ódios; q põdofe huma
vez a hua porta da cidade, que

chamam de Moura,fez cõ q ali

fe hlaíTem, & abraçaííèm mais

de íincoenta homens, que de-

pondo com lagrimas o ódio

paliado , fe davam os parabéns

da amifade prefente . Entran-

~do~

1
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j
do mais em alguma terra, em

que fabia haver peccados pu-

blicos,bãdos conhecidos,&ene-

mifades efcãdaloíâs,antes de en

trar na conquiíta deftes ódios,

dizia primeiro miíTa,&fe punha

em larga òraçam; & deftas mi-

nas ficava tam enrequécido no

efpirito, & ta roborado nas for-

ças, cj nenhúa diffículdade lhe

metia medo, como fe foííe hua

coluna de ferro,ou hu muro de

metal, a quê nam faziam abalo

os ventos furioíõs,& tormentas

desfeitas de refpeitos humanos,

&peccados públicos, por maisc]

o demónio fe tivetfe com elles

feito forte,& acafte liado.

3 D'aqui nacia na tomar ne-

gocio entre mãos , tocãte á fal-

vaçam das almas,c] namcõcluif

fe felifmente 3
trabalhado aífi do

pulpito,cõ a efíicacia, & fervor

de feu fpirito,como em particu-

lar no trato familiar cõ o próxi-

mo, a quê sêpre levava a.Deos,

como" a norte em quê emproa-^

va íua alma.Nas prégaçoes,que

fazia,rrais obrava o eípirito, &
zelo,q lhe fobejava,qa eloquê-

cia,& cõcerto de palavras,qlhe

faltava/guardado muy bé o cõ-

c I felho, á S.Profpero
f dava a hQ

D.Profp.lib.i.l '/ti * l
(T r

devita cõtÈpi: Pregador, que nam puzelle lua

inv eibororPi3
j
conhança no relplandor das pa

pem vittute to lavras.mas na virtude d asobras.
tã pizdicandi ' - -

fidudãponat.
| Qom eira traça de tal maneira

vendia as almas, & abrazava^os

coraçoens dos ouvintes à peni-

tencia ,& lembranças da eter-

nidade ,
que tornavam todos

compungidos -

r
& huma vez

faindo dous fidalgos de o ouvir

na Sê de Évora, aonde pregava

alternadamente cõ hum grave

religiofo(de outra religiâm, pre-

gador de nome) perguntou hum
dos fidalgos ao outro

,
qual dos

dous pregadores lhe cõtentava

mais? Refpõdeo,q quãdo ouvia

o outro religioíb
?
vinha cõtente

do pregador, mas quando ouvia

oApoílolo,vinha deícòtente de
|

fyjdãdo cõ ifto a entéder a grã-
j

de virtude,qDeos punha nas fin í

gelas palavrasdaqlle ícu humil-

de íèrvo: & na verdade ellas erã

de tatá efficacia,cõ o dom de la-

grimas, q tinha, que nam fazia

prega çam de que fe nam íèguif

fem gloriofos effcitos de mudã-

ça devida,& admiráveis cõver-

fbes de notáveis peccadores.

4 Na primeira prègaçam,á
:

,

fez em Lisboa,ouvindoo a caio
; ^^ ^

hu Africano Aifaqueq delKcy, \hãjcrmmn

&natural do meímo Padre, que [emUshoa.

havia nove annos , q eftava em i

mào eftado (ta aferrado â torpe

occafiàm , q nam íe lcbrava da
|

(

molher, & filhos^ó, tinha ^'ci-

dade de Tágere)fubitamete fi;

J

cou tã tocado da graça divina,

&trocado na mà vida,qlogocõ

grade prcíTa,& igual edificaçã,c

nam menor cípanto de todos, íe

tornou aTãgere a fazer vidacõ

fua molher, & filhos, fàzedo voto!

de nuca mais tomar ao perigo-
J

Çq eftado da torpeza, de éj Dcos\

.,:'

Yy 3
o i:nha
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Outro fu-

cefo dapre

<rai am, em
Elvas .

j 3 o Cbromea da Companhia de Iefu,em Portugal.

o tinha livrado,por meyo doP.

Manoel Fernandes.

5 Em Elvas lhe íucedeo

outro caía, que ainda que le.ve

na matéria, he digno de ponde-

ração) no effeito : havia huma

6 Porém a palavra de

Deos na boca de íeu fervo, foy

efpada tam penetrante, & cor-.

tadora,que logo o íerio,& tref-

paíTou de tal lòrte , que como
íe fora morto ao mundo., & a

molher caiada naqnella cidade, íuas vaidades, acabada a pièga-

de muita nobreza, &grande ca- | çain,nam sò louvava o que íua

íidade, tam perdida por galas,&

atavios em (eu toucado, & ve-

ftido,que era feu trato,&faufto

igualmente apparatoíonavifta,

& exceííivo nos gaftos: ouvindo

hum dia pregar ao Padre Ma-
noel Fernande*s contra a vaida-

de do mundo, íe trocou, como
outra Madalena

; & ferida de

interior fentimento, começou
logo a tirar de íy as joyas , &
brincos / com que andava ata-

viada , atè ficar em hum trajo

cham,honefto,&humilde. Vin-

1

do o marido de fora, & vendo
aquella novidade, a começou a

eftranhar-& entendendo a fon-

te donde manara tal mudança,
deixando de pelejar com ella,

íe indignou contra o predador,

& dizendo mil males delle, &
da Companhia (que quem eftà

agaflado, Sc fentido
, ainda aos'

mais innocentes narn perdoa)
foylhe â aaam a moinei-, &oate&
grande humildade lhe pedio,

que nam condenaííe o Padre

tantas vezes , fem primeiro o
ouvir pelo menos huma: veyo

o o mari io, mais pêra o co-

nhecer, & tachar, que pêra íe a-

proveitar,& fe melhorar.

molher fizera , em deixar o fu

perfluo de feus trajos , mas elle

meímo, por verdadeira contri-

çam,& amor da penitécia, cor-

tando por reípeitos humanos, íe

veftia no interior de cilícios; &
íè lhe fora licito, como dizia,o

faria de facco no exterior. Aííi

troca Deos os coraçoens hu-

manos, mudando tam depreíía

o juizo , & parecer das coufas,

que quafi de fubito vem hum
homem .agoftar do que dan-

tes abominava, 8c jâ lhe parece I

fermoíb, o que dantes regeita-

va por afrontofo. Creceo tanto

neítes dous virtuoíos caiados o

eíFeito da divina graça, que ca-

da qual daly por diante- fervia

ao Padre de feguir a caça efpi-

ritual, que elle nos íèrmoens a-

levantava,atrahindolhe o mari-

!

do os homens nobres , 8c ella

|
oceupandoíe em fazer vir à

1

confirTam-as molheres mais h.õ-

|
radas da cidade; que deílas ef-

j

pias fanecas tinha muitas eíte

; bom caçador.

I 7 Era feu eftylo ordinário
j

hir pelas ruas com o compa-

nhèiro, perguntando, fe havia

j

doêtes,pera os cõíolar.& ajudar
\

a bem

Como ft

mudou /

home m
ire, owv

doo P.A

noel Fet

nandes.
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a bera morrer : efte era fe u ze-
/

lo em toda a parte ; mas em E-

vora foy mais notável; hiafe pe-

las ruas da cidade, aonde havia

mayor concuiTo do povo,& aly

fazia praticas efpirituaes: infor-

mavaie dos offíciaes em íuas

tendas , íe havia naquella rua

algum ódio particular, ou eícã-

dalo publico, que logo tratava

de aííerenar>& defarreigar.Cõ-

vidava a todos à cõfiííam , afíi-

nalandolhe o dia, & a hora em
que os efperava

,
pêra os ouvir.

Aos dias fanclos à tarde , ajun-

tava toda eíla gente (no princi-

pio em huma caía do apofento

apertado, em que primeiro os

noíTos pouíaram na Freiria , &
depois nos paços delRey

,
pe-

|

ra- onde fe mudaram) aly os

ajuntava na fala
,
que chamam

da Princefa , a qual fe enchia
|

das mais graves, & autorizadas

peífoas.da cidade; aly lhes pre-

gava,com tanto fervor de eípi-

rito,& abundância de lagrimas,

que era efpanto ver quanto el-

le íè movia a íy a devaçam,

& excitava aos outros à contri-

çam. Acabada a fervoroíà pré-

gaçam,íe aííentava logo no cõ.

fiffionario, pêra" empolgar na

caça,que como bom ca-

çador tinha le-

vantada.

2 I jimío da

~ 0x)p4nkia

12.

CAPITVLO XXIII.

Da muita eftima, quefaliam
dos fermoens do Padre Ma-
noel Fernandes os miy vene-

ráveis Padres frej Berthola~

méo dos Martyres
3 &frey

Luisde Granada-^ de al-

gumas eras dojerviço de

Deos, que je^na ci-

dade de £«

wfa*

O tempo em que

pre'gava em Évora

o Padre Manoel
Fernandes,refidia na mefmaci-

dade(como temos dito) o muy
inílgne varam Fr.Luis de Gra-

nada, tam conhecido no mun-
do, nam sô pelos exemplos de

fua fanfta vida , roas também
pelos eferitos de éxc.elíéte dou-

trina,com qué allumiou a Igre-

;

ja catholica. Era nacjuelle tem-

j

po efte efclarecido Padre muy
;
eftimado d'elRey , da Rainha,

8c dos Infantes; refiftio a gran-

des mitras,& como tam humil-

de, eícolhèo antes ávida de re-

togiofo pobre
,
que o eftado de

prelado rico. Efte tam grave, &
calificado varam

, como fó pu-

nha os olhos em Deos\ a quem
muito amava , Sc no bem dos

Yy "pro-
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0; Padres

//-. Luís de

Granada,

CJ fr.Ber-

(hoLimeo

das \ 1ar/y

rei vã ou-

vir a efle

\i-o,:r:.

dos próximos
,
que muito pro-

curava,nam fe pode crer, quan-

to fe alegrava de nos ver em
Évora, & quanto eftimava nof-

ío inftitutoj dizendo que a Cõ-

panhia, era hum novo garfo da

perfcjçaití de Chriíto, hum ma-

.nipulo do céo , pêra encami-

nhar os homens à falvaçam , &
pêra renovar na Igreja de Deos

a antiga fan&idade. Efte gra-

Viílirno Padre { a quem em gra-

de parte devemos a fundaçam

do noífo Collegio de Évora,

pelo muito que a iíTo períua-

dio ao íèreniffimo infante Car-

deal) tinha grande confolaçam

de ouvjr o muito fruito,que fa-

zia com feus fermoens,na cida-

de de Évora , o Padre Manoel
Fernandes. Eítava também na

meíma cidade a'quelle clariíli-

mo lume da meíma ordem de

S. Domingos frey Bertholamèo

dos Martyres, que depois foy

tam celebrado Arcebifpo de

Braga , & nam menos Primas

das Heípanhas, por íua humil-

dade,que primeiro nas virtudes

por feus raros exemplos : tam-

bém efle muy venerável Padre
eftimava muito a Companhia,
& íe alegrava quando ouvia fa-

lar do fanóto zelo dos fermo-

ens do Padre Manoel Fernan-

des.
.

•

i Trataram huma vez en-

tre fy eítes dous graviísimos

Padres,de hirem ouvir fecreta-

mente ao Padre Manoel Fer-

nandes , movidos de lanòta cu-

tioíídade, ícm ó Padre advertir

nellesjpera que o íervo deDeos

com mais liberdade entendeííe

com feu auditório: íucedeo em
parte a eftes iníignes varoens

(com o que ouviram, & alcan-

çaram deite humilde pregador)

o que antigamente a S. Agoíli-

nho a

,
quando,com leu amigo

Alipio, ouvio a Ponciauo fa-

lar do grande Eremita fanclo

Antam; foy nelles igual o eípa-

to á compuncam , repetindo

muitas vezes, como humildes,

que eram, que o Padre Manoel

Fernandes , com íua fan&a , &
douta íimplicidade, & com feu

fervorofo zelo, rendia as almas,

8c acabava, com facilidade , o

que grandes pregadores , com

íua eloquência, 8c letras , nem
poderiam defejar. Acrecentan-

do o reverendo Padre, & inííg

ne meílre frey Luis de Grana-

da , que hindo elle á cidade de

Elvas pregar, por mandado do

Cardeal Infante, com todo feu

eíludo, & applicaçam , nunca

pudera arrancar os ódios , tirar

os abulos, nem remediar os pec

cados públicos d'aquella cida-

de , mas que em chegando o

Padre Manoel Fernandes fora

coufa efpantolâ ver, como logo

a cidade ficara em paz , refor-

mada nos cuftumes , melhora-

da na piedade, affeiçoada â de

vacam, rendida ao bando de

IES V- Chriíto. Mas bem fe

deixa

„4nno d

Cópamm

n.

Aug.lib.8 cc

c,6. Stupcbj
mus antem 2

dieiues&c.
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ddiãvemcftes louvores alhÊ"

os , a humildade própria defte

excellentiísimo varam, o Padre

Padre frey Luis de Granada;
pois he certo, que cora fuás ad-

miráveis prègaçoens em Portu-

gal, & com Teus doutiísimos li-

vros em toda a Chriftandade,

tem feito tanto fruito,& con-

vertido tantas almas ao ce'o,

que com muita rezam o Sum-
mo Pontífice Gregório deci-

motertio, de felice memoria,

difíe delle
,
que tinha feito ma-

yores milagres na Igreja de

Deos , do que fe allumiàra ce-

gos^ reíufcitàrá mortos.

3 Com a meíma íàtisfa-

çam do íermàm,que ouvira, fa-

lava o infígne varam' frey Ber-

tholaméo dos Martyres,&ficou

tam affeiçoãdo à Companhia,
pelo que em Évora ouvio a eí-

te feu generoíb filho , que eftá

foy humadas caufas,que o mo-
veram

,
pêra que fendo Primas

das Hefpanhas , & Arcebifpo

de Braga, fundaííe naquella ííia

antiga, & Augufta cidade hum
Collegio da noíTa Companhia,

de que ao diante fe dará con-

ta; &concebeo tanto defte hu-

milde , & fervoroíò pregador,

que medindo os mais da Çõ-
panhia, pelo molde do Padre

Manoel Fernandes,dizia ao Pa-

dre Ignacio de Azevedo(de quê

já falei,que foy o primeiroRey-

tor do íeu Collegio, que funda-

ra) que atè os Irmãos coíínhei-

Lwro terceiro. Cap.ÁXUL >U M

AefteP. de

iremos em
farte afã
dacam do

Collegio de

Braga.

Lib. z. c.iS. à

n.8.

resda Companhia, Jhémandaf-
fe pregar pelas aldeãs, & luga-

res do Arcebiípado: efte era o
conceito, que eftes excellentif-

limos varoens tinham da Com-
panhia;& conforme ao concei-

to, era também o amor, que sé-

pre nos moftráram
; 8c a eftes

dous tam abalizados Padres, da
fagrada ordem de S. Domingos,
entendo verdadeiramente, que
devemos o bom gafàlhado.que

fempre em Portugal nos fize-

ram os muy reverendos Padres

Dominicanos, dos quaes, ,nefte

Reyno,nos confeíTamos fempre

por fervos obrigados ; 8c agora

também nos prezamos -da hon-

ra de verdadeira amizade , &
irmandade, que com os da Cõ-
panhia manda guardar o reve-

rendifsimo P. M. geral da ordê

fr.ThomàsTurcus,no Capitulo

geral , que tiveram enrRoma,
nefte anno paífado de 1Ó44.

4 Tornando ao noílo Pa-

dre Manoel Fernandes, naro fe

pode em breve recopilar o mui-

to fruito efpiritual, que efte in-

fígne fervo do Senhor colhia

com feus fermoehs era publi-

co,& praticas familiares em fe-

gredo , movendo os ouvintes à

penitencia, a examinar íua cõf~

ciência, & frequentar osfatra-

mentos, defarreigar osvicíps,

plantar nas almas as virtu-

des , & a perfeverar na deva-

çam , & exercício de obras vir-

tuofas.

12.

Jrmãdtàde

q temos c'o

os Padres

Dominica

rios.

ç.Hum
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ra, foy hirem duas vezes cada i^^wj Hum dos melhores dííci-

pulos, & mais afFervorados ou-

vintes
,
que teve o Padre Ma-

noel Fernandes , foy Simam

GomeSjtam conhecido erapor-

tugaí, por ília rara virtude, que

conimummente lhe chamam o

çapateiro fancto ^ aproveitouíe

ejle tam bem da doutrina, que

ouvio a feu medre o PadreMa-

noel FernandeSjque foy home,

naquella idade, de vida fan-

cT:a , & de tam admirável luz,

nas couías eípirituaes.,que veyo

a íer hum varam de rara virtu-

de , & chamado propheta d'a-

quelles tempos. Era SimarftGo-

mes o corretor deita fancta

mercadoria dasalmas,eíle lem-

brava as praticas , fazia o audi-

tório, rogava a feus conhecidos,

que vieífem ouvir,& tratar com
o Padre Manoel Fernandes,co-

mo elle Simam Gomes fez, ap-

proveitandofé tanto da virtu-

de de tal meílre, que fendo hu-

milde çapateiro , chegou a íer
j

hum prodigiofo exemplo de

virtudes,& fanctidade,com que
edificou Portugal , & efpantou
o mundo

: & iè a gloria do dif
cipulo he louvor do bom me-
frrc(como bem diíTeo Philofo-

pho) grandes louvores merece
o Padre Manoel Fernandes,

pois teve hum diícipulo tam
glorioíp.

6~ Entre outros fanétos cu-

ílumcs
, que o Padre Manoel

Fernandes introduSio cm Evo-|

íômana alguns homens pios, 8c

devotos,eníinados por eile,viíÍ-

tar o hofpital , as cadeas, & ou-

tros lugares
,
que neceííitavam

de remédio , repartiu dofe eftes

feus devotos milionários por

diverfas partes da cidade, con-

forme a ordem , que o Padre

lhes dava, com grande confola-

çam dos enfermos , alivio dos

prelos , 8c remédio dos pobres:

elle foy o primeiro da Compa-
nhia

,
que na cidade de Évora

começou o íànclco cuítume de

acompanhar os padeceres, que

morriam por júftiça,aísirl:indo-

Ihe primeiro de dia , & de noi

te nos cárceres , confolandoos,

8c excitancloos â confiíTam ; &
depois de chegados ao lugar

donde padeciam, fobia ao mais

alto da efeada ; & com grande

fe.rvor , Sc zelo, 8c nam menor
abalo do auditório, pregava â-

quelles ouvintes
,
que ordina-

riamente .cuílumam íer mui-

t@s.

7 . Era eft-e fervo de Deos

muy affavel, brando, 8c benig-

no com todos,& muy. em efpe-

cial pêra com os penitentes,

que ouvia de ccnfííTaro j he a

brandura da condiçam , hum
como anzol

,
que atrahe a fy

como prefos , 8c enlevados , a-

quelles com que tratamos ; &
daqui nacia,que atrahida a gé-

te da grande aífabilidade do

Padre , com que agaíalhava a

todos,

Tinhigrã

de bradu-

ra em pa
trato.



todos,& os recolhia dentro em
íua alma, o bufcavam, & fegui-

am em grande numero, homês,
& roo-Jheres

i& gente de toda a
forte

,
pêra o ouvirem pregar,

perafeconfeíTarem, pêra buf-

car remédio de Tuas almas ; &
ainda dos corpos

, porquê- aco-

I

dia a muitos pobres com eftno-

las occuítas, que el-Ie negocea-
va. Porém , arnm como por a-

mor deDeos fe fazia pomba na
fimplicidade, & brandura., tal

vez
, quando era neceííario -, fe

moftrava terrível, & rigurofo

em reprehender
, & emendar

peccados públicos ,.& efcanda-'

loíbs, de que íe lhe originou a

morte gloriofa,que teve, como
logo veremos.

CAPÍTVLO XXIV.

Da gloriofa morte do Padre

Manoel Fernandes, que lhe

deram,, porpregar contra os

vícios s 8 como foy fentida

de todos; & das honras,

com que o fepul-

taram»

Sfim íè havia o Pa-
dre 'Manoel Ferná-

des em feus íèrmo-
ens

5& affim procedia em fua vi-

da: pregava com brados , mas
ainda bradavam mais feus exé-

Lwro terceiro. Cap.XXIV. c ?
y

pios guardava muy bem o c<5

íelho, que S. Gregório Naziã-
zenodava a hum prégador,que
antes de fazer lanclos aos ou-
tros, íe íãnafficaíTeafy mefmo:
era tocha,

que refplandecia, &
cambem era tocha

,
que (como

ogíonoíoBautiílaJ primeiro
ardia ; 8c affim como imitou a
efte grandeíando noexêplo,da
vida, também quiz Deos>que o
reprefentaíle na femelhança da

j

mortej pois aquelle morreo por

i

pregar a verdade, 8c defendera
caílidade-&efteacabou,por ze-
lar a virtude, & reprehender a
íèníualidade.

2- Foy o cafodefta manei-
ra: eílava elie em huma mif
fám na cidade d'Elvas (entre
outras

, que cuítumava a fazer
correndo todo Alentejo ) ha-
via entam naquella cidade hu
peccado muy publico,efcanda-

íofo, 8c envelhecido, entre duas
peííoas , fe bem nobres por ca-

lidade, muy depravadas por se-

íuaes: creria no povo oefcãda-
lo,murmuravam huns, queixa-
vamfe outros , eítranhavam to-

dos a devacidam da vida , & a

publicidade do -peccado : marrí

podia ignorar o bomPâdreMa-
noel Fernandes, o que entre

todos era tam fabido,nem com-
prida com a obrigaçam de pre-

gador da verdade, fenam zelaf-

fe no pulpito,oque todos cíl ra-

nhavam pelos foalheiros
\ hum

dia
, ardendo em zelo do cèo,

Greg. Na2. i»

Apolog Mun-
dari priúS oper
tet , & Cl t slios

murtdare , fan-

íhiicari , Sita

fanéhfica.tc.

loa. c.5.n. ^%.

Eratlucern a ai

ciens,&luc t"s.

Occafián t

da mort e,_

q deram a

efie lom,

Padre.

com
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tal maldade riam íe pedia fazer

com rodos defeubertos) eíles,
com hum fervor mais que or-

dinario,reprcfentou, & encare-

cèo a maldade do peccado ,
a

çraveza da offenfa divina ,
o ri-,

got-pfo caftigo
j
que ameaçava

aos peccadores; pofto que tudo

em geral , fem nomear peííoa

alguma, nem decer ao caio em

particular . Foy tal a efficacia

deite fermâm,que a peííoa,que

davaoccafiàm a tanto efean-

dalo(quepor outra parte era de

autoridade, Sc reípeito ) íè ren-

dèoàs vozes ámémçtk aos bra-

dos do pi ègador,& com grande

reíôluçam íè apartou do pecca-

do,& melhorou a vida.

3 Porém o outro perdido,

a quem o demónio tinha prefo,

Sc a fenfualidade tornara cego,

entrou em tal furor contra o

fervo de Deos, que logo teme-

rariamente íe deliberou em
dar morte cruel , a quem lhe

pretendia dar a vida (que feme-

lhantes peccadores , nem ref-

peitam a Deos, nem perdoam

aos homens ) VoJtavafe jà o

Padre d'£lvas pêra o feu Col-

legio de Évora , depois de aca-

bada a miíTám
; cuííumava elle

a hir íêmpre hum pouco atrás

do companheiro
>
pêra que sò,

com mais liberdade
,

pudeffe

continuar na oraçam, em que

iempre fe exercitava pelos ca-

minho?. Eis que fubitamente,

em hum lugar defeito, lhe fahé

ao encontro certos homens ar

mados , Sc rebuçados f porque
|

com hum Ímpeto infernal, &
fúria diabólica , o derrubaram

no cham,& logo o pizàram aos

couces;&depois,cõ hu novo ge

nero de crueldade, pondo as eí-

padás de parte, declarandolhe

a caufa porque o vinham ma-

tar, o moeram cem faccos de

aréa
;
pêra que nos nam efpan-

temos dos diabólicos tormen-

tos , Sc infernaes géneros de

martyrios , com que os Diocli-

cianos em Rema, os Dacianos

em Hefpanha , os Sappres na

perfia, por novos, &exquiínos

modos atormentavam os Mar-

tyres de Chrifto
,

pois vemos

entre Chriítãos tam grande

crueldade , com huma efpecie

de tormento, tanto mais cruel,

& trabalhofo,qnanto mais dila-

tava a morte ,- pêra fazer mais

penoíà a vida.

4 Choviam fobre o fervo

de Deos as pancadas, multipli-

cavamfe os golpes, moendolhe

o corpo todo: fofria o bom Pa-

dre , com tanta conftancia ,
Sc

paciência
,

que fem nenhuma

reííftenciaofTerecia o corpo aos

golpes, dando graças, Sc louvo-

res a Deos, por padecer por fua

honra , Sc pedindo á imitaçam

do bom I E S V , com grandes

brados (coufa admirável )
per-

dàm pêra os algozes ,que tam

deshumanos o tratavam ;
ate

que elles,nam menos fuisfeitos^

Da cruel

rr.orte,que

deram ao

P. Maneei

Temcides.

que
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que cançados , periuadindoíe,

que o deixavam jà aííaz mor-

to, fe foram,&o deixaram: po-

rém o fervo deDeoSjflcãdo ain-

da cõalgu alento de vi^a, chèo

todo de morta es dores,& cõ os

bofes moidos , os tinha tam la-

vados pêra os meímos maçado-

res,que comhumaeílranha de-

monltraçam de charidade, tira-

do forças da fraqueza(porque a

charidade he muy valente ) le-

vantou a voz,& comoíè eftive-

ra pregando, cõ o feu cuítuma-

do zelo,lhes dizia : Namfujais,

amigos,de quem vos ama,(çjf maisfen-

te,o peccado, que comete'fies
',

que os

dores,que lhe caufaíles: tornay a mim,

penhores , que ainda eflou vivo , pêra

rogarpor ijos a Deos , (&fofrer a

morte muitas vezes. Nam vos temais

da jufliça da terra , que como nam

derramares fangue, nam háferidas,

que vos publiquem , nem testemu-

nhas
,
que vos culpem , nem eu fe-

rey parte pêra vos acufar
; fo âa

jujliça dmna vos podeis temer,
ffl

por ip) em mim achareis o remé-

dio pêra o perdam , ffi
nam quei-

xas pêra vofía condemnaçam
;

pe-

çovos , nam como a inimigos , mas

como a meus muito amigos
,

pelas en-

tranhas da mifericordia de IE Sj/
Chnslo , que- aceiteis de mim & Per-

dam
,
que vos dou diante do tribunal

- da divina jufliça ,perdoandovos de co-

raram
,
por amor daquelle Senhor,

que rogou a feu fay eterno Por

quem o .crucificava. E pois \á ten-

dei perdam da parte , hvráms logo

Livro terceiro. Cap.AXIF. <ij
aqui j diante dèfe eterno Iuiz^ \ 0r
porque vos fera muito difficultoío a-

chardes quem vos abfolva dejle facri-

Icgw,
(^f excommnnham , em que en-

correfes^ vmdevQS a mim, com toda a

confiança,que eu, pelos poderes, que t€-

nhojogo vos abfolverei.

5 Foram tam efficazes os

brados d'efte íèrvo deDeos, da-
dos nefta hora , & circunftan-

cia
,
que de tal maneira abala-

ram o coraçam de hu daquel-

les homicidas
,
que tornado de

leâm bravo em cordeiro man-
ío,fe lançou aos pés d'aqueíie,a

quem pouco antes -pizâra com
os feus próprios ( fam eífeitos

da divina graça, que he muy
apreífada no obrar,quando en-

tra de poííe dehua alma ( cho-

ra o trifte peccador arrependi-

do; pede,com lagrimas, perdam
da morte, que caufou no corpo

a quê cõ brados lhe pretendia

dar a vida da alma. Aos brados

de Chriíto, morrendo na cruz,

atribulo o fagrado
a
Evangelifta

a converfám do Centuriàm
,

J/idens quia fie clamam exptraf-

fet ; à òraçam de fan&o Efte-

vam apedrejado , atribulo fan-

tobAgoítinho,a mudaça de Pau-

lo arrependido; os brados, & ò-

raçoes defte bom Padre, caufá-

ram a conversam repentina

d'efte peccador. Caíb notável;

eftava o íervo do Senhor ef-

pirando , porém com perdo-

ar , & abfolver a íeu mata-

dor , tornou a reípirar
i
con-

Zz feílouo

Como fe

ârrepedeo,

&cõfe;Joti

logo hãdos

mataderes

Maf.cap.15.

n. 39.

Ailj».tó [ó.ferí

1 . de S.Sjcph.

Si fanthis Ste-

piíanus fie non
orafíer, cccle.

sia Paulum nõ
habereti

IH

.,
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Augull. inlib.

I Confeir. Nihil

j
mirabiliusm rc

i bus humanis,
1 quamdiligere

1
mímicos

Veyo o P.

ainda mor

rcr éioCol-

\

legio.

feííouo emfim, abíolvéoo, cho-

rou com elle , dando graças a

Deos,por ver tam acelerada pe-

nitencia, fendo o P. juntamente

.) juizA o aggravado; dado da

parte de Deos o perdam,q já da

lua lhe tinha concedido; & mo-

íkãdofe mais apre fiado em cu-

rar a culpa , de quem lhe cjuiz

dar a morte , cjue em tratar da

cura, pêra recuperar ávida : va-

ram verdadeiraméte pregador,

& executor, porque pregava a

paz, &logo a procurou:& tenho

efte caio por mais milagrofo,do

q fe reíucitàra o Padre alguns

mortos; porq na opiniamde S.

Agoftinho,
3 nam ha mayormi-

lagre,que amar os inimigos. I

6 Nam rnorreo aqui logo

efte béaventurado varam, que-

rendolhe Deos dar a cõfolaçam

de vir acabar no feu Collegio

dEvora , entre íèus irmãos ; o

me/mo matador , 8c peccador

arrependido , chorando mil la-

grimas, lhe deo a mam, 8c o aju

dou a trazer ao Collegio,& de-

pois publicou, & cotou efta hi-

ftoiia tam notável; porque efte

grande fervo deDeos,aííim co-

mo nam teve boca pêra fe quei

xar,aulm nam teve animo pêra

a declarar. Foy grande o fenti-

meto em toda a cidade d'Evo-

ra,quando íouberam o eftádo e

q tinham o feu grande prega-

dor : o mefmo fenhor Cardeal

InfanteD.Henrique
5 pela grade

opiniam
, q tinha de fuás virtu-j

des,o foy vifítar à cama;aonde,

depois de receber os íacramen-

tos,cõ o nome de 1ESV na bo-

ca,acabou efte fiel fervo, morré-

do verdadeiraméte em íeu ofH-

cio,como pregador da verdade,

prégãdoa, Sc morrêdo por ella:

8c nam he pequena gloria defte

real Collegio d'E,vora, q o pri-

meiro pregador, q teve, acabaííe

cõ morte ú glorio fa, a qual fu-

cedeo no anno de i 55 5. em q
íe cotavam já defaífeis da Cõ-

panhia.

7 Tanto que na cidade fe

íòube, que era morto o feu grã- \fentimè\

de pregador , & íe começou a

romper o género de martyrio,

com que acabara a vida preíèn-

te,nam íe pode crer o grade sé-

timéto,q em todos houve, con-

correndo à noífa eafa,pera acõ-

panhare na morte a quem- tãto

bem lhe fazia íèndo vivo. Aco-

dio a cidade toda a feu enter-

ramento, procurando todos to-

marlhe algúa coufa , ao menos

de íeusveftidos,qtinhã pormuy
prezada relíquia: Sc nam tendo

os noftbs ainda Igreja, aonde o

pudeííem enterrar,cõtendendo

logo muitas, fobre qual delias

havia de levar o nobre depoíi-

! to de íeu corpo; fínalméte ven-

cèo aSê;& íàhindo oCabido cõ

a clerifia , o vieram bufear a

noíTa caíà,donde reveftido com
o ornato facerdotal , foy leva-

do,com hum íolenne acompa-

nhamento de toda a cidade, até

a Sè,



Sorrio foy

nterraeto.

mfefêm-

íae cõ q
y tresla-

tdo.

â Sé , aonde foy depoíítado ná

fepukura
,
que hum Cónego

principal , por nome Gomes-
Pires ( homem de muita virtu-

de, & de grande autoridade:)

pêra iíío ofíereceo ., dizendo,

que tinha por grande dita fua,

poder honrar fua eòva eom os

oííos de tani grande fervo de

Deos, que delia, no dia do juí-

zo, fe levantaria muy confiado,

em companhia do Padre Ma-
noel Fernandes. Nem parà>

ram as lagrimas dos vivos com
a fepukura

,
que deram ao

corpo morto, porque por mui-
tos dias continuaram os cho-
ros y repetiam os prantos, &
fe dobravam as íàudades dos

que hiam chorar fobre fua íè-

pultura
, chamandolhe fervo

de Deos , homem íàneto, pay
dos pobres , & remédio dos

peccadorcs.

8 No anno de mil, & qui-

nhentos^ oitenta & nove, tra-

tou o Arcebiíô Dom Theoto-
nio de o tresladar pêra a noífa

Igreja
; acharamlhe inteiros,

& incorruptos os ornamentos

facerdotaes , com que havia

quafi trinta &íinco annos fora

enterrado
; acodio a cidade,

bradando todos, vamos ver o

fancto ; com grande fòlenni-

dade foy trazido , & depoííta-

do em hum caixam , na noíTa

capella de Sam Vicente , aííií-

tindoo Arcebifpo, com hum
folenniffimo officio ; tudo bem

Livro terceiro. Cap.KXIK 5-20

merecido por hum varam tam

|

apQÍtohc®,queviveo pregando,
8c morrèo perdoando.

i o Eira foy brevemente a

vida, 8c a morte do primeiro
pregador,

..que teve a noífa Cõ-
panh'ia,na cidade de Évora, que
foy hum bom pronoftiço dos
illuftres varoens , & pregado-
res Apoftolicos, queao^dian-
te houve nefte íando Colle-

gio
j
o qual deixaremos agora

ate o tempo em que foy Pro-

vincial o Padre Diogo Miram,
em que fucedeo a mudança pê-

ra o novo Collegio
,
que hoje

temos naquella cidade , & en-

tam tornaremos a continuar

cóm fuás cóu ias , que agora

deixamos muito em íeti princi-

pio
j 8c renovaremos o gofto,

queremos em falar nafunda-

çam deíle real Collegio, Sc de

fua Vmverfidade
5
como o que

gofta muito de huma iguaria,

procura
,
que muitas vezes lhe

venha á meíii: agora heneceíía-

rio hirmos a Coimbra,& a Lií-

boa, pêra contar os mais íucef-

fos, pertencentes a eftemef
mo anno,em que himos

de ijj-x.

À5~»

•Sm

V

Zz z Ca pi-
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CAPITVLO XXV.

Vide lib. x.c. 1

Gcn.c. 1 .n.m
Vox fanguinis

frrmis ml, cla-

ma! ad me de

t ira.

:

Dos grandes fervores de mif-

fiens, que havia nefte tempo,

no Coliegio de Coímka • & de

tre^e R eligiofis, que efe amo

foram pêra as partes da

Índia,
m

&Jo
Iapâm.

1 "| 1 M quanto os noííbs

i~ * Reliigioíbs ficam na
-*—' cidade de Évora , da

maneira
,
que ternos apontado^

& em quanto namos tornamos

aviíltar,com o Padre Comií-

fario Ieronymo Natal
(
que . ítx-

cedeo no anno de 1554. no

qual continuaremos com as

coufas d'aquelle real Coliegio)

Vamonos ver o Coliegio de

Coimbra , aonde acharemos

muy acelbs os fervores das mií-

ibens da índia , & converfám

da gentilidade . Chegaram a

Portugal as boas novas da di-

tofa morte , pela fé , do Padre

António Criminal , que foy o

primeiro da Companhia
,
que

animoíb deo a vida, pela pièga-

çam do Evangelho &, como
fe aquelle Tangue bradalTe da

índia
,

pedindo miíToens a

Portugal ( aíTim como bradava

o Tangue de Abel,'.
a
pedindo ju-

ítiça a Deos ) era tal o divino

fogo
,
que ie tinha ateado em

todos os moradores dequelle

fancto Coliegio
,
que confef-

Tavam os íuperiores
,

que fe

nam podiam valer com cartas;

& memoriaes dos que preten^

diam Ter eleitos,pera tamglo-

rioíã empreza,& preferidos em
iam iolicita preteníàm: que na

verdade fempre efta foy a me-

lhor bençam,& o principal do-

te, com que Deos noífo Senhor

enriqueeéo efte Coliegio, filho

primogénito daCompanhia^cõ-

tinuando íèmpre nelle , o vivo

defejo, & ardente zelo, de fe a-

charem prefentes aos ardores

da Zona tórrida, à fúria dos

ventos, à bravoíidade dos ma-

res , às* feias dos Brasis , ás

lanças dos Mouros , ás catanas

dos Iapoens , & aos perigos

do mundo todo
,

pelo amor

do bom I E S V , de quem a-

quelle Coliegio tem o nome,

& de quem participa a gra-

ça.

2 Com a vinda de Roma
do Padre meftre Simam, ceifou

o Padre Luis Gonçalves da Ca-

mará na fubftituiçam do offi-

cio
,
que lhe ficara encom-

mendado,de íèr meftre doPrin-

cepe, & foy logo mudado pêra

Coimbra (aonde era a fua ordi-

nária eftancia) pêra promover,

com íua prefença, o bé daquel-

le Coliegio; & foy tal a conío-

laçam,que teve, com ver,eV ex-

perimetar efte celeftial fogo de

mií-

12.

Vay o P.

' LuhGõi

ves a C
imbra.



^Anno de

Chrijlo de

1551.

Carta do

P.Luis Gó

calves da

Camará,

fera elRey

D. Ioamo
III.

miífoens
,
que ardia em todos

aquelles Religioíos,quelhe pa-

receo, que nam tinha mais gra-

ta,& mais íàboroía nova
,
que

mandar a fua Alteza , do que
eíh,em que lhe relataííe os de-

fejos» q em todos havia , de hi-

re converter almas ao Oriente,

&aoBraíilj & porque achey

no Cartório de Coimbra a car-

ta, que efcreveo a elRey por ef-

ta occaíiàrmnefte meímo anno

de 1551. me pareceo relatala

aqui letra por letra(pera coníb-

laçam, & exêplo dos habitado-

res daquelle íancto Collegio) a

qual diz afíim.

3 lAchey^jenhor , tantofervor

nejla cafa,tama obediência, fifa humil-

dade,com todas as mais virtudes
,
que

parecem neceffarias a perfeiçam
y
que

A Companhiapretende
,
que ainda que

eu trabalhara muitos annos emfervi-

ço de nofo Senhor,fomente com o Pré-

mio de ver flo y ($T converfar tamfan-

Bagente,me mera por muyfatisfeito.

ZJoffd.yilteza deve dar muitas praças

a nojjo Senhor^ terpor muy certo,

que defla <z?inha
,

que aqui plantou,

háde colher ofruito, que muito agra-

da ào mefmo Senhor. <^Ao menos ,fe

voffd cAlteçdfundou efe Collegio,pera

comprir com as obrigaçoens
, que tem

as almas da Indid , do Srafl s 0j>

as mdis terras dos infiéis , bem bo-

de ter por certo , que pêra iffo efiam

todos bem apparelhados
, (jfjp

andam

nifio tam acefos
,
que he grande tra-

balho ter mam nefie Collegio
, que fe

nam pafie todo a índia
,
0r ao

Livro terceiro. Cap. XXK
y

4

1

Srafil , qjp mais terras dos mfieis.

' Os dtmais delies deram fuás rezo-

' em
,
gr trabalharam de perfuadir,

que es mMdapem
j ($f fera os

quatro nomeados pêra o Srafil,

outros três
, ou quatro mofraram

tem excefiivos defejos , com tantas

lagrimas, gr com tam Vivas, gr
e/fcazes reféns

, quepareeeo no fa-
drefer obrigado a mandalos, por nam
reffiir ao Spírito fiinBo .; principal-

mente fendo o defejo de hir pêra o

Srafl , donde fe efereve , que ha

necefsidade defia gente. E pêra que

os mandaremos de melhor vontade,

pagou logo Z)eos danumam , com

quatro, cu finco ,+ que 'fa eflam re-

cebidos -

? ffi com muitos outros

idóneos
, que andam movidos pêra en-

trar na Companhia
,fó pelas rezoens,

que lhe deram pêra fihir delia os

que fim fahidos . Tareceme
,

que

nam quiz, T>eos mais que 'h&er efi

te [ollegio Impo de filhos do mun-
do , perd lhe dar a criar os feus.

E porque vofia Mezd de tudo tfo

foy caufa , defeymos todos muy affe-

Buofamente depairar cila mercê, com

continuamente pedir a noffo Senhor

pague a voffa alteza nejla vida^r na

outra tantoJerviço, como lhe mflo tem

feito, Coimbra fifre.

3 Atèqui a carta do Padre

Luis Gonçalves da Camará, na

qual , aííim como refere os íàn-

ótos fervores dos verdadeiros

Religiofos da Companhia , af-

íim também toca nas deípedi-

das de outros
, que entre o; fi-

lhos legitimes, nunca faltaram

Vino

r.
1
/::

aã :

Ccpitnha

ypí "

Zz 3 alguns,

"
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MiJJam pe

ra a índia

detreze Re

ligiofosí

Vide li. i .c. 21

alguns, que degeneraram, per-

dendo por fuás faltas a religiám,

a queDeos os tinha chamados;

mas por iíío o ouro da -Compa-

nhia he dentro mais puro, por-

que cuílurna lançar fora a eícò-

ria. Vendo pois o Padre meftre

Simam os grandes fervores dos

pretendentes da índia,& quan-

to o Oriente neceffitava de o-

perarios , conforme as cartas,

que eícrevia o grande Apofto-

lo S. Franciíco de Xavier
(
por

caufa da nova entrada
,
que ti-

nha feita nosReynos dolapàm)

deípachou efte anno pêra a ín-

dia treze Religioíòs do Colle-

gio de Coimbra; & fegundo as

memorias,que acho,foram muy
poucos , a reípeito dos muitos,

que pretendiam efte bem , de

hir dar as vidas no Oriente,mo-

vidos do exemplo do PadreA n-

tonioCriminal, morto pela fé às

lançadas pelos Radagás
3
& à vi-

da das obras milagroíàs do Pa-

dre S.Francifco de Xavier.

5: Hiam aquelle ano pêra a In

dia oito nãos de viagé, & todas

fahiram da barra de Lisboa dé-

tro do mes de Marco , mas em
diverfos dias

,
por cauíà da va-

riedade dos tempos.Na capita-

nia
,
que fe chamava a nào Ef-

pera (na qual hia Diogo Lopes
de Soufa- por capitam mor da
viagem ) fe embarcou o Padre
Melchior Nunes Barreto ( de

quem muitas vezes temos fala-

do) doutor em Theologia, pela

Vniverlidade de Coimbra , &
irmam do Padre Patriarcha D.

Ioam Nunes Barreto(de quem

adiante falaremos ) o qual hia

por fuperior da miííám. Levava

em fua companhia oP. António

Herédia,& três Irmãos,a faber,

o Irmam Ioam da Coita , o ir-

mam Melchior Dias , & o Ir-

mam Aleixo Madeira. Em ou-

tra nào hia o Padre meftre Gõ-

çalo Rodrigues,com dous com-

panheiros
,
que eram- o Irmam

António Dias, & o irmam Ma-
noel Teixeira

,
que veyo a fer

na índia hum grande letrado.

Em outra nào hia o Padre Ma-
noel de Moraes o velho , cujos

companheiros eram o Irmam

Pêro d'Almeida , o Irmam Ior-

ge Nunes,o Irmam Thomás,&
o IrmamGuilhelme,ambosFra-

mengos.

6 Foram tamberrrefte an-

no, pêra a India,encoftados aos

noífos , huns nove mininos ór-

fãos, com mais hum íupernu-

merario, da caía, que pêra íeu

remédio fe fundou em Lisboa,

peloAbbade Pedro Domenec,
natural de Catalunha, no anno

de 1 5 49 . aos quaes mandou cl-

I

Rey dar humas cafas , no íitio

' aonde agora eftam , á Mouia-

Iria, fahindodas portas de Sam

i
Vicente ( & aíTiftindo o mefmo

|

Rey , & a Rainha na primeira

I mina, que fe diífe naquella íua

1 apertada Igreja
;
ranta era a pie-

I dade d'efte eíclarecido Prince-

Tpê:

'iAfim di

Copanhia

j

11.

Nomes do.

trezeRe/i-

giofos, qui

sfle anno

foram fe
ra aÍndia

Mininos

órfãos.qm
eÍRey mã-

doupêra &

índia efte

anno.
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1551.

Livro terceiro, Cap. XXV.

De quâto

Orovekofo

ram os mi
ninos ór-

fãos nefia

viagem.

pe ) d'eítas caías , aonde ainda í

hoje vivem/e podiam commu-
{

nicar os mininos órfãos, por de-

1

tro , com os noííos
,
que mora-

vam em S. Amam o velho ; os

quaes naquelles princípios pro-

moveram grandemê te eíta boa

obra, de tanto ferviço de Deos,

& emparo de muitos pobrefí-

nhos, que ao diante fahiram

muy approveitados em letras,

& virtudes. Mandava S. A. ef-

tes mininos ortaos pêra a In lia,

pêra lá fe criarem à noífa íbm-

bra,com a doutrina da Compa-
nhia, & fe applicarem a íer idó-

neos miniftros da igreja, na-

quellas partes. E eineffeito,ef

tes nove foram de muito pro-

veito pêra o culto divino,& fer-

viço das Igrejas, cantando,&of-

fíciando as miíías em cato d'or-

gam,com muita deítreza.Tam-

bé,em quanto durou a navega-

çam,íe ajudara osPP.d'eftes mi

ninos órfãos, pêra efpertarem a

devaçam aos navegantes, aífim

nas doutrinas,que fe faziam to-

dos os dias , como procurando

também, que cantafíem,& ale-

graííem agente do mar ,com

cantigas devotas, ceííando def

ta maneira as muficas profanas:

todos os dias, com os Padres,

diziam a Ladainha; Sc às feitas,

Sc quartas feiras a cantavam

publicamente,&. à boca da noi-

te entoavam a antiphona da

Conceiçam da Virgem noíla

Senhora, antes* de ie dar fina!

fâs Avemanas
; eítas acabadas,

em voz alta , lembravam as al-

mas do Purgatório, o eirado da

ían€ta Madre igreja, & os que
citavam* em peccado mortal.

As feíias feiras liam publica-

mente, no convés da nào, algu-

mas coufas da paixam de Chri-

íto noífo Redemptor. Ao íab-

bado, junta toda a gente da
nào, cantavam devotamente a

falve á Virgem Maria Mãy de

Deos . Aos domingos
, & dias

fanótos, pregavam os noífos Pa-

dres, & diziam miífa ao ufo do

mar,naquelle tempo ; acodiam

aos enfermos, com a charidade

tam cuftumada dos noífos , em

jinno da

CÕpanhd

12.

femelhantes viagens.

CAPITVLO XXVI.

Do mais que fucedeo ags nof*

fos mifsionarios nefta via-

vem da Índia.

Ecêdo mais ao par-

ticular, do muito q
Deos foy fervido o-

brar pelos noííos, beira viagem

da índia , íe tem por couíà mi-

lagrofa o que íucedêo â nào,

em que hia o Padre Manoel de

Moraes
;
porque havendo de

paííar alinha ,'lhesdeo tal cal-

maria, Sc durou portanto tem-

po, que a gente totalmente per-

déo aefperançade paífar à In-

: Notávelfa

Tjor,qDeos

fez n bua

daquelias

nãos,pelas !

oracoês de

hum noffo

Padre.

Zz 4 dia,

"
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1551.

O P. Ma-
noel deMo
r/iesfervio

deCúra na

ftía nho.
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dia,porque jà lhe faltava o mã- . 2 Em a nào capitania, cm

timento
)
& iobejavam as doen-

\
que hia o Padre meftre Mei-

cas. No meyo deita defconfo- ., [chior, houve tãta reforrnaçain,

façam ordenou o Padre Ma-
j
& emenda dos mios curtumes

noèl de Moraes huma procif-
|

/ (ordinários cm femelhãres via-

jam, na qual íàhio com os feus.
|

j

gens) por cauíà do fanfho zelo,

' & incahíaveis trabalhos deite

fervo de Deos, que diziam 05

officiaes da nào, que tendo na-

vegado muitas vezes aquelles

mares, nunca tinham viíto nos

navegantes femelhantes proce-

dimentos na virtude , & aííim

lhe chamavam a náo íancla.

Ajudou muito a efta íàncía no

vidade o exemplo, que dava o

capitam mor Diogo Lopes de

Souíã ; o qual, por dar gofto ao

Padre, mandou lançar hum bã-

do,que ninguê juraííe naquella

náo,né jugaííe mais q até certa

contia , executando em fy o ri-

gor da ley, que puzera aos ou-

tros: exercitando em tudo nam

menos Tua muita chriítandade,

que lua grande fidalguia. Deita

maneira hia a náo é poppa nos

bons cuftumes, &hiam os Pa-

dres muy bem navegados nas

coufas do ferviço de Deos, por-

que nenhuma intentavam com
òs navegantes, da qual nam ai

cançaííem o bom íuceíío. Ata-

lharam muitos deíafios , que

naquelle tempo eram muy or-

dinários entre os Portuguefes,

que íiam arreceavam
,
por ga-

nhar honra á força de braço,

perder a vida, com nico da ia!-

vaçam.

3.Hum

ninínos orfíos, & com muitos

Jifciplinanees , começando de

hum altar, que fe levantou na
]

poppa, até outro, que fe ítz no

caftello da proa , com hum re-
j

tabolo de Noíía Senhora da i

Piedade: coufa foy aíTas digna !

de admiraçam , que dadas três

voltas peia náo,& chegando ao

altar da Virgé do pé da Cruz,

bradando a Deos mifericordia,

logo o Senhor das raifericor-

dias (porinterceífam defua sa-

ótiífima Mãy) ouvio os rogos

dos afPiigídos navegantes, aco-

dindo , no mefmo pontô^ com
vento galerno

,
que foy cada

vez re&efcando mais , & aíTo-

prando em poppa, atè os meter

feguros pela barra de Cochim.

O trabalho do Padre Manoel

de Moraes, nefta fua náo fe lhe

dobrou, porque elle foy o que

em toda a viagem fervio deCu-
ra,& de Gapellam da nâo

5
& o

que mais he , foy fempre o

enfermeiro;& finalmente veyo

adoecer de puro trabalho , a-

brangendo também o mal aos

companheiros
,
podo que foy

DeosíeiviJo de lhes dar íàu-

de
,

pêra continuarem na ín-

dia com eftes fanftos traba-

lhos.

lAnno dá

Clpdnhia

íz.

Como fe

hcirae oP.

M. Mel-

,

chior na

fua nâo.
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3 Hum caio íucedeo neíta

oáo íâncta,que todos enta tive-

ram por milagre, que Deos o-

brou pelas òraçoens do Padre,

Meftre Melchior. Navegava a

capitânia mar bonança, vento

em poppa, faudando jâ a terra,

com grande fefta dos navegan-

tes , à vifta de Moçambique,
quando de repente foy varar

em-humTÍèco, & íe aííentou fo-

bre huma lagé,a tempo que va-

iava a maré. Grande foy a con-

fuíâm,queíbbrefalteou aos paf-

fageiros: a nâo fe aííentou no

baixo , mas elles levantaram os

gritos ao ceo, bradando a Deos

miíêricordia, & dandoíè todos

por perdidos,acodiam hus a ali-

jar a fazenda ao mar , outrosja

cortar o maítro grande , mui-

tos íê lançavam a nado ,
&• o

piloto, como fe eftiveífe doudo,

dava em íy.Nam perdeo o ani-

mo, nefte grande perigo, o Pa-

dre meftre Melchior , animan-

do a gente, & exortandoa a ter

confiança em Deos
;
que nos

mayores perigos,cuftuma focor

rer cuydadoíb aos que delle íe

valem confiados. Recolheofe a

fazer óraçam,qa qual Deos lhe

deo claro conhecimento de co-

mo cuftumava favorecer aos cj

tratam do zelo do próximo, &
da honra divina. Acabou o Pa-

dre a óraçam,fahio do camaro-

te , & foy couía maravilhofa,

que havendo huma hora,que a

náo eftava aífentada fobre a

fpedra,& faltando cada vez mais

á agoa á náo, porque vafava a

maré, de impfcvifofe levantou

do baixo, & começou a nadar,

fendo grande , & muy carrega-

da, fem tomaragoa; &, íem da-

no, ou perigo algum, foy direita

lançar feiro no porto ; dando
infinitas graças ao Senhor , &
atribuindo todos efta mercê aos

merecimentos do Padre meftre

Mekhior,cujas òraçoens, tanto

que chegaram ao alto do céo,

logo Deos livrou a nào do bai-

xo de Moçambioue.

4 Dahi a huns dias che-

gou tampem ao mefmo porto

o Padre Gonçalo Rodrigues

em a íua nao , & fe ajuntaram

aiy dez Religiofos da Compa-
nhia, que todos íe empregaram
na cura dos doentes <de féis

náos
,
que das oito aly vibram

aportar,feftejandofe muito bus

aos outros,quado de novo che-

gavam , 8c jâ lá achavam íeus

naturaes, 5: amigos. Em a nâo

lancta Cruz, da qual era capi-

tam hum Mifer Bernardo , vi-

nham três Religiofos da fagra-

da ordem dos Pregadores, to-

dos de muita virtude, de grande

religiàm,& zelo das almas : os

noífos da Companhia os foram

receber em prociííam, co mui-

!

ta íòlennidade,com alegres mu
ficas

,
que lhe davam os mini-

nos órfãos , edificandofe muito

os Portuguefes de ver tanta u-

niàm de vontades
,
que fempre~ h?

ChegaoP-.

\
Gocalo Ro

drígues a

j
Mocamhi

que.
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\Gradestra

Ái/nos do

\ Irmamlof
ge Nunes. :

he a mefma , aonde sò reyna o

deíejo de contentara Deos , &
aonde vive o z4o de falvar as

almas. Detiveram^ eítar náos

cm Moçambique; -atè o princi- 1

pio de Setembro ,& todas jun*

,

cas.com moníárjj tendente, de-

ram à vela pêra Goa: & como
os doentes eram muitos (em eí-

pecial na capitânia, aonde mais

concorreo o peio da gentejcre-

ceo,com,eíla occaíiàm,o traba-

lho aos noííos, & em particular

ao Irmarn íorge Nunes, que de

paro trabalho veyo a morrer,

eítimando muito, dar neíla oc-

caíiàm ávida própria, por re-

mediar a íàude aíhéa.

5 A efte bom Irmam cha-

mava, em huma fua carta, o Pa-

dre medre Melchior verdadei- 1

ramente martyr noâfFecT:o,pois

defejandò tanto hir á índia, pê-

ra que omataífem, pregando

aos gentios , veyo a morrer no
mar , curando aos enfermos.

Foy final mente tanto o que eP
tes noííos Padres trabalharam
nefta navegaçam

,
que fe deo

por obrigado o Viforrey Dom
AfTonfo de Noronha ( filho do
fcgundo Marques de Villa real

Dom Fernando de Noronha)
que cntam preíidia na índia, a
eícrever ao Padre m&ftre Si-

mam
, gratificandolhe aquelies

illuílres operários; & dizendo,
com grandes encarecimentos,

que ainda que os noííos Reli-

giofos nam foflem ao Oriente

mais que pelo muito que fer-

viam a Deos no tempo da via-

gem, podiam dar por bem em-

pregados, íèus grandes, & muy
gloriofos trabalhos; o (áie agora

eu aqui apontei; pêra qúe veja-

mos quam antigo he efte bom
cuih:me, dos no (Tos fêrçfjion a-

rios ajudarem os navegantes,&
peraq nos animemos todos a

cõtinuar eftes sactos ekêrcicios,

períiiadindonos, que mt&ú có-

tentamos mais a Deos,- quan-

do íervimos melhor aos próxi-

mos.

CAPITVLO XXVII.
•

'

•

De como fe houve na índia o

'Padre Melchior NuntsBar-

nto , o qual foy o -primeiro

pregador, que entrou na Chi-

na ; & dos muitos traba-

lhos, que padeceo na

jornada do la-

pdm*

Eípidamonos dos

Padres defta glo-

rioíã miííám , com
darmos novas a efta Província,

ítiay fua, de quam acertado fof-

he dalos à da índia . Pareceria

a alguém > que a peííoa do Pa-

dre Doutor Melchior Nunes
Barreto, fuás letras, &ííia muita

virtude, excellente governo, &
ifluftres
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illuftres partes , de que Deos o

dotou , fe nam deviam de tirar

de Portugal, pêra o mandar pê-

ra a índia: como também cul-

pará por coufa menos acertada,

quem vir com olhos humanos,

o grande numero de doutores,

& de peííoas graviílimas
,
que

eftaPrôvincia,pelo difcurfo dos

tempos, foy largando de fy, pê-

ra fe empregarem na empreza

do Ciente. Porém os que jul-

garem eftas acçoens com os ô-

lhos em Deos,fem duvida ham
de achar

>
que íàm muy bem

empregados todos os que eíla

Província manda pêra a índia;

porque aííim como nam íe per-

de o que a Deos íe entrega, af

fim fica a Companhia ganhan-

do feus fubditos, que vam á ín-

dia perder a vida , por ganhar

as almas; porque aqui vem fri-

zando aquella divina fentença

do Senhor,
a

queachará a vida

ganhada no cèo
,
quem por a-

mor d'elle a perdeo no mun-
do.

2 O principal d :

eíla mif-

fám foy o Padre meftre Mel-

chior, tam nomeado nas cartas

do Iapàm,hum dos mais exem-

plares, & mais autorizados mif
fionarias, que efta Província de

Portugal, tam fértil -em bons

fogeitos,mandou à India-de íua

entrada na Companhia falamos

no livro primeiro3b capitulo 22.

Grandes foram os trabalhos,

que pelo bem das almas pade-

Í47
ceo cite grade íervo doSenrior,

verdadeiro imitador do Apof-
tolo do lapàm S. Francifco de
Xavier

. Eram taes as confola-

çoens,que Deos lhe communi-
cava

,
que numa carta

,
que da

índia eíçreve , entre outras diz
,

cilas palavras : quam doce he a

experiência dos go fios, que Z)eos com*

mmicapor meyo de fua CruzJ Quam
grande[ocorro da de confelaçoens nos

trabalhos,
ffi mbulaçoens-^uam ma-

nifesta inteligência de mintas coufas,

qm ames defta experiência fam muy
ejcuras de entender}

3 Chegado a Goa na fua

nào fancta , foy muy feftejado

pelo gloriofo Padre S. Francif-

co de Xavier
,
porque logo co-

nhecéo quam bom companhei
ro tinha no Padre meftre Mel-
chior. Mandou o a Baçaim, aõ-

de fe applicou tanto ao bem
dos próximos

, que de todo fe

efquecia de íy mefmo
, ficando

ás vezes o dia todo fem comer
bocado

,
por nam faltar no pa-

fto efpiritual de feus próximos.

Ao Domingo pregava duas ve-

zes, &quatro pela fomana,fem-

pre com grande fruito dos ou-

vintes^ com muitas cõverfoés

de gentios.

4 Nam deixava , com a

occupaçam das prègaçoens , a

da íanóta doutrina , àimitaçam

do bemaventurado Padre me-

dre Francifco; hia todos os dias

com [a campainha pela cidade,

chamando a gente â doutrina

iAnm tU

Coagiu

12.

OP. M.

Melchior

padecço

muito pelo

hem das

almas.

Como aco-

dia afazer

doutrinas.
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Foy home

a& ?miita

oraçam.

O tempo
,
que lhe ficava, dava

às confiííoens; deputava ^pera o

confiílionario certos dias , nos

quaes aturava da menhã a-

tè duas , ou três horas da noite,

alegrãdoíè (obre maneira, quã-

dó via ajoelhados no confeffio-

nario,por Tuas pregações, e ren-

didos a]gu$peccadores,irnitãdo

na terra o gozo ,cj os anjos tem

no cèocom fuás converíòens.

Pêra o muito abalo , 8c muitas

mudanças de vidas, que no po-

vo houve , ajudou muito hum
jublileo,que o Padre lhe publi-

cou, com tanto zelo,&prepara-

çam
,
que fó a fim de a gente

eflar mais diípofta,pera receber

a graça divina,& as graça*s,que

íe podiam ganhar com oíânóto

jubileo, fez primeiro trinta fer-

moem,fobre eíía matéria. Bro-

taram com tal aparelho, no ex-

terior,grandes effeitosda graça

interior , .& uniam do Spirito

íânéto, difciplinandofe muitos

publicamente pelas ruas,&pra-

ças ; outros com cruzes âs co-

itas • outros com huma caveira

na mam efquerda,&diíciplinas

na direita^ que com eftes finaes

exteriores,quer Deos também,
que o íirvam aquelles, que fo-

ram rebeldes em o oríender.

5 Foy o Padre meítre Mel-

chior homem de grande efpiri-

to, & muy conhecida devaçam,

muy dado á oraçam , & ao tra-

to, & familiaridade com Deos,

mas nem por iflj fe efquecia

de acodir ao próximo; & alsim

íè davam as mãos as duas vidas

contemplativa , 8c activa , que

parecia nivelado pelo molde

de ambas. Tinha muitos difei-.

pulos nefta eícola do efpirito,

afsim Religiofos , como iecula-

re$, nos quaes havia grande re-

formaçam de cuftun es, proce-

dendo , & vivendo todos com

tal perfeiçam , comofe foííem

noviços. Dos Portugueljp era

tam amado, pela iancla arTabi-

lidade, que tinha em íua cou-

verfaçam ,
que até os homizia-

dos, que em deííerviço delRey

de Portugal, fe hiam fugindo a

terra de Mouros , acodiam ao

Padre, com grande confiança,

&elleosredufia, trazendoos a

Deos, & aquietandoos com el-

Rey.

6 Achou o Padre medre

Melchior , por aquellas partes,

muitos hereges luteranos (
que

em toda a parte pega a conta-

giam d'efta peite) os quaes, a ti-

tulo de bombardeiros pagavam
,,

à India,pera aííeftar fua artilhe-

ria do inferno, & fazer tiro cõ-

tra a verdade catholica
,

publi-

cando, & repartindo muitos li-

vros eleritos em lingoa Tudef-

ca , & hum píàlterio- de David,

commentado com as preverlas

mentiras do impio Martim Lu-

thero. Feios o Padre prender,

atalhando o incêndio, com que

eftes infernaes Vulcanos ,
que-

riam abrazar a índia, que com

Qoms fe

houve c3-

tra os hg-

inais
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Deixa a

rargo de

^ravina-

£,
ao la-

'âm.

mais facilidade fe- atearia na-

cjuella gente ignorante, do que
o fogo na pólvora das ííias bo«

bardas^ & narn fe contentando
cõ o caíMgo, çj fez dar na índia,

a eftes malvados hereges,efcre-

veo a Portugal, íòbre a grande
cautela , q íê devia ter n exa-

me dos eftrangeiros das partes

Septentrionaes, quando houveí
fem de hir. peia as conquiftas

da In4ia.

7 Muy bem occupado an-

dava o P.M.Melchior, conver-
tendo os gentios, & reformado

os chriftãos,quando, per faleci-

mtnto do Padre meítre Gaí-

par em Goa , & do Padre Sam
Franciíco -de Xavier às portas

da China, ficou Provincial por

nomeaçam do meímo sãdoPa-
dre Xavier (que sò tam grande
fogeito poderia encher tal lu-

gar^ ter forças baítantes, pêra

íúceder a dous taro valentes

Atlantes) poreVn eíle eftimou

antes moftrar, quam de propo-

fito pretendia íèguir 'os traba-

lhos daquelies cxcellentes ca-

pitaens, & que antes queria

imitalos nos íuores, que íuce-
' derlhes nas prelafias: ficando o
governo a outro; correo muita
parte da índia , foy a Malaca,

:

aonde fez muito íerviço a
Dcos

j & dahy navegou pêra

'

Iapám , com grandes peri-.

gos
i por mar , & por terra;

&nam podendo deita vez lan-

çar ferro neítas fuás tam de-

m.

Ènttòuna

ilha deSâ-

chamk

QrlatiQ.lib- l$,

n.
1 34. In an-

nuis íaport,

fol.mihi 47,

iejadas ilhas
$ achando occa

fiam de embarcaçam pêra a
China, entrou de caminho nas
lhas de Champeiloo,Lâpacau;

& também eíteve em a ilha de
Pulotimàm

\ arribando à co-
fta do Malayo, com grandes
perigos; foy â ilha de San-
cham, aonde vio o lugar da
fepultnra de íèu grande ami-
go o Padre Sam Franciíco de
Xavier

5& nelle,com grande co-

pia de lagrimas, & com toda a

folennidade poííivel diííe mifla,

& pregou.

8 D aqui paííou á
a China,

entrou na gram cidade de Ca-
tam

( q c\k dizia fer como Lií-

boa ) foy o primeiro pregador
do Evangelho, cj teve efta glo-

ria de fe lhe abrirem as entra-

das daChina,q atè entam pare-

ce q e (lavam fechadas cõ mura-
lhas de aço, & cõ feri olhos de
diamante:que verdadeiramente

atribuimos eíle milagroíò ííiceí

fo nam menos às oraçoens do
grade Xavier ja morto, que aos

innumeraveis trabalhos do P.
Meftre Melchior , Duas vezes \puaYnje^

\

entrou nefta cidade de Can-
tam

, dando as primeiras , &
alegres novas do Evangelho, á-

quellas gentes, difputando com
os facerdotes dos Chins , con-

fundindo íèus erros, aícãçando
glorioíàs vidorias, & laçado os

primei tos fundamétos do grade
edifício daquella chriítãdade,

tédo neftas erradas 05 trabalhos,

Aaa f 8c nae-

z« entrou

na China-,

,,
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& merecendo também as glo- ) hindo ao cèo receber a coroa,

Vid e Fcrnam
Mend. PintQ

C.X25

Lncen. lib.J).

e*p-$.

Lib.2.ci9.

rias de primeiro Apoftolo da

China; que fó por efta façanha

deve íer eternizado ó nome de-

ite grande fervo de Deos , dig-

niífimo irmam dqPatriarchaD.

Ioarn Nunes Barreto, de quem

adiante falaremos.

o Porém,porque os defe-

j
os, que tinha de entrar també

no Iapám , eram vehementiíst-

mos ; a pezar de infinitas difi-

culdades , depois de continuar

dons annos,neíla íàncla porfia,

atraveííando mares, padecendo

naufrágios
,
perfeguido de cof-

farios ; entrou finalmente neftà

íuadefejada terrade promiífám;

(q fem grades perigos nam fe fa

zé grades façanhas) No Iapàm

foy vifitar o Rey de c
Bungo,da

parte de Deos,& em nome do

Viíòrrey da India,acõpanhado

de 4o.Portuguefes,q quizeram

fazer ac]uellahõi'a ao Padre, &
aquelle íerviçô ao Evangelho,

entrado cõ todas aquellas cere-

monias
, q fe contam de outra

(emelhante entrada do Padre

S.Frãcifco de
d
Xavier. fendo ne-

fta,& noutras occafioes,feu in-

terprete o Irmam Ioam Fernl-

des, de quê temos falado mui-

tas vezes . Moíbando o P.M.
Melchior,em todas cilas empre

zas,a grandeza de íeu animo, o

fervor de iria charidade , & ds

quilates de feu abrazado zelo,q

íemprc o acõpanhou, ate dar a

I

vida neftas fanctas occupaçoês,

tecida cõ os ttabalhos, que pa

deceo,procedendo em tudo co-

mo fe eíperava do futeíTor de

S.Francííco de Xavier , a quem

reverenciava como pay,& efti-

mava como fan&o, trazendo

fempre coníigo,eomò preciofif

fima relíquia c a íobrepeliz de-

fte milagroío varam, por meyo

da qual efcapou de grandes pe-

rigos.
. .

*

io Nas no fias cartas do

Iapàm anda,entre ontrás,-huma-

cTefte ineftimavel Padrè,efcrita

de Cochim a i o. 'de Ianeiro de

i
5; 5 8. que he admirável,& pa-

rece de Bum S.Paulo, digna de

vaiam tam apoftolico, na qual

conta parte de feus innumera-

veís trabalhos, que teve na en-

trada da China , & do Iapàm,

padecendo todos , com alegre

animo, & oíferecendo a vida

tantas vezes
,

pelo bem d'a-

quellès gentios, & por trazer

ao rebanho do Senhor, aquel-

las ovelhas perdidas
;
que tudo

ifto podiamos efperar do Pa-

dre meftre Melchior
,

que

foy aquelle, de quem conta-

mos no primeiro
g
livro

,
que

levou as coitas o carneiro ef-

íolado,por ordé doP.M.Simam,

no dia em q fe fez doutor na

Vniverfidade de Coimbra ; &
quê entam , com tanto animo,

tomou aos hombros o carnei

ro , bem moftrava naquella

promptidam, a vontade,cõ que

50
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te multo,

usf&z oP.\

íanoelde

íoraespe

'bem das

Imas.

ao diante fe havia de oíferecei

a trazer , pêra Chrifto , tan-

tos cordeirinhos innocentes,

que bautizou, Sc tantas ovelhas

deígarradas, que encaminhou.

Deite grande fervo de Deos
faz muy honorifica meníam
Fernàm

h Mendes Pinto, qaaíi

nos -ultimas capitulas de fuás

peregrinaçoens ; em que teve

por vezes o P.meítre Melchior

por muy bom companheiro; &
tudo o que aly diz, he confor»

me com as cartas,& noticias, q
temos entre nòs

,
que fam muy

certas.

CAPITVLO XXVIII.

Dafe htima Ireve noticia do

'Padre Manoel de Moraes,

& do Padre Gonçalo Ro->

drlgueSyíjue nefia mif-

famforam pêra

a índia.

Gora daremos bre-

vemente conta do

Padre Manoel de
Moraes,a quem chamaram Se-

nior,homem muito nobre, na-

tural de Bragança (donde pro-

cedem os da família dos Mora-
es) entrou na Companhia no
anno de 1 544. foy mãdado,em
defembarcando, à ilha de Cei
làm,pelo P.S.Francifco de Xa

Livro terceiro. Cap.XXVIIL cri
vier, lendo capitam da ilha Dõ
Duarte de Sà, fidalgo de muito
valor,& piedade, ao qual era tã

aceito o Padre Moraes,que de-

pois,em Portugal, o apregoava
por íàncl:o,& dado a rezam de-

lia lua opiniám, dizia, que nuca
nelle íèntira effeito de carne,fe

nam de efpírito
>
& q nam trata-

va de couíâs da terra, fenam do
cèo.Occuppufe o P. Manoel de
Moraes em Ceilàm

, primefca-

mete entre os Chrifl:ãos,em ar-

rancar da terra abuíos , & pec-

cados públicos , como era co-

merem geralmente carne ás íè-

ílas feiras, & fabbados , & na

quareíina,tam defaforadamete,

que quando o Padre começou
de pi égar contra efla impia lar-

gnefa dos cuírumes , tam fora

da obrigaçam, & piedade chri-

fta
, fe riam os ouvinte* d'ifto,

lançando a ccufa a paíío
(
que

áfsim cuftumam fazer os que
nam querem fer cortesãos pê-

ra com Deos) Porém tanto por-

fiou o bom Padre, que lhe vie-

ram a pedir perdaro, emendan-
do as vidas dahi por diante.

Houve publicas moftras decõ-
triçam, & penitencia nos íolda-

dos, & nos mercadores Portu-

gueíes,q hús,& outros cuftumã

ter dema fiadas liberdades nos

curtumes,em efpecial na índia,

aonde os íòldados parece sò tra

tam da largueza da vida , & os

mercadores sò cuydamnos em-
pregos da fazenda.

Aaa i 2.Com
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ire os vê-
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Com a meíma-dili

vencia foube ganhar os ânimos

dos gentios , com tam boas o-

bras,que igualmête o refpeita-

vam como ameftre , & o ama-

vam como a irmám. Muitos,

porfua induftiia , receberam a

agoa do íàncto bautiímo, entre

os cjuáes foy hum grade íenhor

de terras (irmàm de outro, que

com peçonha tinha, morto o

tefllvel,& muy temido Panda-

rà, pay do Rey,que entam rey-

nava ) efte fe convertéo com
muita gente de íua cafa, & re-

cebeo da mam do Padre o ían-

óto bautiímo. Com o meímo
zelo pretendeo, que o Rey de

Ceilám , com feus Chingalâs,

abriííem os olhos á luz do E-

vangelho, & deixaíTem as tre-

vas de feus erros. Mas nem
íèmpre os bons íuceííos ref -

pondem aos bons deíèjos ;

tinham os Mouros a prin -

cipal culpa da pertinácia do

Rey , & da obítinaçam dos

vaííallos ; & chegava eíta re-

finada peçonha a pegarfe nos

portuguefes; a eftrs particular-

mente acodiao fervo de Deos,

desfazendofe em ianeto zelo,

emendando a muitos, & amea-

çando a todos , até que final-

mente veyo ? adoecer á torça

de trabalhos • que eiles fam

os preciofos rubis
,

que o

Padre Manoel de Moraes foy

bufear as pedreiras de Cei-

lám.

( X Dacmi, mundano pe-. ,,j T ' r Morreo
los fuperiores, tornou a Goa > fantUmê-

pêra o curarem de íuas gran- te em Goa-

des enfermidades , aonde d'ahi

a poucos dias , cercado de feus

Irmãos , & das íaudades do

cèo-, tendo íèmpre a 1ESVS

na boca , & a elle , & íua

May fanctiílima no coraçam,

fahio da vida prefente
,
pêra

começar a gozar a- eterna,

np anno de mil , Sc quinhen-

tas , & íincoenta , ú quatror

três annos depois de íahir da

barra de Lisboa . Varam ver-'

dadeiramente mortificado , Sc

nada rendido ao amor pró-

prio , & que tanto foube ío-

geitar feú corpo â rezam, que

nem a ultima enfermidade

,

em que morreo , lhe fez dei-

xar o rigor da penitencia de

que uíàva , tanto que em a

hora , em que efpirou , o a-

chàram cingido com huma
cadea de ferro , que trazia

junto da carne , em final

,

que nam queria dar liberda -

de ao corpo , até a alma nam
ficar fora das priíbens defte de-

fterro
,

pêra voar livre à pátria

do paraifo.

4 O terceiro Padre de

particular confideraçam ( dei-

xando os mais companheiros)

foy o Padre meftre Gonçalo

Rodrigues , nam menos douto

em letras
,
que affinalado em

virtudes ; trabalhou com muita

gloria de Deos , na índia,

em

Do muito

que traía

thou o P.

M. GÕcalo

Rodrigues.
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em vários Reynos : primeiro
111

! cm Ormus , onde foy mandado
pela làncta obediência, íucedéV

do ao varam apoftolico , Pa-
dre meftre Gafpar,que naqèél-

h praça do mundo tinha feiro

grandes obras , & maravilhas.

Era tanta a fome , que tinha o
Padre meftre Gonçalo , de en-

caminhar almas, que mandan-
doo a efta miííám da Perfia,

logo íè embarcou , com tal di-

ligencia
y que nam tratou de

meter coníigo nenhum género

de matalotagem , íiiftenran-

doíè na viagem sò de efmo-

las . E tal era a vontade
,
que

tinha de começar a defejada

empreza
,

que chegando a

Mafcate
, pêra com mais

brevidade tomar Ormús , fe

meteo em huma pequena fer-

rada , com muy poucas pef-

loas , arrifeado aos perigos

do mar, &aos encontros de

ladroens
,
que em efTeito o

cercaram três , ou quatro em-
barcaçoens de Nautaquesfque
íàm coíTarios aflím chamados
naquelle mar) & chegando-

fe à pequena terráda , def-

pediram muitas íe'tas íobre o
Padre3& fobre íèu; companhei-
ros » Elle íè poz em óraçam;

& foy coufa milagrofa ( como
todos depois contavam) que
nem a elle , nem a feus com-
panheiros Arábigos, fizeram
mal algum , antes tornavam
as fêtas pêra trás, ferindo a i

os mefmos Nautaques
, que

fe afaftáram da preza , com
mais diligencia do que quan-
do a demandaram ; ficando
com ifto entendendo

,
que

nam podem fazer mal os ti-

ros das fétas ervadas , a quem
defendem os favores do cèo
benigno; & que peleijam os

anjos, pelos que vam converter
gentios.

jT Tanto que chegou à
cidade de Ormus , donde ha-
via pouco fe tinha partido o
Padre meftre Gafpar , logo
todos temperaram asíàuda-
des do meftre

, que perderam,
com a vinda do pregador

,

que ganhavam
; começando

a reconhecer, no fuceíTor do
Padre meftre Gaípar, íeu efpi-

rito dobrado , como a
Eliféo

de fejava alcançar de feu mef-
tre Elias, quando o deixou na
terra, arrebatado elle em carro
de fogo pêra o cèo. Continuou
o Padre feus fan&os traba-
lhos , & perpétuos exercidos,
pregando

, confeííando, fazen-
do a doutrina cada dia , difpu-

tando com os íudeos , con-
fundindo os Mouros , con-
vertendo os Gentios , pregan-
do aos Pormgueíes , fem per-

doar a nenhum trabalho; até

que vencidas as forças corpo-
raes , cahio gravemente en-

fermo, &juntamente o com-
panheiro, que lhe agravou mã-
es a enfermidade. Mas nam

4 S.eg.o, i, n
«o Qbfeero
fiat in me du-
plex fpitituj

tuas.

Aaa 3 íoy
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D que lhe

jucedeoem

Baçaim.

E.ib.i.cap.3Í,

x_
foy a doença parte pêra deixar

de acodir com o vigor do eípi-

i-ito valente, aonde faltavam as

forças do corpo fraco
5
& fern

duvida acabaria nefta porfiada

contenda , de querer tirar for-

ças da fraqueza, fe a prudência

dos fuperiores o nam fizeílem

por entam deixar a eftancia, 8c

recolherfe a Goa.

6 D'aqui partio pêra a

ilha de Salfete,aonde,tantoque

teve mais algum alento, conti-

nuou com íeus exercícios ían-

&os. Em Baçaim, huma legoa

de Tanà, achou aquelle famofo

templo da idolatria ,
dedicado

pelos gentios á íua abominável

Trindade
(
que era o principal

forte , em que o diabo fe tinha

acaítelladojajudando,como bõ

companheiro , ao Padre Mel-

chior Gonçalves ( como di0e-

mos atras
h

) a derrubar efte ca-

ftello roqueiro do inferno , le-

vantando logo hum tempIo,cõ-

fagrado à fan&iííima Trinda-

de, reconhecida, & adorada por

mais de quatro mil Chriftaos,

que elle converteo da gentili-

dade.

7 Nam pararam aqui os

caminhos do Padre Gonçalo

Rodrigues ,
porque elle foy o

embaixador íue no anno oe

muitos perigos, por mar, 8c por

terra. Gom efta meima con-

íkncia trabalhava de atalhar o

cativeiro das crianças , que em
Tanà os pays gentios cuftumá-

vam vender aos Mourcs,quan-

do delles tinham roim agouro.

O meyo
,
que achava mais ac-

commodado pêra ganhar eftas

almas , era comprar elle meímo

os filhos aos pays,ufando d'efta

fanóta invençam
,
pêra tirar a-

quellas almas do cativeiro do

diabo,&pera ganharé.cõ o bau-

tiímo , a liberdade de filhos de

Deos. Acõteceolhe huma vez

comprar duas crianças, por pre-

ço de duas tangas 8c meya,que

vem a valer duzentos 8c dez

reis, as quaes,com celeftial ven-

tura das mão$ do facerdote,que

as bautizou, fe paííáram às dos

anjos,que as receberam ; apre-

íêntando ao divino cordeiro ef-

tes dous cordeirinhos , lavados

com a agoa bautifmal , & tor-

nados mais alvos , que a neve,

com a graça do Senhor
,
que

tam facilmente acharam. Di-

tofas almas , que com tam leve

preço alcançaram a gloria , a

quem S. Paulo c chama pezo e-

terno ? Ditolo Padre,que com
tampouco dinheiro fez. tanta £s

a

.

cu '

mercanciajcom duas tangas re

Por muy
pouco pre-

ço coprou

hús innoci

tes,q fou-

tizou.

2.ad Cor g 4.

n.17. Aetcrnú

gloria; pontlu^

1555. foy mandado a Ethio-
!

mio duas almas, comprado tam

pia, a tentar o animo daquelle barato , o que a Chriíto cuftou

Emperador , como veremos a-l
j

preço infinito : pofto que am-

diante,naqual jornada padeceol |
bos excederam ; aííim Chiifto

grandes trabalhos,& íe vio em/ como o Padre \ hum em cõprar
j

por
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por muito, outro em mercar
por. pouco; Chriílo deo preço
infinito

, o Padre o deo muy li<

limitadojos exceífos deChrifto
nos pedem obrigaçam, os do
Padre nos caufam efpanto j eí-

tes parem nam teriam o effei-

co da graça, fe Chrifto lhe nam
dèííe o valor do Tangue:em hus,

& em outros íe vio bem a mife-

ricordia,& liberalidade de nof-

íò Deos, pois nam deixa de nos
reígatar, quando nos vendem
muito baratos

;
nem deixa de

nos remir, ainda que lhe cuíte-

mos muito caro.

8 Após eítes puros e/piri-

tos,& outros muitos, que o Pa-

dre meftre Gonçalo mandou
diante ao céo ,' he de crer, que
com muita feita , em compa-
nhia dos anjos, foy admitido na
gloria', a receber o prémio de
tam ditoíbs trabalhos . Muito
pudéramos também dizer do
Padre António Heredia, que
veyo em companhia do Padre
meítre Melchior, & depois foy

'

Reytor em Cochim, aonde tra-

balhou muito , como também
em Ormus

;
porém bafte por

agora eíta breve noticia , que
cjey dos três principaes Padres

deita miííám, aos quaes ofTere-

ço eíte pequeno trabalho, por
nos pertencerem à noífa Pro-

víncia de Portugal , donde os

mandamos
, pêra tam gloriofa

ernpreíà, deixando a relaçam
miis larga de fuás heróicas

íí cÀnno eia

Ccpankta

12.

obras, peia a Chronica da ín-
dia; que bem he que no Orien-
te,& Poente, feoccupéos mais
nobres engenhos, em defc rever
taes façanhas.

CAPITVLO XXIX.

Dà.elReyaoCollegio de Co-
imbra o mofteiro de Sam loam

de Longavares : torna o Pa-
dre Gonçalo Va^ de Mel-
lo em m/fiam ao Algarve,

com, grande proveito

espiritualdaqtiel-

k Reym*

Vito fe alegrava o
,

fereniflimo Rey, ^".êh
vendo com íeus o- *,„•*„:;

InosobomlcgrodaRehgiânn, ^v/tf £
que de Roma troaxera a Por- tiogas, teu

tugal
; & muito eílimava ouvir fas>

as boas novas, que de noíías* i

coufas lhe contavam os que vi-

nham da índia. Nam podia ha-

ver pratica mais alegre pêra o
pijfsimo Prinçepe

5
nem lhe po-

diam oíferecer mais faboroíô

prato; nem lhe fabiam melhor
grangear a vontade, com lifon-

ja, que mais lhe agradaífe , do
que quando lhe falavam no ar-

dente efpirito de miíToens da
índia, com queos fogeitos do
feu Collegio de Coimbra fe

Aaa 4 criavamj
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criavam; porque nam lhe com-

prazia tanto a nova,que lhe da-

vam de hum Reyno da índia

rendido,& conquiftado , quaa-

co a nova de hum gentio con-

vertido^ bautizado. Tal era o

fervoroíò zelo da gloril de

Deos
5

,
que ardia no peito deite

relígioíífsimo Princepe. E de-

fejando augmentar o numero

dos íbgeitos no feminario de

Coimbra, lhequiz primeiro a-

crefcentar as rendas ; o que ííi-

cedeo eíle anno de 1 5 5 1. dan-

donos o moíteiro de S. Ioam

de Longavares, fito junto as ri-

beiras do rio Minho , em vifí-

nhança da vilia de Monfám, da

maneira, que apontamos no fe-

gundo livro
a

.

2 A fundaçam deíle mo-

íleiro he tam antiga , que lhe

nam fabemos o fundador, fe be

me perfuado,quc feria elReyD.

Affonfo Henriques, pela muita

devaçam, que tinha aos Reli-

giofos Cónegos regrantes de S.

"Agoítinho(aosquaes pertencia

efte moíleiro) Sc porq íàbemos,

que foy dotado por eíReyDom
Sícho,filho defte glorioiòRey;

Também fabemos^ foy cõfir-

mado, com grandes privilégios,

porelRey Dom Aftonío o íe-

gundo , & por muitos outros

Reys,até elRey Dom Manoel.

Do templo, &mais edifício d e-

íle moíleiro, nam temos hoje

mais veftigios
,
que a capella,

mor,que he de abobeda; o cor-

)po da Igreja(que he grand

mayor do que demandava a

capellajnòs o fizemos. Ha mais

huma imagem de S. Toam Bau-

tifta, muito antiga,mal feita, &
avelhentada,a[que os freguefcs

chamam S. Ioam da gorra, por

caufa da que tem na cabeça,ao

modo
,
que em Portugal fe ufa-

va antigamente (que atèaos

íànótos querem os homens ve-

ftir a feu modo , Sc à uíânça do

tempo) He tanta a devaçam,

que jà de muitos annos,eftes

povos tem a efta fua imagem,

& he ella tam velha,& tãimper

feita, que julgando nòs,que era

indecencia eftar no altar, lhes

fizemos outra muito perfeita;

& pondolha em feu lugar, tan-

to bradaram , & nos demanda-

ram pelo feu S- Ioam da gorra,

atèque o tornaram a ver no

altar , aonde hoje o veneram,

fem fazer caio do outro Sam
Ioam novo, Sc perfeito : tanta

he a força da criaçam, quenos

deram, Sc da tradiçam , que ti-

vemos, que chegam os homens

a prezar mais o que veneraram

feus pays
,
que o que vem com

feus olhos.

3 Tinha fido commenda-

tario d eíte morteiro o fenhor

Dom Duarte, filho delRey Dõ
Ioam o III. (a quem faas virtu-

des podiam ligitimar ) o qual

morreo em Lisboa, nam tendo

mais que vinte Sc dous annos

deidade, íendo jà Arcebifpo

eleiro

jinno da

12.

Devacam
defla gête

a húa^ma

gê muit

antiga.

D.Duarte

filhonatu-

ral delRey

D. Ioam

o III.



Chriflo de

1551.

Fritam in

perpetua

do mo/lei -

rode Lon-

gavares.

eleito de Braga; porcjue preten

dia elRey íêu pay encaminha-
lo a ler ecclefiaítico , como fo-

ram o Cardeal Dom AfToníb

feu tio,Biípo dEvora, & o Car-

deal Dom Henrique, também
irmârn de Teu pay, Arcebiípo

que foy íucçellivamente deBra
ga,d'Evora,& de Lisboa, & ou-

tra vez cTEvora , & depois Rey'

de Portugal.

4 Nam íè oífereceo a el-

Rey Dom Ioam outro fucéífor,

em quem empregaíTe melhor
eíle grande beneficio (que va-

gara por morte de hum filho,

que tanto amava) que o ícuCol-
j

legiode Coimbra, a quem tam-j

bem tinha em lugar de filho,

& aííim lhe fez liberal doaçam
cfefte moíteiro, com todas fuás

annexas,& pertenças, pêra com
efta renda acerefeentar o nú-

mero dos íògeitoi
, que criava

naquelle Collegio , com inten-

tos de os mandar a converter o

Oriente. Fezfe a uniam in per-

petuuroj auttioritate Apoftoli-

ca, como coníla das bulias, que

temos em noífo poder, paliadas

pelo Papa luíio III. no íegundo

annode^eu Pontificado, que

foy efte, de que hiraos cotando,

de mil & quinhentos, Sc finco-,

enta & hum; nas quaes diz,que
!

fe inclinou a fazer e fia graça

ao dito Collegio
,
por lhe" fer

aííim pedida por elRey Dom
Ioam Ilf. p)r cvtfi dos grandes

trmklms , me os Tddres da £ompa-

Livro terceiro. Cap.XXIX.

nhapadeciam , na conyersam das ai- 1

$?"™*
r».u>($r propagaram ddfé catholica, l 2 *

nam cegando nem de dia, nem de noi-

te de vigiar nefl^sfantlas oempaçoens,

'. c. Pêra que vejamos a obri-

gaçam
, que corre a todos os

moradores d'aquelle ían&o
Collegio, em continuarem com
eíle apoftolico fervor das mif-
íoetis do Oriente,& converíãm
da gentilidade.pois vemos, que
eftas foram as cautas, qiíe prin-

cipalmente motivaram a fun-

daçam do Collegioao Rey , &
aconfirmaçam das rendas ao
Papa.

5 Neíla bulia da uniam
de S. Ioam de Longavares, que
começa, Regmini umerfitlts Eccle-

fa j mentis hcet impanbm\difponeme
Domino prudentes ffle. faz parti-

cular -meníam o fummo Pontí-

fice Iulio III. do fímito
,
que os

noííos miííionarios recolheram
no Reyno dos Algarves, neftás

palavras ; fiarmos m Ecclefa 2)ei

fruBas djferehant
,

quódjue tam m
dtãorum fortugaha

, g* ydgarbio^

rum Regnis , epuam m tnjults maris

oceam
y
eidemregnofuhetltS) 0j-plun-

bws ah/s locis ^hmmum proderant.

Nam tínhamos até aquelle té-

po cafa algua no Reyno do Al-

garve; & aílim efte fruito efpi-

ritual,de que aqui fala íua San-

tidade, fe ha de entender do
qui aly fez o Padre Gonçalo

Vaz de Mello , na miííám de

que atrás falamos, diligenciada,

Sc alcançada peloilluílriííímo_ l

Bifpo
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O Bifpo do
' Algarve

pede mif-

fám dos

nofiosPa-

dres.

n Chromca da Companhia de lefii.em Yortiml jmo da

Torna aç

Algarve o

P. Gõcalo

Vaz de

Mello.

Biípo de Sylves Dom Ioam de

Mello; o qual vendo o bom íu-

ceíTò da milsàm paíTJ?da, & dan-

do ouvidos às affeòtuofas peti-

çoens de íuas ovelhas ,
pedio,

que lhe tornaíTera a remeter

ao Algarve o feu m ay deíejado

pregador o Padre Gonçalo Vaz

de Mello: riam fe atrevia o Pa-

dre Provincial adefpachar tam

piedoía pstiçam, íem beneplá-

cito do Padre; porque o traba-

lho, que comova nas miííbens,

era muy pezado;&as forças, que

tinha no corpo , eram muy fra-

casmorém o valcroío Toldado fe

nam eícuíou da hida ; dizendo,

que os que militam neíb ban-

deira , him de trabalhar, ate

desfalecer , & nam fe ham de

queixar, atè morrer;& affim to-

mada a bençam ao Padre Pro-

vincial, fe partio peia o Algar-

ve, levando por companheiro

hum Padre por nome Fru&uò-
fo André,de grande fciencia,&

zelo pêra o facramento da pe-

,

nitencia. Foram recebidos na
cidade de Lagos,mais como sa-

dios cabidos do ceo, que como
pregadores vindos dcCoimbra;
foy igual o fruito, que recolhe-

ram,ao goíto com que os rece-

beram.

6 Em Vilía nova de Por-

timáíTi ( lugar grande
, & muy

!

coníideravtd no Reyno do AM
garve , habitado de gente no-

'

bre, póflo que ja" foram mais ri-

cos, do que.hoje eílam) aqui ef-

)
perâram o Padre com nocavcis

alvoroços
,

pelo que ja labiam

de feu eípirito , & pelo que ti-

nham experimentado de íeu ta-

lento. Chegou ao hoípital,pera

acodir aos enfermos, conforme

feu saóto cuílurne; oelle achou

muy doente a hum pyrata

Francês
,
que da cadea, aonde

eftava prefo , tinham traz:do,

por íe nam poder,enti"eos pre-

íos, fofrer o intolerável cheiro,

com que os infeftava, por cau-

ía de huma perna quebrada, &
fiílulada. Gloria íoy pêra o Pa-

dre Gonçalo Vaz , achar tal

hofpede naquella caía , tendo

por alviçaras, haver de dar boa

conta, de quem tam mà a dera

da fazenda alhéa ; fervioo coro

grande vontade,& limpeza, fez-

í e lhe feu enfermeiro,curavalhe

a ferida com admirável oa-

ciência, pelo hiiofrivelchei-

ro,que de íy lançava; o qual de

tal maneira penetrou, ao Padre

Fruótuoío André, íèu compa-

nheiro,que por oir,odias efteve

totalmente deíacordado . Por

grande ventura teve o Padre

Gonçalo Vaz ficar sò no cam«

po,curando, & aííiííindo ao feu

ferido- o que fazia com todo o

regalo poííivel , 8c com tam ap-

prazivel graça , como fe todas

eftas couías fizera à peífoa do

meímo Chriíto. E íê bem aco-

dia o varam de Deos á ferida

do corpo, ainda melhor lhe va-

leo na morte da alma; porque
1

* '

de

Ctíp4nkia

12.

Charidade

q o Pm/ou

tôhãpyra

/a\ enfer-

me.
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Livro terceiro. Cap.XXIX. yyc) .^^

Mattc.9 ir. 3Ç.

ft circnibat Ie

ias omncs cí-

vica tes , St ftai-

ftelb,c!ocensin

fj nagogis eorii,

& p.ratdicaní

icgaum Dei.

Mátic. 4 n. iS"

fcíbjbuiãs íefus.

iuxtamareGa-
Iileae.&c.

d
í.ue'. c5.1t. }.

Er fedensdo-
ee barde naw-
cula turbas.

de hereje Hugonote, o fez Ca-

tholico Romano; & depois de

recebidos os faeramentos ne-

ceííarios > o mandou alegre

pêra o cêo , como piamente

podemos confiderar, que eíta

he a bondade do Senhor, & ef-

ta a dita de alguns; que tal vez

da Deos traça coque roube o

cèoma morte,hum herege, que

foy ladram na vida.

7 'Toda a coda d'aquelle

Rcyno foram correndo a pé

eftes devotos peregrinos; entra-

ram pelos lugares mayores ,
&

menores, bufcando o bem dos

próximos nas aldeãs, nas villas,

& nas cidades , â imitaçam d'á-

quelle Senhor, de quem conra

o Evangeliíta
b S.Matheus,que

andava como em huma roda

viva, correndo todas as cidades,

& os lugares de Iudéa, pregan-

do o Evangelho; enfinandonos

com efte exemplo a nam per-

doar ao trabaího,á conta de ap-

proveitar o próximo. E porque

o Senhor também defcia às

prayas,
c & hia ao mar a pefcar

almas, & en finar as
d turbas da

naveta ; a eíta imitaçam o Pa-

dre Gonçalo Vaz também hia

ao mar , a fazer pefçaiias efpiri-

tuaes;chegou a huma armaçam

de Atuns , nam pêra fe recre-

ar com fua vifta , mas pêra

doutrinar os pefcadores. com

fua chegada ; conítam eftas ar-

maçoens de grande numero de

gente,tem groífa fabrica de re-

des,de barcos,de inftrumentos;

muitos gaftos, & também mui-

to fruito de íeus trabalhos;& sò

peraelRey monta cada arma-

çam deftas,em anno,de Atuns,

vinte,ou trinta mil cruzadoos,e

o mais fica pêra os armadores.

8 Os primeiros,que,como
atalayas deram fé dos milioná-

rios, foram os m.ninos
,
quê ha-

via na armaçam
(
que íempre

eítes ouvem melhor os brados

de Deos) íahíram em prociífám

a receber os Padres ; após elles

vieram os pays, muy fatisfeitos

do novo alvoroço dos innocen-

tes filhos': receberam os Padres

com mayor alegria , do que fe

lhes entraífe,no bucho das fuás

redes,hum grande cardume de

Atuns
,
pêra nelles começarem

a copejar alegremente : era

ao por do íòl; & logo na praya,

antes de tratar de outros me-

lhores gaíàlhados, tiveram hu-

ma fructuoía exhortaçam, com
que, em toda aquella noite,

houve muitas confiííoens , &
grandes penitencias. No rom-

per da menha haviam neceífa-

riamente de hir acodir a fua ar-

maçam , defpediramfe dos Pa-

dres, offereceramíhe em bom
agradecimento , da trabalhofa

noite, que levàtam , boa copia

de íua pefcaria 5 os Padres lha

agradeceram, mas nam a acei-

taram
;
porque nam vinham

bufcar o ganho dos atuns , mas

.)
o proveito das almas.

'

; CA-

Cvfítnká

12,

Afefla , q
Ihefaerâ

os de húa

armaçam.
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trabalhar atè morrer, porque

CAPITVLO XXX.

Adoece o

P.he cura-

do co mui -

ta chari

dade pelos

Padres da

Piedade
a

AdHeb. 1 i.n.t\

Non Hum enim
ofque ad fjr,-

guin; icftitu

Continua em fia mifshm o

Padre Gonçalo Va\ de Md-
lo ; vny lambem a entre Du-
ro, Minho o Padre Gon-

çalo da Sylveira : ataía de

fer Repor o Padre Luis da

Grã, fucedelhe o Padre
,

Vrbano, que deixou o

Cargo, por hirpe-
.

ta a ín-

dia.

1 f*y Orno. o trabalho do

1 j Padre Gonçalo Vaz
era grande, & as for-

ças do eípirito mayores que as

do corpo, hiajà muy caníâdo,

Sc desfalecido . Chegaram em
Loulé , a hum convento de re-

ligiofos Capuchos da Piedade,

aonde o Padre primeiro tratou

de dar paíto ao eípirito fervo-

rbfo,c]ue remédio ao corpo en-

fermo; porém, o meímo foy co-

meçar a dizer a miíía no altar,

que começar a lançar íânguc

pela boca : naj-n poderia Sam
Paulo queixarfe defte mini-

ítro do Evangelho
, como fe

queixava dos íèus ' Hebreos,

pois efles nam puderam re-

fiílir até o fangue , eíle foube

cAnno da

Cõpanhia

12.
ate morrer

deite achaque do fangue, que

derramou aqui, fe lhe originou

a morte ao diante. Nam ie pô-

de facilmente ci er, & menos

agradecer , a muita charidade,

com que o Padre Provincial,

(faquelles íêraphicos Padres,&

o P. Guardiam do cõvento. tra-
1 r Gradecha

taram de (ocorrera tam urgen- \ndc!íJed9S
te perigo, & nam íby eira aul- \PadresCa

tima vez,que os daCompanhia ^fmbos.

temos experimentada a íynce-

ra benevolência, & liberal tra-

tamento deites igualmente sã-

ctos,, & charitativos Padres j &
fe pêra com todos fua charida-

de he univeríàl, pêra os noí?bs

religioíos he muy particular,

moítrando com iíío ao mundo,

que nam fentem impedimento

na pobreza, os que tem a-con-

fiança na charidade. Porém o

Padre nam queria defiftir da

empreía começada, ainda que

tinha a faude tam perdida, Da-
Jy fe fcy ao hoípital de Loulé,

aonde , eítimando mais a íàude

cfpiritual do próximo, que a

corporal de íy meímo ,
por fa-

tisfazer â gente
,
que o vinha

demandar, citando actualmen-

te de tando íãngue, os ouvia de

confiííám
5
porque íèu valeroíò

animo nam desfalecia à viíta

do fangue , como acontece ao

íòldado bifou ho.

2 Sua defconfòlaçam era

por lhe parecer, que nam po-

deria pregar , pelo temor
,
que

tinha

"



L/íW terceiro. ValKjQOLínno de

mjt&de
t in lla de acabar de romper a/

vea, com a força do falar: po-

rém , porque o amor do pró-

ximo he muito engenhofo, u-

íou defte meyo , reíòlveoíe em
pregar , mas em voz baixa,

& com tal moderaçam
,
que

o fervor do efpirito fe ac-

commodaííe ao compaífo da

rezam
j
julgando-, que defta

íorte temperava o fervoroío

zelo das almas , com o cuy-

dado da faude ; aílrm o íez

yór

moupe-

ipregar,

hlé/o do-

o bom Padre , & começou

a pregar,

iAnm da

Copdnhid

lis

Defléâcha

que fe lhe

originou a

morte*

com tanta íuavida-

de , com tal brandura , &
devâçam , com tam grande

abundância de lagrimas , que

qual a branda chuva , fem íè

íentir , vay calando a terra;

/aííim fe foy o auditório en-

ternecendo com tantas lagri-

mas , & com tal compun-

çam , & verdadeira dor de

íeus peccados
,
que confef-

íáram , que mais copioíò frui-

to recolhéo o Padre defta vez

chorando
,
que d outras mui-

tas bradando . Eíte era o

zelo d'eíte fervorofo milio-

nário ;.-& defta maneira pro-

curava o bem das almas. De-

pois de eftar em Loulé al'-

guns dias ( aonde tomou al-

gumas íangrias ) nam quiz

deixar de continuar a mif-

íám • Paííouíe à cidade de

Faro , aonde íè deteve hum
mes , por petiçam da Cama-

rá , com extraordinária mu-

dança j & reíormaçam de cu-

rtumes.

3 Neíias lanchas occu-

paçoens gaitou o padre Gon-
çalo Vaz de Mello fuâ deli-

cada coropreíçam
, nam fe

poupando nunca às ôccupá-

çoens
, nem furtando o cor-

po ao trabalho
;
& ainda

que nam teve occafiám dè

dar a vida , derramando o

fangue peílo pefcoço , como
delejava , elle íe martyrizoit

a fy , deicandoô pela boca

;

porque veyo a confumir a

vida com hum a febre ethi-

ca, & a deixou , fendo Pro-

vincial digniísimo en> Portu-

gal
,
perdendo a vida na oc-

cupaçam , em que outros a

logram com mais honrado def

canía

4 Por efte mefmo tem-

po fahio em miííárn
,
por en-

tre Douro j & Minho , o glo-

riofo confeííor do Senhor , o

Padre Gonçalo da Sylveira,

que jà era vindo de Roma ,

o qual , com feu incaníàvel

zelo da falvaçam das almas,

I

acendia o fogo do Efpirito
1

fanóto
i
por toda a parte por

onde paífava ; deteve fe na

cidade de Braga , aonde foy

muy eftimado
,
pregando , Sc

confèífando, &gaftando"as noi-

tes em óraçam
5

poufava no

hojpital de Sam Marcos ; &
nefte paíío real agafalhou *]!**!»<**»

Jeu grande amigo o

P.DOvca

Io agafa-

lhou a &,

Leám,cow

grade pO"

Bbb

Padre to
Leâm
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• Melius eftvo-

can ad olera

cum charitate,

quam ad vitulu

•fâ^inatumcum
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Hierin vlta D,

Pauh. c. 9.

Ca/o mila

yrofo, q/u

cedeo ne/le

hofpitaiao

P.D. Gon-

çalo.

Leàm Henriques
,
que vinha

de Sam Fins pêra Coimbra

;

pozfe a meia
,
pêra agafalhar

o feu hofpede , & foram as

iguarias huns pedaços de pam

de boroa (que naquellas par-

tes chamam motrèques) com
hum par de cebolas, & hu-

ma pouca de agoa, por huma
tigela de barro ordinário

;

que eílas eram as preciofas

iguarias , eftas as copas ap-

paratofas , com que hum fi-

lho do Conde da Sortelha

agafalhava a hum hofpede

,

que defcen dia de Reys. Dco-
íe o Padre Dom Leám por

muy bem hofpedado no hoí-

pital , & por muy bem ban-

queteado , com as iguarias

da íân&a pobreza
, guifàdas

com o fogo do verdadeiro

amor
;

que por itíò melhor
he , como diz o Sábio, b o

prato da hortaliçe com cha-

ridade , que o banquete ef-

plendido com ódio . Reno -

vouíe aqui em aparte aquelle

tam celebrado convite, de que
faia Sam Hieronymo, c

entre
Sam Paulo

, & fancto An-'
tam; repetindo o Padre Dom,
Gonçalo no povoado, o que ta-

to nos edificamos de ter fuce-

dido no deferto.

5 Aqui heíle hofpital

de Sam Marcos
, paliava ef-

te vigilante miííionario a roa-

yor parte da noite , vigian -

do , ou em ôraçam , ou ef-

tudando peia os iermoens, Sc

ao íono somente dava , o

que a natureza , cançada de

reíiftir , tomava quaíi a fur-

to íobre o livro, ou quando

muito fobre o cham . Nefte

mefmo hofpital fe guardava

,

em memoria de tam iníigne va-

ram, huma meíã com hum bu
raco aberto cõ o f go, na qual

o Padre Gonçalo eíludava de

noite; & adormecendo huma
vez encoftado fobre eíla me-
ia , acertou de íe acabar de

gaitar o pedaço de rolo de Ce-

ra
,
que ficou ardendo'. , no

tempo , em que o íòno o fo-

breíàltou : & foy coufa ma-
ravilhoíà, que chegando o fo-

go a taboa, foy lavrando , & a

foy gaftando pouco a pouco,

atè fazer hum buraco nella,

que a paííou de parte a parte,

quanto dizia à circumferencia

do rolo, fem mais paíTar adian-

te , nem queimar a mefa , em
que o Padre eítava reclinado;

que parece nam quiz o fogo

ufar de íua cuftumada violên-

cia
,
por nam efpertar o fervo

deDeos, & impedir o repou

fo
, de que tanto neceílkava.

íènam foy
, que por iíío o

nam queimou entam
,

porque

jà o achou abrazado do a-

mor divino, ao qual, como
diz a Eíciiptura

d
, nem as

agoas pòJem apagar, nem as

chamas poderam coníuinir; ou
também porque teve refpeito o

focro

^Anno dd

12.

Aqux uiultz

pon potuerunt

éxunguerecha
licatS.necllã-

ini obru«nt
illjm.
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Grade-fer

võrdeefpi

rito do P.

D.ÚQÇillo.

fbgo,material , a quem nunca
pode queimar o íènfual

, Jf-

vrandoo Deos milagroíamen-'
1

te de tam grande perigo , Sc'

nam permittindo
,
que mor-'

"refle queimado em Braga por

defaílre, o que havra de morrer

em Monomorapa afogado pela

fé.

6 'Muito pudera contar

d'eíta mifTâm dg Pa Ire Gon-
çalo da .Sylveira-, que verda-

deiramente era como hum
rayo de ceíeftial fogo

, que
hia abrazando em amor de

Deos a todos- os lugares por

onde paííava ', & a todas as

gentes com quem tratava; po-

rém , porque deita matéria

hey de falar, ao diante , em
hum breve epilogo } que fa-

rey de íuavida
,
quando tra-

tar das coufas da noílá caía

de S.Roque, por quanto elle foy

o primeiro Prepoíito dVHa
5

por ifío agora me nam de -

tenho em relatar íuas efpiri-

tuaes valentias
, & e-fpanfoíàs

mortificaçoens, com que edifi-

cou o .mundo, & aííombrou o

inferno.

7 Neíle meímo anno

de mil
, Sc quinhentos , & fin-

coenta, Sc hum , .acabou o Pa-

dre Luis da Grã de íèr Rey-
tomo Collegio de Coimbra,

Sc por fuecíTor de tam inííp--

ne varam , meteo o Padre

Meftre Simam o Padre Vi

-

bano ,
que entam era , no

—~

—

-
'"

' '

' —«rs
Livro terceiro, Cap. XXX

a.
P. Vrham.

foy religio]

j o de mui"

taefiima.

y6^ tAnm d«

'meímo Collegio, meítre dos £*?#&*<*

noviços , o qual entrou na
Companhia com o Padre Luis

Gonçalves da Camará, no an-

no de mil , & quinhentos .,' .&

quarenta, Sc quatro • era muy
nobre por fangue

, honrado
nos procedimentos

, grave no
trato

,, conhecido por fuás le-

tras
, & venerado entre os

eímdantes, por fuás virtudes:

melhor ainda correípondeo a
vida da Religiàra ao trato da
Vnivèrfi Me

5
porque era ho-

mem de grande efpirito
, Sc

de íingular prudência , foy
dotado de tam rara humil -

dade ,
.
& de tam fervoroíb

defejo da fal vacam das al-

mas
,
que igualmente fe ácf-

coníòlava com íe ver no go-
verno

, Sc com fe deter em
Portugal. Em refoluçam , a Rmfm v
inítaficia, que efte bom Pa-" Regrado,
dre fez, por recuíar o cargo porhirpe-

de Reytor
, & por alcançar ra ^»dia,'

;

a miíTám da índia , foy cau~
fa de nam fer de dura o frui-

to de íua bem acertada elei-

çam
j Sc julgando os fupe-

riores
,
que nam havia pêra

'que cauíàr pena, a quem de-

íèjavam dar gofto: paliado hum
anno ,. lhe deram a alegre no-

va de hir em miííám pêra a ín-

dia.

8 Também o Padre Luis

da Gra, feu anteceííor , teve o
Jeípacho da miííam do BraB,
como veremos ao Hiantejde ma*

Bbb neira>

"



^Anno de

Chnjlo de

155-1.

DousRey

tores de

Qrimbr.i

foram em

mifiâm a

índia, &
Brafil\

564 Cbronica da Companhia de lefu,em Yortiwal

neira,q dous Reycores do Gol

legio de Coimbra, tam autori-

zados , tiveram por grade pré-

mio de feus trabalhos, fere mã-

dados em miíTám,hum aoOrié-

te a converter índios, outro ao

Brafíl, aeníinar Gentios. Que
eftas eram as com.nen las, que

os mais graves Padres, naquel-

le tempo ,
pretendiam ;

eítes

os prémios, quddeíeus Rey-

torados eíperavam. Da viagem

do Padre Vrbano , falaremos

na íêgunda parte , no anno de

mil, & quinhentos, & ímcoen-

ta,& três, em que fjçe.deo -

t
Sc

da miííám do Padre Luis da

Grã, pêra o Braíil, também di-

remos em o meimo anno . Ao
Padre Vrbano fucedeo , no

governo do Collegio de Co-
imbra , o Padre Manoel Godi-

nho, que foy jà no anno de mil

& quinhentos, & fincoenta ', Sc

dous,por nomeaçam feita pelo

Padre Diogo Miram
,
que fu-

cedeo no cargo de Provincial

ao Padre meftre Simam,como
veremos nefte feguinte anno,

em que logo entramos; & por-

que efte liiceflb tem muito,

que contar, & por remate d'cl-

•

le havemos de concluir com
as coufas do Padre meftre Si-

mam, até referirmos fua fànóta

morte
;

por iíío quero primei-

ro , nos dous feguintes capítu-

los, falar do Padre medre Gon-
çalo de Medeiros,porque nefte

feguinte anno de 1552. foy

>Deos fervido levalo pêra Jy.

! CAPITVLO XXXI.

Ddfe alguma noticia das vir-

tudes do Padre meflre Gon-

çalo de Medeiros \ que nefte

anno , em que entramos , de

I j ) 2. mqgreo
\
em faneio

Antam de Liskaj qual

foy o primeiro noviço

defla Provin-

aa.

Ntramos no anno de

1552. Sc antes de. fa-

larmos da mudança,

que nelle houve no governo da

Província , bem he que demos

hua chegada a Lisboa , á noíía

refidcncia de S. Antam , aonde

aquelles poucos Padres,que aly

viviam,continuavam, com gra-

de exemplo, & ediíícaçam,- co-

mo por vezes temos vifto nefta

hiftoria. Efte anno foyDeos fér-

vido de lhe levar pêra fy o P.

Gõçalo de Medeiros, que era o

principal fogeito daquella ca-

la, Sc tinha ficado porVicepro-

vincial, no tempo em que o P.

M>Simam foy a Roma,do qual

Padre por vezes temos falado,

em eípecial no a primeiro li-

vro, corando íua milagrofà en-

trada naCõpanhia,na qual foy

o pri-



Armo de

britto de

[552,

Livro terceiro. Cap.XXXL § Of odnno da

"Jb.t. não.

Foy home
íe muita

traçam.
t>
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10. Noítra âute

rontrcrfstto ra

:eUsc£L

o primeiro noviço,que tivemos

em Portugal, procedendo fem-

pre,como home, a quê DeosN.
Senhor tinha feita ramímgular

mercê , como foy darlh.e eípe-

rança tam certa de ília piede-

ílinaçam, & íalvaçam ^ quando

lhe appareceo o anjo ( citando

elle na mayor pertmbaçam de

animo, cõ grade tropel de pen-

fametos trillesjdãdoihe aquelli
|

alegre nova, de íe haver de lai-

var-, da maneira que diflfemos

no primeiro iivro.

2 Foy o Padre meílreGõ-

calo de Medeiros homem- de

muita ôraçam, do qual íe póle

dizer,como de S. Paulo, b q fua

coveríaçam era no céo^òdâ pa

rece qío trazia os íêntidoj do

corpo, Sc tinha os godos da al-

ma. A mayor parte da noite vi-

giava cõDeos,&o dia tinha ta-

bêrepartido,q fero pre lhe fica-

va tepo,pera empregar cõ Deos

4. & 5. horas de òraçàm men-

tal. Deita fonte perene da luz

divina,tirava tato conhecimen-

to, q muitas peííoas graves nam
sò daCópanhia,mas das princi-

paes do Réyno,o hiam cõíultar

em coufasmuy difíkultofas (co-

mo a home alumiado de Deos)

aosquaes, em breves palavras,

reíolvia grades queftoés; porque

íendo tani copioío nas praticas

eípirituaes com Deos , parece

que lhe faltavam as palavras,

pêra praticar com feculares.

Era neceíTario aos íuperiores

porem limite ao muito tempo,

que o Padre gaitava em ora- *3

çam, pelas grandes dores de ca-

beça, que tinha , com a muita

continuaçam nefte sã&o exer-

cício: guardava o religiofo Pa-

dre fua obediência , em deixar

a Deos por Deos , & guardava

Deos o feu direito \ em ter por

fua aquellaalma.

3 Foy muy dado às foli-

das, Sc verdadeiras virtudes , &
fazia muy pouco cafo de al-

guns traíordinarios favores, Sc

íinaes de exterior fanctidade,

íèm a devida firmeza no fun-

damento da humildade; a eftes

;
imprudentes fervores chama-

va o Padre Medeiros, fervores

de panela, que eftà ao fogo, que

logo efeuma , Sc levanta fervu-

ras , mas em lhe faltando a

quentura da devaçam, Sc goílo

íenfivelj fe desfazem , Sc tor-

nam em frieza. Nam parava

efta devacam do Padre meílre

Gonçalo , no defeanfo da vida

contemplativa,porque era muy
conforme ao eípirito da Com*
panhia, Sc afíim também fe ex-

exercitava cõ todo o cuydado

naoccupaçam da vida activa;&
pofto que era grande Letrado,

muy bõ Theologo, Sc cxcelléte

Thomiík,&podia íubir,&appa

recemos púlpitos (como faziam

feus cõpanheiros)cõtudo sòmé-

te feoceupavá no cÕnTsionario,

rnoílrãdo^q pudeca tãbe pregar

'ia

Tòy muy
applicado

a ouvir cê

como doutor jporé,^ quiz antes fifsoem

3bb 3 so

;!t
!

-
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O orno fe

preparava

ra aco-

dtras cõ-

fifioens.

j 66 Chromca da Companhia de Iefu,em fortu^al ^ma m
horas íè levantava doconfiíIio-^V^'*sò cõfeílarcomo humilde. &ne

por iíTo ficou de peor cõdiçam,

porque ainda que o oíficio de

pregar he de muita honra , a

oecupaçam de confeííar he de

mais proveito; porque o prega-

dor levanta a caça
|
mas o con-

feíTor empolga nella. Antes hè

tam foberano o officio de con-

feíTor
, que tem os poderes do

mefmo Deos
,
porquesò Deos,

& o confeííor pòJem perdoar

peccádos: porém com iílo pode

eftar , que aííim tomo he cargo

muy honroíò, he também muy
cuftoíO;como bem experimen-

tam os que bem o exercitam:

que por iíío dizia alguém
,
que

o facra mento da GonfiíTâm , fe

chama Penitenciaram sò pela

que faz o que fe confeíía , fe-

nam pela que toma oqueab-
folve

: & como o Padre medre
Gonçalo de»Medeiros era de
tam conhecida virtude,exerci-

tava efta oecupaçam , com no-

tável cuydado, nam atentando
pêra o grande trabalho, que ti-

nha
, ma'srefpeitandoo muito

rruito,que recolhia.

4 Nam fe pode baílante-

mente dizer
, com quanta per-

,

feiçam fezeíle ti abalhofo offi-

cio de confeííor; madrugava a
rezar,& ter óraçam, & logo pe-

Ia menhã muito cedo fe hia

por no confimonario da noíía

Igreja de fando Antam de Lif
boa

, a ouvir quantos íè que-
riam confeflTaridepok das onzeti';depois

nario,& hia dizer miíía / pêra

j

dar o íandiííimo Sacramento

aos penitentes
,
que tinha con-

feííado: da meíma maneira cõ-

tinuava, depois de tomara re-

feiçam corporal; rezava logo

fuás horas , & acodia tanto que
íe abria a igreja, & nella perfe-

verava , como íèldado vigilan-

te
, naeítanciadoconfiíliona-

rio , atè lhe tocarem a íè reco-

lher
, íechandofe a porta* da

Igreja. Quando faltavam peni

tentes na igreja, nam íe torna-

va a recolher na ceila , antes fe

ficava nocoafiílionario todo o

dia eíperando , como bom ca

çador
, pêra que lhe nam efea-

paíle da rede a preza, que defe-

java
(
que tal vez , como o ou-

tro
a dizia, entam melhor íuce-

deacaça, quando menos íè e£
pêra) & pêra aproveitar o tem-
po, quando aílim eíperava,leva-

va hum' livro de fan&o Tho-
mas, de quem era muy devoto,

ou huma fumma de Cayetano,

pêra fe refrefear nas matérias

moraes, em quanto nam havia

que fazer nas confiííoens . Re 1

dundava eíla promptidam , &
reíídencia no confi(Iionario,em

muito bem, & grande proveito

dos penitentes
, queacodiam a

elle , íabendoque a quakjuer

hora teriam entrada pêra íè

rem ouvidos, & fahirem defpa-

chados.

5 Guardava no confifsio_

nario

13-

Ovic),de Rcm.
líb«J. Cjíí3b U-

bique iuvaí, se

pet riba piéczi
hamus

, Quo

gurgire pjlçis

erit
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<jcÕ todos

yiardava

no confif-

(jortario.

nario muita igoaldade,sé algua

aceitaçam de peffoa^nã íê dei-

xando levar de reípeitos huma-

nos, quem sò tratava de rezoes

fupenores; antes le pêra algu-

ma parte inclinava
,

primeiro

acodia aos pobres, &deíèmpa-

rados', & depois chamava os

nobres, Sc ricos : eílava hurm

ve2 efperando
,
pêra íe confeí-

far com elie Dona Antónia de

Menefes ( filha de Simam da

Cunha , trinchante ir.òr d'ei-

Rey Dom Ioam o terceiro) mo-

lhei* de Diogo Lopes de Sou-

fà, governador entam da caía

do eivei, & depois
,
por morte

d'elRey Dom Henrique ,
go-

vernador d'eííe Reyno , a qual

foy fenhora de muita .virtude,

& que tinha particular deva-
1 çam à Companhia j

mandou

ella pedir por hum pagem ao

Padre Gonçalo de Medeiros,

que a quizeííe ouvir de confia

fam^reípondeolhe o Padre,que

de boa vontade, porém que pri-

meiro havia de confeííar a hu-

ma molher preta, que jà aly ef-

tavá, & precedia no tempo a

fua fenhoria , & muito mais na

necefsidade
,
porque era efera-

va,fogeita à vontade alhéa, que

poderiam pelejar com ella , íe

tardaíTe , em caía : edificoufe

íummamente da repofta, a iliu-

ílrifsima fenhorajefperou òcca-

fíám,confeíTouíè,& depois con-

tou gO que tinha paliado , en-

grandecendo muito a virtude

Livrowm\ Cãp.XXXL 567
do bom Padre , & inteireza do

.eloíb confeflor, que he exen>

|o ,
que pode fervir a algumas

P(íoas,que fam muy delicadas

e%r>ateria de lhe preferirem

alg^tn no confifsionario ; co-

mo. > perdeíTem íua autorida-

de
, pr lhe darem mais tempo

pêra fevparelhar* O que neíte

fagrado-.ribunal paííava, colli-

giam muros das mudanças de

t uítumes lepravados, reforma-

çoens de v^as eftragadas , con-

verfoens de famoíbs peccado-

res, 8c outro, maravilhofôs ef-

feitos
,
que b*m moílravam o

poder da divinagraça, que por

meyo do Padre meftre Gon-
çalo taes obras executava.

6 Tinha pe^a com os pe-

nitentes muita claridade, cho-

rava com ellés, 8c doiafe, Como
íe elie fofle o peccador. Con-
tou hum homem de credito,

depois da morte d'efl:e fervo de

Deos , que andando elie muy
carregado naconfcieilcia

,
pe-

los grades peccados, em que fe

via quaíi atolado , le foy a íart-

cto Antam,como cervo ferido,

bufear remédio, naquella fonte

de agoa de graça
,
que todos

achavam patente no Padre me^

ftre Gonçalo , fez com elie hn-

ma confiífàm geral , chorou

muitas lagrimas , ofTereceo o

corpo pêra a penitencia j Be e«-

tregoulhe a alma pêra â contri-

ção^& quando elle,com o ma-

yor conhecimento de feus pec- \

jipm dà

Fi*

CharidaJè

q
guarda-

va com os

pemtêtéSi

Bbb 4 cados
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Sua grade

\

humilda -

' de;

cados efperava huma trafordi

naria penitencia
; o bom fen-

do Senhor o defpachou cí11
,

íinco vezes o Pater noíter •&

a Ave Maria , acrecenta^o,

que eJle ficava muy condado,

por lhe ver tam bons ftf£« de

contriçam; & que a feia»' peni-

tencia , devida a taescelpas,

outrem a faria por elle tomado
fobre íy o innocêtc a-brigaçã,

,
q competia ao pecc^oi". O pe-

nitente, que alem cò grade ar-

rependimento, vr-gâe primores

honrados, vendotam aíTdctuo-

íãcharidade
, exercitada cm

quem tam potto merecia íè-

melhantes favores, tomou por
fua mam grandes fatisfaçoens

dos peccados.paííados, & ficou

tam cativo , de tam reiigiofòs

termos, que morto o Padre Go-
çaío,hia todos os dias, com hu-
ma faudoía lembrança , & de-

vacam , Jançarilic agoa benta
na íua fepultura, & rezarlke ai-

gua couía, em final de amor, &
gratidam.

_

7 Quando por califa de
dores da cabeça ; nam podia a-

codiraocpnfiífionario, exerci-

tavafe em obras de humildade,
& charidade, varrendo o dor-
mitório, & as cellas, fervindo a

outros Padres , 8c ajudando os

ofRciaes de cafa , dizendo que
nem ainda doente Ih- convi-
nha eítar ocioíb; Sc pois a ca-

beça nam podia aturar com o>

penitentes, as mãos fe exerci-

(
t aílera n \ va íõu ra . Nam duvi-

davam os noííos Padres de ían-

óto Atuam, que íuas graves en-

fermidades , íe lhe originaram

do excerívo trabalho das con-

fiíToês.Eítando jà oòom Padre

de ío orafiado desmedico
s
, lhe

difTe o írmam enfermeiro, rpe

fua Reverencia morria do gra-

de trabalho, que tomara em
ouvir con€(Toensíao que refpõ-

deo^cõroílo muy aiegre^r^/^r

rã dN Senhoria tèiinba morte ttveffè

estufa, tam fantla
,

fifa occafiam tam

atufa ,
me acabara.tu em rneuoffícw,

danâo a ultimo eíptruo no con^Cstma-

rio , pêra deíla cadeira de penitencia,-

merecer alcançar a da floria* '

CA PI TV LO XXXIÍ.

Da obediência , S humilda*

de do Padre Gonçalo de Me-
deiros, S| âejuãkma-

ventiirada mr«

te.

iAmo da

Coparem

J 3»

1 T^ ^te ^°y ° Padre me-
§"* ítre Gonçalo de Me-—J deiros

, em o fancto

exercício de confeiTar. Muito
pudera agora dizer de fua rara

obediência
, virtude mtíf ne-

ceílaria aos reiigiofòs
$
porque

la (sim como fem capitam nam
!ha vitoria, Sc fem pilota exer-

citado, ninguém pode ter efpe-

rança

Defuagrà

deolediê-

cta.
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Exêplo no

tavel de \

Jua ohediè

cia cega.

rança de lançar ferro no porto

defejado , aísim diz Sam Lou-

renço Iuftiniano CI
quem na vi-

da efpiritnal fe nam fogeitá a

íèu fuperior,pera delle ler guia-

do,tern certo o perigo no pego

tormentoío defte mundo. Gra-

des vi&orias teve de ly meímo

o Padre meftreGonçalo deMe-

deiros, muitas vezes venceo o

mundo , Sc desbaratou exérci-

tos infernaes, emproando fegu-

ro no porto da íalvacam. Eltas

victorias fe devem a Tua grande

obediência, porque sò o varam

obediente pode contar trium-

phos, Sc cantar victorias,ccmo'

diz a Scriptura
d íàgrada

; &.

porque efta virtude tem vários

grãos s 8c hà Huma obediência,

que sô fogeita a vontade prõp-

ta, & outra mais perfeita
,
que

também cativa o entendimen-

to cego; nefta particularmente

fe exercitava efte devoto obe-

diente, com huma reílgnaçam

cega , & prudente fimplicida-

de.

2 Mandou o huma vez

chamar de Lisboa a Coimbra

o Padre meftre Simam feu Pro-

vincial; partioíe logo o apreífa-

do obediente, a pé peregrinan-

do, íem mais viatico que a con-

fiança era Deos, com que tudo

lhe íòbejava: paíía o caminho

alegremente , chega a Coim-

bra, fobe ao Collegio , bate à

portaria,entrega fua patente ao

porteiro;& em quanto efte vay

levar recado ao Padre Provim j%^
ciai , efpera na porta o peregri-

1 3*

noj quando o Padre meftre Si-

mam iòube , que era chegado

(como grande meftre, que era,

em matéria deefpiritOjqueren-

do com efte fuceííoy que aly

previa , dar exemplo aos vin-

douros, & exercitara obediên-

cia , Sc paciência do exemplar

facerdote)mandou ao porteiro,

que lhe d ííTeíTe, antes de entrar

da portaria
,
pêra dentro

,
que

nam tinha jà que fazer naquel-

le Collegio de Coimbra, que

dizia o Padre , que fe voltaíTe

pêra fanóto Antam: foy tal fua

promptidam, & tam cega íua

obediência
,
que fem eíperar

pêra o outro dia, logo no mef-

mo ponto(porque o verdadeiro

obediente, como diz Sam Ber-

nardoe ,nam fabe dilatar dlium

dia pêra õ outro) fem falar com
nenhum outro religioío, fem fe

defempoar do caminho, fe voL

tou muy alegre , outra vez a

pè, a defandar quaíi 34. le-

goas, repetindo nefte paíío ao

porteiro, as palavras fabidas de

huma cantiga ruftica, T)a^alhe o

rvenu no chajteírkm
,

quer dé}
quer

nam., &com efta rufticidade.af-

feftada , ò corte iam religiofo,

com o tofco de hum mote in-

culto,& vulgar, disfaríbu o mã-

es polido, Sc refinado de huma

primorofa , Sc rara obediência,

deixandofe levar pêra onde o

mandavam, como fe foífe hum\

D. Sarn» <3éô-

béd. Vcrusóbé
diensimanrlatà

non pcOsráfH-

tiat.

corpo
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Grade re-

figaacam

1

tJLmo de J yO
tknílô de corpo morto , ou bordam de

5 5 l - homem velho , o leva pêra on-

de quer quem orem na mamj

que afíim nos enlina f
a noíTa

regra.

3 Vivia tam defpojado

Je fua própria vontade, quê de-

fus «iwf^jândo os fuperiores, pêra lhe

de/eus fui bufcar remédio â faude,quelhe
>j>ertores. faltava, ciarlhe g que .fofíe mais

goílo íèu, ou paíialo pêra algu-

ma terrájOu Çollegio, pêra on-

de mais quizeííe , lhe nam po-

diam tirar outra repofta, mais

que eíla , fiarey & que me, manda-

rem \ & eílando numa vez muy
doente em Coimbra, lhe diíie

o Padre roeílve Simam, fe que-

ria vir pêra Li* boa, por fer ter-

ra mais temperada, de -àrç$ mais
j

benignos, & : de clima mais fua-

!

ve
5
refpondèo, que o feu querer I

niíto,& em' tudo o mais, era a

!

vontade de feu fuperior,que ef 1

ta tinha elíe pela divina , &

!

por iíío d'ella queria fer gover-
j

nado, nam menos na vida, que
na morte.

4 A humildade d'efle fer-

vo de Deos,&defprezo das cou
Tas do mando, com que íêmpre
'íugia â honra dos Princenes,&
favores da aura popular, foy
coufà nefte Reyno bem. cele-

brada, por elíe íèr muy conhe-
cido: & como neftes princípios

(pela muita mercê, qiie nos fa-

zia o inviétiífimo Rey Dom
loam o terceiro) era a Compa-
nhia tam eítimada, procurava o

mim - - —
. ir

- -" ii j
|

Chronua os Covipanhm de leftt/m Portuga}, ^mo j4

Como fu-
tgia do fa-

Ujor, igj ap

plaufo dos

t

grandes.

Padre meflre G onçalo nam leu ,^f^m
viíto dos Reys,nem conhecido j

J 3*

do povo. Porem , como os

rayos do íol /àm difíícultoíôs

de encobrir, por mais que as

,

nuvens fe opponham envejofas,

affi taes iam as luzes da verda-

deira humildade; porq ainda q
ofeuoffrcio he anichilar féiís

profe flores, quanto mais fe ek
condem,mais íè manifeílam,&.

à fòmbra de fua efeuridadeju-

zem mais feus refplandores.
j

Eíta foy a cauíà
, que fez mais

!

conhecido o Padre medre Gõ-
çalo; quanto menos tratava de
valer, tanto o eftimavam por

mais valido. O me/imo Rey Dõ
íoam o terceiro, prezava tanto

a tile humilde Padre, que era

âufencia dõ Padre meílre Si-

tuam Rodrigues,quanclo(corno

diífemos) foy a Rcma,oi'denou, Lib ' 3

que o Padre Gonçalo fícaífe

pormeftre do Princepe Dom
|
íoam ícu filho. mas elle refiftio

j

tanto
, que foy neceífario no-

mear o Padre Luis Goncalues:

a íerenífiima Rainha Dona Ca-

j

therina
, o re (peitava como a

|

fando- & eftando huma vez o

|

Padre em Almeirim , recolhi-

do efn huma capclla, dentro da

horta d'elRey
,

peia a qtial tí-

nhamos porta, paífando por aly

a Rainha, lhe diííe : Encommen-

dayme a Deos fadre meflre (jonçalo-,

eftava o fervo de Deos pofto de
joelhos,& íem mudar a poftura,

lhe refpondèo, qfim, abaixado

humil-

c Ií, (
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Mi o e
humilmentea cabeça,Scconti-

^ 1 nuando perfeverante na ora-

çam (
que os varoens fanótos

guardam todos os primores com
Deos, ainda que faltem em al-

guns pontos de corcefu comas
homens ) querendo as damas,

que fSguiam a Rainha, fazerlhe

a meíma petiçam , lhe dilTe a

Rainha, Z)eixay ao fanciotfue rogue

a Deos por nos,

f A muita penitencia,que
Comoveyo faz j3j a cominuaçarn aos exer-
a adoecer. • • r • • ir » „r

cicios eJpirituaes.a exceliwa ai-

íiftencia noconflílíonario, nam
podiam deixar, de cauíar gran-

des enfermidades nefte bom
Padre; adoeceo muy gravemê :

te; 8c o mal ainda era dobrado,

por cauíà de íèus muitos acha-

ques^ porque o amòr^quelhe

tinham, era grande , lhe appli-

cavam muitos remedios^ao que

elle refpondia, que nam fe can-

çaffem com curar hum tronco

velho , que já nam podia rever-

decer. Tinha o fervo de Deos

tanta devaçam ao fan&iííimo

Sacramento, que ainda na ulti-

ma doença, em que as forças

eftavam muy debilitadas, cada

dia diííe miífa , atè o dia antes

deíua ditoíã morte.

6 Eftando jàem vefporas

de íê ver na gloria defejada,era

couk admirável , ver, & ouvir

os abrazados colloquios, as fer-

ventiísimas jacuíarorias , as lé-

tas acézas de amor divino,com

quemanifeítava os defejos dei

—
)

Livro terceiro. Cap.XXXIL $yi Amo da

Como fe
aparelhou

fera mor-
trer.

ver a Deos,& â Virgem íanétii

íima^ com quem tinha íuaviísi*

mas praticas, Antes de entre-

gar íua alma ao Senhor
,
pedio

a vela , & tomandoa na mam,
repetio , com alguns Padres , o

fymbolo dos ApoftoIos,& difíe

eftas notáveis palavras vTSÍefa

fé me criaram, nefla Wifempre
,
($r

declaro, que nefla. morra*, tefifico nefla

hora,quefe com a agonia da morte me

efeapar alguma palavra indigna de

peito chrijlam , ja de agora a heypor

nam dita-Sc eítendendo o braço

com avela na mam , diííe mais

eftas palavras; ^pm^como eh lu-

me allumia os olhos do corpo,
3 afim

creyo eu,quemeu Senhor JESU Chn-

jlo allumia todo o homem
,
que vem a

efe mundo
, porque elle he luz^ Verda,^

deira^ffi eterna. >

7 Feita eira proteftaçam

da fé,com grande affe&o, con-

tinuando com fuavifsimos col-

loquios, depois de recebidos os

facramentos,com grande deva-

çam, eípirou , 8c morreo em o

Senhor,em a refidenciade fan-

óto Antam,aos 4, de Abril de

1 j 5 ti- 8c fe foy gozar do prè-

mio,de que tinha promeíía,eo-

mo diííemos no primeiro
e

li-

vro, acabando com huma mor-

te tam ditofa ; a qual nos juftos

(como diz Sam Bernardo
f
)he

fim dos trabalhos , remate das

viátorias, porta da vida, 8c en-

trada da perfeita fegurança 5 va-

ram dignifsimo de perpetua me
moria,&mereçedor de (èr pofto

Çepankta

De [na sã

ãa morte,

Lib.i .e.io.

D.Bern.in Ep.

Pretiofa roors

fáníloríi , tari-

quâ finis jabp-

rú.canquã ;nçta

viíloriaç, tãíjuã

yitaç jãnua . &
perfe$zefecí»-

ritaus mgteí-

fus,



,

\^A>mo de J/^

j

ilmíío ^i~nã fronwria dVila província
1 J J 2j

J entreas pedras mais eícolhidas,

que mais luírran? neíle (agrado

edifício- pois lie o primeiro no-
j

v iço,que em Portugal foy rece-j

a bido na Companhia, como ap

põtamos no primeiro livro de-

ita hiftoria -, & âísim corno foy

o primeiro na entrada denoílà

Religiàm, aísim he dos primei-

ros,que merecem íer eítimados

como pays , & autorizados co-

mo íànctos* ao qual, muito em
particular , tem eipedaes obri-

gaçoens, o Collegio de Saneio

Antam, pelas rezoens , que te-

mos dito, 8c pelo muito exem-:

pio, que deo a feus confeííores;

que devem aqui, com particu-

lar empenho, empregar/ê nefta

fancta oceupaçam do cofifif-f

íionario
,

pois tem à Tua corr- 'i

ta a boa criaçam de tan-

tos moços eftedan t

tes,que nos tem por

medres , & nos

fonicarn por

confeíTo-

res.

Chmàã da Companhia delefu,emPonugal

& 5

^nno da

jj

ClpanhiA

CAPITVLO XXXIII.

Das cmifas , qw home
} pêra

nefíe amo de I y y 2. [pôrbt-

dem denodo [anão Patnar-

cha Ignacio ) acabar o Pa-

dre meflre Simam de fer Pro-

vincial em, Portugal, &pê-

ra birfer Provmaalm

d Kejino de A-

rãmm.

Elo que vimos atè aqui

neíta noflTa hiftoria,

em que fe contam tre-

ze annos da Companhia > con-

fta quam grandes íam as obri-

gaçoens,que todos os filhos das

Províncias, pertencentes a Por-

R4gaI
)
temos5& devemos ao Pa-

dre meftre Simam Rodrigues

(*que fempre foy atè aqui p
principal íõgeito d efta Chro-
fâka) a quem todos reconhece-

mos por noíío muy prezado,

&

«ouy querido pay , cuja memo-
ria fempre fera pêra nós muy
landa, & muy faudofa; 8c fem-

pre lhe confeíTaremos as pri-

meiras, 8c mayores obrigações,

pois a dlc fe devem os Cf>lle-

gios,ascafas,oseftudos,em que
nos criamos , & as rendas, com
que nos fuflentamos

;
porque

elk foy o primeiro da Compa-

nhia,

I 3-

Muito

•vemos

P. M.

mam.

de-

ao\

siA

'
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vilegios tám notáveis como te~
Cotm^l(l

IS-

nhia, que veyoa Portugal, elle

foy a quê tanto eftimou o fere-

niííimo Rey DJoam o III. por

íua grade virtude, por íèus gra-

des talentos, por firas raras par-

tes, & apprazivel cõdiçaTn;&ío-

bre : tiidti,pelo gntdb zelo das ai

mas,em q ardia aquelle fervòf

fofo peito; & por. ífiurefpeito

particularmêts eílimauítãto eí-

te grãde Rey a n oíTâRe 1igiâm

mos vido nefta.primeira-parte*

& hiremos vendo na íegunda.

2 Paliava de doze annos,

q eíte grade íêrvo de Deos oP.
M.Sima.m cõtirtuava neftesRei-

nos, cõ o cuidado, & cargo de

íuperior
$ & depois Provincial,

rram sòmêteacodindo ao bera
da Gonipanhíâjdentrò em Por-

tugal
5
mas dilatartdoa por.algu^

rãJes 0-

ngacoès,

temos ao

iam.

todajiTigãdojqos iííars filhos da;
j
mas partes de .Africa.

}
& pelo

Cõpanhia devia íer femeihãtes 1

\
mundo novo do Braíil , como

a ta bõ pay:,& aísi,corno cenho
j j

já referimos • & por todo o Q-
riente

, com nova gente de ío-por coufa sê duvida, q^a dilatai

çanv&bõ fuceífo daCõpanhia,

pelo mudo todo,fe deve pfinci*

palméce (depois de Deòs, & das

lagrimas do noífo S.Pvígnacio)

aoferenifsimoReyD. íoam oíiL

de'glot'ioíâ memoria(pelo mui-

to,q nos deo, peio muito, cj nos

amou,& pelo muito,^ nos auto

rizòu,& encõmêdou aos Sumos

Pontífices,& aos mayores Mo-

narchas do mudo ) aísim tenho

por coufa indubitavel,que todo

efte bê fè deve sem grade parte,

ao P.MiSifflam, pois elle foy o

primeiro daCõpanhia,aqué co-

nheceo efte auguftifsimo Rey,

& a quê tãto eftimou,como te-

mos viftoj & por cujo refpeito,

tãto tomou ê feu real peito,& á

fua cota as coufas daCõpanhia,

q nanfcòmête quiz,&pretédeo,

q foífe-Religiam,mas fempre a

amparou^ autorizou, dilatou,

k êriquecéocõtã liberal mám,

& cõ favores ta grãdiòfos1&pri

corro
5
que os mais dos artos: lhe

mandava. , alcariçandolhe do
Rey liberaíifsimo grandes ef-

moías, pêra o augmêto da ciiri-

ftandade d*aquellas ;partesjgrã*

des favores,& privilégios ,; pêra.

os miísionaríos , 8c pêra os no-

vamente convertidos ; êmfim,

ajudando, como pay,a todos os

filhos, que tinha diartte deííeus

olhos, & como íolicito^ & cuy-

dadolo páftor,acodindatambê

ás ove lhas,que andavam atifen-

tes, & fora do àpriíco de Porr

ttígal: nefte ano porérd eõckiíò

cõ o governo defta província,

& o entregou ao padre Diogo

Mirám,6rfe partio pêra Roma,

pelas rezoens f
que aqui apon-

tarey»

3 Muy bem íabia tioífo

glonofòPafriarcha íàil&ojgna-

cio, de quam grande proveito

era pêra Portugal opadretoe-

ftre Simam, com feu. governo,

DHé anos

havia, do
P.AÍ.Sipiâ

governa-

-vaôfiàPro'

víncia."

Lib.j áe.t.

Ccc 8c com i
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Chnjto de

Rezoens,<j

houve^s-

ra o P^M.

Simãm ã-

calar de

fàr/upe-

rior.
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Sc com íua aííiftencia; com tu-

do lhe pareceo
,
que pois efta

provincia eftava jà tanto avan-

te , & tam bem fundada , lhe

nam faria jâtãta falta fua pré-

fença, Sc que fe podia já en-

tregar efte governo a outro fu*-

perior; o que julgava fer con*

veniente , por alguns bons refc

peitos;aulm peva que fe períua*

diífem os Religiofos de Portu-

gal ,
que nam haviam íòmente

obedecer ao padre meftre Si-

mamjnem sò reconliecelo a el-

le por pay,& íuperior. Em re-

zam d
?

ifto cot! liderava o fan-

eco fundador o grande amor,

que os Irmãos defta provincia

tinham a efte íêu querido Prô-*

vincial, 8c julgava,qúe cqvinha

moderar, 8c apurar efte affecto,

que havia a fua preíènça corpo

ral,tirádolho dos olhos, pêra q
sò o amaíTem em efpirito,como

verdadeiros filhos de Chiifto

Redemptor noííoj o qual, pêra

defapegar feus difcipulos do a-

mor
, que tinham à fua fagrada

humanidade , lhes dizia, * que

lhes importava íua aufencia,

quanto á vifta corporal , pêra

que , defapegados do objecto

humano , hcaflem mais difpoí-

tos pêra receber o eípirito di-

vino-, & pêra que (como notou

Sam toam Chryfoftomo Jíe a

cuftumaífem a nam íèntir au-

íécias corporaes,os que fe cria-

vam pêra fe dividirem pelo

mundo todo ; aflim- -entendia

noílo bemavéturado Padre, co

mo grande meftre de eípirito,

que convinha tirar, por algum

tempo, dos olhos dos Irmãos

da Companhia de .Portugal , a

,

preíença do íêu tam amado fifc I

periòr,pera quemm.eáranhâf

fem femelhantes apartamentos I

os que fe. criavam pêra viverem

apartados/. clipi i£qi

4 ' Outro motivosde nam
menor coníideraçam j&sve tao>

bem o fan&o Patriarcha* peva

fazer efta mudança de gover-

no
;
porque o padre meftre Si-

mam havia jà doze ânnos, que

erafuperior, Sc Provincial; Sc

nas conftituiçòês, obtinha feitas,

(&;comunicadas ao mefmo Pa-

dre* pêra fe haverem de publi-

car
c ) fe limitava o governo

dos Provrnciaes , a tempo de>$ ••

três annosy conforme ao uíb

commum das Outras Religiõ-

es^ como logo fe haviam de

publicar eftas conftiraiçoens,

era jufto,cjue tambê começaííe

efta ley a poríe em praxe, peraq

íe períúadiftem os fuperiores, q
nam haviam de fer perpetuou.

E quafi no mefmo tempo man-

dava também o fancfco Patriar-

cha vir da In lia o gloriofo p.

S. Fraricifco
á
de Xavier (que

também havia mais de dez an-

nos
,
que aly era íuperior abíb-

luto) Em confequêçia defta or-

dem, o padre Diogo Miram (q

íucedeo no governo ao P. M.
SimamjnamcÕtinuou nocargo

ylnno d,

Ctpanhia

Conft.p jt c

Lucen. m eiu

nra lib. ie.

«.«tf.
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Outra re*

iam, pêra

ifta muda
:a.
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Queria S.

Iguaria, <j

ò~\>. fojse

promover

bem dos

Collegios

de Vitléca

& Àragà.

de Provincial , mais que cies

annos, entregando logo a pro-

víncia ao padre Miguel de Tor-

res,como veremos.

5 Outra rezam havia, de

nam menor coníideraçam, por*

que tratava S. Ignacio de in-

troduzir , & praticar as confti*

tniçoens da Companhia,a<> qua-

es , como quer que em muitas

couías variaíTem as or<Jés,&cu*

ftumes, que atè o prefente cor-

reram nefta província,dadas pe

lo P. M. Simam; pêra ifto fe exe

cutar com mayor íuavidade, &
có menor contradiçam, lhe pa-

receo, que convinha aufentaríê

de Portugal o P.MSimam, por-

que aííim com a troca do Pre-

lado,nam eílranliaííem a muda-

ça das ordens.

6 Mas foram as califas,

que moveram ao fancto funda-

dor
,

pêra fazer a mudança do

Padre meftre Simam, ordenan-

doIhe,que foííe tomar o gover-

no da Província de Aragâm,

como primeiro Provincial d'a-

quelle Reyno , pêra que, com
ília boa dita,com fua grade be-

nevolência, & com a entrada,

que com todos tinha , *por fua

boa graça,& apprazivel condi-

çam,promoveíTe o bem da Cõ-

panhia em Vaknçà,& em Ara-

gâm ( aonde ainda nam havia

Collegio na fua principal cida-

de,que he Saragoça) como jà o

tinha feito em Portugal. E fup-

pofto que o faneco fundader

tratava de entregar o governo Cfinhia

a outro Provincial , ficava efta *'$»

mudança do P/M. Simam, pêra

outra provinda, pofta em toda

boa rezam; porque o fan&O,

como muy prudente
,
que era,

bem previa os inconvenien-

tes, que poderia haver, fe o pa-

dre meítre Simam ficaíTe em<

Portugal (tendo o governo ou-

tro Provincial) pois. neceííaria-

mente haviam os Religioíòs de

recorrer a elle , aííi n por fua

muita autoridade, como por

fua muita arfabihdade • o que

particularmente fariam os que

tiveífem queixas, ou verdadeK
ras , ou fingidas do novo Pro-

vincial (que íêmprehâquei-

xoíòs em occaílàm defupefío-

res novos ) 8c em nenhuma
conveniência de bofn governo

podia caber , permitirfe na

meíma província, 8c no mefmó
Collegio, femelhante recurfo;

que os íuperiores nam querem
ter em caía quem lhes faça

íbmbra > & os que começam a

governar, nam goftam de ter

por cenfòres de íuas âcçoens,

os que acabaram de governar;

& ainda que o padre Diogo

Miram era homem de muita

virtude, 8c foffrimento,com tu-,

do,nefte particular, mais íe ha-

via de rcfpeitar à paz dá comu-

nidade, que à paciência do fu-

perior.

7 Por onde, íuppofto que

o /anelo Pa triarcha julgava, l

Ccc 2 que
-fc^-^-^-^-*- * -r*wn Mau*******
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que convinha
,
que o Padre

meílre Simam acabaííe com o

governo da Província , tam-

bém em confequencia convi-

nha a íahida pêra outro iley--

no ; o que ficava menos de eí-

tranhar, naquelle tempo, em
que as mudanças dos noííbs,

pêra diverfos Reynós , eram

muy ordinária* , como temos

vifto neíta hiftoria ,
porque

noíTo íànito Patriarchi cuf-

tumava a repartir os Religio-

íos , mais conformandofe com
a neceísidade das províncias,

do que refpeitando o 'natural

dos íògeitos
; &aísim como

nos mandava, peia governar

a província de Portugal hum
Hefpanhol , natural de Va-
ença, qué era o padre Dio-

go Miram
; afsim também

ordenava, que o padre mef-
tre Simam Português ,. £ofà

governar a província de Ara-

gàm
j & neíta conformidade

mandava de Portugal íubditos

pêra Caftella, & de Caílel-

la , & de outras partes pêra

Portugal (como largamente vi-

mos neíta hiftoria e ) pêra. que
todos nos amafíemos como ir-,

mios , nam por Termos da mef-

ma pátria , mas por citarmos

na mefma Religiám . Todas
cilas conveniências , & todas

citas caufas
,
que appontei, fa-

cilitavam muito a íahida do
padre meftre Simam de Portu-

gal
,
aonde nacco , & aonde eí-

tava, peua Aragâm, aonde o

mandavam íer provincial;

quanto mais que o varam i%-

bio, por mais ]ange~que vá

da terra donde nacéo , nunca

pòdc fahir de fua pátria (como
dizia Séneca

f ) .
porque fem-

pre fica dentro do mundo, do

qual he natural , & ainda

que íè polia chamar peregri

no , nunca poderá íêr deírer-

radio.

8 Se .cilas rezoens
, que

aqui appontei , facilitavam a

íahida do padre meftre Si

mam, havia outras muitas, que

muito a diíficuitavam
5
porque

elRey goítava de-o ter junto de

íy, o Princepe o tinha poi; íèu

meftre ,•& os cortesãos 5 & fi-

dalgos o eftimavam como con

feífor, comoconlelheiro , co-

mo amigo , & como homem,
que tinha muito de Deos. No
capitulo ícgumte veremos , co-

mo o padre aceitou eíta ordê,

& como na corte , Sc entre

os noííos fe tomou eftá

mudança.

CÃ .
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CAPITVLO XXXIV,

Como o Padre Meftre Simam

?eceko ejia ordem , & entre-

gou o governo ao Padre Dio-

go Miram ; & como i[lo fe

tomoujóifiim na corte, como

entre os noffos
-

y
Sdo

principio do governo

do novo Pro-

vincial.

"1 Anto que o Padre

meftre Simam ente-

eieo a vontade do

gloriofo Patriarcha,tratou, co-

mo íílho de obediência, de por

em execuçam , o que o fanóto

lhe íígniíicava acercade deixar

o cargo de Provincial , & ain-

da aufentaríe de Portugal , po-

fto que fe lhe fazia couía muy
pezada , haver de continuar

com o mefmo cargo em ou-

tra Província
,
porque »de to-

do o ponto deíêjava verfe li-

vre de femelhantes governos.

Divulgoufe logo pela corte

(
porque

r

nam he poísivel en-

cobri remíe fegredos , & go-

vernos domeílicos da Reli -

giàm aos poderofos , & vali-

dos ) nam fe pôde dizer quam

mal tomava os fidalgos, & mais

cortesãos , haverem de perder

(Ci.j.e.iCíi.íi

Lib. t.ç.i |.

Mèyosjfè
tomavam
na cofie,

hum varam tam m%ne> que ta- £fan™a

to lhes autorizava a. fúa coitei 1 3'

entre outros, os q nifto fe fnof-

tràram mais íentidos, foiçam o

Duque d'Aveiro D. í-oam d'A-

lencaftre,neto d'elRey D.loam
oII.(de quem jâdiííemos^uam
affeiçoadò era ao P.MSiruam)

|

& o Conde da Caftanheira D.
António de Ataíde, que entam
era o valido com elRey,& gra-

de amigo doPadre,&protector

da Comoanhia,como já conta-

mos no primeiro livrojosquaes

com grande efficacia, procura*

vam, por todas as vias, eftorvar

efta mudança, ofTerecendofe a

fazer baixar hu decreto , em cj

elRey mandaíTe,que o P.M.SÍ*

mam nam iahiíle defeuReyno;
,

outros pretendiam haver ordé, %r e
a%

Sc ainda obediência do S.P.Ig- ' muJa?ica

nacio, em q de novo obrigaííe do P.M.Si

aoP. M. Simam a nam fahir áú mam

Portugal. Outros,por íaherem,

q nifto davam goílo ao Prince-

I pe,& ao Rey feu pay, & a toda

a corte,tratavam de hir detedo

o Padre, pêra entre tãtoimpe*

traré do Sumo Põtifíce hu Bre*

ve apoftolico, pelo qual o ííían-

daííe refidir na corte, continuar

cõ oeníinodo Princepe D. lo-

am;- &fecretamête apertava cõ

elRey, q o obrigaííe, por via.do

Sumo Põtifíce, a aceitar algum

Biípado, que por muitas vezes

lhe tinha oíferecidô, 8c naquel-

la occaíiám
5 coni mais calorAp

pretendiam entregais í

Ccc 3 t. Muito
»«..

'

.»>«»» utm m
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Efcrcve 3.

Ignacio a

eiRey.

2 Muito arreceavam os

Padres defta Província
,
que

nam foífe poífivel deferir elRey

a efta vontade do lanclo Padre

Ignacio, peio muito que em
outros tempos lhe "tinha reíi-

ítido a Tua hida a Roma, como
vimos no capitulo quinze de-

ite livro,& pelo muito, que efti-

mava a peíToa do. Padre meftre

Simam. Vendo pois o íàníto

Padre Ignacio, a força, que fa-

ziam ao Padre meftre Simam,
alTim a benevolência real

f co-

mo o amof
,
que os grandes da

corte lhe tinham , efcreveo ao
fereni'íIimeRey,& â fereniíTlma

Rainha Dona Catherina,& aos

Infantes Dom Luis , & Dom
Henrique, cartas, em que lhes

manifeftava as rezoens, que ti-

nha , pêra que o Padre meftre

Simam entregaííe ogoverno ao
Padre Diogo Miram ; & junta-

mente mandou outra? cartas ao

Padre Leâm Henriques, & ao

Padre Vrbano,& Luis Gonçal-
ves, em que lhes dava cota d'e-

ftes negócios , & lhes encom-
mendavaafsiítiííemâexecuçam

delles; efcreveo umbem, fobre

á -meíma matéria ao Padre me-
ftre Simam- recebeo o fervo de
Deos a carta de féu fando Pa-
dre,em q vio a reíòluçam que
tomava

, em o aliviar dô eover- 1

no
, pêra o entregar ao Padre

!

Diogo Miram, que pêra iftb ti- !

raUia vindo de Roma.

3 Nam fe podem crer os

) íinaes de reverencia , com que

recebeo efta nova , beijando

muitas vezes a carta , chegan-

doa ao peito , & pondoa fobie

a cabeça ; tratou jogo de a dar

â exteuçam^entregando as car-

tas , que vinham peia o Padre

Diogo Miram , & defobrigan-

dofe no mefmo tempo do go-

verno da Provinda* que com
toda a refignaçâm entregou ao

j
mefmo Padre Diogo Miram.
Feita a entrega do gòverftd

5
pé-

dio logo licença a elRey, pêra
j

fe retirar à reíidencia de Sam
Fins, junto a Valença do Mi-

nho,que o íèreniísimo Rey cõ-

cedeo, aísim por deferir às car-

tas do fanéto Padre Ignacio,

como porque a auíència do Pa-

dre meftre Simam nam era pê-

ra fora do Reyno-, íâhiofe logo

da corte (eftimando mais o can- 1

to de ííia Religiàm, que as pre-

lafiasmais graves , 8c autoriza-!

das do Reyno) & fepaífou pêra

efta refidencia, em quanto tra-

tava de íe efeufar do governo

da Província de Aragám, & em
quantf) íè aquietavam as fauda-

des dos noííos
J& d os' cortesãos,

8c fidalgos
(
que tanto fentiam

íua aufencia) procurando íome-

teentregarfe a Deos , Sc viver

configo náqúella fbridàm,&en-

tre aquellas montanhas , & íèr-

ranias
, em que eftá fundado o

mofteiro de Sam Fins: porém,

nem aqui lhe foy poísivelaquie

tarfe, porque nam ceifavam os

IA

*t

ketimfe t

P.M.SJmâ

pêra Sam
Fins.

da
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' Srâdes/a-

udades ',

q
havia do

P.M> Si*

toam*

P. Diogo

Miramfoy
home mui
to levero

da corte a pedir ao Rey
>
que

lhes refticuiííe o meíhe do íèu

Princepé
,
qiie tinham por def-

terrado em Sam Fins,em quan-

to o nam Viam em Lisboa.mui-

to mayores eram os deíejos,que

os nòííos do Collegio de Co-
imbra tinham, de ver, & gozar

a -íèu antigo pay , afsim pelo

grande amor
, que íempre lhe

tiveram, como também por ef-

tranharem muito o novo mo-
do de governo do Padre Dio-

go Miram.

4 Era efte Padre homem
de grande virtude , mas acom-

panhada de igual auffceridade:

era hum rijo Catam, era jufto,

era tenaz ; & confiante em Teu

bom propoíico- afperrimo pêra

coníigo , & nada brando pêra

com os outros; & como tinha

tam grande opiniàm-da virtu-

de
,
queria por em praxe de ó-

bra> a que entendia na eípecu-

íaçam do entendimento ; nam
ajudava as cou ias pelo que po-

dem íer , fenam pelo que era

bem que foíTem : cahiplhe por

adjunto no governo , com o

Reytorado do Collegio de Co-
imbra , o Padre Manoel Godi-

nho(que íiicedeo ao Padre Vr-
bano, poí* nomeaçam do mef
mo novo Provincial , como já

dirTemos)o qualPadreGodinho
parecia feito pelo mefmo mol-

de do Padre Mirám,remelhan-

te a elle ha virtude, Sc zelo , Sc

em tudo igual na fevèridade, &

T79

"

aípereza, com que íe tratava a

fy> & com que queiia medir os

outros.

5 E na verdâde,neíia mu-
dança de Provincial , novidade
de governos, & introduçam de

Conftituiçoens (que, como di-

remos,em feu tempo, fe come-
çaram a introduzirjpârecè que
pediam as conveniências de
bom governo, que eftes novos
fuperiores entraííem pratican-

j

do o ufo das Conftituiçoens,

hnais com a tença dafuavidade,

que com a vara do rigor • que
até o mefmo Deos nos eníí-

nou efta doutrina
, porque fen-

do afsim que no livro do Levi-

tico a ameaça grandes mortes^
quem nam guardar fuás leys,

quando no Êxodo b
as come-

çou a publicar, entrou prome-
tendo prèmiosj&nâm fulmina-

do caftigos- porqtie ttam era bê
(como nota Cyriíío

c Alexan-

drino
)
que logo começaííe a-

meaçando ;como juiz, quem
queria fer amado , como pav.

Antes fépre foy didame de no-

vos governadores, querer captar

benevolencia,com moíírar brã

dura-cj aísim o diíTe o avifo do

outro Conful
á Romano, falan-

do dosPrincepesj em principio

de feu (ceptro.

6 E quando nam haja fa-

vores, ao menos convém em o
tal tempo difsimular cóm rigo-

res;] & efte foy o primeiro boíti

Uanço de governo, de que úfou

Saul,

\A nno da \

hm :

Ósprinci

'

pios dego-

verno sê~

prè devem

fer mais

brandos.

Le vit.iõ. n. j.

Morre rrioria-

tur.&c.

b
feiod. lò.n. 13

Vr fis longuac-

vusfuper terra,

quã Dominiis
Deus tuus da-

bit tibi.

Cyril.Alexíib:

ri', in Levic.

Voluit lie nori

tnetu pznx,
léd amere pie-'

táxis mandará
cuilodias «c

Lentulus âpiid

Lucáh. 8. Phar
fal. Mirifsirria

fors cllRegnO-
ium fub Regi
nove
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tempo,em que

ííia graça) do qual conca a Ef~

criptura ,• que dilimiulom as af-

frontas 5 que contra elle diziam

os filhos de Belial
;
porque co-

mo eftava ainda em principio

dereynado, julgou que mais

lhe convinha por entam difíi-

mular, que caftigar. O mefmo

lemos de David,
fo qual podê-

do matar a Ioab
,
pelas mortes

injú(tas,& atreiçoadas,que deo

àos dous gencraes Abner , Sc

Amafa; com tudo,uíou de cle-

mência de Rcy novo
,
que en-

tam era & o mefmo fez fea fi-

lho Abfalam
,

g quando come-

çou a ter a coroa de ífiael, per-

doando ao traydor Adonias.

Todos eftes exemplos parece

que haviam de mover ao novo

Provincial Diogo Mirám,& ao

novo Reytor ManoelGodinho,

a começar feu governo diífimu-

lando,& nam caftigandoj fazê-

do favores,& nam entrando cõ

rigores : elles porem incitados

de feu zelofo eípirito, entraram

logo com feveridade , introdu-

zindo novas ordens , ainda que
fofíe á eufta dos fubditos , aos

quaes íèmpre defcõtentam no-

vidades
;
cfpecialmente fe fam

de mayores apertos,fenam vam
bem reguladas pelo molde da

prudência, & tenteadas primei-

ro pelo prumo da brandura.

Nam podiam eftas couíàs dei-

xar de caufar grandes íàudades

do Padre Mcítre Sima-m , & o a

íuavidade do íèu bom gover-

no.

7 Outra rezam havia no

Collegio de Coimbra, pêra al-

guns andarem menos conten-

tes ; -porque o novo Provincial

Padre Diogo Mirám,lcvado de

íeu fervorofo zelo , a todos os

ofíicios da caía queria aíTiílii

por íy mefmo , parecendolhe

que faltando em algum, logo íe

perdiam todos 5 & que nam fe

fazia nada , íenam preíidiííea

tudo. Nam podiam os officiaes,

&miniftros, deixar de andar

pouco íatisfeitos,por cuydarem

fe nam tinha delles a devida

confiança (que os fubditos fen-

tem muito,que os Prelados nam
fiem muito delles; antes cada

hum quer (como diz Séneca J
que os outros fe fiem delle : &
na verdade, íè vos fiais de hum
homem, obrigailo a fer fiel

}
&

pelo contrario, quem teme íer

enganado, dâ occaílám pêra o

Isberem enganar 3 Sc o que de

alguém fofpeita maí,moíiralhe

o caminho pêra íer mao: d'aqui

vem a refoluçam dos pruden-

tes,que quem alguma vez nam
fabe diífimular, nam deve go-

vernar : porque hà couías, nas

quaes(como diz o mefmo Phi-

lofopho íj he melhor permitir

enganos, que moítrar defeon-

fianças : In cjuibufdam rebrn fatias

eapi^uam âifiâere.

7 Grande prudência fe

requere

^Àrmo da

Ccpdnha.

P. Diogo

Miram a

j

todos -os of

fidos qi&r

ria ajsijlir

h
Sen. li. 2. de ira

J

c.ij. Quifijuc

sibi ctedi vult', !

& f letCcjiie ip- ,j

fam fi.ii} obli-
'"

gac lides h»bu
"

Ser., epift.j.adj

j
fallcrc docue-
lunr.dú falliti-

1
mêt,& alijspec

candi ius lufpi

sando feceiúc.

ejldi

Quâto cô-

vé í/i/si'

mular.

Senc. lib.x.dc

ira, e.xj.
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governar com- /

i

Auguft.Quzll.

ver. St novi tef-

ramêti.Si pcc-
cantiòus refpô

liças ad singu-

la.nõ cioeritu-

bipecces>

Gieçor.Naz in

' Apol. Re vera

!
iniíu vi Jctnr

efie ar3 aim"i,&
1 tlilciplina diíci

' plinautm homi
i nemteaetc.

Grlarti.lib i 3.

fe-SS- i

Jnítar cxcelsi

cuiulliãmorc-

tis orbes fubi.i

elos aijualirei,

&cuto gravira-

tccière. . I

Qofelho, q,

S. Iqjiacio

aeo ao P.

DtogoMi

:

râm.

i>equere pêra

mun idades grandes; &aílim co

mo com o demafiado cjefcuydo

do prelado feafroixam os íub-

dicos na virtude ; afim com a

demaíiada feveridade fe exaí

pèram; & como diz. íanólo A-

goítinho,
1 quem quer emendar

codas as occaííoens de pecca-

dos,nam lhe faltará alguma oc-

cafiám em que venha a peccar •

& porque o íuperior ha de to-

mar o caminho entre eíles do-

us baixos
,
por iíTonim háofri-

cio mais diffkultoío de apren-j

tíer,que o de íaber governar, Sc

daqui vem chamar Sam Gre-

gório m Nazi inzeno ao bom
governo

} ^Ars

•

J
artium

s (gr difçipli-

naj,ijciflmãrum, Arte das artes,&
feiencia das feiencias . E , pêra

que ò bõ Padre Diogo Miram
entendefle

,
que efta fua nimia

vigilância, & demafiada. aííiíle-

cia,por íy meímo , às oceupa-

çoens dos outros , nam eram a-

juíladas ao governo,que fancto

ígnacio queria naCompanhia,

lhe eícreveo o meímo fan&o

hurra carta , da qual fala o Pa-

dre Orlandinon * na qual, com
celeílial prudência, o advertio,

que temperaíTe aquella ííia foli-

cita nimiedade , & que fe íem-

braííe, que nam era obngaçam
de fuperior mayoi\meteríè nos

qffícios temporaes da caía
5 &

que hum Provincial havia de

fer como hum primeiro motor

das) efpheras celeíliaes
, que

T O 1 ^inm da

nam decendo do feu fupremo ff4n^a

eco
,

por meyo dos outros i

1 ^
moveis communica' fuás influ-

encias à terra,com igualdade, â

com gravidade. . !

o Em quanto o Padrej

Provincial Diogo Miram n-am]

guardou efte coníelho^emtudo!

fe queria meter , & por illo nosj

fubditos havia defgoílos
; &\

com files cada dia creciam â\j

fiudades do Padre meílre Si-

mam
, as lembranças de feu bõ

tempo, Sc os defejos, 8c preten-

foes cie o ter outra vez por pay,

&de o lograr porProvincial- pa-

rece ndolhes, que fó efte remé-
dio poderiam ter/ pêra gozar
da íerenidade de feu governo,

por mais que élle jà nam trata-
j

va fenam das contemplaçoens
docéo , & fentia haver ainda

quem d'elle fe lembraííe. Com
tudo bem fe deixava ver

, que
em quanto o Padre M. Simam
eíliveíTe em Portugal,aindaque

foíTe no retiro de Sam Fins, ha-

viam os Religiofos de fufpirar

por elle : & em quanto elle, ou
nam tornaíTe aos governar , ou
elles nam perdeíTem eítas efpe-

ranças, com fua aufencia,

nam poderia amai-

nar eira ma-

ré ta.

mt *

CA-
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i Mãtíiia S.

i

lgnacio

'•darás de-

widas gra

g D.loam.

GAPÍTVLO XXXV.

Manda [anão Ignacio por

Vifitãiora Portugal y o Pa-

dfe Miguelde Torress efcre-

'DB a elRej , Cobre a mudança

do Padre meftre Simam ; ref

pondelhe fita Alteia ?í§ -

partefeo Padrepêra

o Rejno deA-

raganu

i r | i Eve aviíb fan&o íg-

|

nacio em Roma, doA qae paííava cm Por-

tugal- & tratou logo,como tam

vigilante, de aquietar eftes def

goftos ; & pêra iífco tomoa efte

íeguinte meyo. Havia tempos,

que elle deíejava mandar huma
peííoa de autoridade,que vieífe

a Portugal beijar a mam ao fe-

reniííimo ReyDom Ioam o III.

(como a glorioíò fúdador defta

província, primeiro proté&or,

& o roais infigne bemfeitor da

Companhia) & lhe dèífe as de-

vidas graças
,
por tam magnifi-

cas merces,em feunome, & de

toda a Companhia , fuppoíto

que elle nam podia vir em pef

foa comprir com cila tam pre-

ciíã obrigaçam
;
pêra ifto efco-

lheo o padre Miguel de Tor-
res, Reytor, que entam era no

noífo Collegio de Salamanca,

& Doutor em Theologia, pela
j

Vniveiíídade de Alcalà, peííoa
j

de grande refpeito,de quem fa-

larei na íègunda parte. E pêra

que vieíTe coro mais autorida-

de , lhe deo o cargo de Vifita-

dor dcfta província. Alem d'e-

íle devido reconhecimêto, que

o novo Vifitador vinha tribu-

tar ao auguftiffimo Rey, o prin-

cipal negocio, que com elle tra-

zia,era pedirlhe défíe íua Alte-

za amorófa licença ao padre

meftre Simam
,

pêra íàhirde

Portugal,& hir governar a pro

vincia de Aragám, declarando

por carta fua, ascaufas
,
que o

moviam, em o Senhor ', a fazer

efta mudança.

i ReCebeo o podefóíb

Rey efta humilde embaixada

do fervo de Deos íattdo Igna-

cio , com grande benevolên-

cia , & com muita fatisfa-

çam da peííoa do Doutor Mi-

guel de Torres, por fer homem
de muy calificada virtude , de

raraprudencia,& notável auto-

ridade jdeferiolhe a tudo, & no

particular da mudança
,
que o

fan&o Patriarcha queria fazer

do padre meftre Simam
5
pofto

que o fereniísimo Rey a íentio
j

ao principio (pela muita conta,

que fazia da virtude,pmdencia,

& grandes talentos de tam in-

figne varam) com tudo foy tal

o refpeito , que teve â vontade,'

& parecer de noííb bemaven-

turado

^Anno da,

Copanhta

P.'Mifftel\

de Torres
j

foy homem

de muita

autorida-

de.
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V.

turado Padre,que cortando por

íeu godo próprio , deo liberal

liceça ao Padre meftre Simam,
pêra íahir de Portugal,

3 Refpondendoa 5* Igna-

cio com a leguinte carta
,
que

temos em noíío poder, que lhe

remeteo, por via do padre Euis

Gonçalves da Camara,qued'a-

ly a poucos mefes foy a Roma,
Como veremos adiante,

CARTA DELREY
Dom Ioam o terceiro;

pêra noíro lanoso Pa-

dre Ignacio ^fòbre a

mudança do Pa~- ;

dreftieftreSi-

'

matii»

Carta dei-

ReyperaS*

Ignacio,

&

uAdrz -mejlre Ignacio , recehi

cofias cartas, (êfrcom cila* muy-

to contentdtnemo
; (çfr,

houve,

porfèmço de nojfo Senhor y o que me

pedifles , acerca da mudança do fa*

dremefre Simam , o que fi.fex. da

\ t»4mrd,queo
JPàdre Luís Cjonçahes

\<Võ$ dirá
; ffi

podeis terpor muito

cem, qttefimprefolgarei defavorecer

! efta Companhia, pelo muitofrttito3que

r \>èjo,qu£'noffoSenhorpor ellaem meus

Reynosffi Senhoriosfazj,
fflporque,

acerca deftawinha vontade
, (fo de

\ toÂjmats d/t dttaCompanhia^ af
finte dascoufts delU,nejlaspartes, to-

ca Ao dtto Luís (jonçalpes
i aelleme

-remeto, (gjr lhe dareis inteiro credito,

o:
mm

Cap. XXXV.
1 8 X

j

em tudo o que de minhaparte vos dif-

[fer, Efcrita em Liskafm io.de U<-

neiro,de 1 j 5 3»

4 Ate aqui a carta do fe-

reniífimo Rey
;
& neftàlicença,

que deo, & refoluçam, que to-

mou , bem moftrou o grande
amor,que tinha à Companhia*
pois tantas moftras de benevo-
lência áo Padre meftre Simam,
mais eram fundadas naReíi-
giàm, cjue na pefloa, pofto que
efta fofle tam digna de fer efti-

máda
5
o que âppõteí aqui, pêra

que íe defenganem aígUns Re-
iigiofos

( quando íê virem efti-

mados no mundo) Sc fe perfua-

dam, que a eftimâ, que dVlles

fe fax , mais he por refpeito da
Religiàm, que proferiam, que
por cauíã dos talêtos,

èj pofsúê,

como a experiêcia tios moftra
em algum

, que tanto que dei-

xaram o habito
, que vertiam*

logo perderam o reípeito, que
lhes tinham.

5 Também temos em ftof

fo podei* a cana , que no mef-

mo tempo
, por efta occaíiàm,

efereveo elRey ao feu embai-

xador em Roma, que naquelle

tempo era ( como temos dito)

Dom AfTbnfo d'Alencâftre,

Commendador mor, a qual tã-

bem quero aqui referir,porque
a achey no cartório de Coim-
bra,& fempre fervirâ pêra mâ-
yor clareza do que himos con-

tando, & pêra entendermos o

Pfoijà do

amor, qel

Rèy iinhà

áCopanhiá

amor
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I
E/creve el

iReyaofeu

lemhaixa-

\ dor em Ro

ima.

amor-, que eíl:<e augiiíHísímo

'

Key nos tinha, Sc a boaopini-

àm , que formava da Compa-

nhia ; & itós animemos a faber

merecer femelhantes favores,

cõ termos iguaes meredmécos.

CARTA DELREf
Dom loam o terceiro,

pêra Dom Aífonío de

Alencaftre > commen-
daclor mor da ordem
de Chrifto r & jfeii

embaixador em

Ornwiwd&dor m)>f
ifimw}ôi

(çjp
amigo, ffit, psr algumas

myeffl de fímç§ dè mfio

Se?êôr, (^pw m<e &pm enviar ape~
,

dm d Padre mefirv }gnacio
y
Prtfofm

gtrd da Companhia dè ISSO', houve í

Par hem
,
que o Padre mefire Simam

deixajje 9 cargo de Prmnciai , tome

'-vos dim ú 'Padre Luís CjmçaJve^

que à efja corte vay , fohre algumss.

confias, quefiam do governe da dita úôb

panhia nevcjfarias
;

($* porque elk he

peJJody
de cuja virtudeJetras

y fáfrpm-*

dencia; tenho muita confiança, vos íkí

graãecerei muyto dardeslhe credito em

tudo o que da minha parte, acerca da

dita Companhia,
ffi

negócios delíamos

dfifier , (^ "fe compnr fiallardes em

a alguas mijas ao fianão Padre , (fa

alguns Cardeaes
, (ggr outras pefllxi,

fiakheis da rnmha partz ., vem a Mi-

getraa, 'que confio , .(gjr como,fiejundo

foubedo diro Lttts Çtr.ç-ãlvcs^ofizefics

na mnexaçam do mofíeirv deSam

loam -de Longavares, ijáfc em haver a

dat<a deUe,qt$e ?BaMpvrd:da
y 0f em

outms eoufits dd Gwipmhm , mi vos

ímifo agradeço , :^r me-hey nifiopof:

bempmdv de vós. Eficrua . vq&íp
boa, ^o.de Janeiro, dezjpp c s yl

•

i|
:,_- - ©mói

R E Y.

é ^Tani^que õ pa<S

guei de Torres tnrendeqjqdiíj

íiwi^lteea Ct inclinava a darji,-!

enriça ao padre rneítieSimàiÍY

;ér.a#âQíè- Ihee-ícrever a &im :

Fin&, Traria elle íâlgumaSífb-

Ihas de papel âfsmadas em bra-

ço j com o ftomè do nóíío Fan*

ctoPatriarehW ( tàfita erá fua

autoridade , & tâm grande a

tonta .qtte d'eliefeia o íàntlo)

pera qUe~c6torme o que acli|?-

íe no Rey , afsim eíèreveííe ao

padre meftre Simam, & aos

mais.q pera exectíçam deíle ne

gocio foíTem necèííariosjdeítas

cartas mandou
1

l£go humâ ao

padre meftre Simaiia , na cjuâl

íè lhe ordenava
,
que deixarído

a eílancia de S^Fins , fe foííe a

tomar o governo da província

de Afagam» •

7 Nam foram neceííarios

mais aviíòs pera o Padre, como
\ Partert

tam verdadeiro obediente , fe\ooo P.M.
por logo a caminho pera Lifc simam di

boa, pera que havendo t>b€nc-i
,s"r',7/-^!

placitq
ih i —«IMtr li i i
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Livro terceiro. Câp.XXXVI. m
placito real, i de que atè entam

lhe nam conftava (porque nam
tinha ainda recebida a ordem
de fua Alteza ) fe partiííe pêra

onde a obediência lhe ordena-

va; pofto que tinha reípondi-

do ao fàncto Patriarcha , que

cTperava do muito amor que
j

I mm fô$ mis m "fe |
Lhe. merecia , o eículaíle da j J J

temo nos annosy me an-

douférade Yor^

GA PI TVLO XXXVL

Cimo o fadte meftre Simam

chegoa a Romã , &-fe vw
com o fancio?atriarcbáIg-

quelle novo governo,& fe con

lentaífe com elle deixar Por-

tu^al , dandolhe licença peral

hir a Roma, alançarfc a feus

pês, & tomar a bençam de tam
bom pay , & amigo em o Se-

\

nhor. Vindo pois o Padre me-

;

ftre Simam de Coimbra pêra

Tomar , recebeq a carta.do fe-

rciíiííimo Rey , da qual enten-

deo a conformidade
,
que to-

;

mava com o parecer do íancto'

Patriarcha; 8c logo, com nota-

!

vel refoluçam , digna de hum
j

varam tam Apoftolico,& com-

1

panheiro tam familiar de hum
|

tam grande íanéto , íèm paííar'

. mais avante,fem mais deten-

ça,nem apparelho , fe

partio cTaly" pêra

o Reyno de A-

ragára-

tugal

Om tam valente re-

foluçam, oomo vi-

mos, 8c com tam ce-

ga , 8c
y
valerofa obediência , fe

partio logo o padre meftre Si^

mam da villa de Tomar,perao
Reyno de Aragâm, hindo fem-

pfe com grandes eíperanças de

ter alguma repofta das cartas,

que eíc reverá ao íãn&o Patri-

archa
,
pêra que o eícuíàíTe do

governo da província de Ara-

gám . Nefte caminho lhe íb-

breveyo huma grave enfermi-

dade
,
por onde lhe foy necef-

fario tornar atrás,& deteríè em
hum hofpítal , aonde lhe nam
faltava mais que a prefertça dos

noííos Religiofos , a quem elle

tanto amava.

2 Nefte comenos teve nua

carta dè noíío S. P. elerita em
Mayo de i j j 3. chéa de toda a

benignidadé,&moftrasde verda

deiroamorma qual por êtao e£
cu fava da partida pêra Afagam,

Efcufa S.

lgndth ao
/,

PM$h?:<,\

da hidd <-< í

dragam.
,

Ddd &lh(
i ifêli èé» á .

» « *"W»^-
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Qfferecem

ao P.M.Si

mam hum
Breve, pê-

ra refidir

emPortu-

& lhe ordenava,que foffc aRo
ma, a.veríecorn elle. Grande

foy a alegria,que o Padre rece-

beo com efta carta;& porque o

muito gofto, que tinha de hir

ver aíèu antigo,' & amoroíò

pay' Ignacio , lhe fazia ti-

rar forças da fraqueza, aífim

fraco,& indefpofto como eíta-

va , fe poz logo a caminho,

guardando pelas eftradas , &
eftalagens a ordem daòraçarn,

Sc exercícios eípirituaes
(
que

aprendera de.feu meftre íancto

Ignacio, nos largos, Sc traba-

lhoíòs caminhos
, qíie com el-

le tinha andado ) atè que final-

mente , com grande alegria de

íua alma
, aviltou os defejados

muros d'aquella cidade, cabe-

ça do mundo , & da Religiàm

catholica.

•3 Tanto que chegou
a Roma, nam fakou que lhe

meteííe na rnàm hum Breve

Apoftolico
, paífado á inftan-

cia de peííoas illuftres de Por-
tugal; pelo qual(cõforme acho
eícrito ) a lãndidade do Papa
lulio III. lhe dava licença pêra
poder reíidir na corte de Por-
tugal, ou aonde foífe mais con: .

folaçam íua. Recebéo o Padre o
Breve, por nam parecer que
defprezava tam illuítres perfo-

nagens,como eram os que o ti-

nham impetrado- fentio porém
muito

8 ;
haver quem cuydaííe

delie, que lhe podia fazer gra-
ça , quem o queria deter em

'
'

' II É I I _ J^H| I

Orland !iV»>4,

n.6.Ioao.F«í,

canrff feeuu.s

to.Viroi iiiuift.

SoClCt.íoi Bfi(>

Çto^m fe-

Lisboa
,
quando o icu Pacnar-

cha íân&o o chamava peraRo-

ma •> .Sc logo fe foy lançar aos

pés dofancto Geral, oíferecen-

dofe a fy , & entiegandolhe o

Breve. Efta he a noticia , que

entre nòs há defte Breve , & a

temos por mais certa,que a que

dam delle , em outra forma

muy d iveria , alguns autores

menos bé enformados, &pouco

affeiçoaios às coufas de Portu-

gal

4 Nam fe pó Je explicar a

grande confolaçam, & alegria, {ftej<

que recebéo o e/pinto de ían- °€S
-
J&tia

<ào ígnacio,com â viítadetam

amado írmam, & companheiro

feuma fundaçam da Cõpanhia,

Sc em íuas peregrinaçoens,par

ticularmente vendoo tam ío-

gei to nas mãos da obediência,

íem querer ufar do Breve
,
que

J

lhe ofTerecèram , como quem
mais eftimava a íbgeiçam

,

que tinha a feu fuperior

em Roma, que á liberdade,

que lhe procuravam os cor-

tesãos em Lisboa . Deteveo
noíío íânóto Patriarcha por

algum tempo
(

no qual o

Padre meftre Simam lhe deo

larga conta de íy , das cou-

fas de Portugal , dos pro-

greííos d'efta Província, das

miííoens , efue tinha manda-

do à índia /act Braíil , &
a Congo ; 8c muy em par-

ticular lhe contou as mui

tas obrigaçoens, que tinhamos

ao
. .
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Lzot tercuro. Cap.XXXFL T 87
ao fereniííimo Rey Dom Ioam

|
Cidade, & continuo exerci-

o terceiro;& referindolhe muy cio de fervente óraçam , &
rara humildadejajudando gra-

damente aos no0bs Com pra-

ticas fahctas, com bons coníè-

por menor todos os mais • fu-

ceííbs das couíãs de Portugal,

que pêra o fancto Padre ,
é-

ram de gratiílima fatisfoçam,

communicando o fanélocom
elle as couías de importância

da Companhia. Sfas defejan-

do o Padre meftre Simam retir

rarfe totalmente de negócios,

pêra algua parte, em que fe pu-

deffe dar todo a Deos^pedio li- 1

cença a noíTo fancto Padre,pe-

,

; ra hir em peregrinaçam a Ieru-

1

fale , como no principio de Tua)

çõveríam com elle tinha trata-!

dOj& com os mais companhei-

ros : dada a licença(com gran-

des envejas de noíío fancto Pa-

triarcha
,
pelo nam poder acõ-

panhar)fe partio, cõ efte intéto,

pêra Veneza, aõde eílando ef

perando a primeira embarca-

çam pêra Chipre, tomou a en-

fermar *de tal maneira, que lhe

nam foy pofivel levar adiante

efta íancta peregrinaçam , que

jà em outro tempo in te ri rara

com ò meímo fanào fundador,

íèm lhe íêr pofsivel levala ao

cabo.

y Vendo pois, que nam
podia executar eíta refoluçam,

havida licenía , fe recolheo a

Hefpanha , aonde viveo mui-

tos annos enj o Collegio de

Murcia, & em alguns outros

das Províncias de Cáftella

,

com notável exemplo de fan-

Ihos , &fobre tndo com o fan

do exemplo de íua vida; & po-

íto^ noíTo glorio foPatriarcha,

tendoo nas partes de Caítella,

queria cíefcãíar neIIè,cometen-

dolhe fuás vezes^&rpoderes, pê-

ra em todos os negócios de im*

portãcia fe fazer o q sUe>& o P.

António de Araòs aífentatTem:

cõ tudo op.M. Simam fe cqn-

íèrvou íèmpre em tanta humil-

dade, & encolhiméto".que nara \710s,

queria ufar dos podere^q tinha

de Provincial ,& collateraí do
P.AraoSjfenam em algus caíbs,

em qomeímoS.P.lheefcrevia,

encõmendandolhe com parti-

culares rezoens,que acodiííe &
algum negocio de muita im-

portância, & éntam o fazia, cõ
tanta prudência

, que todos ti-

nham como oráculo do céo, a

reíoluçam, que fahia de hú va^

j

ràm tam exercitado em gover-

I nos,& tam humilde, que nam
1 queria governar.

I 6 Deita maneira paífou mui-

. tos anos de íua vida em Roma,
& em Caftella, experimentan-

do a bemaventurança da vi-

da particular
,
que sò fabe

lograr quem a íàbe eftímar;

que na verdade íâm gran-

des os perigos , a que eftam

expoítos os Prelados , & os

ketiroufe

digover-

Ddd 2 iupé-
BaapÉaiÉiièiMíi^a^-
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A grandes

perigos ef-

tam expof

tos os Ju-

periores.

D. Amb.in fuo

Fattoiali.

D. Grego. j.p,

Faíloralis eu-
r2,admon.27.
Plcrúmq; étiã

iurtoseum têpa
ralispocemia

fuftollic, vcJut

in laqueú culpa

comprehSdic.

Gen.ç.3/, "3
Iftacl diligebat

Iofeph fupei
omnesfilios.

Gen. 49,0.10.

íuperiores, pois tem á íua con-

ta haver de dar conta de tan-

tos íubditos; antes quanto ma-

yores foram os governos
,
que

tiveram , tanto mais eftrei-

tas feràm as contas , tjue lhes

pediram * conforme a fen-

tença, de Sanóto
b Ambroíío,

Cui ^lus credimr j,' bltk ab eo ex-

tgimr . E ninguém cuyde, que
eftà izentó de perigar , fe

eftiver ao leme da prelafia

;

porque (^como teftifica Sam
Gregório * Magno ) ate "aos

varoens juítos arma o diabo

'

laços , entre as 'redes do go-

verno : & por iífonâmhe pro-

va: de mayor amor o defpacho

do melhor mando- como bem
fe vioem Iacob

d
jòqual aman-

do mais a Ioíèpri,d!o que a Ju-

das , como teftifica a Efcrip-

tura ; com tudo a Iudas menos
amado , & nam a Iofeph mais

querido, entregou o íceptro

de Ifrael, como quem antes o
queria ver no remanío da vida

particular,que nas aníias,& nos

perigos,que neceííariaméte ha-
via de ter,governãdo os outros,

& cançandofe a íy.

7 Acho porém eferito, q
alguas vezes ufou de feus pode-
res, principalméte quãdo aííi lho
ordenava oP.gêral daCõpanhia,
como foy entre outros caíòs hu,

em q lhe cometèo, q averiguaf

fe certa duvida, qhavia entre os

Reytores de doasCollegios da
Cõpanhia,fobre huma peça de

muita importância, que cadahú

delles dizia, éj
pertencia ao Teu

Cóilegio,alleg3ndo peia ifto as

rezoês,q havia;& como ambos

cuydavam,q tinha por fy a juf

tiça,& q c
sò procuravam o bem

comum do Gollegio,fem tratar

de couíâ íua própria
7

, era o leti-

gio mayor, & a porfia mais cõ-

troverfa. Remeteofe o negocio

pòr vezes a noífo Padre geVal,

o qual , deíèjando muito de o

aquietar , o cometéo ao padre

meftre Simam, pedindolhe que

o quizeííe reíolver , Sc levar ao

cabo;oqual bem rrioftrou ília

grande prudência, & bom go-

verno, na induftria, que teve,

pêra aquietar' , Sc fazer' ca-

pazes da rezam aos dous Rey-

tores' t Depois de hir vifi-

tar aquèlles Collegios, &ou-.

vir ambos os f íuperiores ; ven-i

do a dificuldade, qae havia em
os compor , tratou de levar por

traça., o que nam' podia averi-

guar por rezàm;& aífim trocou

os ditos dous Reytores, pondo
hum no Gollegio, aonde o ou-

' tro eftava ; feito ifto, mandou
os arrezoar fobre a peça da

contenda
j
poièm elles com a

mudança dos Collegios , tam-

bém mudaram das opinioens,

porquejàcádahum pretendia a

peça pêra o Collegio
%
pêra on-

de fe mudara , 8c íè aproveita-

vam das mefmas rezoens,com

que d'antes cada hum d'elles

cõtrariava a pretéçam do outro.

Vendo

Notarei

induftriti

do P.M.sfa
mam em
[eu gover

\

no.
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V >

Occafiám

tuçaL

Vendo iíto o padre meítre Si-

mam, os convenceo primeira-

mente com a variedade de feu

próprio juizo, moítrandolhes

evidentemente, que mais íe re-

giam pelo rumo errado da af-

teiçam
,
que peto norte certo

da boa rezam. Lop-o. com to-

da a liberdade , & reíolaçam,

determinou o que melhor lhe

pareceo , fem ouíàrom a refi-

ítir , nem repugnar
, julgando

elles ( como lucedeo às, duas

litigantes diante de Saíaniam,

quando Te aquietaram com a

íentença
, quelhedeo) que

nam íe podia vir com embar-

gos a quem julgava as coufas,

nam íeguindo .as leys da pai-

xam, mas íêgundoâs regras da

verdade.

8 AflimefteveoP.M.Si-

mam neítaquietaçam de vida,

venerado de todos aquelles Pa-

dr'es,&Irmãos,como pay de to-

dos em o Senhor,& íummamé-
tedeíèjado, & íufpírado deita

província de Portugal r que sé-

pre teve hua íãncta enveja aos

outros Reynos, por lhe reterê-

j

&nam reííituírem o teíòuro de

tamaílínala.do varam
; até que

no anno de- 1571. congrégan-

doíè a Companhia univeríal

em Roma, pêra eieiçam do
quarto geral

, que foy o Padre

Everardo Mercuriano y pelas

grandes inítancias, que íe fi-

zeram deita província ( &
por -outras rezoens mais uni-

veríaes
,
que moveram aomef-

mo Padre geral) nos fez re£

tituir, depois de muitos ánftòs»

tam grande penhor de fanóti-

dade :, pêra que pois em vida

nos tinha fundada eíta Provín-

cia, com feus glôrioíos traba-

lhos , depois morto nos ámpa-
raífe com íuas prezadas relí-

quias»

CAPÍTV.LO XXXVli.:

Como o Padre inefin Simam,

depois de mudos annos.tornou

a Portugal
'
, 8 de ateimas

f • ri

coâjas mais notáveis,que nejte

tempo lhe fucedéfam
; &

de fua ultima en-

fermidade, .*

índa que neftâ' hí^

floria ordínariarnêtê

nos hiiiios accõmô-
d&ndoaos ánnos, tambê himoà
principalméte feguindo ás oe£
íoâs; & por iíío nam me íogeí-

to tanto a fazer annaes* que
quando he neceííario à clare-

za da hiítoria,&melhor noticia

das couías, nam haja de contar

no anno, que for íegnindo, os

caíòs , que niuico adiante lu-

cedéram • conforme a iíid,

poíto que a fancta morte do
Padre meítre Simatn íucedeo
muitos annos , depois do de

' Ddd
3 1551,
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Terna, a

Portugal

eP.M.Si-

mam.

\
Notável

afo, cjlhe

3'leoem

Ma de

nJe.

i
5 j i. que hia-mos hiftorian

do ; com tudo, porque o lugar

agora nos convida • & porq elle

he o' principal íogeito defta

primeira parte,a que himos da-

do fim, me pareceo concluir

com /uascoufas; pofto que por;

outra parte nunca d'ellas qui-

fe ramos íahif.

2 Foy redimido ã Portu-

gal o padre meftre Simam(por

ordem do reverendo Padre E-

verardo Mercuriano
,
quarto

Geral da Companhia ) no an-

no de 15 74. carregado de dias,

& muito mais de merecimen-

tos,depois de haver quaíi vinte

annos, que por obediência fe

aufentàra d'efte íleyno,os qua-

es todos gaftou em exercícios

deóraçam, contemplaçam, &
fancta humildade, & em fervi-

ço do próximo, conforme os in-

ftitutos da Companhia, que el-

le tanto eftimava. Chegando a

Portugal, lhe aconteceram du-

as couíàs , digjnas de fe referirê

nefte lugar.

3 A primeira forque
hindo a entre Douro, & Mi-
nho , & entrando em Villa

de Conde (por lhe ficar no ca-

minho ; que trazia
) pergun-

tando pelo juiz dos órfãos,

por nome Diniz Pinto
, o

foy logo demandar a íua ca-

fa . Tanto que o juiz do;
órfãos o vio diante deferis ò-

lhos ,• ncou nam menos alegre

com eíla vifta,que alvoroçado,

Sc eípancado ,. com a repentina

chegada de tam milagroío va-

rim , q havia mais de trinta an-

nos,^como elle dizia, lhe tinha

prophetizado três couíàs,&fen

do cumpridas as du*as, sò falta-

va a terceira, 'de que elle já ne-

nhum cafo fazia, por faber que

havia tantos annos andava o

Padre aufente por Reynos ef-

tranhos, ^ provincias tam re-

montadas de Portugal : a pri-

meira coufa foy, que lhe difle o

Padre ernCoimbra ( fendo aly

eftudante odito Diniz .Pinte)

que pofto que era Theologo,

nam- havia de tomar eftado

eceíeíiaftico :'& aííim foy
7í
por-

que andando os tempos , íè ca-

fou
(
cumprindofe defta manei-

ra o que o Padre lhe tinha di-

to . A fegunda couíà, que lhe

diííe,foy,que emVilla de Con-
de(donde nam era naturaljha-

via de edificar humas caías no-

vas, pêra fua habitaçam,naquel

la terra. A terceira, que o pa-

dre meftre Simam lhe diíTe,

foy, que nas mefmas caías , de-

pois de muitos annos , o havia

de hir a vifitar: as duas primei-

1

ras promeíías jâ eftavam muy
bem cumpridas,porqueelle to-

mou o eftado de cafado,&nam
de ecclefiaftico -

y
era juiz dos

órfãos em Villa de Conde , &
as cafis, em que morava, eram 1

novas
,
que elle mefmo tinha

edificado.

4 Pouco caíôpore'm fazia

Comofecal
frio oqo\
P. tinha

j

dito.

—
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\
v-5-ej»

\tújirimê-

ta Jaou-

tmpromej

íà o juiz do cumprimento da

\ terceira prometia, porque ainJa

que ao principio, quando dei-

xou a Theologia pelo matri-

monio > fe confolava com euy-

dar,que punha por obra a pro-

phecia do padre míftreSimam,

tendo aquí.lle caíàmento por

quaíi miíagrQÍô,&ordenado do

ceo , pois fora previfto por tal

fervo do Senhor; Sc confirman-

do fe ainda mus niílj, quando,-

d*aíy a alguns anno;, fc-vio em
Vilía de Conde , & com bens;'

que lhe davana poíTes,pera edi-

ficar caías de novo (que també

tinha por milagroías, por caufa

da promeíTa do padre meífre

Simamj^com tijdo, andando os

annos , & com elles vindo al-

guns defgoítos
,
que os tempos

neceííariamente trazem a hum
homem caiado, com família,

&

mais obrigaçoens do matrimo-

nio;& fobre tuclojfabendo, que

eflava tam íonge de Portugal

o padre medre Simam , 8c de

aíTento em Reynos eítranhos;

jà eftava quaíi defcon fiado , &
tinha perdida a opiniam doca-

famento milagroío , & o con-

ceito das caías.prophetizadas;

julgado, que aqueíles dous pri-

meiros íucceflfos feriam a caio,

pois nam via cumprido o ter-

ceiro.

5 Senam quando, eftando

hum dia mais defcuydado,def

pachando fobre a mefa hum
feito, pertencente a feu offieio,

jciD hum apoíento das fuás ca

ias novas , fubitamente ve en-

trarlhe pela porta o padre me-
fue Simamj reparou poièm no
que via , Sc aflegurandojè que
elle era , ao principio ficou co-

mo enleado, pois tinha diante

de feus olhos o que tanto defe-

java,& o que nada menos eípe-

rava
;

tanto que tornou em fy,

daquelle fubico alvoroço
, íèm

efperar mais demoras , lança a

mefa por terra , vay corren-

do ao Padre
, deitafe a feus pés,

peito por terra, chorando mui-
tas lagrimas de prazer, 8c ale-

gria, 8c engrandecendo o Se-

nhor, por ver aílim.á rifca cum-
prido o q,com feu efpirito, feus

fervos tato de antemàm eftam

prevendo . Efte cafo cofrtou

muitas vezes Diniz Pinto, com
jtaes circunílancias

J& com tan-

ta certeza, que podemos pia-

mente crer, que revelou Deos
aquelies" fuceííos ao Padre; que
o Senhor cuíluma fazer eftes

favores a feus íèrvos, 8c ainda

que lhes encobre muitas còú-

fas, também lhes.manifefta al-

gumas, pêra que conhecendo o
pouco,que té de íy, reconheçam
o muito,que lhe vem de Deos.

.

6 O outro caio foy, que
vindo a Vifêo ,- á inftancia do

Bifpo Dom íorge de Afaide,

grande feu devoto í por íèr fi-

lho do primeiro Conde^da Ca-
ílanheira Dom António de A*
taide

;
, do qual por vezes diííe-

Ddd4 mos
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mos a muita amiíade, que tive-

ra com o padre rneítre Simam)

& paíTanda coro doos compa-

nheiros feus, por junto da villâ

de Bouzela, aonde nacéra , &
aonde ainda tinha huma irmã,

Sc muitos parentes muy honra-

dos , de muito reípdto > & os

melhores da terra ;nut!ca os cõ-

panheiros puderam acabar cõ

elíe, que e-ntraíTe na vilia \ pêra

ver lua pátria, confolar Tua ir-

mã, Sc íalar.com parentes,' que
tantos annos havia

,
que nám

tinha viíto; anres fe houve neí-

taoccaíiam, como verdadeiro

companheiro do grande Padre

Sam Francifco de Xavier
', que

tam notável exemplo nos dei-

xou neíte particular, vindo de
Roma pêra Portugal: affim pal-

iou o Padre rneítre Simam, por

junto de Bouzela
, pàtria.íua,

fem ver, riem mandar recado a

nenhum dos feus parenres,tudo

a fim de inítruir a íètis filhos

em Chriílo,naquelle fancto ô-

dio,&efquivança,queo mefmo
Senhor no feu Evangelho ef-

pera daquelles
, que o preten-

dem feguir com perfeiçam de
vida religiofa,a qual a primeira

coufa, queeníina, he deixar

cuy dados do mundo, & fopear

lembranças de parentes
} con-

forme a doutrina de Sam Pau-

lo, Gmtmm non aqmevi carm^fan-
gyim & quanto exemplo niíto

nos de#òPadre medre Simam,
podem julgar os que tantas vol

tas dam j! & tantos roáém fa-

zem , huns.por ver kus paren-

tes,, outros por vifitar íeus ami-

gos,

7 Ê n trott èm rim o pad re

rneítre Simam no feu Collegio

de Coimbra , a c] e!ie tinha lã-
j

cada a primeira pedra , Sc con-

tinuado, quanto pode, com a 1

obra, que agora via muyadian-
;

tada.Nam íè pode explicar por.

palavras, a confolaçara, que a-

quelle fancto Collegio,'& toda :

èfta Provincia teve , com a vi

íla, & preíènça de íèu muito a-

mado pay, que outra vez viam

reftítuido
j íèndo em todos o

alvoroço dobrado, aífim nos âo

ieu tempo
> pelo torfFarem a

I

ver , como nos que de novo a-

chava, porque nunca o tinham
yifto; todos o veneravam, co-

mo a varam íànéto, & a quem
deviam a fundaçam deita Pro-

víncia . Nam fe íatisfaziam os

Padres , & irmãos dê o ver, &
de ouvir fuás palavras de tanta

ediricaçam,& efpirito,que a to*

dos animava âo zelo, & perfei-
j

çam de noífo inftitntojfuas pra
j

ticas eram ían&as
}
& ordinária-

J

mente da origem,& princípios
]

da Companhia, que todos go-

fiavam grandemente de ouvir;
j

principalmente porque apoya-
va as palavras boas , com me-

j

lhores obras ; admiravamíê de !

ver a conítancia , com que ti-

nha perfeverado em luas mor-

!

tificaçoens, 8c bons di&ames;

Ccmo foy

fefiejado o

P.M.Simã

em Portu-

gal,

viam
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•

Efcufafe
(

de Jer con

fe/sor dkl-

ÂôyD.Se^

hafliam.

v iamno velho nos annos , mas
muy vigoroíòhoeípirito; reco-

nheciam o me frno exemplo de
íua pe(Toa,lembrandoíè do que
tinha dado nos tempos palia-

dos, & vendo a rara perfeveran-

ça
, com que continuava nas

meímas penitencias , íem ter

refpeito- a que vinha tam en-

trado na idade, & debilitado cõ

graves enfermidades, & traba-

lhos exceflí vos', paliados em ta-

tos caminhos. Nam foy menor
a alegria, que houve em todo o

Reyno na gente de fora , nos

feus antigos devotos, Sc conhe-

cidos , dos quaes ainda alguns

viviam, que o vinham viíitar,&

,

nam acabavam de fe perfuadir,

que o tinham ainda vivo,& di-

ante dos olhos»

8 Orneio Rey Dom
Sebaítia/n,que já eotám reyna-

va j lhe mandou dar as boas

vindas, tratado de o tomar por

feu Confeííor > em lugar do Pa-

dre Luis Gonçaíves(que entam
eftava muy doente) Sc ferviríe

delle em negócios de impor-

tância , mandandolhc íalar por

Dom Iorge d'Almeida
,

' Arce-

bifpo
,
que entam era de Lif-

boa- mas o fervo de Deos, com
grande conítancia, Sc inteireza

lè eícuíbu,por caufa de fua ida-

de,& indifpoíiçoens; 8c muito

mais pelo que fentia , & cuftu-

mava a dizer
,
que o paço en-

canta ; & quando íe quer dei-

xariam he poííivel íazelo; Sc

*—

"
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(

que jà nam era tempo pêra el-

l'letr
t
atar mais que do Rey da

gloria^ da corte do cea
! p Noanno de iyy6. em
17. de laneiro, íe teve congre-
gaçam geral em Lisboa, na ca-

la de Sam Roque; neíla fe a-

chou (com grande confolaçam
dos congregados ) o padre me-
ítre Simam , o qual foy nelia o
primeiro definidor,& o que tèá

vè o primeiro lugar, conforme
a ordem com que citavam af-

íentados
; nefta congregâçarfí-

íe acharam os Padres Leám
Henriques £ Manoel Alvare^
autor da Arte, íprge Serram,
Miguel de Soufa , Diogo Viei-
ra

, ígnac 1*0 Martins^ o Paútc
Mauricio,& outros, que elle ti-

nha recebido na Compânhia
?

Sc eram feus filhos efpirituàes

em o SenhoK
}.cõfolandofe; mui-

to com os ver, &nam fe fartan-

do elíes dè olhar, pêra feu anti-

go pay, Sc querido meftre, que
em Chrifto os gerara , & en fi-

nara: ouviam fuás palavras , . Sc

tomavam fuás refpoftas , como
fe fofTem dadas por hum orá-

culo
; reconhecendo nellè o

efpirito , com que fundara efta

Provinda; Sc lembrandofe do
primitivo tempo em que o ti-

veram por regra viva , porque
por palavra, , 8c exemplo lhes

eníínára o inílituto da Compa-
nhia, que já viam tam aq|

4

ecen>

tadaj& dilatada*

Nam foy pofíiveí gõ-10

ea-

chm è húâ,

congrega-

túm em
Portugal,
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I
Da occafi-

'ãm,qhou-
' w, pêra

adower.

zar efhProvincia por muito té-

po de tam grade be, & univer-

íalconfolaçam, que todos ti-

nham com a vifta , & exemplo

de tal pay $
porque paíTados al-

guns poucos annos, que gaftou

nefte Reyno,viíitando os prin-

cip^es Collegios, com grande

fruito,& coníblaçam cípirirual
j

de todos os padres , & Ir -

mãos ; recolhendofè finalmen-

te a Lisboa , citando na caía

de Sam Roque , lhe deo huma
j

febre, que le veyo a fazer con-
j

tinua, ãqual, porefpaço de

hum anno , o foy gaílando , 8c

comfummdo ; dandolhe Deos

em todo eíle largo tempo,

grandes occaíioens de mereci-

mento., pelas grandes dores
i

que padecia, que de dia lhe

tiravam o repoufo, & de rioi-

te ò privavam do íbno; íèm

ter outro alivio mais que o das

continuas lembranças da glo-

ria , & defejos da viíla de

Chrifto Senhor noíTo,cõ

quem eftava em per-

pétuos collo-

quios.

CA PI TV LO XXXVIIL

Da grande .paciência do P/?-

dte mefite Simam}em fita lar-

ga enfermidade .; do raro

exemplo
,
que nos deo-

e> de fiafaveia
morte.

i f~*\ Orno a febre era cõ-

§ tinua, de tal maneira
^-^ fe foy ateaíido,& cõ*

fumíndo aqueile corpo canfa-

do , & desfeito já com as peni-

; tencias,que os oííos quaíi fe lhe

enxergavam todos, tam diftin-

jtamente, que parecia mais hu-

|

ma imagem da morte, repre-

i lèntada naquella armaram de

oíTos, que corpo de homem vi-

vo-, que deita maneira quer

Deos algumas vezes apurar a

paciência de íeias fervos, como
lemos de muitos fanótos, & em
efpecial de Sam a Bafilio , de

quem fàbemos , que chegou a

nam ter mais que o eípirito da

vida coníervado nosoííos, Sc

cuberto com a pelle; & o mef-

mo dizia de íy,entre fuás quei-

xas, o fancto Iob, b quando con-

íumidas as carnes , tinha sò os

oííos pegados à pelle. Afsideí-

feito nefb oílada , viveo perto

de três mefes , com grande ef

panto dos médicos
, que nam

íabiam



fabiam como fe podia conler-

var o eípirito da vida naquelh

reprefcntaçam da marte: & ain

da que o fentimento de (eus

filhos efpirituaes era grande,

pelo verem aííim eítar penan

do,com tudo, o proveito, &edi-

fícaçam efpiritual, era mayor,

pelo grande exemplo, que nos

deo de paciência , & devacam,

neíla tam prolongada enfermi-

dade*

-2 Da paciência nam íèrà

neceíTario darmos grandes pro-

vas, á vida do muito>que íè pa-

dece em huma doença compri-

da; íò poíío dizer, que era pra-

tica ordinária dos médicos , &
enfermeiros

, que nunca viram
1

mayor moderaçam de-palavras,

& íoffrimento de agudas dores:

a de vacam íè manifeílava nos

abrazados defejos da gloria,

fervoroíòs eolloquios, & conti-

nuas jacnlatoi ias ao cèoj no al-

voroço, & alegria, com que fa-

lava, êt íufpirava por Chriíto,

repetindo muitas vezes aquel-

las palavras do Pfafmo, Ha
mihi quia mcolatus rriem prolongAtuâ

ett^c. Sentindo grandemente

77 ' dilatarfefeudeíkrro, &fufpi-
iidarles, \ r

que tinha rar>do por íe ver no ceo, diante

do ào.
,

da Mageíladé divina , em com-

panhia da Virgem facratiflima,

de quem fempre foy devotiííl;

moj chamando muitas vezes

por feu fancto companheiro,&
bom amigo.Q glbriofo P. fan-

éto, Ignacio, defejãdo de fe ver

Lavro terceiro. Cap.XXXVÍIL
jp j

no cèo com elle, & comos de*

'Crrandes \

mais primeiros Padres da Cõ-

panhia, a quem elle tinha aju-

dado a fundar tam fanétaReli*-

J giàm. E fe a enfermidade {co-

mo diz Sam Hieronymo e)hé ai

pedra de toque, que melhor
moura os quilates da virtude

do tempo da faude
j bem nhof-

trou
, neíla occafíàm, o padre

meítre Simâm o ouro de fua

rara paciencia,& as riquezas de

feu grande foffrimento
j

pois

nam bailou a fraqueza do cor-

p:^ pêra debilitar as Torças do

ípiritoj podíamos dizer delle cõ

Sam Paulo,que entam era va-

lente
, quando eftava enfermo,

úÀp infirmar, tuncpatèns
!

jltfn\ por~

que aos Sandos (coroo dizia o

mefmo Apoílolo B
) na doença

íè apura a paciécia,& na enfer-

midade íe aperfeiçoa a virtude*

3 Antes de lalleceralgMs

mefes, tinha rogado a hum Re-
ligiofo feu particular amigo , cj

quando entendeííe dos médi-

cos, que tinham qualquer ácf-

coníiançà de fua vida, lho ^zef-

íe logo a faber , aííegUrandoo,
j

que íhe nam podia trazer nova

mais alegre : & quando fmàl-

mcnco o Padre lhe deo efte a-

viíõ , de domo os médicos di-

ziam,que cedo acabaria a vida;

perguntou, com toda a fegu-

rança, fe havia de fer logo- rei-

pondendolhe o Padre, que ain-

da duraria todo o diícurfo d"a-

quella lua j nam íè poJe crer o

)

leíltí-

Hier. inEpifl.

(^uid borii ha-

bent fanicas lã.

gOEOÍlendit.

ii:ad(jore.i».

n. io.

'.Siadéor.c.ii.

n.ç>. Vutuí in

infirrhitat*. ptj

fieutii.

Comofea-

legroucõa

nova, da

morte.
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mi
íèntimento,que moftrou, dize-

do eftas formaes palavras.^'?^

Senhor , que amd-a- Iveyde ejlar tanto

lémPofcm voí per^ "vinde Senhor^ vin-'

[ de 2)eos da minha alma ; vinde, fêfc .

nam queirais tardar, bom 1 B SZJ.

Nas ultimas fomanas de fna vi-

da íignificou,que teria particu-

lar eon/òlaçam , fe odeixaíTem

eftar sò, fem o eftorvo das con-

tinuas viíuas dos Padres , Sc Ir-

mãos
,
que lhe nam íãhiam do

cubículo : todos eftes dias , 6c

noites gaitou em praticas , &
còlloquios com Deos , com. a

mais notável alegria
,
que ima-

ginar fe pôde ; os olhos íempre

fitos nocèo,as lagrimas corrén-

dolhe em fio pelo roílo abai-

xo-; outras vezes batendo nos

peitos; pedindo perdàm de fuás

culpas^ louvando ao Creador,

pelas, mercês, que de Tua liberal
! & íiiípi-iiiárn tinha recebido

rando pela gloria,corn tam gra-

de alvoroçOjCom tanta alegria,

Sc certeza de íua íalvaçam (co-

mo o pôde eftar dacommenda
quem tem já na màm a porta-

ria real , pêra delia hír tomar
pofle) & por mais que os difci-

pulos
3& amigos (como antiga*

mente fizeram ao grande Pa-

dre S. Martinho h
j lhe diziam,

que fe nam canfaíTe tanto, pois

eílava tam fraco,& com tantas

doresmada d'ifto admitia, dizê-

do
,
que o deixaíL-m aliviar có

Deos
,
porque sò efte. deícanfo

tinha, & ío efte uefejava ter.

is 4 Com efta doença íer

tam comprida
,
qae parlou de

anno, & tam rigorola
,

que o

paz no eítremo , em que diííe-

mos.que parecia huma imagem
viva da morte , he couíà, que

mete efpanto,o que acho eícri-

to , que em toda efta doença,

quiz confervar j & em efFeiro

guardou, o rigor da'|)eniten€!a.

que em fua vida tinfratiíàdo,

dormindo fempre veftido, fero

tirar mais que a roupeta. E pê-

ra nos dar a todos exemplo de

verdadeiro pobre de eípifko,&

de todo ficar' defâpegado do
mundo,poisd'eIIejâ nam.tinha

i

mais que a.peíle feca
3
Sc õsoíTos

quaíi mirrados ,pedio ao Padre

Prepoíito.da cala de Sam Ro-
que^que era o Padre íorge Ser-

ram
,
que lhe manda íTe tirar da

fua camâra , tudo quanto nella

houveííe,pera lhe ficar aquella

confolaçamdeíè ver como ou-

tro Sam Francifco pobre , &
defpido de- todas as coufas

temporá es
,
pêra morrer nu co-

mo Chrifto , & com Chrifto>

aííim fe executou logo ; Sc ain-

da que as alfayas,qite lhe acha-

ram, foram pobriíi
T

imas,& pou-

quiííimasjcõ tudojComodizCaf
fiano.

, ninguém hà,q nam te-

nha riquezas que deixar, Te fa-

be ter verdadeiro affeéto
,
pêra

as defprezar. Ditoíò Padre,que
pode deixar tudo, antes de tu-

do o deixar
;

tendo tanto me-
reci meto em largar efte pouco,

como

Na doença..
-r '

cojervcu o

ri<ror cia i

pefíjfêàa. I

Defuagrã
de pohreÁ

za,

Cafsin.de inft.

monjc c 17
Vimerfisteníi-

ciovit faculta-

tibus mundi,
ouicuq; aíTecltf

pofsidêdi eam
amjufavit.
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i como fe em execução! deixaffe

muito
;
porque aonde faltava a

fazenda , íobejava o afFecto:

vendoíè muy coníòlado, por-

que fe achava fem cuydado

iccebèo o âj^iíJE rap Sae^mê-
]

to, rompendo em lagrimas iam
j

impetuofas, que a todos os cir-

cundantes cauíou o mefmo ef-

feito; chorando , & lòluçândo
nenhum da terra

, sò abraçado I com devacam- depois diíto re-

com Chrifto era fua Cruz : di-
1 J cebeo a extrema uncàm , eom

Devacam
cõ q reee-

leo o via-

rico, Çef a

uncâm.

zendo com o Apoftolo,que ne

nhuma couía queria fenam a

!

Cltriito crucificado.

j E como a doença íoy

tam prolongada (& nelia o vi-

gor do efpirito , & preíença do

juizo,fempre o mefmo na enfer

midade,qd ates tivera na fá»de)

houve largo tépò pêra muy de

propofito, 3c cõ gradeexacçam

fazer confiíTám géraí de toda

íua vida,cõ muitas lagrimas, &
moftras de verdadeira concri-

çam: &entendendo,que fe hia

acabado o termo de íua peregri

naçam,pedio,^ lhe trouxeílem/

o íànctifíimo Sacramento
,
pori

modo deviatico,eftado a cama-

1

olnefmo acordo dos fentidos,

refpondendo, & ajudando ao
íacerdote, com notável deva-

cam; & .vendoíè já com to-

das as obrigaçoens de Chri-
fkirmtarn bem compridas, nam
íe pode crer a confoiaçam , &
júbilos de alegria daquella di-

tofa alma*

6 Nam íe eíqúeceo po-

rém (entre eílès favores do eéo,

<k próximas efperanças de ver

a Deos) dos feus amados Pa-
dres, & queridos Irmãos deíla

província; &aííí pedio ao Padre
ú

Jef
â/

Prepoíito, que lhe mandaííe ^L
ao íeu 'cubículo' todos os í?a- àr irmãos

dres
, & Irmãos d aquella caía, &fla Pr°-

tomo fe

rá cheyà dos Padres,& Irmãos,
j

! porque eííava de caminho pera
que vieram acompanhar o Se-

j

! o cêo,& fe queria defpedir del-

nhor ( como he cuftume entre '

lesj entraram os Padres poucas

viima.

nos) têdo o íacerdote o Senhor

nas mãos, lhe diífe eítas formães

palavras, cora grandiífímo afFe-

cto de fua alma, fiiflohe
c
/)omwe

itigum captmtatis mex, comj?Lceat ti-

bi 'Domine ut emas me,fejlina Xtomi-

*Kj(êjr defiende^ libera me
j dela-

tai, Senhor, ojugo de meu cati-

veiro; fede fervido, meu Deos,

de me livrar; apreíTaivos, Se-

nhor^ vinde a me libertar lo-

go, com profunda humildade,

i

horas antes deDeos o levar pe

ra fy,&pondo os olhos, cõ mui-

ta alegria,&amor,em cadahum
delles

, foy grande a confola*

çam,que teve, com ver tam bê

logrados tantos filhos
,
que

em Chrifto géràra; &defpedin-

dofe logo de todos
i
& de cada

hum em particular, dhes laçou

huma grande bençàm, que to-

dos lhe tomaram nefta ultima

.defpcdiâa,,&pedmd'olhé licêça



Li i.c.ji.n.8

Gradesfã'
udades do

P. M. Si*

mam.

c o 8 Chronica da Companhia de Iefu,em Portmtl

lhe beijaram todos amám,íèn-

'
I í c . » H Kliorl

m Fpitaph Ne
poc.c.6 L.xc.ii

f rn t vulcusi in -

tcll geres tllií

non emori.fcd

mipmc.muta.
ic agnicoi.non

i<-l;nqliere,

do o primeiro o Padre íorge

Serram , Prepofito da caía de

Sam Roque , varam de rara

prudência, de muitas letras, &
virtude,aquem o meímo Padre

tinha recebido muito moço na

Companhia, corno diífemos no

primeiro livro }
; o meímo fize-

ram depois todos os Irmãos, fa-

lando o bemdito enfermo com
todos, com admirável íuavida-

de,& notável alegria, deípedin-

dofe delles, & encõmendando-

lhes íobre tudo o amor àCõpa-

nhia,aonde Deos os trouxera.

7 Foy efta defpedida hum
efpectaculo de lagrimas, de cõ-

íolaçam,de dor, de íèntimento,

& faudades; porque ainda q re-

cebiam os filhos grande confo-

laçam cõ a bençam de tal pay,

que íempre entranhavelmente

os amara, & entam com mayor
arTeéto os queria meter na al-

ma; cõ tudo,por fer bençám de

quem fe apartava
,
pêra íèmpre

d'elles, nã podia deixar de cau-

far o eríeito das lagrimas
, que

todos,em tam grade copia, der-

ramavam. Renovoufe aqui a*

quelle faudofo, 8c ultimo apar-

tamento de Nepotiano, de que
rala SIeronymo,quãdo vifinho

á morte,chorando todos, íò elle

le ria;& moílrando os que fica-

vam com vida , íinaes de triíre-

za,o que morria os dava de ale-

gria: m Et unrverfis arca ploramíbws,

foks ipfe nâebdt. Parece ( como

)
acrecenta o melmo Saoòto

) q
íè mndava,&nam que acabava-

que trocava, Sc naro q deixava

os amigos. Deípedido de todos,

8c continuaado outra vez com
os colloquios,& jaculatórias cõ

Chrifto Senhor noíío , com a

Virgem íàcratiííma, com o íeu

anjo da guarda, 8c mais fan&os

do ceo,aos 15.de mes de ikimé,

no anno de
1 J70. cirando ain-

da como dantes em fen perfei-

to juizo , olhando pêra os pre-

íentes diíTe,que morria, & com

o nome de IESV na boca, lêm

nenhum outro movimento, né

final exterior,às duas horas,de-

pois da meya noite,deo fua bê

dita alma ao Creador,pera del-

le receber o premio devido a

feus grandes merecimentos , &
gozar da viíta de Deos , & da

continua gloria accidentaí,que

cada dia lhe recrece cõ os íãn-

cl:os trabalhos daCõpanhia em
Portugal. Eíla foy aditoíà mor-

te do P.M. Simam • com mais

rezam podíamos aqui dizer o q
da morte do venturoíò conful

Metelío
3
diíTe o hiftoriador Ro-

mano^ Hoc ejlmmimm magu
, fe-

liciter de vita migrare , fítum mori^

que iíto mais foy mudar ávida,

que entrar na morte.

8 Morreo eíte bê aventura-

do Padre na cafa profeífa de S.

Roque de Lisboa, como temos

contado , ordenando Deos as

coufas de tal íbrte,quedos nof-

íos primeiros dez padres, aquel.

~~Ic7

Morte i«

PMM-
mam*

Velleiuj Pater.

hiítoc &om.
lib.i.

Providen

cia divina

em repar-

tir as reli

quias de

três nojfos.

varoês.

'
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tara precioías prédas. Daqitel-

les três famófos capitaens Ce-

les três , que mais aílinaíados

foram,huro em Itália, outro na

índia, & efte em Portugal, fi-

caííem fuás (agradas relíquias

nas caías profeíías
,
que íam as

cabeças d aquellas Províncias,

pêra que com tam fanctos de-

pofitos amparaíTem,&defendef

íêm, ainda depois de mortos, aos

que,cõ Teus grandes trabalhos,

fundaram,& augmentàram, se-

do vivos.A caía profeíla deRo-
ma em Itália, fe erinobrete, &
fe gloria cõ o ineílimaveí tefou-

ro de noíío fan&o fundador. A
caía profeíla de Goa , na índia

Oriental, fe hora cõ o incorrup

jo,&milagroío corpo de S.Frã-

cifco de Xavier
, Apoílolo do

Oriente: &acafa profeííá de

Lisboa,em Portugal, íê conlola

cõ o ilíúftre penhor dos oífos

do nofTomuy amado,&querido

payoP. M. Símam
,
primeiro

fudador d*eíla Província, a quê

devemos o bê,^ hoje gozamos,

&a que reconhecemos por pri-

meiro objecto^ merecedor da-

quelle glorícfo titulo de Apo-

ftolos,cõ q nos honram emPor-

tugalmam porque o fejamos na

dignidade,& na hõra,mas porq

o deíejamos fer nos merecime-

tos,& nos trabalhos*

o A honra dosgloríoíos

fepulchros d'eftes três notáveis

varões, nam podia caberem hus

so Província, bem era q íe efté-

deíTe pelo mundo todo, pêra q
todo participaííe algua parte de

íâ r,Pompèiójfe Graílo,notou ò ;W««n -»

omano, autor do Satírico, pa ,thUS habet,

que os dividio a fortuna cm a
C • • ' --, r\r i.tius.Iulíus id-

morte , eípirando Oraíio entre ;«»»* fedam

os rartnos,morrendo Pompeio :mam .

! Et qúafi nãpoj
feitor tellus

feuefeEuiel-ira,

na praya de Affica,& acabado \i

Ce (ar na cúria Romana
*,
porq p

pareCe(como elíe diz)que nám
'

podia huma sò regiam fuften-

tar o pezo de tam grandes fe-

pulchros. Com mais rezam po-

demos dizer, que dividío Deos
noíío Senhor, por tam remotas

Províncias , os corpos daquel-

les dous fanótos varões, 8c o do

P. M. Simam
3
afu"m porque tan-

ta gloria nam cabia em hum sô

lugar j como ,
pêra que mortos

com fuás relíquias, cõfolalTem,

defendeííem,&autorizaíTem os

filhos,que em Çhriílo geraram

•fendo vivos. Com tal padroei-

ro da cafà de S.Roque , & pro-

tector de toda eíta Província,

podemos aífegurar àquellaea-

ia grandes bens , & afiançar a

toda a Província íingulares fa-

vores do cèo,o qual nám pode

deixar de acodir,muy liberal,

ao defempenho deita tam
. rica,& preciofa

:

prenda*

&&

CA-

visit cinetcs.

Èee 2



CAPITVLhO XXXIX.
,

-

Dapefoá, '&partes do¥a-

íre meflre Simam • da Cru?,

qMÍhe. acharam fobre opi-

to , I alerta efn fua própria

, carne ,• das exéquias,

que lhe ft^eram^

dafepultura^ue

lhe deram.

-\j-oy muy
. eito

n perfti,

> cor-

jo>-aes.

Ste foy o dito/ò tran-

fitp deíle bemaven-
* turado varam o Pa-

dre meftre Simam, de glorio ia,

& tiíuy íàudoía memoria; pêra

todos os filhos deíla província;

em o qual refplandecèram to-

das as boas pàrtes,que em hum
homem, em tudo perfeito, mã-
es: fe podem deíèjar : foy pri-

meiramente dotado de todas

aqueilas perfeiçoens exterio-

res, & corporaes, de que os ho-
mens' mais fé prezam, '& o que
^nais he ornado de graças , &
;

x lífeiçoens interiores, que elle

(obre tudo eílimava .
: A efta-

turâ proporcionada , o aípe-
ão venerável

, & compofto,
>s olhos grandes , a cor bran '

ca
,

a compoflura toda do
roíto

, o geflo
, o meneo

lo corpo, com tam erande
aae

, & correfponJencia

6oo Chromca da Companhia de Iefu,em Torturai

de membros
,
que podia íèr hu

fermofo retrato , pêra íe debu-

xar hum bom quadro, que pu-

deffereprefentar autoridade,

&

conííliar refpeito, com as mais

perfeiçoens, que íe podiam de-

iejar- que atè nifto ( como do

grande Baíilio dizia Sam Gre-

gório , Nazianzeno) nam foy

a nenhum inferior, em quanto

o nam quebrantoa, com os an-

nos,ô rigor da penitencia , Sc o

eftudo da òraçam . Foy ho-

mem de grande mortifica

-

çam , ufando todos os dias

de alguma, em particular, à-

lem da ordinária ( da diíci -

plina , dos jejuns , & cilí-

cios
)

que íe uíã na Compa-

nhia.

Com a penitencia do cor

Na2iâ orat. de
laud Baíil Nô
quodip liis in-

íeiioi cflét, cií

adhuc state

flotcrct.necdu

Philolopbia

cirntm Jq-
muiíTst.

igaa

po ajutava a mortificação) das

paixões, tratandofe com grande

deíprezo no publico, &no par-

ticular.Nam poíTo deixar de por

aqui o paragtapho de humaíua

carta, que atrás referi , na qual

(refpondédo ao Reytor de Co-
imbra

, que fe lhe queixava de

alguns Irmãos, que íe pejavam

de fazer em publico algumas

occupaçoens humildes , eípe-

cialmente de andar com huma
carreta no ferviço da obra do

Collegio) lhe diz alsim: Eufor

ejia me ojfereço afir )>olJo carreiro^

($jf
mjlo receberey mais gotto que em

fer meftre do Trmcepe : a Cruz. de

[briflo namfoyfinam ás cvftas^rna

a levou por dentro dt

Foy mui-

to morti'

ficado.

p ecãfa, finam peio

meyo



•m*m

Livro terceiro. Cap.XXXIX. 601

^iib.i. «.ij.

3-R.cg. c 6. n.

i<>. fctfecitin

c. ,^Çhcrubim,

iy calmas.

& ciíSfifas va-

ria ;, quafi pto-

!nmcntes de

pacictc.&e

BcJa Jib.dctC
plo,c. 14.

m
Teve grã'

de confia-

da.

meyode Jerufakm: Ynmm daretur

Sirnom hxc libertas, com o mais

que no livro fegurido b efcreve-

mos. Foy home ai punílmio, &
eftimava fòbre maneira efta

j

virtude na Companhia , como
|

joya mais precioíà,(& como ef

malte de mayoi: valor ç. preten-

dendo, que íeus filhos procuraf
j

íêm imitar a pureza angélica,
\

& íoííem femelhantes áquel-

les Cherubins , que efculpio

Salamàm c , em as paredes do

templo, cercados de viétoíio-

ias palmas , que íàm ( como
diz o venerableJJeda ) os triú-

phos da caílidade.

3 Teve grande eílima-

çam do inftiruto da Compa-
nhia

,
prezando mais a pobre-

za da Religiàm
,
que a honra 1

das preladas
;
& daqui na-',

ceo a inftancia
,
que fez pe-

ia reeuíar o Bi fpado de Coim-
bra

,
que com tanta vontade

lhe oíForeceo o íèreniííimoRey

Dom Ioam o terceiro : teve

rara conftancia, & grandeza

de animo
, guardandoo fempre

com a meíma íèrenidade , em
tanta diveríidade de íuceíTos,

como experimentou em íua vi-

da. Foy homem de grande hu-

mildade, Çc defprezo próprio,

fendo meftre do Princepe Dõ
Ioam, andava com humà ata-

ca branca de couro íòbre a

roupeta de pano: & eftando co-

mo Provincial vííitãdo oGolle-

gio de Coimbra, levava de or-

Mat.c.ti. n 6

Plutimaauten»

turba ftraverGi

veftimêta íua
'

dinariq ás coitas hOa panella de
cobre co a eímola pêra os po- êftimaJh
bres da cadea. Poríinal,cj vin-, zima 'Âf

do hua vez em corpo, trazendo M. Siman

às coílas o caldeiram
, em que

levara eímola aos pobres , o fo-

ram os irmãos todos efperar à

portaria, alcatifadolhe o chànv
com feus mantéos,pera

q paífaf
fe por fima d'elles, à imitaçam
.do que osdifcipulos fizeram ao
Senhor na feita de ramos d

: &
poíto que o Padre eftranhou
muito efte exceíío, com tudo
moftráram o amor, que lhe ti-

nham
5 Sc a reverencia,que lhe

guardavam
: 8c na verdade sp

pode pizar capas
, quem pora-

mordeDeos anda em corpo.

Perguntado hua vez
, qual fora

a mayor mortificação), que ne-

fta vida tivera, refpondeo,que a
primeira fora nam hir á índia,

& a fegunda aiidar no paço,sê-

j

do meftre do Princepe.

4 Eaííim como foy hu-
milde em vida, aflitivo acer-

I

tou , & o íòube íèr na morte,

I

porque alguns dias , antes de o
levar. Deos pêra íyjembrando-

;
fe que tinha no peito huaCruz,
obra aberta ao ferro, naquella

idade de ouro> de íuas primei-

ras mortiíícaçoens,em feus fer-

voroíbs princípios ( nos quaes

aísim como Sam Francifco

de Xavier , íê atou com húns

cordéis , afsirri elle, com hurna

ponta aguda de hum ferro pe-

netrante , abrio no peito por

Çée 3 fora



6o 2 Chronica-da .Companha de lefu ,
em fortu^ai

Notável

fervor de

mortifica-

cam.

Oiland.lib. 11.

n 54.I0a.Eui.

de vitis illuft..

8ocici.fol.mi-

hi $50. col. t.

D.Grego.Naz.
Oiac.funeb. in

Iludem 1'ains

! Jc ít lems ac

placidus crat,

ut fi quis unquã
in agendo per
jequi ftrenuus.

Vide li.i.c.13,

fora efta Cruz , em .
final da

que tinha dentro recolhida)

&

pera.que nam houvcííe alguns,

que íe periuadiífem depois del-

le morto, que aquella Cruz era

milagrofa ( como o foram as

chagas do Seraphim de Aflls)

chamou a doas padres , & em
fegredo lhes diííe,que quando,

depois de morto , o foifem a-

mortaihar,& lhe acha (Tem liua

Cruz aberta no peito, que íou-

beííê,q nam era obra milagro-

fa, mas que fora fervor indiícre-

to: efta foy fua grande humil-

dade , aííim queria encobrir,&

defautorifar efte fancto exceíío

de animofa mortifieaçam.

5 Sua condiçam era natu-

ralmente branda , afTavel , &
muito benigna; & d'aqui toma-

ram occaííàm alguns fautores,

que eícrevéram fua vida, pêra,

com menos fundamento, o no-

tarem de froixo, & remi tíb; el-

le porém de tal maneira era

manfo
, que(çomo S. Gregório

Nazianxeno
e
efcreve de íèu

pay) temperava a fuavidade cõ
o rigor, & a benevolência com
a afpereza; por onde, quando
era neceííario , tratava a feus,

fubditos com grande feverida-

de, exercitandoos muitas ve-

zes emcoufas muy difikúltofas,

& repugnantes á natureza, co-
rrib. no difcurfo d efta hiftoria

temos hvifto. Por coufas muy' [ainda os mais vemos eftavam
leves dava-pezadas penitencias, diante delle , como fefòfteín
dizendo

,
que os Rcligiofos [mininos. Parece que tinha do

' nam ham de eíti anhar as peni-

tencias, pois nam vieram á Re-

ligiàm peia Jevar boa vida.

Nam fornia eícufas no que re-

prehendia por fuás fakas,& di-

zia,que quem fe elcu íava,' nam
íe conhecia; & aonde havia eí*

cuias , nam podia haver emen-

da; porque efta-fe deve fundar

no conhecimento próprio , Sc

no ódio da culpa , Facilmente

íè inclinava a deípedir da Cõ-
panhia os inuteis,& efcandalo-

íõs, dizendoj-que o deípedir ti-

nha a virtude da fangria ,. que

tira langue,mas da faude.

6 Era inimigo dhuma
devaçam mimoía, que foge do

trabalho , Sc buíca o defcanfo:

dizia, que o Religiofo daCom-
panhia havia de íer de aço, pê-

ra aturar o trabalho , Sc forfrer

a obediencia,que nam ferviam

entre nòs„ homens (como elle

dizia ) feitos de manteiga, que

logo ao primeiro àr do-fogo,deJ|

qualquer tribulaçam, fe derre-

tem : Sc conforme a ifto, todos

os oífieios de humildade , atè

andar com o carro queria que

correííe pelos Irmãos; Sc como
elle hia cliantecom o exemplo
que dava, ninguém lhe contra-

dizia o que ordenava.

7 Era tam grande o ref-

peito,que lhe tinham, junto cõ
hum filial amor, que todos, Sc

Era fácil

emdefpe-

t/ir. /

Grade re-

verencia,

que lhe ti

nham.

mimo



miai o fobre os fubditos com
quem falava, Sen tio "grande re-

pugnância humíâcerdote, que

havia pouco tinha entrado, Sc

no mundo íe tratava limpo, &
bem trajado , em haver ôg hir

peregrinar cubcrto de remen

dos (tanio caio fazem os ho-

mens do modo comque andam
veftido;;

,
que até hum pobre

Religiofo, íe nàm he mortifica-

do/ente nam fe ver : bem vefti-

doj Sc fendo aflim q o habito íè

fez pêra cubrir os defeitos do

corpo , agora defcobre as pai-

xoens da alma ) íbube o Padre

meftreSimam a repugnância

do noviço, & com muita bran-

dura,& ponderaçaro, .lhe diííe:

Como aj?im, fudre meu, ($r nam Vos

lembrais de
\ IESZJ Cbriflo , defyido

por vofío amortNâm fo.y mais ne-

ceííario ,. pêra logo o jacerdote

fe render ., 8c lançar aos pés do-

Padre, pedindolhe, com muitas

lagrimas, perdàm de íua íbbcr-

baj
#
& tomando, com grande

vontade , o pelote, que dantes

abominava, cõ elle íàhio à pe-

regrinaçam ; & eíla gçnerofa

mortificaçam foy principio de

outras grandes viótorias
,
que

ao diante alcançou
, porque

fez na índia grandes fervi -

ços a Deos. Tal foy finalmen-

te efte grande íêrvo de Deos

Meftre Simam,pera com todos

feus íubditos ; aístm punha as

leys aos outros , 8c afsim as

guardava configo
, que nam

Livro terceiro. Cap.XXXlX. . 601

Basil. Inítio

Non enim feuift

Virlutis legerí»

òmhíbus fuiflc

dieereVeirebott

Hiet.ad Eliod :

inepift Ncpot.

c. 1 1 .(JuS cor-

pora nen vale.

mus, reçorda-

tiope tenea-

tfius,& euqua
loqui nõpoffu
mus, de eo lo-

qui nuntjuam

desinamus.

arrecearey de lhe chamar ley

í -viva, como dizia Sara Gregório

Naziãzeno,
h
falando deBaíilio í^^.om.

•j
I

funèb delaud.

morto.

8 Hiamonos outra #.ez:

occupando em epilogar as vir'

tudes do padre meftre Simam,
que nos livros atrás mais lar-

gamente appontamos
5
porém,

fam taes as obrigaçeens, due
temos a tam bom pay, que me
nam atrevi velo morto, fem me
lembrar de qual foy fendo

vivo : , 8c (como dizia Sam
Hieronymo deNepdtianojjâ q
o. nam acompanho com o cor-

po
,

quero íeguilocom a lemr

branca-, & pois nam poflb falar

com elle, ao menos me confolo

com falar delle.

4 Tornado pois âs coufas de

fua morte; tato q eípirou,cõ grã

des lagrimas, &fentimentos dos

filhos, que eftavam prefentes,-a-

codiram muitos a lhe beijar

a màm,& a tomar alguma relí-

quia-, & logo defcobrindofe nó
peito aquella' íâgràda imagem
da fancra Cruz , de que tala-

mos, nam fe pode crer o abalo,

que nos preíentes caufou, jul-

gandoa muitos por mais mila-

grofá,á viíta de fua humildade,

comque tinha declarado, que

a nam tiveíTem por milagre-

cuja hafte íeria de hum palmo
de^cõprimento-a largura da ha^

fte, q atraveííava, de meyo pal-

mo , a groííura , de hum dedo;

foram , com grande devaçam, \

Como lhe
\

defcobrirã

a Crtez
, q

tinha no <

feito.

Eee 4 revê-
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reverenciar ,& beijar aquelle / Aíe Chrifto morto , mas.efta

precioío Relicário ,
que nam

trazia dependurado,mas encra-

vado no peito ;
reípeitando a-

Difcurfo

fohrâ ejlá

Cruz do
'

peito doP.

; M. Simam

1

AdGal.c.fi.n.

. Egoenim
fligmataDomi

|
m mei in cot-

porc mco por-

to.

quelle novo habito deChrifto,

que nam andava aííentado, &
cozido no veftido, mas -

impref-

fo, &cravado no coraçarn.

10 • He a Cruz verdadeiro

habito de Chrifto , he o feu

mais próprio finai, he a íua di-

viía, & a mais conhecida ban-

deira: & como o Padre meftre

Simam tinha em íeu mefmo
corpo efte habito, efta àivifâ

t
Sc

efta bandeira, ficava verdadei-

ro religioíb dà ordem de Chri-

fto, Toldado que feguia melhor
íua bandeira,& feito mais pro-

priamente cavaleiro do habito

de Chrifto. Trazia S.
s
Paulo

(como elle meímo diz) em feu

corpo os finaes das chagas do
Salvador; também em íeu mek
mo corpo trazia o Padre rae-

ftre Simam aberta a Cruz, do
mefmo Chrifto

; &afsim co-

mo Sam Paulo ' por aquelles

ferretes era tido, &. havido por

fervo, &efcravo marcado, &
ferrado de feu Senhor; aísim o
Padre meftre Simam, por efta

Cruz, havia de fer conhecido,

& avaliado por crucificado cõ
Chrifto: de feíçam,que nam fe

enganaria quem diííeífe, que
fua carne lhe era cruz, em que
vivamente andava crucifica-

do.

n He a Cruz imagem

Cruz do peito do Padre medre

"Simam, era Cruz viva, pois cita-

va unida com hum corpo vivo;

& aísim ficava Chrifto morro

tendo vida* na vida do Padre

meftre Simam ; bem podíamos

aqui applicar o que ih diííe d:

íânda Ciara o de monte Falco,

em cujo coraçarn vivo eftavam

os finaes da paixam de Chri-

fto, dizendo, n que a.-eiorte pe-

los homés. fora effeito do amor
i -

!

de Chrifto , mas aqueila vida

era obra do amor de Clara. Se-

;

garo podia andar de nam pei^ I

der a Craz,pois a trazia grava-
{

da,& encravada em íy meíino;

nam lha poderiam os tyrannos

dlva a ena tam oretirar,pois cftai

zo , Sc aforado , que poderia

deixar a vida
}
mas nam lhe po-

deriam arrancar a Cruz: efta-

va crucificado ao mundo, & ti-

nha a Cruz tanto de caía , que

a tinha dentro de íy mefmo:
eftava a Cruz aberta na mef-

ma carne , como íe foííe huma
meíma couíâ a Cruz com íua

meíma carne; era, fem duvida,

d'áquelles 'de quem diz Sam
Paulo, que crucificaram ííia

carne, com os vicios do corpo,

Sc com as concupifcencias do
mundo. Sado* Agoftinho nos

encoiíimenda, que tragamos a

Cruz pregada no coraçarn ; af-

fim a trazia o Padre meftre Si-

mam
, atraveflàda, Sc pregada

j

junto do coraçarn, como queml

tanr-o

Sut. in vhaD.
Clara: Monr.
Fale mcnle A»
guíti. die 17.

Iiê Ri ba cedg
dic, in exirav

n

fn eius tiilnu-

lo. , Hauilus
raortcuuM vi-

ta; refciatur a-

raori,

Mors tilara

mco, rcdd.u
utatuo.

Ad (ial cç.n
14. Qui carne
luãcrucifijterút

cúvttijs, &cõ^
cupifeentijs.

Aug. to. 9. foi.

mihi 69. lit.K.

agitquomodo.
CruxChriítifi-

dcliuin cordi-

buí figenda

"
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|
tanto a eílimava, & amava ; &
como quem a nam fiava de ou-

trem, íênam de feu mefmo co-

raçam : pêra que entendere-

mos
,
que com aquclle mefmo

ji * ~ /i . -
ommcuftodia cuydado,com que o Sábio ma-
ferva cor tuu, . '

,
í .

^uomãabipfo da guardar o coraçam, com el-

le melmo guardava elle aCruz;

porque aííim como docoraçam

íe diriva a vida ao corpo, afíi da

Cruz depende a vida da alma.

Tinha a Cruz fobre o peito,

pêra com mayor valor por o

peito às mais trabalhofas cru-

zes das mayores difficulda -,

des.

1 2 Fizeramlhe as exe-

Comurfo
' quias com améíma folennida-

afuasexe de de lagrimas,às quaes acodi-

ram nam fó os noííos Religio-

fòs,que eftavam em Lisboa, af-

fím na caía de Sam Roque, co-

mo no Collegio de fanéto An-

tam ; mas também acodiram

muitos fidalgos, agente nobre,

tk outros muitos relígiofos de-

votos da Companhia
,
que nos

vinham ajudar a fentir a perda

de tam bom pay. Acharamfe

prefentes três Bifpos de muita

autoridade, o Bifpo Capellàm

mòr Dom Iorge de Ataide,que

foy muito feu amigo, que aju-

dou a cantar o officio aos nof-

fos religioíòs ; Dom António

Tellez BifpodeLamego,&ou-

tro Bifpo de Parma, que na--

quelle tempo íe achava na cor-

te de Lisboa , & tinha conhe-

cido em Itália o Padre mef-

Livro terceiro.- i^ap.XXXlX. óoj

(

tre Simarm

1 3 Foy feu corpo depoíí-

tado na Capeila mòr, defronte

'do San&ifíimo Sacramentadas

grades da Communhám perâ

détro,juto dos degrâos do altar

mór,no mais autorizado jazigo

daquelle grade templo, como
pay uni veria 1 (depois do Padre

íando Ignaciò ) de toda eftâ

Província, da qual.foy primei-

ro Provincial, & principal fun-

dador. Sentio muito o Arce-

bifpo d'Evora Dom Tlieotonio

de Bragança â morte deíle in-

íigne Padre, de quem fe preza-

va fer filho muy particular em
o Senhor, & tinha d'elíe tanto

conceito , cj lhe dedicou a elle,

& ao 5. Padre Francifco de Xa-

vier jà mortos, o livro dasan-

huas de Iapàm, que fez impri-

mir, chamandolhe na dedica-

tória a ambos bemaventurá-

dos, como fe os imaginaífe ve-

do a Deos>como Sanétos,&go-

zando da gloria , como bema-

venturados ., E pêra que foíTe

eternizada a memoria , de quê

merecia contínuas lembran-

ças em todos os feculos ,
pedio

licença ao noíTo reverendo Pa-

dre geral Cláudio Aqua Viva,

pêra poder ornar , com gran-

des mármores, & gloriofos epi-

taphios, a fepultura de tam ve-

nerável Padre
j
porém quando

lhe chegou a licença de Ro-

ma , jâ o achou também ã

elle enterrado em Evorâ; por

eíta

Lugaráô-

Je foy /S'

piáiado.
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cita caufa fe nam executou^tam

nobre penfamento.

CAPITVLO XXXX

D^ Iresladaçam
\
que fefe^

aos ojfis dê Padre fflefin Si~

mam -

9 & do epitaphio
, que

tem em fea fepidcbro 5

& de outro}que Ih fi-

zéramos noffos Pa-

dres da Provín-

cia de Bran-

des.

Síím eíteve por

muitos annos en>

terrado , 8c efeon-

dido naquelle Jugarhurn cor-

po, tam digno de mageftofos

íèpulchrosj até que andando os

tempos, & arreceandofe que
eftas relíquias de íeu corpo íè

perdeííem (miíturandofe,inad-

vertidamête , com as de algum
Padre de grande autoridade,

que merecefíe fer também de-

poíitado em tâm honrado lu-

gar ) com grande veneraçam
e (colheram os oííos do Padre
medre 5imam, & os recolhe-

ram em huma arcaíínha de
mármore quadrado

, que nam-
taram os\ • r • .

vfios dop.
\

tem ma,s Sue dous palmos de

m simam ^Z™^ a qna l meteram na pa-

Lugaraoú

ae depofi-

táram os

munitã intrave

r:tuii>ê Sarco-

phago coaicn-

iu> ene.

rede da Igreja ,
junto â porta

que íàhc da íãnchriftia pêra o

cruzeiro, â màm efqúerda, de-

fronte da Capella, ou nicho da

fanótiííima Trindade, que hoje

he de Gonçalo PiresCarvalho,

& de íua molher Dona Camil-

la de Noronha , inílgne bem-

feitora , & grande affeiçoada â

Companhia.

2 Com eíte pequeno far-

cophago íe contentou ( como
do outro

a
fe diííe) efte grande ía?fat\o. Cfi

Alexandre , a quem a terra to- }

da parecia huma eílreira cova.

Dentro de foberbosmaufole'os,

& debaixo de prodigioíàs py-
ramides(que com a altura fe a-

treviam à abarbar com o céo

viíinho , & com íúa obra oufa-

vam a deíàfiar a mefmaEterni-

dadejíè recolhiam antigamen-

te em Egypto infames cinzas

demonftios humanos: dentro

d'efta humilde pedra vivem íe-

pultados os oííos, que foram a-

nimados por "hum rhuy infig-

ne , & gloriogfíimo varam.

Aquelíes,tendo ha terra famó-
íbs

, & g.randiòfos fepulchros,

eftam cativos tio cárcere do in-

ferno, padecendo horrendas,&
eternas pennas; efte, tendo na

terra feu corpo recolhido ,' em
tam limitado jazigo, a alma íè

paííea alegre no cèo, pelos lar-

gos, 8c fermoíòs campos do pa-

ra ífo.

3 Grandes epitaphios

merecia o íêpulchro de tam

mfigne

'
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r

;

Epitafhk

da fepitl-

ehro do P.

bi.Sitââm

Lucan.8. Phaf

fal. Temerária

dextra Cnrobi;

eis Magno tu-

mulum.

Luean, ibidem

iníigne varam, bem era, que os

mais nobres engenhos íe can-

faííem , & agufíaííem em íahir

cõ parcos de proza mais lima-

da,& de poeíia mais fobreleva-

da, pêra dar a conhecer ao mu-

do, cujas íâra as relíquias ,
que

jazem, debaixo daquella urna

funeral -bem empregados fica-

riam em tal obra, os mais tuy-

dadofos defvélos, dos mais ale-

tados peníamentos. Gom muy

particular devaçarn pretende©

o excellentiííimo,& reverendif-

íuíio Do Theotonio de Bragã-

ça .tomar íòbre fy efte cuyda-

do,comojâ diíTemos. Porém eu,

nefte pequeno mármore , acho

hum titulo tam humilde ,
que

nam cotem mais que o feguin-

te: Oflà fiM. Stmoms Rodenci fm
recordatioms ,

qui 'Provmaam hmt

LuJttdnamfrnddMt , frwms m ta

'prôúncidlis, unUs í mvm 2.??.3y,

Igmtij SGcijfiOhtjt in hmd.om% 14.

lulv^anmDommi iJ7p* Com
eílas breves , & apoucadas re-

gras , Te contentou a humilda-

de,por nam dizer o efqitecimê-

to dos Padres deita Provín-

cia.

4 Queixavafe o outro

Romano antigamente,& tinha

por temerária a tnàm deSep-

timio,
b porque íe atreveo a ef

crever hum titulo pequeno, ío-

bre o corpo de Pompeio Mag-

no, enterrado debaixo da aréa

:da praya de Libya f dizédo.del-

le,
G
Idicfims ef} Ma^nm- porque

Lucán.B. Phât:

fal. Romanum
notnen,& om-,

ne IrnperiurrV

Magno éfltu- :

múlL niedus.

íè Pompeio era o grande por

Antonomafia^ como podia ter

epitaphio tam pequeno por ef-

n eiteza? E em fim fe vem a re-

folver, que tinha Pompeio por

epitaphio todo o nome Latino,

& todo o Império Á dos Roma-
nos

;
porque sò eíte era baítan-

te pêra indiciar façanhas de hu

tam celebrado' capitam, Com
quanta mais rezam me poíTo

eu queixar de haver quem qui-

jzeííe , com tam poucas letras,

[
hiílona.r,& epilogar as muy ef

tendidas , & immortaes faça-

nhas de tam exeellente va*

ràm.: o epitaphio de Pompeio

íe e (tendia por todo o Império

j

Romano j muito mayor lugar

joccupa,& muito mais fe dilata

I o titulo do fepuíchro vivo do

I Padre tneítre Simam morto:

|
nam eítà íua fama limitada

I

com os marcos de hum só Im-

pério»
;

5 Em todas as quatro partes

do mudo, aonde chegou a fama

das fagradâs quinas , & glorio-

fas conquiílas de Portugal (que

sò íe acabam aonde fe fechajai &ôu áfã ~

as portas douniveríojahi vive a
\ MMmafÈ

gloria do Padre meítre Simam-

& ahi checam as letras do feu

eílendido epitaphio : fe tornar-

mos por rumo direito de Nor-

te a Sul ; & fe atraveíTarmos o

mundo.cruzando efte rumo de

Leite a Oeíte , fempre achare-

mos exarado em brorizeS-rfi-

Pôr todas

n$ quatro

partes do

mundo che

ternos o nome immortaj
f
do

Padre
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Padre rheílre Simam. Se paífe

armos a noíía Europa , c/caça-

mente acharemos lugar aonde

naiii efteja eftampada íua Jem-

branca, cm Roma, em Sena,

em Ferrara, em Pádua, em Bo-

lonha,em Veneza,em toda íca-

íí'a,em Portugal,em França,em

Alemanha,em Gaítella,em A-
ragàm , em Valença,& era to-

da Heípanha, que em todas ei-

ras partes efteve , Sc era todas

vive íua fama nos mármores
immortaes de fua b.oa memo-
ria . Eiie primeiramente nos

fundou a noífa Província de
Portugal; & também a. elle de-

vem lêmelhante reconheci ir; e-

\Pafas
f f\ to muitas Províncias de Hei-

panha
;
porquede Coimbramã-

dou o Padre,André de Oviedo
a fundar o Collegio de Cân-
dia; mandou o Padre f Diogo
Miram a fundar o Collegio de

Valéça; mandou aCa(tella
; pera

promover varias fundações, âíé

doutros, ós PadresMaxiroiliano

Capella,
e
Manoel LopesHenri-

qiies, & Francifco de Villa no-

va
(
que foy hum grande fervo

de Deos, & fundou o Collegio

de Alcalà,&ajudou muito à fu-

daçam dosCoilegiosdeCordo-

va, &Cuenca) dle foy o pri-

meiro Provincial em Aragam,
& o que promomoveo o bem
da Provinda de Valença.

6 Se fahirmos de Europa,

Sc nos paliarmos dentro a Afia,

Sc formos efpertar o foi dentro

mandou a

\
Hefpanh&

e

X.ib.i .C.41Í

f
tih-. i.c.37.

tib.i. e.41

( nos primeiros berços de íua

madrugada, acharé.nos, que ef
te iníigne varam acrecentou a

luz ao (eu Oriente; porque a

elle íè devem as quatroProvín-

cias da Companhia
,
que aly fe

fundaram
, a de Goa, a de Co-

chim,a de íapám, &ada Chi-
na

?
que todas, como de íua fon-

te
, manaram do Collegio de

,

Coimbra, que efte grande Pa-

dre fundou : a citas Províncias

deo elle mcímo ( alem de mui-
tos , & muy iníignes miííiona- \

riosjen"» fuceífores do Apoftolo

Oriental Sam Francifco deXa- '

vier, dous primeiros Provincia-

es, o padre Medre Gaípar Bar-

zèo, h oPadre MelchiorNunes -iímAí,

Barreto . . Sé nos fahirmos da

rícaAíia, 8c aviltarmos as con- lit-3«'*7.

-qtTÍÍksAfricanas,ainda!à acha-

remos, que alcança efte tara di-
P

j ' i
1 1 • ti -n {mandou a
latado epitaphio,pelas miííoes,

\Àfa% & a
que lá mandou com o padre Africa.

Ioam Nunes Barreto ,, & feus

!

companheiroSjCativos voluntá-

rios entre os cativos, nas mais

profundas mafmorras de Tita-

àm.Se nos metermos pelos de-

feitos mais remontados, & pe-

las ferras mais incultas da Afri-

ca mais ardente, porDongo,por
Congo,& porGuinè,ahi acha-

remos mifsionarios da Com-
panhia, agenciados, cV manda-
dos pelo padre meftre Simam,
veremos branqueados ( como
dizia Sam Ioam Chryfoftomo
do m Apoftolo SamThomèjaos

I 1 .

Ethio-

BI

Chiyfoft. orat.

d« duadecim
Apoltclis

.

'
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í-ib.i. cap. iS
n.a.

Padres, á

enviou a
Qcngo,

Velleus Pater.

i.i.hiíl Hoin.

Vt qtrot partes

ícrraium orbis

unt.totKiêfa ê

Iceict monu n.

taviiloriJí lua:.

Lib, 3 .à c.i.

Ethiopes com a agoa do íànétò I

bautilmo, por meyo do Padre

meftre Simam; &nelles viva íua

memoria, pelos Padres Iorge

Vaz,Chriftovam Ribeiro,&Ia-

come
n
Dias,quc foram das me-

lhores luzes do Evangelhe»,que

amanheceram entre aqueilas

trevas da ignorância.
\

7 Até os que bebem na

'

fonte mais eícõdida do rio Ni-

lo, aonde cabem os Reynos da

Ethiopia fuperior, lem o epita-

phio das obra; maravilhofas.do

P.M.Simam, pelos filhos daCô-
j

panhia.q d'eíra província con-

tinuam na porfia daquella e/pi

ritual cõquiíla.Cõ rezam pode-

mos applicar ao P. M. Simam
aquelle gabo, q o autor da hif

toria ° Romana deo ao íeu Po-

peio Magnojdizendo, <} trium-

phou de Africa, de Afia , & de

Europa,peraq quatas partes ha-

via no mudo, catas deixafTe por

padrões de íêus trophéos,&por

.monumentos de íuas victorias.

Mas nam fe 1 imita em hum sô

mundo a eípherados -brazoens

gloriofos defte tam aííinalado

letreiro.Vamonos ao novo mu-

do, porque também la achare-

mos viva a lembrança d'eíle

varam incomparável; là encon-

traremos miíTionarios, & filhos

íeus, dignosde eterna effcima-

; çam , como foram os dous pri-

meiros Provinciaes p do Braííl,

o Padre Manoel de Nóbrega,

infigne Apoftolo daquellas- ter

ras;& o Padre Lins da Grã (va-

ram de conhecida vinude^que

tinha (ido quarto Reytor do

,

Collegio deÇoimbrajcõoutros

nobii)íi;rr,os zeladores da féCa*

tholica, que o Padre M.Simam
mandou aqueilas vaíliíTimas re-

gioens. Por todas e.íias qUatro

partes do roCído, fe eílõde o ca-

po, fe eípraya. o mármore, .&. fe

immonaliza o bronzeiBaifeb
ral epitaphioda fepukura doP.
M. Simam.

8 He neceífaiio fahjr

fora do mundo , pêra achar lu-

gar aonde nam. chegue a me-

moria defte venerável.Padrç,,

que he ò que Sam q Bernardo J"i.fn.ldE« B

dizia ao Papa Eugénio, fajaaçlq I

da grandeza de feu poder; Ork
examdum ejl

,
qui velit explorare

qu<& non ad tudm pertment curdm.

Que parece pêra o Padre tne-

ftre Simam íè compôs o lou-

vor, que de.Chriíto nos dei-

xou o Propheta
t
no feu Pfaj-

|

mo : tAnu filem ptrmanet-t&mm •**»>.:

em
; ou como Sam Hieronymo

lé, J/úrafilem , que íèu nome fe

;

eftende , & íuas proezas relam-

paguèam, antes que o foi fe nos

moftre; & depois que a íua luz

fe nos eíconde
, ^Ame , (^ ultra".

'

porq íe jaz alguma terra ames

da terra , & fe ha algum canto

do mundo alem do mundo,

fora da luz do foi , Sc alem do

curfo das eftrellas , ahi-, côm
ma is rezam, do que o Man-

Vit£. AF*. 5.i

tuano 5
cantou do feu Áuçuíto. '.'«"» »"~-'ft

FrF le
-- -

J^'*irarSíí«35íí*
:v

'
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6 1 o Chromca da Companhia de Iefti,em Portugal,

fe eftende a fama , & vive eí-

tampada a gloria do Padre me-

dire.Símam. E por ventura,

que por nam haver engenho, q
iooíía fuftétaro pezode ú efté-

i iidas façanhas, fe limitaram os

Padres d efta Provinda às hu-

mikks regras aííima referidas,

como quem por nam íe atrever

j a defcrevertado^contentaíTe

com «indiciar tam pouco.

ÇÁPITVLO XXXXL

J)o epkaphío, que osmuj vene-

ráveis?adresda noffa Compa-

nbia
}da Província de Yrandes

fizeram ao V.M.Simam.
\i

l

Am deixaremos

pòrèm de agra-

*^* ^ decer muito aos

rrmy reverendos Padres da
Província de Frarife , ofan-

do zelo còm que' nos quize- 1

rám autorizar o fepulchrode-

íle noífo eftimado" pay j com
hum famoíò epitaphio

,
que

merecia fer efe ri to com le-

tras, de ouro
3 o -qual trazem

naquelle feu iníigne livro, a

que chamaram Imagem do pri-

meiro feculo da Companhia
y
aonde

às folhas duzentas , & noventa,

& duas , fe lé deita 1

maneira.

ELOGIVM SEPVLCHRALE
SIMONIS RODERICII.

INDI^DEBITVM,
Sed Luíiranise relèrvatum

SIMONIS RODERICII
VLTSIPONENSIS -

Moitale depoíítum híc iacet.

OLIM INTER PRIMOSADIFNCWSIGNATIO,
Cu cun&osin Itahã focios alacriter íèqueretur,-

I Oravi mipeditus ulcere deftitutus fuiííe.t a fais,

Niíiprodigiorept'tefanatus,Deoq
; frets>ac potes,

Praeire
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Livro terceira Cap.XXXXI. , Dl I

"Prááre,quàm fequi ad arcjpi ni^luiííet.

Regnáte loannejmperante Pauio,utróq; tati&,

ÍUo Lufitanice Regejioc Pontífice Maxíni o,

Gemino í3 vmdm fida, p faetatis minmm defenfore,

Propagada cai/fà religioms viQnmleshditisMgnatio tmffus,

Expeditionis tam-árduas coniiiitonem habu\i]

.

• FRANCISCVMXAVER1VM.
Dignus Roma Iudioe,quL Órientis tanto lumini

In viam tam inviam praeluceret.

VLTSIWNEM ERGO DELATFS,
In lace arhis clari[sim&'àiih Regia'fflendoreperpetuo,

Sócio & adiutore Xaveriojta íegdsit, " r D
Vt Rapti in admirationem homimmtantoru Reges,Spopú

Paísim illos,nec otiosè,Àpoftolos nominarét.

Tantotam pneclarçvirtutis encómio, t

In mmenpofleroram,appeUationémqaeperpetuam derwato.

índia ergcrfpeãabat,&índia atei
>q;bic Apoftolas dekhtur.

\

Et fatie non unam índia Xaveriam iam haberet,

NifireMiãtem hít,S cu úlofaperaremaria capienie Simone,

£ibi,eúampraXaverioy
commodamIjifitama tenaiffet.

Hac fpe fmftratus ineíídi pro fide certaminis,

Occafwncm tamen agendi,&paúendi fortia non amifitf

íubente Rege,Permittente ígnatio,

Non miniis periculofâ omnium gratiâ

Quàm paucomm invidiâ laboravit;

Tanto çlarior apud omnes,

Quanto in atraquefortuna inventas eftfuiffe confiantior.

Tandem chi Sfoàetate Euftanta,& Lufitaniã focietati

Mutuis dèvinxiflêt obfequijs,

FfFi Priva-
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OP.M.Si-

marh ntm
c
oynatural

de Lisboa.

Chronica da Companhia deíefu,em YortiwnL

Privatis rebus.&publicis

ProCatholicoEuropç,&Indiçbonoprudéterdir
Extra Indiam, quã femper amavit; pofitis,

Extra .Ethiopiã, Brafiliã, aeteráfq
; terras ultimas,

Quo íepius ex aula meditatus eftfugam:
Extra iòtu^ípéqiMartyr^quodimpensè queíivit

ANNOM.D.L.XXIX.
'

rpro,poftquãfecut%natÍÚ,quadragefímoq

Apoftolu s in patria,Miles in umbra,
Quí alibi violenta maluit, naturali morte decefsit-

DE O SIC VISVM:
Cuius providenti^ utrobique proniptum eft,

Ibi illuftrarenaturã,híc oceultare virtutem.

Lib, i. c.f.

> -.
Em"muy grande reco-

nhecimento eftamos a eítes
muy reverendos Padres daPro-
tinciadeFrandes, por tam in-

%ne epitaphio,& por tã nobre
elogio, com que nos animaram
o fepulchro do Padre meftre
Simarp

,
pay de toda efta Pro-

víncia . fe bem Jhepoderárn
por embargos os viíinhos da
cidade deViféo, porque no epi-
caphiod:zem, que o P. M Si-
mainhe Lisboa, fendo, como
diífemps,, natural de Bouzela
doBifpadodeViféo, & de fua
mefma comarcaj por ventura

6

lhe dam tam boa pátria, como
he Lisboa, pór cuydarem.q pef-
íoa tam grande, nam podia ca-
ber em lugar tam pequeno: per-
ruadidos,como 0utro Natanaêl,

q de fcNazareth, lugar humilde,
nam podia íahir couía boa, né
haver nelle varam grade.Porém
com bòa licença de Natanaèl,
de Bethlem,cidade tam .peque-

na, fahio David/ hum dos nove
Ja. fama* & nella nafceo o meí-
mo Chriíto, d

o mayor entre os
nafcidos das molheres.

3 E com feu beneplácito
dos muy veneráveis Padres de
Frandes , nam repugna a terra

pequena, com o nafcimento de
varões grandes; porque d eítes

exemplos ^eítam cheyas arhif-

torias divinas, & nos oífere-

cem muitos as letras huma-
nas

6

. Quanto mais que a

villa de Bouzella já deo a íib *

efte Reyno varoens fanótos,&
muy celebrados, dos quaes foy

o prin-

Xoan .V. n. j
A Nalareth

p
teíl aliquid b

ni cíTc,

i. Reg.e. 16.

Mich.ç. « i.

Ex te exict

Vide Penara,

dial, 4.
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f já

t.Luis -.IçSou
|

; na hiftotia 1

eS. Domin-

ós lib.i-c. 1 } I

Provafe, (j

morres aos

auinze de

Julho.

o principal Sam frey
f
Gil , tam

conhecido eni Portugal, orna-

mento , & gloria da íagrada

ordem dos pregadores ] o qual

naíceo nefta villa , com léus

irmãos
,
que também foram

homens conhecidos, chamados

Payo Rodrigues,&IoamRodri-

gues,filhos todos deDõRuy Pa-

es de Valladares,os quaes eram
j

parentes do P. M. Simam Ro-
j

drigues.

4 Também reparo em'

outra coufa no letreiro, que ap-

pontamos, que eítá na c-afa de
\

Sam Roque , na urna dos oííos'

do Padre meílre Simam; por-

que diz
, que morreo em os

quatorze.de Iulho, fendo ajfim

que feitas as diligencias potá-

veis , acho q«e foy aos quinze

do clito mes, duas horas depois

da meya noite . . Porém como
eflfa morte foy de noite, houve

occaiiám pêra alguns cuidarem

que pertencia' aos quatorze de

lulho, íendo- que na verdade

pertence aos quinze, pois mor-

reo jà depois da meya noite;

que parece quizeram ambos

eftes dias contender íobre a

poííe defta gloria: mas nam he

efta sò a com que fahio vence-

dor erre dia de quinze delulho,

porque he dia, entre nos, muy
: celebre,& bemafortúnado, por

também nelle feílejarmos a di-

toía morte,pela fé catholica,do

Padre ígnacio d'Azevedo,conv

íeus quarenta companheiros,-]

como jà tocamos ^no livro le-'

gundo^&ríeíle mcímodia,pela'

meíma cauía.monèram íetere-

,

ligioíosnoílos às mãos dos gê-

upsna índia, em Salíete, como
íe (iiiá no "anrio em que iíío íu-

ccdco;&cmnm,oo mcítfiò dia^

poílo que também* em diveríb

armOjfoy gozar da gloria,como
eíperampsjp Padre Iorge Rijo,.

de boa memoria, de quem por

vezes temos falado neíhChro-

nicà : que. todos eftes íuceíTos

Lib.

acreccntam nefte dia â gloria

accidcntal nocèo ao Padre M.
Simam

,
pois a èllé íe devem

tantas palmas ; 8c elle recebêo

na Companhia a eíres dous Pa-

dres ígnacio d'Az"evedó„& Ior-

ge Rijo; & também he de crer,

que os recebeo nocèo , aonde

todos gozam o ditofp fiuito,de

íeus bé empregados trabalhos.

Agora trataremos de algumas

obras maravilhofas, que Deos

1 obrou por efte feu fervo , que

(parecem milagroíàs, poíro que

lo mayor milagre he o de fua

' fanóta vida
; & aonde hà obras

admiráveis por virtudes, nam

. ha que fazer tato caio de

hiftorias celebradas .

'por milagres.' •

Fft'3 A-
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CAPITVLO XXXXII.

De algumas ohas maravi-

lhofas, que Deos ohroup*

lo Padre Meftre

Simam.

jGreg.lib.4.dis

Ug»mm, c. 6.

'A

«idCor.c 13.

j
àn.i.Etsiha-
bueroprophe-

íxc.

Aug.cpiA.l37.

Indique ('como diz

o bemavêmrado P.

S. Gregório a

Mag-
no) como o movimento dos
m!bros no home vivo, he ma-
nifefto final de haver nelle ai-"

ma, afsim os milagres dos fin-
dos mortos, iam claro argumé-
to de íiias almas terê vida im-
mortal com tudo nem fempre
os mayores milagres cuítu-
mam indiciar a mayor fandi-
dade, porque

( comoconfta do
Apoftolo Sam Paulo b

) bem
pode hum ter ò dom de pro-
phecia, & conhecimento de
todas as fciencias, fazer obras
mdagroías

, & façanhas prodi-
giofas

, abalar ferranias
, &

reíucitar mortos , fem ter
charida.de, nem amor de Deos-
comoíevioemludas, que fa-
zia milagres por fora, & trazia
o "diabo dentro nalma; donde
veyo a concluir fancto Amo-
rtalho/ efcrevendo à ííía 1-

grejaHiponenfe,
q lie afsim

como nem todos os Sandos
tem aquellas graças a que cha-
mamos grátis datas, afsim tam-

bém nem em todas as memo-
rias dos Sandos qu.z Deos,
que houvetfe milagres

; antes

repartio eftas dadivas, confor-
me o conftlho de fua vontade,

& nam fegundo ojuizo dapol-
farezám . E por ifto afsim fer

tam verdadeiro, bê pudéramos
efpantarnos da grande virtude,

& perfeiçam do P. M. Simam,
ainda que nam houvejíe obras
milagroíàs, q delle podeííemos
oftentaiy pore'm parece que né
efte favor do cèo,& mimo par-
ticular grátis dato,deixouDeos
de comunicar a eíte feu fervo,^

lhe era tam agradável.

2 Muitos caíòs admiráveis
temos vifto nefta Chronica do
PM.Simam

> em íiia vida; mui-
tos pudéramos ta*r>bem contar
depois de fua morte, eu me cõ-
tento com relatar dous- adver-
tindo porém, que o meu inteto

nam he. autorizar eítes , & ou-
tros fuceífos por milagrofos;

1 baftame conta los da maneira,
qúe fucedéram, deixando a ce-

íura d'elles a fanóta Igreja, que
julga das obras

, & approva os

milagres. Tanto q Deos N.-S.
levou pêra íy efte íèu íervo,pa-

rece q foy feu ditofò trãíito de
clarado a húa grave , & devota-
peífoa

, pela maneira feguinte;

na mefma'hora
, e*n que elle

dso a alma a feu Creador
(que foy fendo ainda de noite)

levancandofe a cafo efta pef

.

foa, & abrindo hurna janella

íem
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Claridade

q fevio To

Ire acélla

em q mor-

reeoP.M.

Simam, ,

fem íàber a cauíâ,que o movia

a fazer efta acçara , vio. clara-

mente fobre a camará doPadre

hum grande , 8c fermoíiílimo

reípiandor,com cuja vifta ficou

grandemente maravilhada , &
nam menos confolada

;
porém

por outra parte confufa
,

por

i*am íàber cjue manifeítava-l

hum rayo de luz tam nota-
j

vel , cjue por algum tempo,

& em tal hora apparecia lo-

bre aquelle lugar: vindo pe-

la menha à cafa de Sam" Ro-

que , a communicar a alguns

Padres efta maravilhofa vi-

fám , & interior confolaçam,

que recebera , declarou o rei -

plandor
,
que vira , & *as ho-

ras em que lhe apparecèra

,

& a parte do dormitório fo-

bre que èahia , & achoufe íên

o meimo tempo , & o mefmo
lugar em que o fervo de Deos

íè partina da terra pêra o cèo:

íjonde fe ficou entendendo,que

Deos npíTó Senhor,por aquelle

milagrofo refplandor,ufou"com

efte bemaventurado Padre do
favor,que íez a outros Sanctos,

em fua morte, declarando com
eftas luzes do cèo os refplando-

res de tam excellêtes virtudes,

os rayos de fua pureza, o infla-

mado zelo das almas, com que

Deos no0o Senhor fez refplan-

decéte a efte feu illuftre fervo.

3 Cuftume he de Deos
ordenar,que nam sò os corpos,

reliquias,& cinzas de íeuyãtos

fejam milagrolas, mas também,;;

tal vez ordena as couíasde fei-

.çam,q ate os veftidos , Sc peças

mais exteriores,q nefta vida fer-

"vira a homes fanctcs,íèjam mi-
lagroíos inftrumentos de obras

maraviíhoíàs-aílim o lemos em
muitas hiftorias>& aííim© expe
rimetamos nefta Provineia/em
muitos milagres, que Debs'N,
Senhor foy ièrvido obrar

; por

meyo,nam sodas reliquias,mas

também da firma , & ainda de
qualquer pedacinho de taboa

da barra, eiírque fe encoftava

nofío gloriofo Padre íanólo Ig-

nacio-, no tempo de fua primi-

tiva penitencia , no retiro de

Manreza . Efte mefmo cuftur

me guardou Deos noífo Se-

nhor com efte iníigne varam,

Sc deixando outros , sò conta-

rei hum íavor,que comunicou,
tomando por inftrumento hum
feu bordam.

4 O caíb apontarei com to-

da? fuás particularidades: vindo

a Lisboa, no âno de i j 8 3, qua-

tro anno, depois de fua morte,

Hu facerdote ,q era de noíTaCõ-

panhia*,por nome Vitto Liner,

da provincia.da alta Alemanha,
(o qual hia e peregrinaçamaS.

Tiago dcGahza) &agafalhãdo-

fe na caía de S. Roque, quando
fe houve de deípedir,pedio que
lhe deííem hti bordam pêra o
caminho,q fazia a pè ;

&por lhe

fazeréparticulargaíãlíiôdo
í
&.fe

1 ftajhe dera hú,qfervii'aaoP.M.

' Quàlqitef
/•- ''". f

relíquia

fie hãjan-
%,ão he mi-

pgroU

M 4 Simam
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O q Deos

obrou, por

meyo doP.

M. Simam

i.Reg.21.11.9

Non cfi huic I

alter fímilis.da

mihitnm.

Peie hitm

minino èn

fermo o

bc rihm io

°.M. Si-

mam.

Simam, advertindolhe o favor,

que lhe faziam, em lhe dar pe-

ça de tanta eítima : feftejou

grandemente o peregrino tam

uca joya, nam menos que Da-

vid antigamente a eípada, com
que degolara o gigante Golia-

tho, a no valle de Teribintho,

que lhe deo o facerdote Achi-

meleeh , dizendo
,
que íè nam

podia achar outra femelhante.

E aííim, poílo que íè aprovei-

tou do < bordam no caminho,
foy fempre com muita re-

verencia, .& grande confola-

çam.

5 Chegando á vrlla de
Aveiro, apofentouíe junto da
praya

, em huma eftalagem,

aonde eílava hum minino em
cama muito doente, defconfia-

do dos médicos,&jâ peramor-
rer

;
pediram ao Padre quizef-

fe dizer hum Evangelho fobre

o enfermo , eícufoufe ç\\q ao
principio

,
por éftarem prefen-

tes huAis Cónegos de Toledo,
peííoas de autoridade, que por
aly paliavam

; porém
, depois

q eftes fe embarcaram pêra O-
var

, fe foy a rezar o Evange-
lho ao minino, o qual tanto
quevio o Padre

, 'da maneira
que podia, com a voz , com
os olhos , com os acenos , &
com hum increivel alvoroço,

lançando as mãoíinhas fora , &
debatendofe todo , nam fazia
fcnam podir, & cnorar pelo
bordam (que parece que com
—— i . . o'

os olhos da innocencia eltava

prevendo
,
que nelle tinha a

íãude
) pedioa mãy ao Padre,

que lho largaííe
,

pois tanto

chorava por lhe tocar ; o Pa-

dre lho chegou, dizendo, que

aquelle bordam fora de hum
grande íèrvo de Deos

;
pegou

logo d'elle o minino , & com
hum novo alento nam fazia

fenam beijai© , & abraçarfe

I
com elle

,
que pêra o Padre

lho tirar das mãos
,
quando

fe quiz partir , foy neceíTario

uíar de muita traça,

6 Caio foy bem admi-

rável , porque de improviíb o
minino

,
que eftava peia mor-

rer, fe achou de todo fam
;
&

logo, à viíb do Padre, & dos

mais , que eítavam prefentes,fe

levantou , & começou a faltar

pela cafa, comofe nunca fora

doente. Ficaram os preíentes

admirados com ver tam notá-

vel prodigio diante de íeus ò-

lhòs; &opay nam menos con-

tente
,
que maravilhado

, per-

guntava ao Padre , cujo era a-

quelle bordam tam milagroíb?

Declaroulhes o Padre
, quam

grande íèrvo de Deos fora o
que d'elle tinha u fado, & que a

elle deviam agradecer faude

tam prodigiofa:q foy cõ mais a-

preííado efTeito,qa doPropheta
Elifeo

c , cujo bordam nam ba-

ilou tocado
, pêra dar vida ao'

outro minino morto, fem o mef-

mo fa<icl;ovir em peíToa a.unir-

4 Re g.cap.4.
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Quanto fe

eflimoun-

quelk bor

dàm.

fe todo com elle.

y Com a vifta d-e tam

grande maravilha ficou o Pa-

dre Vitto fummamence coníò-

lado; & nam fe tçndo ja por

digno de ufar.de bordam
,
que

Deos tomara por inftrumen-

to de obra tam e.lpanto

-

fa ( tomando outro peia fazer

feu caminho ) levava efte ao

hombro, metido em huma bai-

nha de panno , com muita de-

cência , como quem já o efti-

mava n'alma por relíquia , &
nam o levava na mam como

bordam. Com eftesdous bor-

doens, hum na mam, de quefe

feryia , & outro ás coitas, que

venerava, entrou no Collegio

de Braga , & na refidencia de

Sam Fins, aonde muitos Padres,

o fahiram a receber como pe-

regrino de noíía Companhia^

& tratando todos com fan&a

charidade (como he curtume

aos peregrinos entre nos) -de o

aliviar 3
huns do manteo, outros

dos alforges, & mais alfayas de

caminho- vindo aos bordoens,

largou o de que fe fervia por

necefsidadejtnas nam o que ve-

nerava por relíquia: & por

mais força,que lhe fizeram^nam

foy pofsivel. tirarlho nunca da

rnám, ate que cotou a caufa da

muita veneraçam,que lhe tinha;

& aísim fe partio o peregrino

com o feu bordam às codas
, q

lhe nam fervia de cruz pezada,

mas de alivio grande; & expe-

rimentando nefte caminho ou-

tros muitos favores do cèo,que

todos atribuhia a tam bom cõ-

panheiro,& a tam precioío pe-

nhor,qcõ grande eítimaçam,&

por joya de grade preço, levou

coníigo dentro a Alemanha.
*8 E porque nam ficaíTe

em eíquecimento cafo tam no-

tável, deíejãdo o P. Álvaro Lo-

bo (a quem devemos muito das

noticias, &uabalhosdeftaChro-

ní ca, como diífemos no prologo

defta primeira parte)d'aly a al-

gús annos autenticar mais efta

maravilha , efcneveo fobre efte

negocio' ao dito Padre (que ef;

tava em Alemanha , em a Pro-

víncia de Bavana)por via do P.

Iorge CreteliOjReytor do Col-

legio de S. Paulo da Cõpanhia

de IESV em Ratisbona-,o qual

por hum notário Apoftolico,

fez juridicamente perguntarão

.Padre Vitto Liner, em prèíên-,

ça de muitas peííoas religíoíãs

da Companhia,& da ordem de

S.Bento(à qual o dito P.Vitto,
\

com licença de noífo reveren-

do Padre geral , íe tinha paíTa-

do , Sc já nella era proíeíío , fi-j

cando por efta via teílemunha

menos íbfpeita ) Sc elle referio,;

& teftemunhou comjuramen-;

to, o que temos dito, pelos méjf

mos termos
,
que appontamojS-,

eftando também preíènte o re-j

verendo Padre frey Bernardo,

feu Dom Abbade ,
como cofti

de hum inftrumento autentico,

Gomo fe

autèticou

efte cafo.

.

1'

; í

|

Fff~5 feito
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Eccc confidis

i
Juper baculum

j arundineu, cm
:| íiinriixus fue-

jj
tu hômojiatra

"j bit in maníim

! eius.&períora.

. 1. bit cara &c.

618 Ghromca da Companhia de Iejh
3em Pmugal

feito em Latim , no anno de

1600. no celebre morteiro do

interior Alteich, daordé de S.

B:nto, do Biípado Pafíavien-

íe/emBavaria, por AdamoCho-
viftofer, pubiico-notario cõ feu

final publico,o qual inftruméto

veyo a noíío poder, & fe guar-

da no cartório de Coimbra.-

o Efte favor experimetou
o P.Vitto, por meyo do P. M.'

Simamjoutrosmayores eípera-

mos , confiados no bordam de
feu emparo

( que nam he bor-

dam de cana vazia , no qual
diz Deos f

aos Ifraelitas
, que

nam confie) cõ efte andaremos
feguros,& caminharemos alen-

tados, pelos caminhos dafalva-

çam, até chegarmos ao fim de-

fejado de noífa peregrinaçam.

CAPITVLO VLT.

De outros cafos admiráveis,

que Deos ohm pelo Padre

mejlreSimam, dando [ande

aos Padres Vicente &^
drigues,8l)omGonr

çab.d.a'SjU

veira.

"J
Stes- caíôs acontece-

ram depois da morte
do padre M. Simam;

muitos lhe íiicedéram em fua
vida, que foram tidos por mila-

groíos: ío dous, que guardei pê-

ra efte lugar, quero apõtaraqui,

porque tiveram notáveis circQ-

ftancias, & porque eftam auto-

rizados com o teftemunho do
P. Orlandino, 3 na hiftoria geVal

da Companhia , pofto que nos
os fabemos por melhores vias;

& geralmente falando
( pêra q

ao menos húa vez o diga) as no
ticias.que nefta Chronica da-

mos das coufas doP.M.Simam,
íàm mais certas

,
que as que o

ditoChronifta refere em alguas

partes da dita hiftoria : o pri-

meiro cafo fucedeo em Lisboa,

o fegúndo em Coimbra. Ià fi-

zemos atrás
b mencam do P.

Vicente Rodrigues, irmám do
P.íorge Rijo de boa memoria;
£c contamos parte dos grandes
ferviços de Deos

,
que fez no

Braííí, pregando, & enfinando
aquelles bárbaros. Era efte Pa-
dre, fendo ainda mancebo,muy 1

achacoíb
, & íogeito a grandes

|

dores de cabeça
; tinharoíelhe

em Coimbra applicados todos
os remédios poíliveis,conforme

j

a muita charidade,que a Com-
panhia ufa com feus enfermos;
porém aconteceolhe, o que ai'

algumas vezes fucede,que fem-
pre cõ os remédios pejorava.

í- Ordenaram os médi-
cos,^ o Irmám mudaífe a terra,

& q o mandaííem aos ares na-
turaes da pátria,^ cuftuma fer a
melhor meíínha, ao menos pê-
ra mãcebosa chacoíos,qmuita^

vezes

£ib,8. n.8©;

tib. 3-c. 13.

P. Vicente

Rodrigues

adt>eceoe?n\

Qoimbra,
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recahio

jnaisperi-

vezes saram comefte remédio;

ou pelo gofto que tem de vir á

pátria; ou porque efta melhor

agaíãlha os íeos naturaes. E co-

mo elle erá. quaíí natural de

Lisboa(por ter nacido naFoqte

da talha, que he hum arrabaldc

daquella grande cidade) facil-

mente veyo o P.M.Simam ne

fta mudança pêra os ares na

turaes .(a qual'quando he por

rezam da faude , ou por outra

qualquer caufa racional , nam

he tam difficultoíà entre nòs,co

mo alguns querem praguejar)

Veyo o enfermo mudado de

Coimbra pêra o moíteirode S.

ZmLhhod\ Antam de Lisboa., aonde lhe

applicàram todos os bõs remé-

dios, ^ a arte eníinava aos me*

dicos,& a charidade miniftrava

aos fiaperiores, por fcr hum dos

íogeitos ^e mayores efperãças,

que tínhamos entre nòs: nam
corr&fpondeo porém o fuceffo

da mudança aos defejos dosPa-

dres,porque cada vez fe achava

peòrjde íorte,q os medicos.por

cuja viaeíperavam a íàude, vie-

ra totalmete a defcõfiar/de ííia

vida,pelos evidétes íinaes,qnel-

le viam de acabar cedo.

3 Chega nefte comenos

de repéte,quãdo menos fe cuy-

dava,vindo jà de Coimbra o P.

M.Simam,aonde daquella vez

por muito tépo fe deteve; dam
novas ao enfermo,qtinham em
cafa o f?u Provincial ; nam lhe

J

piadérara dar mèímhá mais çoi

m

dealj alegroule, & alvoroçouíè

muito , peia ver a íeu querido

pay,& lhe tomar a ultima ten-

çárn, antes d.e fe partir deita vi-:

.dajpera onde eftava muy de ca,

minho.Chegao Padre ao Col-

kgio
3 entra na enfermai ia (porq

efta era a.primeira vifita
3
qfazia

depois de hirao fanótifíimoSa-

.craméto)íàúda ao enfermo-, ale-

grao,abraçao, dizédo "eftas for-

maes palavras: Confay^ Irmamtfue

Como o P.

M. Simain

animou . tf

Lib.8.n.8o.

nam haveis de morrer deita i o P, l

Simam o diííe ', & Deos,éj he;o €

verdadeiro medico, o côíírmou

de tal maneira, q de repente cõ

efta .viííta,o viíitoua faude,&lo

go fe levãtou fem doença , fem

achaque^ fem dor â.ígua^ que

quadoa mercê he divina, logo

vem cheya de graças copiofas.

Efte caio diz o noíío
ò
hiftoria-

dor géra!,que íoy logo tido por

prodigiofo , & como tal fé eí-

creveo a Roma, aonde ainda íè

guarda aquella carta.Efta foy a

merce,que Deos fezaoP.Vicé-

te Rodrigues , por meyo do P.

M. Simamique nam era bê.que

morreíTe às mãos dos médicos

de Lisboajium fògeito a quem
Deos guardava

,
pêra no Braíil

dar íaude eípiritual a tãtos gen-

tios,como atrás temos jà conta-

do; que faude milagroíà fernpre

foy. muy proveitofa.

4 Vejamos agora outro caio

ainda mais maravilhofo , em q
Deos, por meyb doP.M Simam
comunicou também a faude a \

* :
,

. .ih.

outro 1

Lib.j.c 10.
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j

outro enfermo
3 que também ao

j

Adoece em
Qoirnbra

gravifsi-

mamête o

P. D. Gon-

çalo daSyl

veira.

diante foy hu dos milionários

demayornome,&como tal deo
a vida pela fé, ^ pregava,entre

o» bárbaros daCafraraia: &porq
eíteíuceíío foy raro,quero aqui

apontar todas as circunftancias

jpe. d elle acho efcrjtas, que
por çaufa do fogeito , nos nam

'

devem de enfadar. Eftava o P.

D.Gonçalo da Sylveira doen-
te cm Coimbra , no anno de

1 548. cõ iiíí rigoroíò priorís, a

que tinha dado aígua occafiàrn,

nam menos o defcuydo
? q elle

tinha da faude,que o pouco co
nhecimeto, que os médicos ti-

veram da doêça, nam -no sagra-

ram a tépo, & quando lhe qui-
j

zeram acodir
3erajâtal a fraque

j

za , por fe ter o mal apoderado
muito, que nam eftava capaz*de
remédio algu- de forte, que to-

talroête de/cofiaram os médicos
de íuà vida.E porq o lmôr,que
os Padres tinham ao doete, era
muy grande (que 'todo era bem
empregado no P. D.Gõçaíoda
Sylveira) mandaram chamar o
iníigne doutor Thomás Rodri-
gues da Veiga(bem conhecido
nefte R-eyno,.q ema Ira a cadei-
ra de prima de medic iria) pêra

q

o vieííe vifítar, & pêra ver fe a-

chavam neííe melhores novas
de mais efperança; 8c eõfiànça:
porçm elle, tãto que lhe.tomou
o pulfo, muito mais os.defcõfo-

lou,advertindQ aoP.M.Simam
que mandaífe vigiar o enfermo

' aquella noite, porque nam po-

• deria chegar ao outro dia.

5 : Mal íè. poderá explicar,

quam grade, & quã geral foy o

íèntimêto em todo* o Collegio,

cõ efta nova tam trifte,queem

efpecial atraveífou a alma dop.

M.Simam , cõ agudas dores de

íèntimêto, porq eftimava infini-

to a efte ta raroíbgeíto,& ente-

dia o muito,q aCõpanhia per-

dia cõ tal morte. Porém fe ó a-

migo he pêra húa hora ( como \

dizêjoq he verdadeiro amigo, \

he pêra a mais trabalhofa; toda

a noite gaftou o P. M. Simam,
vigiando fobre o feu enfermo,
hindoo os enfermeiros ííi (tenta-

do,& alêtando cõ apiítos,& al-

guas íuítlcias,que eícaçamente
podia levar; confumindoo cada
vez mais o fogo abrazador da
febre maligna, em qqe ar.dia.

6 Chegada a mçnhã, vedo
o P.M.Simam,que os remédios

\

r
Q- oP'\

teporaes nam fucediam, tratou £*££
de lhe apphcar os divinos, uíovcj/aje/â p

D. Gêcajp.do feu meyo tam louvável nel
' le,que era recorrer ao facrificio

da mifja, quãdo queria -alcaçar

grandes mercês da liberalidade

divina,pera íèus íubdicos; movi-
do entaminteriormente muito I

mais.a viftâ do perigo tam evi-
J

dente, de hu filho fea em o Se-
nhor^ quê tanto amava.&pre-
zavardcfpedindoredellcihedif

tei/rmàm D.Cjon^aío^Ueíío ammt>,
eu voa di^er mi(f«. por voffa fa»dè[
Cpufàfoy muy notavei,& muy j
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noto ria noÇollegio,&êèkbra-

da fe mpre em toda éftaProvin-

c ia,quedando o feiyo>deDeos

no altar offerccêdo o irnmacu-

lado facrificio do corpo;, & íãm

gue de Chnfto,de>improviío íe

alvoroçou na cama o 'doente, q
eftava em paíTamento •

I & em
prefença do P.Luisda Grã, que

entam era Reytor doGollegio,

Sc de outros trcY Irmãos ,. que o

acompanhavam,em voz alta,&

diílin&a , difle eiras palavras:

jyfett Senhor lESZJySmbormeu^u

ejloufam, o T. M.SimAmme alca^ou

faude. Notável foy o abalo,qtfe

aquellas palavras cauíáram nos

circunftãteSjporOjtie viám,como

reíucitado, a quê cuydavam, q
logo morria;$ ouviam falar al-

to, a quem nem' refpirar podia.

Acabou a miíTa o P.M.Simam,

& torna logo a viíitar o íêu en-

fermo,acha a enfermaria cheya

de gente, cõvocados todos cõ a

novidade do cafo; recebe o o P.

D.Gõçalo, cõ grandes íinaes de

agradecimento, & alegria, diz-

lhe,q de todo põto eftá fam,&c]

sò lhe falta licéça pera*fe poder

levatar da carnâ:poiêm ©P,M.
Simam,diííimalãdo o caio (que

osfànctos fazéos milagresymas

nam tratam deos aíToalhar)lhe

ordenou,que fe nam ergue ííe,

,7 ' Nam criam ospreíentes.

o que viam,poftoque muito de-

fcjavam de o ver , Sc de o crer;'

vam entrando muitos de novo,

falam cõ elle^perguntâlhe húa,'

^-muitas vezes, íe he afíim o q
lhe dizem; acerca de fua faude;

certificaos o P. Gonçalo; repe-

cindolhe muitas vezesy que def
do pÕto,em que o P.M.Simam
diílera miffa porelle,íè achava
iam, &fem nenhúa enfermida-

de; & que pêra andar entre el-

les,nam lhe fa-lcamais
3
que a li-

cença, que lhe negava quê lhe

dera a faude: Tinha fido o mal
hm grande, Sc era a maravilha

ã notável, que entraram alguns

em penfamentós,que aquelía tã

apreífada melhoria
, fora àlgúa

breve deniõítraçamdavidaj cj fe

defpedia,eomo ultima labareda

da*cãdeya ates de fe apagar.Pe-

ra fepodere melhor certificar,

torna a roãdar recado ao meímo
doutorThomâs Rodrigdesraco-

dio logo,toma o pullo;àchaosê

febre, íem pontada, ferir agaíra-'

mentos, fem dor nenhua r

; olha

pêra o róílo,em quê o
!

dia dan-
tes vira os finaes da moítA veo
alegre, & bemaíTombrado;aeha
os olhos, que dantes tinha que-

b ra n ta dos,& cõfum i dos, cheyos

de graça,& de viveza : o pulfo,

em toda a noite intercadente,

jâ fem febre^&compaffado ; o

tacl:o:ardente,& fogofo, jâ tem-

perado,& fãúdável; emfímfern.

moftras de perigo , riem arre-

!

ceyos de fer faude fingida,' por
j

termo da morte vifinlià: eípan-
]

tado o doutor com tam ííábita
j

múdança,nâm pode entam dei-

!

xar de dar boas novas ( que \

h

Declara o

P.D.Gcha

lo,£}i',e o4J,

M.Shnam
lhe rfera

jauds.

nus



622 Chronua da Companhia de íefit,em Portugal.

,
i03n.c9n.as

I Dixerunt ergo

í lli quid fecit

i -íbi &c B-ef-

pãdirillis, dixi

vobis iam.St

auJillit.

ao& médicos íãm muy raras)

diz aos prefentes , que ò Padre

ellava totalmente íãm, & que a

a faude era íobrenatural : per-<

gunta logo ao mefmo Padre,

que lhe diga donde Jhe veyo

canto bem: "Namfey mais^fenhor,

tornava a dizer o íervo deDeos

(como fucedeoao cego do E«

vangelho/ que íèmpre reípon-

dia o mefmo a quem lhe tor-

nava a perguntar, quem, & co-

mo lhe dera a vifta nos olhos?)

nam
fij

mais
y
dizia, que ejlando da

maneira, que )>.m.me deixou^me difje

o f.M. Simam
,

que me ammajje^

porque bia dizer mifjapor minhaJau-

de*
(j$f

no tempo em que a diziáfúbi-

tamente mefenti totalmentefam.

8 Acabaram,com eftc de-

íèngano, os religioíòs todos de

crer , nam fer aquilo termo de

vida , mas outro principio de

nova vida,maravilhoíâmête cg-

cedida pelo Senhor , a efte íèu

grande fervo; que em memoria
defte favor celeftial , recebido

em dia de Sam Sylveftre,fe cha
mou algum tempo Sylveftre;

querendofe , até niílo , moftrar

agradecido
;
pois recebèo a vi-

da do Senhor ( como podemos
dizer) duas vezes

;
que muitas

vidas merecia lograr tal fogei-

to. E íè a vida,queatè entam
fez o Padre D. Gonçalo foy vi-

da fan&a , daly por diante foy

vida milagroíà $ fe a pri-

meira foy de homem mortifi-

cado, a fegunda foy de homem

refucitado: & porque elle íàbia

que era vidacõeedida porDeos^

aDeos a quiz tornar a reftituir;

dando&muy liberal, por feu di-

vino amor , na Cafraria ,
aílim

como entam a recebera em
Coimbra , como veremos na

fegunda parte, falando nas çou-

fas da caía de Sam Roque . E
com rezam podemos também
dizer, que duas* vezes devemos

ao Padre m.eítre Simam poífu-

irmos tal íôgeito , coroo foy o

Padre-D. Gonçalo da Sylveira,

a primeira quando o recebeo

na Companhia , vindo elle do

mundo; - a fegunda, quando lhe

deo íàude, eftando pêra íàhir

do mundo. . . , ..

o Muitos outros cafos,ti-

dos porpropheticos , & julga-

dos pot milagroíbsjobrou Deps
por efte grande íèrvo feu

,
que

pudera aqui contar, & os deixo,

aíTiro por nam caníãr mais aos

leitores nefta primeira parte da

Ghronica. da Companhia em
Portugal , & fuás conquiftas;

como porque (como diz Sam
Hieroriymo

d ) odom das pn>
phecia$,& a graça de fazer mi-

lagres , nem íèmpre fam me-
lhores provas demayores me-
recimentos : eftes cafos

, que
tenho apontado, fam fem duvi-

da muy dignos de eftima , &
admiiaçam

;
porém muyto

mais admiráveis fam os que
Deos

,
por meyo do Padre M.

Simam, obra cada dia efpiri

tual-

Duas Te-

zes doe-
mos ao P.

M. Simam
termos oP.

D. Goi^alo.

i<4

Hieton. aric.r

Maiili. Irophit
tizarc,& virtu.

tes facere, in.

terdum non eft

meriti, tjuiopc

utut.



malmente cm noíTas almas,

com a íuavi&ima memoria de

fuás excellentes virtudes,& dos

aísinalados, & fortes exemplos,

que nos deixou do zelo da íal-

vaçam das almas , da verdadei-

ra abnegaçam da própria von-

tade , & defprezo do mundo-,

da mortificaçam, oraçam,&o-
bediencia.em que fundou efta

província.

10. E cõ ifto damos fim a efta

primeira Parte, na qual prome-

_'."''''
^

" '
'

'
II I IUI I1I .«II> I I

|
I» I»I » | II | F» I II JI.
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temos tratar da íundaçam , &
progreííos da Companhia

, em
Portugal, & fuás conquiftas,

em quanto governou o Padre
meítie Simam Rodrigues ; na

fegunda Parte veremos o mais
qne íucedeo, no tempo do go-
verno do Padre Diogo Miram,
& do Padre Miguel de Tor-

res,até a morte do noíío

gloriòfo Patriarchá

Sanóto Igna-

cio.

FINIS LAVS T>E0,

Virginique Matri} acparentif%nãifsimo Ignatw.
\
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DOS GAPITVLOS
DESTA CHRONICA.

LIVRO PRIMEIRO.

uÀpittdo I.Como1)eos

comerteo a íy aS.lg-

nacio de Loyola, Pêra

dar principio á Èeh-

gám daCompanhia de

lESV.fol.j.

Capitulo ILConúrmd S.Ignaciofua có-

Vcrsàm : ftz^grandes penitencias;

Vdy a lerufalem : eftuda em Vdrias

ZJniVerfidades.fol 6.

Capitulo 111. YayfanBo Ignacio k ]/-

mverfidade de Paris, ajunta com-

panheiros-, ijay com êlles a Roma:

tratam da fundaram da Compa-

phia, tjue finalmentefoy approvada

pelo Papa. foi. 10.

Capitulo IV. Z)oprincipio,que teve a

entrada da Companhia em Portu-

gal3cÓ a vinda do P'.Simamftodri-

çues a efle Reyno. foi. 14.

Capitulo V. jDa-fe hua breve relaçam

dâpeftoado P.Jis€.Simam-
y
de co-

mofegmo a S. Ignacio
; ffi

de fuás

\
pèregrinaçoens . foi 1 8.

|

Capitulo ZJl. T>) mús juefúcedeo ao

P.M.Simam , até <z>ir a Portu-

gal, foi 14.

Capitulo VIL Z>adítofaeleiçamdo

"Padre S. Francifio, de Xavierpê-

ra a ]ndia
}qfr defua vmda afjr-

, mgaLfol^i.

Capitulo VIII. Chega a Lisboa P.
S. Fraafco de Xavier, dàfaude ao

P.Jfá.Simam: vam dmbos viftar.

aS.LAlte2y.f0l. 38.
Capitulo IX. Como os dous Padres S.

Francifco de Xafier
,
qb meHre

Simafn procederam em Lisboa,

aonde lhes puferam o nome de ^A.

pojlolos.fol.^i.

Capitulo X. Trata eltey da confir-

maram da Companhw.recebefe em
Portugal o primeiro noviço . p>o~

emfe em confelho dê efado d hida

dos Padres pêra a índia. foi.

44.

Cdpitulo XI. l

Z)a ultimd refeluçam,

que fe temou nefe negocio;(& como

elRey defpachou pêra d índia o P

.

meflre S.Francifco de Xavier, foi.

ja.

Capitulo XII. forno fefoy o Padre

ii

K

Ggg meftre
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yneftre S.Frdncifico de Xavier defi-

pedir dclRej,^ de» a veld perã a

índia, foi.')')-

Capitulo XIIh 2>afe hum breve no-

ticia dapejfoa , :-(g^ virtudes do

padre Sam Frdncifco de Xavier.

fid$9.

I
'o XIV. íontinuafe a mefma

matéria do elogio de S\Francifço de

Xavier, foi 66»

Capitula^.XJ/. Dasffldis virtudes do

'Padre Sam Frdncifico de Xavier')

foi 70.

Capitulo Xj/I. T)d elRey do Pddrê

meBre Simam Rodrigues o mof-

ieiro de Cdrquere } perd djuda da

funddÇdtn do ®ikgtd de Coim^

brd \ troedo pelo mojleiro dejan-

80 .sintam o velho
,
que tinha

fi-

! dd de freiras dd ^/Lnnunciada,

Capitulo X]/II. 2)d/è algumd noticia

defie mojleiro defanBo ^Àntam^o

' tiUdlfoy dprimeiracdfia,que tive-

mos em Portugal, pêra onde fe

• mudou o Padre mejlre Simam»

/í/.8i.

Capitulo XVHL Mdndd fanBo lg'

nacio companheiros de novo doPa-

are meBre Simam : recebe outros

em Lisbod ò entre elles do \lrmdm

Jtádnoel Cadinho , d quem mdn-

dou , vefiido como ejluddnte
fie-

culdr, a J/mver/idade de (oimbrd.

Joi.% 7:

Capitulo XIX. Partefe o Padre

mejlre Simam Rodrigues perd

Coimbra ; da/e principio dquel-

le magnifico Collegio. folio.

94.

Capitulo XX. tomo-paíúiVwm a ?>oj-

fios nefetempo^ em o novj Collegio

de Coimbra, afisim no ttmporal^co-

mo no efipiritual : 0f do procedi-

mento dofieu primeiro Reytor. fioi

Capitulo XXL 7)apoucd efitmacam
?

âue na Umverfidade Je fazia dos

nojfios ;
(^r como fefpy mudando

efid mim opmidm.i^f djs primei-

ros } que entraram naqueile Coile-

'gio.foí. 104,

Capitulo XXIL Entranrna iompd^

nhid Jtáelchior "Nunes- Barreto,

provdo o P> Sd.Stmam com huma

novd mortificaram: vem também,

entre outros
3Dom Cjonçalo daSyl-

Veirà
, (Sy Dom Rodrigo de JftOe^

nefes.fol. iop.

Capitulo XXIII. Z)d licença o Pdpd

pèrà nd Companhia nam haver h-

mjfe nosprofelfos : perd todospro-

mete rendds elRey T)oyft loam:

âafie noticia dos efiados dos profiej-

fos > que ha na Companhia, foi.

ii<5.

Capitulo XXIZJ . Continudfe d mcfima

materid dos dwerfos effados
?
que

há na Companhia, foi. 121.

Cdpitulo XXtJi Como nejle tempojor

meyo do
nofifiofianBo Padre , ($r do

- Padre meBre Simam 'fije atalha-

ram huns grandes defigojlos^ entre

elRey X>Joam -

t (gjr o Pdpd Paulo

IH. foi. 12 5.

Copia dd carta de fanBo Ignacio
7
pê-

ra o Pddre mejlre Stmam , febre

èBe negócio do 2?ijpo Tfo Miguei

foi. 128.

Capitulo XXVI. O Pddre meflre

Simam



Simam recufa o Si/pado de Coim-

bra
, aceitafermeBre do Prmce-

pe,
(êfr

de comofe home nejle car-

Capitulo XJ/Il. Da humildade, ($>

pobreza do "Padre mefere Si -

mam i fendo rneftre do Prmcepe:
\

,

do mod) com que fdzja [eus ca-

minhos a Qimbra : das muitas

.
mercês, que elRey lhe fazia. foi.

13S.

Capitulo XUIIf Dos combates-, me
fe derdm aos Irmãos Dom Qon-

çalo da Syheira,
ffi

T)om Rodri-

go deMenefes , ($r de fuafirme

conBancia. foi 140.

Capitulo - XXIX. 1)e outros comba-

tes, que teve o IrniamDom'Rodn-

,g '> defuafanãa vida,($r. bemave-

turadamorte.fol.14 1

).

Repojla de Dom "Rúdngo pêra Dona

brites de ZJilhena fua may , no

mefmo Capitulo, foi. 147.

Capitulo XXX. Dofentimento, que

home da morte defie IrmâmDom
Rodrigo de Menpfes

; @f das bo-

as partes com queDcos o dotou,

'foi. 149.

Capitulo XXXI." Occupafe o 'Padre

meslre Simam em Lisboa no pro-

veito dospróximos, ($j vajpelafe-

fia do "Natal a vifitar o Collegio de

Coimbra
j (gf dosgrandes provei-

tos^ que fefeguiamdeUasfuás Vi-

fítas, foi.- 1 54.

Capitulo XXX II. Tratafe da vinda

doPadre Pedro Fabro a Portu-

gal
5
manda eííe diante doze efeo-

Ihidos fegeitos', entre elles o Irmàm'

. Frapcifco Ejlrada , mÇigne Preda-

dor : entram muitos na Compa-

nhia
, movidos com feusfermoens.

foi. 160.

Capitulo XXX

I

J I . Í)a entrada do
j

Irn-n.m António Moniz: da ten-

tacam, que teve , com quefugio da
|

tempanhia : (^ de como tornou a

entrar, foi. 166.

Capitulo XXXIV. Da inquinçam,

quepor via do Cardeal Infante fe
tirou

, febre a doutrinado. Padre

mefire Simam Rodrigues,^ febre
os exerciciús defantto Ignacio. foi.

171.

Capitulo XXXV. Dafe huma bre-

ve noticia , de que confa fehm
os exercícios , de que ufa a Com-

panhia
; $f dos grandes bens, que

delies refultaram no mundo. foi.

176.

Capitulo XXXVI. Dos gradesfru-
tos, quefe tem tirado defles exercí-

cios efpmtuaes. foi. 1 79

.

Capitulo XXXVIÍ. Vat oP.Diogo
• Miram^Reytor de Coimbrafiudar

o Collegio de J/alença, entra emfeu

lugar o P. Marfim de S. (ruz^l

. Vam os noffos peregrinar, f̂azem
outras momfícaçoenspublicas, foi.

185.

Capitulo, XXXVIII , Reprovam

alguns as mortificaçoens dos nof-

/ Ir)
os : levantafe huma perfeguiçam

•contra o \Pdd.re meílre Stmxm'

acode Deos porfua innocencia- ($<r

acrecentamfe osfavores reaes. foi

1S9. í

Capitulo XXXIX. Vem 4 Portugal o

Padre ^Antomo de ^Araos . che-
\

ga íepou delle o Padre Mejlre

Ggg * Ped?0
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Pedro Fabro : he muyfefejddo de

fud ^Alteza ; <•&aja Coimbra >faz.

entrar na Companhia, efcolhidosfo»

geitos j entre elles o Padre

Luís Gonçalves da Camará, foi

*P3
Capitulo XXXX. Comopor meyo do

Padre Pedro Fabro, veyo milagro-

famente a Companhia hum nobre

JLbbadeM entre "Douro,
ffl

Mi-
nhoychamado loam Nunes Barre-

to foL 199*

Capitulo XXXXI. Alcança o Padre

Pedro Fabro licença pêrafe hir a

Caflella^fcreve do Collegio deCoim

bra,
(gfr

maadrie alguas relíquias,

ffi
finalmentefeparte pêra Va-

Ihedôlid.foL 2Ó4.

Capitulo-XXXXI l Dofocorro de

rehgiofos
,
que o Padre meílre St»

mammandòu ao Padre Fabro a

Caftella: (cjf do que efe benditoP'd*

dre efcreveo ao Collegio de Coimbra,

foi. 109.

Capitulo XXXXIII.' Entra na Com-

panhia o Jrmam^iffonfo Barreto:

defua grande mortifcaçam 3 (gf

Zjlo extraordinário da- falvaçam

das almas, fol.n$ t

LIVRO SEGVNDO.

^Apitulo í. Da mifam, que

no anno de, 1545. foypera

a índia-,
ffl

da glortofa morte

do P .^António Criminal, primeiro

da Companhia, quedeo a vida pela

fè; ffl
do mais, quefucedeo afeus

companheiros, foi. 1 1 t.

Cipitulo II, Lxercitamfe os nojjos trn

Coimbra com varias mortificações,

em que os prova o P, M. Simam

Rodrigues, foi. i zp

.

Capitulo II1. Continuam os nofo$,por

ordem do Padre meílre Simam

Rodrigues, com ettaf mortificações

publicas,em que os exercitava, foi.

Capitulo IV. Mofrafe como efias

mortifcdçoens , de que ufanam 0$

nojfos', fam conformes d doutrina

dos Sanais : dkfe a rezjm defe

nam ufaremjà hoje tanto na Com»

panhia. fol.1^%.

Capitulo ]f. EfcrevÊ fanÚo. Ignam

aprimeira vez^ a elRey Dom lo-

am : dalhe conta de fuás coufas',

pedelhe licença, pêra o Padre me-

. flre Simam hir a Roma , em re-

zam de renunciar osargo degéraL

foi. 141. :

Capitulo VI. Trata élftey Dom /»-

dm, por <7jiado Padre fantlo Ig*

'rtacio, com o Papa
yfbre haver ne»

JleReyno tribunal dofanBo Officio;

(çjy
fobre o capella de Cardeal, pêra

o Infante Dom Henrique., com o

fucefo , que fe 'pretendia, folio.

Capitulo VIL Manda oPadre me-

Jíre Simtm pêra a índia mve in~

fgnes minifros do Evangelho, foi.

250.

Capitulo J/llf. Continuafe d mef-

ma matéria das virtudes dos

mais fogettos . deíla mfsam.fol.

Capitulo IX. Vay o Padre Francif-

co Eslrada em mtfsam a entre

Douro,



Dpuro\(^ Mmho-
}
detenje noFor-

to-, entra na Companha, mò)ndo de

.[em fermoensi o cónego Vafco Fer-

ras.foi. \6 o.

Capitulo X* Dosprocedimentos dolr-

mám Vafco Ferra s, atejua morte

na Companhia,foi. i £4.
Cvpitulo XI. Do mais fruito, que

o "Padre Francifco Ejlrada re-

colheo na cidade do< Porto, em
ejpecial na mudança de vida de.

Henrique de Çomèa
;
(gr de

como
, ainda abfente , animou os

fe&s devotos, foi. %(,%.

Capitulo XII. Como Deos chamou

pêra a Companhia- a Dom Le-

ám Henriques , primo do Padre

LuisÇonçalw da Câmara, foi.

176.

Capitulo XIII. Como Dom Le-

am Henriques entrou na Com-

panhia-
, ffl

de feus procedi-

mentos em o noviciado, foi

280.

Capitulo XIV. .Jcrefcenta clRey

Dom Ioam o terceiro as rendas.

. ao feu real Coilegio de Coimbra,

.

dandolhe o misleiro de Sam
.Fins

; ffi
outros dom mais l foi.

284.

Capitulo XV. Declarafe a Compa-

nhia em Portugal por Província-,

vay o Pjadre mejlre Simam 4 Co-

imbra, U a bulia da confrmaçam-

(gjf
do grandefervor , ffi renova -

. çam de efpmto, que houve com fua
chegada.fol.zSo.

Capitulo XVI- Da renovaram dos

Votos, que houve nefle mefeno tempo

' 94-

dejh Cbronica. 629

no Coilegio de Coimbra, foi

Capitulo XV-ll. Vm o Padre

. Martinho de Janela Cruz. a Ro-

ma 3 aonde morreo fanffamente

:

entra em fm lugar , afe'r Reytor

do Coilegio dejoimbra o Padre
Luís (jonçtlves da Camará, foi.

T-97.

Capitulo XVIII. Como ncfte an-

no
fpy recebido na Companhia

Do?n Ignaaode Azevedo, o qual,

ao diante, com quarenta companhei-

ros ,deoa vidapela
fé catholica.

fol.^oz.

Capitulo X I X... Entram na §>m^
panhia o Padre Maurício<

):que ao

diante foy confeffor dcl&y Dom
Sebajliam

, & foy com eRe a

^Africa :
ffi

o Irmam Ioam Fer-

nandes de Oviedo
s que depois foy

grande mifsionano no Iapám. foi

308.

Capitulo X X. D-ayoPadreme*
jire Simam a Coimbra

ò
pera co-

meçar a obra do Cãlegio novo:

• trata
j com toda a folenmdade

,

de lançar
;

a primeira pedrayfahe

da terra, nas primeiras enxada-

das
y
hum enxame de abelhas, foi

3*5-
Capitulo XXI. Como fe lança-

ram as primeiras pedras no edi-

fcio do Coilegio de IESVf
da cidade de Coimbra . folio.

.
>°-

- 1
Capitulo X X í I. Das contradi-í

çoens, que fe levantaram contra

as obras do Coilegio novo», -tifo. como

feaquietdrani.fol.iri^

Cfitulo XXIII. De alguns
, qUefe

tentaram na vocaçam- :do quefo-

Ggg 3 ~~Fre
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bre iflo efcreveo éPadre meslre Si-

m.tm: ($f
de huma grave penlten-

.

cia yjue âeo a huns Irmãos
,

que

eícreveram cartasfem ordem, foi

Capitulo XXIlf. Sahem vários mif

fionanos do Collegio de Coimbra
,

entre elks o Padre Çonçalo Va^
de Mello , vay de Sam Fins em

mifiàm a varias partes .'foi 334.

Capitulo XX]/. Vay o Padre Ma-
noel de Nóbrega em mifam pela

Província da Seira
; ffl

do gran-

defruito y que d'lU'recolhh. foi

34 *•

Capitulo XX'J/1. lAponiamfe alguns

caíòs mais notáveis, quefucederam

nesta mifíàm ao Padre Manoel

de "Nóbrega : <~uay a Roma o Pa-

dre fêertholaméo Ferram, por cu~

\ \o meyo entrou na Companhia o P.

í Francifco Rodrigues ,quefoygrade

fervo do Senhor.foi. 346.

Capitulo XXj/II. Da occafàm,que

houve ,
pêra hirem os nojjos reli-

giofos em mifam a Congo : daje

huma breve noticia dejle Reyno.

foi. 350.

Capitulo XXyill. 7)o grande fer-

vor ,
que houve no Collegio de Co-

imbra ,
pêra a mifsam de Congo:

de como partiram quatro
y
com hua

l. carta delRey D . loam
; ($f comofo

ram bem recebidos por elRey de

Congo.fol.1^.

|

Capioulo XXIX. T)o mais quefuce-

deo.nesla mifsàm
j

(e^r de como o

£m nam refpondeo afeus bosprin-

cípios, foi. 3 59

.

Capitulo XXX. De huma carta\quc

nefe anno de 1547. efcreveo nof

fo Patriarcha fanílo Ignacio , aos

Irmãos do Collegio de Coimbra.

/ô/'3 6 3-

Capitulo XXXI. Continua a doutrina

da mefma carta defanílo Ignacio.

foi. 367, \\

Capitulo XXXII, -Da mudança do

Reytorado do Padre Luís Çonçal*

"ves da Camará
$ ffi

de alguns fo-

. geitos, que no anno de 1548'. en-

traram na Companhia, foi. 3 71.

Capitulo XXXIIL Parte o Padre

Luís Gonçalves da Camará por

companheiro do Padre loam 'Nu-

nes Barreto
,
pêra a mifsam de

Verbena, foi 378.

Capitulo XXXiy. Volta o Padre

Luís Gonçalves a Portugal, a dar

conta dos cativos

-

y
continua com el-

lesoP.Ioám Nunes. foi. 38 4-

(apitulo XXXy. Da rmffam ,
que

eBe anno mandou a índia o Pa-

dre mefre Simam, de dczjrehno-

fos ntffos : fazife mer.çám de ai*

guns' d
?

dks em particular, foi.

59 o*

Capitulo XXXVI. Vay pêra ti In-

-

dia, entre epes dez^mifsionafm, o\

Padre meftr£ Ga/par 'Barzéo) que

foy hum dos mais mfignés fogei*

tos
,
que teve- a Ccmpanhtd. foL

393-
Capitulo XXXVII. Ctmo énnóuna

Companhia Dom Theótonio de Bra-

gança / filho do "Duque Dcm lai

mes • de como feuí parentes opro

curaram tirar da Companhia.foi. \

39 8.

Capitulo XXXVIII. Da grande con-

jlan-



~w~

dejta ChromciL â
fiancia , com que o Padre' mèjlre

Simam refpondeo a etRey
\ ffi

co-

mo fe home nejle necocio . foi
40 2.

Capitulo XZJ7X Tio mais
q pajfou:

nefte negocio
-, ffi

de como &om
lheotonio <-ueyD' afahir da Compa-

nhia, (gr dcfeufanílo procedimen-

to, fendo ^Arcebifpo de Evora. foi.

'Capitulo XlXX. T)a grande chan-

dade,
($f mais Virtudes defiègra-.

de Prelado Dom Jheotomo de Bra-

gança, foi. 4 1 1.

Capitulo XXXX

I

. T>a occafam^ue

home
,
pêra Dom ihcotomo hir a

Valhedolid
?
aonde morreo em fer-

vido de Vcos.fol.^iy.

Capitulo XXXX li. Como nejle tem-

po procediam os nofios em Lisboa-^

(gp do grandefruito, que namella

cidade,0j- em outras, fatia,' o Pa-

dre Francifco .Efirada, foi. 4 1 r.

LIVRO TERCEIRO.

^pltulo I. Propoemfe ofun-

damento, que home, vera

Padre mefire Simam man-
dar mifstonarios ao *Brafil j dafi
conta do defiobnmento,

ffi capita*-

mas, júe dlyfizeram os Portugue-

fi
s

> # e
ft

a£to das coufas daquella

chri/lmdadc.fol.^zÇt

[Capine II. Trata o Padre meBre
Smam de hir a emprega do 2?ra-

fil, fim ter o efeito defejado: man-
da cmfieu lugar o P. Maneei de

Nóbrega , com mais finco comi?

a

Al 1

nheiros.fol.4^4:

Capitulo 111. 2)dfe huma brevenoti-

• cu da terra do m-âfl, defiuamn-
' ta fertilidade -,-i(^ variedade de

Jruitôs
y
com quefòeè a ennmeteo

fifol.^%. ;

:
_

..rpituío IV. (ontímíafi a ihefma
> matéria

^
em efpecial dos enfurnes

dos nktiim do Srdfií^
' $> dM

barbaras ceremímnu , com que co-

mem a carne humana
. fói

,
44)-

;

"

I

rapuulo V. Como o governador Tho-

!

m? de Soufii edificou a cidade do

$ahaaor
5
(^r do aue os reh nojos

1

da Companhiafizeram neBesprin-
cípios, enfinando os gentios,(^pre-
tendendo tirarlhes o cujlume; de

comer carne hitmkna. foi. 450';

Capitulo VI. Dofantío zelo, & Vir-

tudes do Padre Manoel delSto-

brega( primeiro Provincial da pro-
víncia do %rafil) em ' quanto effè^c

em Portugal.foi 4 tfg£

Capitulo Vil. Continuafe amefma
mAteria da virtude,

ffi
obras ma-

ravilhofas do P. Manoel de Nó-
brega , depois de chegar dòSráfil,

foi.460.

Capitulo [/III Z>adêvaçamdoPd-
\

dre Manoel de Nóbrega : defita
\

grande pureza,^ mais obras ma-
\

ravilhofas:
ffi defuafantld morte, Ij

foi, 46^
Capitulo IX. T>Áfi breve relacam

do Padre loam de ^Afpílcueta,

tjue
fioy hum dos companheiros

do Padre Manoel de Nóbrega,

na mifisam do %rafil folio.

47 i. '-
>
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i,-puulo X. Z)os mais companheiros

'

do "Padre Manoel de "Nóbrega,

nefia miffám do Srafl, queforam

os Padres sintonia Pires, Leonar-

do Nunes, Vicente Rodrigues,^

T>iogo Iacome,fol./\y6.

\mudo XI. Entra na Companhia

o Padre Gonçalo alvares, que ao

diante foy viftador efeito do Ia-

„.pJm : da(è brevemente conta de

fita vida,
(êfr

morte glorio/a , nas

prayas do lapam , em companhia

do Padre Manoel Lopes de %u-
1 Iham. fol.4%0.

Cafitulo XII. Como nesle anno } em

Mie entramos, de 1 5 5 o; os fere-

_, mfsimos Infantes T)om Luis
, ($f

%)om Henrique ,ped)ram mifíoens

da Companhia ,pera fias terras;

(0p de outras , me o Padre mef

tre Simam repartiopelo Reyno.fol.

4 8j. .

'Capitulo XIII. Manda o Padre me-

fre Simam nejle anno -de 1550.
. quatro religiofos ao 'Brafl , pêra a-

mdarem ao Padre Manoel deNo-

brega, fuperior daquella mifam.

foi. 49 o.

Capitulo XIV. 2)a jornada, que fez^

elUey Dom Ioam o terceiro aCom-

bra,avifitar afua^niverfidade,^

o feu Collegio da Companhia, foi

49 í-

Capitulo XV. fie chamado a Roma

o Padre mejlre Simam por- nofo

JanFlo Patriarcba : manda diante

o Padre Dom Çonçalo :
ffi

ca-

mo proveo os officios, me tinha de

me/ire de Príncipe,^ Provincial.

fol.499.

~

/ ! Capitulo 2 f/I. \fay a tioma o Pa-

dre mefre Simam : referefe huma

carta delRey Dom lotm
,
pêra o

Papa Iuho terceiro, em abonaram

da Companhia : dafe conta do que

fucedeo neíia congregaram , a que'

os Padres mais antigos foram

chamados . foi. J o4.

Carta delRey Dom loam~o terceiro,

pêra o Papa Mio terceiro . foi.

Capitulo Xjfll. Como nefle tempo fe

refolveo o Cardeal jDom Henrique

afundar o Collegio da Companhia,

cm Eyora : apontamfe as rezoens,

* que pêra ijfo teve. foi. 5 09

.

Capitulo XJ/III. Manda o Cardeal

Infante chamar a Évora o Padre

Luís Gonçalves da Camará ; trd-

ta com elle
,
@k com o Padre me-

(lr.e Simam dafundaçam daquelle

Collegio: efcreye a S.Ignaao^ffi da

repofta, que ofantlo lhe mandou,

foi. 513.

Capitulo XIX. Manda o Padre me-

fíre Simam onze religiofos de Co-

imbra a fundar o Collegio de E-

vora ; fâr de como aly foram aga-

• falhados-, ($r defeufanfloprocedi-

mento, foi. J15.
Capitulo XX\ De algumas mobílias,

que os nofos padeceram ntfeprm-

*' apio
; (ffi

de como Deos os livrou

dellas.fol.fiC).

Capitulo XXI. Dafe hua breve noticia

do P.Melchior Carneiro, primeiro

Reytor do Collegio de Évora-, de co-

mo d'alyfoypêra aJndia:(pjf deou-

rrosReytores do mefmo Collegio,qfíe

feguiramfeu exemplo, foi. 52,4-

iapi-



Capitulo XXIl. apontamfeas coujas

pertencentes ao P. ManoelFema-
d?s, primeiro pregador do Collegio

d&wra, & depxfanBozjlo^
obras maravilhofas . foi'. \iy.

'Capitulo XXIII. m muita efiima,q

faliam dosferimís do % Manoel
Fenudes os mpy wierams "Pa-

dresfrey BsrthiUmh dos Mar-
.

tyres
, ffifiey Luís de (fanada:

(ejf de algaas obras dofeztity de
c
£)eos,quefe^na -cidade de Évora.

Capitulo XXIV. Da glonofa morte
do P. ManoelFemades , me lhe

aeram,por pregar contra os vícios-,

& comofoyfermdaXe todos
„ ffi

das bmras com que ofepukàram.

Capitulo XXV. :' 2)osgrandes fervo-
res das mtjfoes, que havia nejle te-

po no Collegio de Coimbra : ($> de

tresg religiofos,que efe amoforam
pêra as partes da Indiaffi do Ia-

pam. foi. 540. j |

Capitulo XXVI. fio mais quefuce-

deo aos nofos mifsionarios nefia

viagem da índia:foi 54 3.

Capioulo XXVII. Z>e comofe houve

• na índia o P. Melchior "Runes

Barreto, o quaífoy oprimeiropre-

gador, que entrou na Chmaygrdos
muitos trabalhos, que padeceo na
jornada do lapám.fol. 54Ó.

Capitulo XXVIII.
®àfe hua breve

\
noticia do P.Manoel de Moraes

,& doP. Çonçalo Rodrigues, que

\ ^
nfa miffdmforam pêra à Índia.

fol^i.
Capitulo XXIX. DàetfcyaoCollegio

defia Ghromca. 633
dè Immbrâ o mosteiro de S. Joam
de Longavares-, torna o P , Gonça-

lo l/a^de Mello em mtfam ao

.Algarve,com grande proveito efpi-

ritual d'aquelle Reyio: foi. ^ 5 c.

CapituloXX2}\ Continua emfua mif
sam o P.í.mçalo \faz^de Mello:

Vay também a entreDoUro^Mi
nho o P.Çonçalo da Syheira: aca-

ba deferReytor o P.Lms daCfa,
fucedelheo PJfrbano, que deixou

o cargo por hir pera a Índia, foi,

5Ó0. ;•

Capitulo XXXI. 2)aje alguma noticia

das '-virtudes do p . M\ Çonçalo

de Medeiros, que nejle amo em q I

entramos de 1 5 5 z.morreo emS.
tAntam de Lisboa

f
o quaífoy o

primeiro noviço defia Província.

foi. tf 4.

Capitulo XXX11. T>a obediência^

humildade do P.Çonçalo de Me-
deiros,

(£fr
defuorbemaventurada

morte, foi 56%.
Capitulo XXXIII. T)as caufas, que

houve, pêra nejle anno.de I 5 Ç 2.
f

(por ordem do mfio S.Pamanha 1

,
Ignacio) acabar o P.M.Simamde

'

fer Provincial em Portugal^pê-
ra hir fer Provincial em o Reyno

de \Aragam, foi. 5 y 2 ,

Capitulo XXXIV. Como o P.MS:
mam rtcebeo esla ordem

, fifr entre-

gou o governo aoP t 2)iõgoMiram-,

(çjfcomo ifiofe tomou afsim na, cor-

I
te, como entre os nofos -, (grdo prin-

' cipio do governo do novoProvmckU

foi. 577.

Capitulo XXXV. Manda SJgnàcio

por vifitador a Portmal o Padre

Miguel



Taioâda dos Capítulos

Miguel de Torres: efcreve a elRey

[obre a mudança do?\M.Simam;

refporMhefua alteza-, ffipdrtefe

o fadrepera o Reyno de^iragám.

yW.582.

Cfuub XXXV1. Como o P.M.Sh

mam chegou a Romd,fflfe vw com

o S.Pamanha Ignacio:(^domais

que Ihefucedeo nos annos, que an-

doufora de Portugal, foi; j 8 5

.

Capitulo XXXVII. Como o P.M.Si-

mm, depois de muitos amos, tor-

nou a Portugal,
ffl

de alguas con-

fias mais notáveis
,
que nefle tempo

lhefiucederam ,. ffi
defua ultima

enfermidade, foi. j 89

.

CapituloXXXVIII. "Da gradepade-

cia doP.M.Simam emfua larga

enfermidade: do rarv exemplo,que

nos deo:
($f

defita fiancla morte.

Catulo XXXJX. %àpeftai$'par-

tes do P\M\Simam;da Crii^ q lhe

acharam [obre o peno , aberta tm

fua Própria carne : das exéquias,

.' que lhefizeram; ($f dafiepultura,

que lhe deram'foi. óoo.

Capitulo XXXX. T)a tresladaçam,

que
fiefez. dos ojfos do,P. M. Si-

mam:
(gfr

do epitaphio, que tem em

fieufiepulchro. fiol.60 6.

Capitulo. XXXXI. Z)oepitaphio,que

os muy reverendos Padres dapro-

úncia de Frandes
,fizeram ao P.

M.Simam.fol. 6'i o.

Capitulo XXXXJI. De alguas obras

maravilhofits
,
que 1)eos obroupelo

P.M.Simam.fol.6 14.

Capitulo ultimo. %)e outros cafos ad-

miráveis, que Z)eos obrou pelo Pa-

dre mcjlre Simam , dando faude

dos Padres Vicente Roàrwues.

«. ($f:
Dom Çonçalo da Silveirafoi.

618.

^

IN-
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D E A L G V M AS
AVTORI DAD ES DA

Eícriptura , de que fe

faz mencàm nefta

; Chronfcà.

génesis.

Ap. 3t.n.2 j. Te-

tegit nervum fe-

moris eius, & fta-

! tini emãrcuit. foi.

4.C0I. i.

Cap. i^.nam. 5. Quia patrem

multamm gentium confti-

tuiíli me, foi. io»col. í.

Cap.2.n. ip.Omne ehini quod

vocavit Adam animxviven-

tis
3
Ípfum eíl nomen eius.fol.

43x0!. 2.

Cap41.r1.11. Vbi unanocte

uterque vidimus íomnium

prsefagum futuroram. foi.

78.C0I. i.

Cap. 1 8..à n. í.Cúmque elevaf

fet óculos apparuérunt e 1

três viri ítantes prope eum

&c foi.90.coL1. ...

Cap.42^n.Ó. Et Iofeph erat

princeps m terra /Êgypti,

atque ad eius nutum frumé-

.-. ja popuiis.vendebantu.r-. foi.

13 5. col 1.

Cap, 3.n.6. Vidit igitur mulier

quòd bónum eííet lignum

ãd veFcendum,5c pulchrum

ociiíis, afpedúque deleçta-

bile.fol.167.col, 1. :

Cap.2. n.o. Lignum vitae in

médio parâdiíi ,
lignúmque

fcieiiti& ooni, Sc mali. .foi.

I72.c0l.2-

Cap
k
.i*8.n.i. Apparuit autem

eiDominus in convalle Ma-

brè fedenti in oftio taberna-

culi fui in ipío fervore diei.

foi. 18 2,col. 2.

Cap.i2.n. 1. Egredere de ter-

ra



636
ra tua,& cognatione tua, 8c

de domo patris tui , & veni

in cerram, quam monftrabo

tibi.fol.2p S.col.i.

Cap. i8.n.ó. Fefíinavic Abra-

ham in tabernaculum ad

Saram Scc. 8c n. 7. Qui fefti-

navit,& coxit illum.fol. 271.

col. 1.

Cap.4.11.4. Abel quoque ob-

tulit de primogenitis gregis

fui,*& de adipibus eorum.

foi. 2p 3. col. 1.

Cap.47. n.p. Dies peregrina-

tionis meie centurrrtriginta

annorum funt, parvi, 8c ma-
li,& non pcrveneroht ufque

ad dies patrum meoru, qui-

bus peregrinati funt. foi.

315.C0I.1.

Cap. 1 8. n. 18. Tuíit lapidem,

quem íuppoíuerat capiti fuo,

& erexit in titulum, fundens

oleum defuper. foi. 32,1.

col.2.

Cap. 37.0.14. Vade, & vide íi

euncta profpera íint erga fra

três tuos, & pecora, & renu-

cia mihi quid agatur. foi.

338.C0I.2.

Cap. 2.11. 8. Plantaverat autem
Dominus Deus paradtfum

voluptatis à principio,in quo
pofuit hominem, quem for-

maverat.fol.
3 59 .col. 1.

Cap. i.n.27. Et creavit Deus
hominem ad imaginem fuã.

foi. 3 59 .col. 1.

Cap. 37-n.i j.Invenitque eum
vir errantem in agro, 8c in-

,

,i« 1 . .. .

índicedealgumas autoridades

terrogavit,quid qusercret; at

ilk refpondit : fratres meos

quasro. fol.47.6xol. 1.

Cap.8. n.21. Senfus enim , 8c

cogitatio humani cordis in

malum prona funt ab ado-

lefcentia fua.fol.484.coL2

Cap.4-n.10. Voxíanguinis fra-

tris tui clamat ad me de ter-

ra. fol.y40.col. 1.

Cap. 37. n. 3. Ifrael diligebat

Iofeph fuper omnes filios.

foi. j88.col.i.

EXODVS.
Cap.34.tt. 28. Fuit ergo ibi cu

Domino quadraginta dies,

& quadraginta noctes: pane

non comedit,& aquam non

bibit, 8c fcripfit in tabulis.

Verba fa^deris decem.fol.7.

col.2.

Cap. t j.n. 2 j. Qui oftendit ei

lignum ; quod cúm mifiíTet

in aquas, in dulcediné veríe

funt. foi. 69 .col. 1.

Cap. 3 3-n. 1 1. Loquebatur au-

tem Dominus ad Moyfem
facie ad faciem , íicut folet

loqui homo ad amicu faum.

foi. 7 2. col. 1

Cap. 3.n.i. Cúmque minaíTet

gregem ad interiora defe.rti,

venit ad montem Dei Ho-
reb. foi. 182.C0L2

Cap. 3 2.n. 8Fecerunt íibi vitu-

lum conflatilem , & adora-

verunt , atque immolantes

ei hoftias dixerunt: &c.fol.j

359. col.2 I

Cap.
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daEfcripturã.
SBãjs
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ia . -

Can.2o, 11,1.3, Vt fis long^vus

íupe ç rerraro , cj«a qp Dom i-

nus Deus cuus dabit tibi.fol,

3 79- 'col- 2.

63?

LEVITIG VS4

Cap. i.n. 1j.Qddquidobtuleris

facrificjj,fale condiesjnec au

.

: feres fal fçde.ris Deitai dgfàl

crificiotuo. foi. 3 6 &. col- 2.

Cap. xo.n. 2. Morte moriatur,

&c. foi. 579.coI.2-

NVMERORVM,

Cap. 1 041. 3 1 .Tu enim nofli in

.
quibus locis per defeito" caf-

tra ponere debeamusv& eris

du&or iipftcr.fok6j.çol. 1.

IOSVE.
Cap. 10,11,22. Aperire osfpelu-

ca?,& producite ad me quin

que Reges, qui in ea latitat,

Scnoiitetimere, nec paueâ-

tis. tol.-6p.col. 2.

Cap. 1 o. n. 24. Ite,& ponice pe-

des íúper çolía regumifto-

rurn. foi, 69. col. 2.

Cap. 2. â n. 1. Miíit Ioíúe filius

Num de Setim duos viros

exploratores in abfcondito;

& dixit eis: Ite & coníidera-

te terram, urbêque Iericho.

foi, 89. col. 1.

Cap. 4. n. & Feceruot fllij í£

rael ílcut prsecepic eis Iofue,

portan tes de med io Iordan \s

alvép duodecim lapides , ut

Dora mus ei imperarac-Juxta

numerum filiorum ííiael.

r] foi. 363. col; 2.

Regvm.;'t,.

Cap. 1 ó*. i n. 1 2. Surge , unge
eum

, ipíêeft ..enimV. foL 32.
col, 2.

. f)

Cap 3o 4 âtt.2í. Venit David
ad ducentos viros, qui La ííi

fubítitérantmec íequi potue-
rant David

, & re/idere eos

iuííerac in torrente Beííor:

&c. fol,j2 2. coi i
t

Cap.i6.n.i3.David tollebatci

tharã
, & percutiebat raanu

I fua,& xefocillabatur $aul,&
levius habébat; recèdèbat e-

nim ab eo ípiritas raalus.fol.

313.C0I. I.^fol.4 2 2.CoL'2„

Cap.i7.n.3p. Nonpoflumfic
incedere, quia non uíúm ha-
beo. foi. 369.C0Í.1.

Cap. i.n. 2 8. Et ego cõmendavi
eu Dno

r cunclis diebus qui-

bus fuerit cõmodatus Dno.
foi.4 20. col. 2-

Cap. 10. n.27. Et defpexerunt

eurmille vero diísimulabatíè

audire.foJ. j 80. col. 2.

Cap. iô\n.i8. Ecceyidi filiam

liai Bethlehem1tem.fpl.61 2

col. 2.

Cap. 2i. n.9. Noneft huic al-

ter íimilis-, da mihi eum. foi.

616. col. 1.

REGVM. .-!.

Cap.i 8.mum.3. Tuunuspro

Hhh~
mu 1

decem



6} 8 hâcè de algumas atitonòdcs

decem millibuscomputans.

folv6j.col.2.

Cap.io.n.4. Tulit itaque Ha-

non fervos David, raíítque

dimidia parte barba? eorG, &
príefcidit veftes eoru medias,

ufijus ad nates, & dimiíít

eos.fal.153.coi. 1.

Cap.3.n.33„Nequacjuã ut mo-

ri íblent ignavi, mortuuseft

Abnei-.fol.41p.col. 1.

Gap. -7.11.5. Numquid tu íedifi-

cabrs mihi domum ad habi-

tandum.'
5

fol.437.coI. 1.

REGVM 3.

Çap,i9.n.i3.Quid hic agis E-

*lia?fol.ioó.coí.i.

Cap. í3.n.4,Extendit mânO fuá*

de altan,dicens: Âprehêdite

eu,&exaruit rasanus eiusvquã

extenderat contra eum. foi.

283x01,1.

Gap. 5.11. 17. PrâÊCepitque Rex
- ut tolíerêt lapides grãdes,la-

pides pretiofos infundamê-

tutempli. fol.310.col. i. •

Cap. 11.11.34. Virautem qui-

dam tetendit arcum
i in in-

certum fagictara dirigens, &
cafu percuílit Regem Iírael;

inter pulmonê, & ftomachu.

fol.475.col. 1.

REGVM 4.

Cap. in. 10. Si homo Dei fum
defcendat ignis de cado, &
devoret te, & quinquaginta

tuos. foi. 380.C0I 1.

Cap.4. n. ip.Tolle baculú meu
in manu tua, & vade. foi.

616. col.i.

Et n. 31. Pofuerat baculum

íuper faciem pveri , & non

erat vox, neque fenfas &c.

} fol.óió.col.i.

ESDR1. 1.

Cap. ó*.n. ^.Cyrus Rex decrevit f

ut domus Dei asdificaretur,

quae eft in Hieinfalem. foi, I

04. col,i.

TOBÍiE.
Cap. I í> n. 1 5. Quã apprehen-

dens Tobias traxit ab oculis

eius, ftatimq; vifum recepit.

fol.ii.col.i.

Cap. 5. n.6\ Et ignoram quòd

angelus Dei eííet, falutavit

eú, 8c dixit unde te habemus

boné iuvenis. fol.oocol. 1.

ÍOB.
.

Cap. iQ.n.io. Felli mexcon-

ííimptis Carnibus adhxíit os

mèumfol. 594. col. 1.

PS ALT £ RI VM.

Cap.4.n.7. Signatum eft íuper

nos lume vultus tuiDomine:

dedifti laetitiã in eofde meo.

fol.i.col: 1.

Cap.

9

6. n. 5. Montes íícut cera

fluxerunt à facie Domini , à

facie Domini omnis terra,

fol.ó.col. 1.

Cap.i 7.11. 11. Etafceníi: fuper

cheru-



da h^crrptm^

Cherabmv&voiavit: volavin

fnper p.ennas ventorurn. foi.

67. col. 1.
•

Cap. 120. 11. 1. Levavi óculos

meos in mõtès, unde veniet

auxilium ràihKfol. 5>6.col. 1!

Gap. 67m. 2Ó.Prícvenerut, prín-

cipes coniunctipfallénbus,in

médio juvencularu tynipa-

niftriavum. foi. 1 i4_cç»],i.

Cap. 35^111. 7.' Iuftitiatua fi-

.
cut monte-s Dei ; judicia tua

abyffus multa. foi. 140, col. 1

Cap. 54.11.7. Quis dabitmihi

penas ficas: coiúb2e3&volabo3

& requieícam?foí. 1 j i.,col. 1

Cap.54.r1. 6. Timor^ tremor

veneruc íuper me,& cõtexe-

rutoie tenebrç.f. 170.C0I.2.

Cap. 11 8. n.23. Etenim fede-

runt príncipes
i
8c adversam

me loquebantur;- fervas au-

tem tuas exercebatur. in iu-

ftificationíbus mis. f. 1/7.C. 2

Çap. 54.n.8. Ecceelongavi fu-

giés , & manfi in íòhtudine.

foi. i6§.col. j.

Cap.44.11. 1 1. Audi n*lia,&vide,

8c inclina aure tua : 8c obli-

vifeere populu tuu, & domu
patris tui.fol. zo 8. col. 1.

Cap.40.m2. Beatus qui intelli-

git fuper egenu.&pauperem,
indie mala íiberabit efr Do-
minus. foi. 2 12. col. 1.

Cap. 104.0. z 1. Cpnfticuit cum
Domina domus fuae,&-prin-

cipê -omnis poífeísionis fuíe.

|
fol.212.col. 1.

j Cap. 103.11. j.O ui funda (ti te r-

^
- <É$P

í

'
1 rã 'íuper ítabilitatê íaaarnon
iílclinabicur in feculum ÇÀ
Ciali. foi. 1 2 8. col, ia

Cap. 18.0.7. Exultavk ur gygas
adeurrendã vi||â íiuvq çxlà
egreísiociusl M..&4tjx£M

^ap'.7i.n.c?. p.oíueiuc iii edu o\

í. í\i lí :& I i

ngu a eo 1 fr t rã í 1 vi t i d

tei'ram.fohz5 3.coJ.r ;

Cap. 33.n,2i.*Cuftodk Do]
minus çmòia pifa eorum.' à-

num ex his non contereturi
foi. 2 j <5.coL 2.

Cap. i,q .j. n, 7. patres tioflii

.
m/Egypto nõ iritellexerun.t

. mirabilia tua ; non fueruntj

- momóres mukicndinis mi-|

fericordiae uiíc . foi, 206^
col. j.

Cap. 117. num. 16. Dextei
Dominr fecir virtutem.d^x
terá Domin-i exaltavit'nie.l

Êt num. 17. Non moriai-,,

fed vivam, &c. foi. 30 ij
col.i.

Cap. 7 2. n. 10. Ideó cÕvertèturí

populus meus hic:&dies plej
ni inveniétar in eis. foi. 3 1 á

Cap. 97. n. 8. Flumiria phiu-

dent manu, fimul montes;

exulta biínt á conípeclu Do-
mini: quoniam venit indica-

re terram. foi. 3 17. col. 1.

Cap. 1
1 3. n. 6t Montes. êxul-

taftis íicut aríetes, & cèlles

ficut agni ovium. foi. 217. I

col. I.
, 1 !

Cap. 131. Memento Domine
j

David,& omnis maníúetudi-
j

niseius.&n.y.Donec inveniã^ i

. 1

f

•;

Hhh ocum



640 índice de algumas autoridades

locum Domino, tabernacuiQ

DeoIacob.fol-322.coL1;

Exinanite exinanite ufque ad

fundamentum. foi- 313.

Col. 2> '

•

Cap. 54.0. í í toâát fuperDomí-

num curam tuam, & ipfe te

enutriec, non dabit in aeter-

num flu&uationem iufto-foL

335.C0Í. 1.'

Cap. 1 1 8. n> 1 2 ó. T^pus fa-

cíendi Domine ; diffipave-

runt legem tuam# foi. 347
1 col- 2,

Cap.o8,n.4« Honor Regis judi-

cium diligit-fol. 3 68.col. 2..

Cap» 87. n»7* Poíuerunt me in

lacu inferiori: in tenebroíis,

& in umbra mortis.- foi. 3 84,

col, v
Çap.7Ó..n' 1 i-Hçc mutatío dex-

tera? excelíi- foi. 474* col- 2,

Cap- 1 19. n. 5, Hei mihi quiá

incola.tus meus prolongatus

eft.fol, 5 o 5. col, i
4

PROVEREI A.

Cap-2i.n.i. Sicut diviíiones a-

quartí,ita cor Regis in manu
DrUquocuqué voluerit incli-

nabit illud. foi- 50, col.2,

Cap. 14.11. 12. Eft via qua? vide-

tur homini iufta : novifsima

autem eius deducík ad mor-
tem- foi. 167. col. 2.

Cap. 13. n.n. Subftantia fefti-

• nataminuetur : quae autem
paulatim colligitur manu,
multiplicabitur- f 3 69. col. 1.

Câp, io-n.2^Quifeítinus eft pe-

dibuSjorTédet fól. 369,001,1,

Câp, 1 5.n. 1 7, Melius eft vocari

âd oleracum charitate, quã

âd vitulum íaginatum cum
odio.fol^o^.col, 1.

Cap. -11. n. 28, Vir obedietís

loquetur vi&orias. foi, 5 69;

Col, i,

Cap,4.n. 2 3.Õmní cu ftodia fer-

va Cor tuu,quoniãab ipío vi-

ta procedit, foi. 6*05. col. 1.

' CANTIGA..

Cap. 4.0.13. Emiísiones' tuç pa-

radiíus malorum punicoru,

Cum pomorum fruáibus.fol.

-7o,col.2
4

•

Cap, 2; n,. 1 2. Flores apparue-

itmtin terra noftra , tempus í

put ationis advenit. foi, 1.49. •

col.i, .

Cap:
#
4;n.4

4 Turris David collu

tuum,qu2e aedificata eft cum
. propugnaculis : mille clypei

. pendent ex ça, omnis arma-

tura fortiu. fol.4) 1. eoi. i."

SAPIENTIA

Gap. 7. n. 14. Infinitos enim
thefaufus eft hominibus:

quo qui ufi íunt
,

participes

fa&i íuntamicitixDei
3
prop-

ter difciplinas dona <;õmen-

dati. foi, 7 8, col. 1.

Cap.4.n, 13. Quia coníiimma-

tus in brevi, implevit têpora
** multa, placíta enim erat mihi

anima



aw |
«

.

da EÇmftura. &

„

anima illius. fol.151.col1.

Cap. o.n.i^. Corpus quod cor- í

rumpitur,aggrayac animara.
'

foi, 297. col.i.

Cap. io.n.io. luftum deduxit
"

..
Dominas per vias rectas , &
oílendic illi regnum Dei ., &
dedit illi fcientiam íãnçtom
foi. 305x01,2.

Cap. io.n. 2 i.Sapiehtia aperuit

os mutorara, & línguas infã-

tium fceitdiíèrtas. foi. 345.
col.2.

Cap. j,p ;
2 2. íbut .direçtè emif-

íiones fulgurum,&camquàm

à bene curvato arcu nubiu

exterminabuntur , & ad cer-

.< tum locu iníilient. foi 347,
cpl.i.

Cap. 10. n. 21. Línguas infan-

tium fecit difertas. foi, 304.
col. 2.

64 í;

liominibus Moyíes ; cuius

memoria in benedidione
eft. fol.417.coL2.

ECCLESjASTIC.

Çáp. 2. n. 1. Fili accedens ad
fervicutem Dei , fta in iufti-

tia,& timore,& prepara ani-

marnvtuam ad tèntationem.

fol.45.c9l. 2.

Cap. 24.num. 1 3. Et in electis

méis mitte radices. foLisy.

'AÍ çol. 1,,

Çaf 5o..n
!<$.& 7. Quaíiftella

maturina-in médio nebuk,
& quafi luna plena in.diebus

fuis Iqçet, quaíj foi refulges,

!
fie ille eífulfit in téplo Dei.

j
;
fol.27^.çol.i. .

I
Ca

P-45. M- Dilectus Deo> &

ISAÍAS.
Cap, 5 5, n. 8, Non enim cogi-

tationes mes
, cogítatianes

yeflrç: neque vise veftra&viáÊ

me^dicic Dominas, foi. 3 2.

Col. 2.

Cap,i9.n
k i.EcceDomÍfimaf

cendet fuper nubem levem,
& ingredietur /Egyptum,&
commovebúrur fímulachra
.^gyptiaá facie eius, &cor
v£gygti tabefcet in médio
eius. foi. 6>.col. 1.

Cap. 35.11.$. Tunc faíiet íícut

cervus.c!audus,& aperta erit

lingaa mutoru. foi, 7.8. cal. 2.

Cap. 5 5.11. cvQma íícut exalta-

turcaeli aterra, ííc exaltatã»

funt
:

viç.rrieasá vijs veftris',&

eogitationesme^,âcogita-

tionibus veftris.f. 1 o&col. 1.

Cap, 54.ii. 2.& 3.Dilata -locam
i tentorijtui- ^peííestaber-

naculoru tuorú extende ; ne
I parcas:addexteram,'&adfi-

niftrã penetrabis.f n 7. co. 2

Cap.i4.n.i3.& 14. Sedebo in

mote reíhmenti,iq lateríbus

Aquilonis
: , afeendam fuper

aítitudine nubiu, íimilis era

, • alciflfímoverumtamen-adih-

fernQ detrahéris, in profundo
: laci.foí. 120.C0I.1. ,;

Cap.o.n.ó, Parvulus.enim na-

tuseftnobis,&fíIiusdatus

efi:nobis.fol.2ii.col.r.
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|Cap.2o.n.2. Et fecit íic, vades

nudus, & difcalceatus. foi.

137.00!. 2.

Cap.Sn. 3. Voca nomen eius,

atcelera fpolia detrahere:

feftina praedarL foi, 243.

col. li

Cap.05. n.20. Puer centum

annorum morietur,& pecca-

tor centum annorum male-

di&us crit.foL161.coL 1.

Cap. io.n. 5. Va> Afíur , virga

furoris mei. fol.2B3.coL2.

Cap,i8.n.2. íte Angeli velo-

ces ad gentem convulfam,&

dilaceratam. foi. 3 79- col» 1.

Cap. 9. n.2. Populas quiam-

bulabat in tenebris, vidit lu-

cem magnam, habitantibus

in regione umbra* moreis,

lux
;
orta eft eis. foi. 382.

col. 1.

Cap. 3 8. n. i. Difpone domui

tua*,quia morièris tu, & non

vives.fol.425.coL1.

Cap.3Ó.n.6. Ecce confidisfu-

per baculum arundineum,

cui íiinnixus fuerit homo,

intrabit in manum eius , &
perforabit eam &c. foi. 618
col. 1.

IE REMI AS.

Cap.t. n. 7. Noli dicerepuer

fum : quoniam \ ad omnia
quae mittam te,ibis.fol.2Òi.

col.. 2.

Cap.48.n- 10. Maledi&us qui

fecit opus Domini fraudulé-

ter. foi. 2pó. & 3Ó7.C0I. 1.

Cap. 3 8. num. 13. Si exiciis ad

príncipes regis Babylonis,

tradetur civitas hxc in ma-

nus Chaldaeorum, & fuecen-

dent eam igni , & tu non cí-

fugies de manu eorum. foi.

311.C0L1.

EZECHIEL.

Cap.i.n.i. luxtafluvium Cho-

bar, aperti íunt Cíeii, & vidi

viíiones Dei. foi. 1 82.C0L 2.

DANIEL.

Cap.4.n. 8, Proceritas eius cõ-

tingens caelum; aípectus eius

uíque &d términos univerlae

tèrrse. fol.p8.col.2.

Gap. 2^.48. Tunc RexDanie-

lem in íublime extulit, Sc

Áiuhéra multai magna de-

dit ei,&c.fol. 1 3 j.col. 1.

Cap. 12. n.$. Fulgebunt quaíi

íplendor firmamenti , & qui

ad íuftitiam erudiut muitos,

quaíi fbeliae in perpetuas a>

ternitates. foi. 366.C0L2.

Cap. 2.m 34. Donec abfciííus

eft lápis de monte fine ma-

nibus,& pereuflit (tatuam in

pedibus eius ferieis, & fícti-

bilibus , & comminuit eos.

foi. 46 3. col. 2.

Cap. 1 3.n.4 5. Suícitavir Domi-

nus Spiritum fan&um pueri

I iunioris,cuiusnomenDaniel.

foi. 5 2 2. col. 2.

"
OZE-



da Efcriptum.
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64?
OZEAS.

Cap.i.n. 14. Ecce egola&abo
cara , & dueam eam in foli-

nern : & loquar ad cor eius.

foi. 115.C0I.1.

Gap. i.n. 14-Ducam eam in fô-

litudinem ; & lòquar ad cor

eius. foi. 182.C0I.2.

Gap. 1 i.ri.4. In funiculisAdam

craham eos
3 in vincalis cha-

ritatis. foi. 448.C0I.2. -

IO EL.
Cap. 2. n.28. Et iuvenes véftri

vifiones videbunt. foi. 261.
* col. 2.

IONAS.
Çap^3.n.4> Et csepit lonas in-

troire in civitatem itinere

diei itnius,& clamavit, & di-

xit adbuc quadráginta dies,

& Ninive fubvertetur. foi.

188. col. 2. f,

,

..»

q MICH^BAS.
. 1 . n . 8 . Su per hoc pllgam,

& ululabo: vadam fpoliatus,

& nudus : faciam plan&um
veluc d raçonuro. foi. 237.
col. 2.

^
j.n.i. Et. tuBethlehem

Ephratà parvulus es in milli-

bus Iuda
3
ex té mihi egredie-

tur, qui fitdpminator inlf-

rael. fol.o12.col. z.

i
es r. j

.." ' .

MACHABiEORVM 2.

I .-;;.--

Cap. 1 1 . n. 8. Cúmque parirei

prompta anitiro pi ocederét,

leròíòlymis appaiuit prece-

dem eoseques in veíle cân-

dida, armis & aureis haftara

vibrans. foj o o. col. 2. '

MATTHi£¥S.

Cap.6.n.2.«Cum facis eleemo-

fyn^mmoji tuba canere ante

ce/íicut hypocritse faciunt in

fynagogis, ^vicis^ut honori-

ficéntur ab hôminibus. fo!,

24. col. 2.

Cap. 17. n.20. Hoc autemge'-

nus dxmoniorum non ejici-

ij citur, niíi perorationem, &
iemnium. foi. 30. coL 1.

Cap.id.n. 38.Tri(Hs eít anima
mea.ufque ad mortem, foi.

6 2. col. 1,

Cap. 2i.n.5.Zach.c.9.n.Q. Se-

dens fuperaílnam,&pullum

filium eius fubiugalis. foi

67.C0I.1. •

Cap. 1 8.n. 24.Ecce motus roag-

nus fa&us eft in mari , ita ut

navicula operíretur fluâi-

bus 3 ipfe vero dormiébat.fol

6 8. col. 2.

Cap. 8.n.2i. Dimitte mortuos

fepelire mortuos íuost foi.

114. col. 2.

Cap.2i.n. 5.Ecce Rex tuusve-,

nit tibi manfuetus,fedensíii-

per afinam, Sc pulium filium!

fubiugalis.fol.-i 37.C0L .1*

Cap.4-á ri. 1 Jefus du&us eft in

defertum i fpiritu ut tenta-

retur à diabolo. foL 167,

Hbn~4
""'

coL
-- -

1
' .-m^**j*—*í~. «..jn ?
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col. 2. &fol 183.C0I.1.

Cap.13. 11.44. - Simile cft rcg-

num cadorum theíàuroabí-

condito in agro : cjuem qui

invèoir homo> abícondit &
prsegaudio illius vadit,& vé-

dituni veria, que habet , &
emit agrura illum. foi. 1 So.

Col.2» • -

Gap. 2 5. n. 2 1. Intra in gaudi-

um Domini tui. foi. 2 1 r.

col.i.

Cap. y n. 8, Beati mutldo cor-

de : quoniam ipíi Deum vi-

debu11t.fol.212.coLi.

Cap. 6:11.4. ;Vt íít eleernoíyna

toa in abfcondito, & n.d.In-

tra in cubicuhim tuum , &
ckufo oílio, ora patrem; tufí

I inabicondito.foL229.coL2.

Cap- 5-n. 10*. Sic luceat lux ve-

ftra coram hominibus, utvi-

deant opera veftra bona , &
' k gloriíicent patrem veftrum

qui in cadis eft. foi. í 20.

col. 2.

Gap. 24. 11.27. Sicut enirn ful-

guf exit ab Oriente,& paret

ufque in occidentern* Foi.

243. col.i.

Cap. 4. n. 22. Mi autem ílatim

reli&is i'etibtls,& patre,fecu-

tifunt eum.fol.251.

Cap. 7. n. 14. Quam angufta

porta,& arófca via eífc
,
quae

ducit ad vitam ';. pauci íúrit,

qui inveniunt eam, foi, 17 3.

col. 1.

•Cap.d.n.ip. Nec Saíomòn ín

fua coopertusomni gloria

eftíi:ut unúrh eac iftis. foi'

207.C0L 1.

Gap. 16. 11.8. V-t quid perdido

lixcPEs n.Q.Potuitenim uiv

guétu iftud venudari multo,

&rdari pauperibus. fbL 32o.-

col # 1.

Cap.i o.n.23. Cttm perfeqden-

tur vos in civitate ifta, fugi-

teinaliarm fol^ói.col. 1.

Cap. 1 6. n. 1% Beatus eft Si- 1

monBar-iona quiacaro, &
fanguis non revelavit cibi,

fed pater meus \ qui in Cíelis

eft.fol.3d3.col. 1.

Cap. 2 o. n. 2 2. Nefcitis quid pe-

tatis. foi. 363. col. 2.

Cap. 5. n. 48. Eíloteergo vos

perfe&i
, íicut pater Ve-fter

-\ cadeftis peifeétuseft.fo;^^

col. 2-.. m \'j -:.;-.. i

Cáp. tém£$fW$àé expuéfunt 1

i' in facfem eiui , 8c coiãphisi

eum ceciderurít. fol.jp 2.

col. 2.

Cap.iò.n. 37. Qui amat patré,

aut-matrem plufquàm me,
non eft meclignus. fol/403

,

:

C0l.' L ifii !0£i l8

Cap.i^.n.2^;^àde 0kttbés

mitte hamum: &eum pífcé,

qui primus fcítintell ,'toíle.
1

& aperto ore eius, invenies

ftatêrem ; ilhim fumens ^da
eis pro me, & te. FoL 4Ó2
col. i.

Cap. 16, h« 8. Videntes autem
diícipuliiidignâti funt dicé-

tes.ut quid perditio hsctfol. I

Cap.



da Efcnptutíi. §áí
Cap-o.n. 3 y Et circuibat leius

omnes civitates
?
& caftella

docens in íynagogis eorum,

& praedicans regnum Dei.

foi.j59.col. 2.

Cap.4. n. 18. Ambulans Iefus

iuxta maré Galileae ; &c
ibidem.

MARÇV1

Cap-5.n.7. Quidmihi, & tibi

Iefu filj Dei altifsimiífol. 11.

col. 2.

Cap. i.n. 31. Continuo dimiíít
s eam febris , 8c miniílrabat
*
eis. foi. 2 6. col. 1.

Cap:4-n. 39. CeíTavit ventas :8c

faéta eíl tranquillitas mag-

na. fol.dó.col.2.

Cap. 6. n.8. Et prçcepit eis ne

Cap. 6. n. 3. Non ne hic eít fa-

ber, filius Maria*, frater Ia-

cobi, 8c ÍGlèph,&c. fol r 3 iy..

COl. 2.

mi d-tollerent in via , niíi

virgam tantum, non peram,

non panem, neque Zona ses,

&c- foi. 134.C0I.1.

Cap. to. n. 2 1. Vade^quecúm-

que babes vende, & da pau-

peribus, 8c habebis theíauiu

in caelo: & veni íèquere me
foi. 2 51. col. 1.

Cap. 11. n, '23. Qujcúmque
. dixerit huic monti.Tollere,

8c mittereín mare,nonheíi-

taverit in corde fuo, íêd cre-

diderit , quia quodcúmque
dixerit fiac, fiet ei. foi. 253
col. 1.

C3 p. 4. n . 1 7. Non habent ra-

dicem in fe , íed temporales

funt. foi. 2 5 6. col. 2.

Cap. 6.n. 1 8. Non licet tibi ha-

bere uxorem fratris tui. fel.

343. COJ.I.

Çap.8. n. 33. Vade retro me
Satana

,
quoniam non fapis

quae Dei íiint , fed quae íunt

hominuin.fol. 3 6 3, col. 1.

Cap. 15. n. 39. Videns autem
xenturio, qui ex adverío fta-

bat, quia ít.c clamas expiraf-

• fet, ait ; verè hic homo filius

Dei erar. foi, 5 37.col.2.

L V C A $.

Cap. 14. n. 26. Si quis venit ad

me, 8c non odit patrem fuu,

8c matrem, & uxorem, & ft-

lios/& fratres,& íòrores, ad-

huc autem, &animarn fuam,

non poteft meus eííe difei-

pulus. fol.37.col. 1. Scíol,

30 3. col. 2.

Cap. 6.n. i4.Elegitduodecimex

eis, quos 8c Apoílolos nomi-

navir. fol.42. col- 2.

Cap. 2 2 . n
.
44. Et fa&us eft fu-

dor eius fícut gutta* íàngui-

nis decurretis in terram. foi.

62.C0I.1.

Cap..i6.n.9. Facite vobisami-

cos de mamona iniquitacis,

ut cum defeceritis,recipiant

vos in a*terna tabernaeula.

foi. 83.C0L2.

Cap. 24»n- 1 8. Tu foinsperegri-

nus

'
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foi. 2<Í7.col,V

Cap. 2 2.- n.41» Non mea vo

04D_
nas in Hieruíalé, & nó cog

novifti 3qu£ fa&a funt in illa,

hís diebiís.foi-pr.col» i«

Cap.i 3.11.24. Contendite in-

trarc per angufiam portam.

foL ioi.coí. 2.

Can. 1 j. m 5. & ó. Et cúm in-

verient eâm> imponit in hu-

meros íuos gaudens : & ve-

niens domum convocac a-

micos,& vicinos, dicens illis

congratulamini mshi, &c
foi. 1 io.col. 2.

»

Gap.on.2p.Quj te percaíTerk

ia maxiiam, praebe illi/ôcal-

tcratn. foi. 152.C0I. 2*

Cap. 15.11. 10. Surgam, &va*
dam a4 pacrcm meum. foj.

170.C0Í. 1»

Gap. 1 5. n. 1 8. Sc tp -Pater pec-

cavi in cadum, & coram te!?

iam non íum dignus vocari

fiíius mus, fol.r71.cbl. 2.

Gap. y.n. 7» Et/mnuerut íbcijs,

qui erant in
7

alia navi, ut ve-

nirentj.ôfádiuvarent eos.fol.

222.C0I. f.

Cap. 2 3. n. 1 1. Sprevit autem
illum Herodes cum exerci-

ta fuo. fol.234.col. 2;

Cap. 7. n.38. Et ftans retro fe*

cus pedes eius, lachrymis
csepit rigare pedes eius , &
capillis capitis fui tergebat,

& oículabatur pedes eius, &
unguento ungebat. foi. 236.
col. 1.

Cap. 2 3 n. 2 8. Noliteflerefu-

per me , fed fuper vos ipfas

nete,& fuper filios-veftros. <

luntasj fed tua fiat. foi. 2p ?.

col. 2.

Cap. 2 3. n.4& Pater ín-niâiius

tuas commendo ípititG meu.
foi, 301.col. t.

Cap
;

4.n.43. Quia & aiijs ci-

vitatibus oportet me evan-

gelizai? fegiiúm Dei : quia

ideò miíTus fum. foi. 240
col.i.

Cap . 1 1. n. K Propter impro-

bitatem tamen eius íurgét,

& dabit ilii quotquot habet-

neceííai ios- foi. 343,cof. 2.

Cap. 2 3. n.4 8. Percutientes pe-

ótora íua r.evertebantur. foi.

345.C0L2,

Cap.- 17.11, 10. Cum feceritis"

omnia v quae prsecepta funt

vobis,dieite:fervi inutiles íu-

mus. foi. 3 7 3, col. 2
4

Cap. 5.0.3. Et fedens docebat de
nâvicula turbas, fol.jjp,

col. 2.

IO ANN'ES
b

Cap. j.n-p. Et ítatim fantts fa-

«Stus eít homo ille:& foílulit

grabatum faum, & ambula-
bat, foi» 2 6, col. 1.

Cap.ip.n- 28. Vt ccníumare-

tur fcriptura,dixit: Sitio, foi,

? 2»colai

Cap. 20.11.15. iíía exiíHmans,

quia hortulanus eííet, dicif

ei ; Domine íí tu fuftuliítjj

eum,dicito mihiubi pofuiíljj

cum.
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eum foi. p j.col, ií

Cap. 4. n. 34. Meus cibus eft uc

faciam voluntatem eius, qui

mific me, ut perííciam opus

eius. foi. 103. col. 1. & foL

1 5
j-. col. 2.

Cap. 8.11.48. Nonnebenèdi-

ii
cimus nos ,

qui Samaritanus

;

eft tu, & daemonium habes?

foi. 106. coLi.

Cap. 3. n.io. Tu es Magifter

in Ifrael,.& hxc ignoras? foi.

xiio.col.i.

Cap. 1 3-n. 7. Quod ego facio,

tu nefcis modo , fcies autem

pofteà.fol. 1 io.col.i.

Cap. 12. n.19. Ecce mundus

totuspoft eumabijt.fol. 163

col. 1.

Cap. 1 7. n, 3. Haec eft autem

vita aíterna : ut cognofcant

te, folum Deum vem, & quê

miíifti Iefurti. Chriftum. foi.

180.C0I.1.

Cap. 1. n.41. Invênit hic pri-

múm fratrem íuum Simone,

& dixit eí : invènimus Mef-

fiam(quod eft interpretatum

Chriftus) foi. 100. col. 2.

Cap. 4. n. 7. Da mihibibere

&c. & n.14. Fiet in eo fons

aquse falientis in vitam x-

ternam. & n. 35. Et venit

- meísisíEcce dico vobis:leva-

te óculos veftros,& vídete re-

giones, quia albae íunt iam

ad meíTem. fol.205.col. 1.

Cap: 1 6.n. 7. Expedit vobis ut

ego yada.m : íí enim non ab-

iero r Paraclytus non yeniet

ad vos: íi autem abiero,mit-

tam eum advos, foi. 208.

col. 1.

C. 10. n. 9.Per me íí quis intro-

ieiit íalvabitur: & ingredie-

tut,& egredietur , & pafcua

inveniet. fol.212.coL1.

Cap. 19. n.30. Ec inclinato ca-

pite tradidic ípintu. foi. 227.

Col. 1.

Cap.14.m28. Si diligeretis me
gauderetisutique,quia vado

; adpatrem.fol, 267.C0L2.

Cap. 18. n, o.Quos dedifti mi

hi,nonperdid.i ex eis quem-

quam. foi. 31 i.col.2.

Cap. 1 2. n 1 j. Ecce Rex tuus

venit fedensíuper puilú afi-

n2e.foL314.col. 1.

Cap. 4. n. 4o.Cum veniíTent er-

V go ad illum Samaritani
y
ro-

gaverunt eum ut ibi mane-

ret. fol.336.ccl. 1.

Cap. 15.11. i2.Hoceft prseeep-

tum meumut diligatis in vi-

cem íícut dilexi vos. foi. 370
col.i.

Cap. 10. n.24. Circun iderunt

eum Iudsei. fol.389.col. 1.

Cap. 1,2. n. 4. Dixit ergo unus

ex difcipulis eius Iudas Ifca-

riotes, qui erat eum traditu :
-

rus
,
quarè hoc unguentum

non venijt &c.fol.52i.col.2

Cap. 5. n. 3 5- Ille erat lucerna

-ardéns, & lucens. foi. 53 5,

col 2-

Cap. 1 2-11,2 j.Qui odit animam

íuarn in .hoc. mundo, in vi-

tam seternam cuftodiç. eam,

'

ii- ,'<
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fol.547.col. 1.

Cap. 1. n.47. Ecce verè Ifrae-

li ta in quo dolus non efl\foí.

4^>i. col 't.

Cap. 1 6. n. 7. Expedit vobis

uc ego vadam . foL 574.

col. 2.

Cap. 1. n.46*. A Nazareth po-

teft aliquid boni eííe? Foi.

6 12. col. 2,
.'

Çáplp.n.id» Dkerunt ergo illi

quid fecit tibi.&c. Reípon-

dit illis,dixi vobis iam,&au-

diftis.

&

ct foi 61 ir col- 1.

ACTA APOST.
)

Cap. 9. á n-ó*. Domine quid me
vis Facere? Foi. 5.C0I, 1. Sc Foi.

37.C0I. 1. & Foi. 2 8. í col. i.&
1

Foi. 193. col. i,

Cap. 5. n. 15; Vt veniente Pe-

tro, faltem úmbra illius obu-

braret querttquam illorum,

& liberarentur ab infirmita-

tibus Íàis-Fol. y.col. 1.

Cap» 17Í n.24.Ne timeas Pau-

le,Caefari te oportet afsifte-

re ; Ecce donavit tibi Deus

omnes qui navigant tecum.

F0I.8.C0I.2.

Cap.i. n.26. Et dedcmnt for-

tes eis , 8c cecedit íbrs fuper

Mathiã , & annumeratus eft
j

cumundecim Apoftolis.fol.
|

3 2. col. 2.

Cap. 1 6. n.9 . Vido per noctem
,

Paulo oftenFa eíl; vir Mace-
do quidarri erat ftans , & de-

precâns euni, & dicens; Trã-

.

I íiens inMacedõniam adiuva

nos. Foi. 3 j.co]. 2. .
?- Dt

Cap. 10. n k ii. & &•# Wtfo&lin-

teum magnúm, in-quo erant

omnia quadrupedia;& Fcrpê-

tia terras, & volatilia Caeli.

£ol>6 3. col- 1.

Cap, 2
k n. 1 1. Audivimus eès lo-

quentes in noftns linguis

magnalia Dei.Fol;o8.col.T.

Cap.4.n
k 32. Erat cor unum

5
&

anima una- Foi.99. col. 2. 8c

Foi. 1 5 7.C0I. T.

Cap. 22. n- 3. Sccus pedes Ga-
malielis eruditus iuxta veri-

tatem paternas legis, íicut 5c

vos omnes eftis hodie. Foi.

iiô.col.i

Cap.6*.n. ij. Viderunt Faciem

eius, tamquàm Faciem ange-

IÍ.F0LÍ64C0I.1.

Cap:-5.'n.42; Omni autem die

non ceífabarH: in templo, &
circa domos docentes, & e-

.vangelizantes Chriftnm UÀ
íum.fol.i88,coí-2

Cap. 9.n,2o; Et continuo m
Fynagogís praedicabat Ieíum,?

quoniam hic efl: fílius Dei.

Foí. 19 8. col-

2

Cap.9.n.3. Etfobitó circGfulfit

eum lux de caelo; Foi. 281
col. 2

Cap. i8.n. 3. Et quia eiufdem
erat artis , manebat apud
eos, & operabatur : erant au-

tem FcenoFaétorix artis, Foi,

327COÍ-I.

Cap. 20. n- 34. Quoniam ad ea,

quagmihi opus erant; & hisj

jawr. JftfcM

qui



j
qui mecun* íunt miniltrave-

runt manus ifta?. foi. 3 2 j\

col. 1.

Çap. 5. num. 41, Mi quinem
ibant gaudentes à conípe*

,ctu concilij, qupniam digni

habiti funt pro nomirie le-

fu contumeliam pati.fql. 360
col. 2.

Cap. 10. num. 38. Qui^ per-

.
cranííjc benefaciendo,.&

;
fa-

nando omnes oppreílos à

diabolo
,
qnonia«i Deus e-

rac cum illo . folio 380.

col. 2.

Cap. 8.n. 20. Pecunia tua tecu

fit in psrditionem: quoniam
donum Dei exiftimafti pe-

5 cuniâ pofíideri. foi. 4 rf
8.

Col. 2.

Cap. 20. num. 37I Dolentes

maximè in verbo, quod di-

xerat,quoniam arnpliusfacié

eíus nòn eííent vifuri. foi.

469.C0I.2.

Cap. 18. num. 3. Erant autem

fcenofadoriae artis.fol.470.

column. 2.

AD ROMANOS.

Cap. 11. n. 34. Quis eniracog-

novit feníiim Domini ? aut

quis confiliarius eius fuit.

foi. 149. col. 1.
'

Cap. 10. num. 12. Non enim
eft diftin&io Iudsei, fc Grc-
ci: riam idem Domínus om-
nium, clives in omnes

, qui

da Efmptãra, &
í

49
illum. foi. ij7-|mvocanc

col.i.

Cap. 1. n. 20.^ Inviílbilia enim>
ipfius, à creatura mundi, per.

«a.j quaç fada funt, inteíle-,

ãã , conípiciuntur. foi. 1 80. :

í, col. I,

Cap. 11. num. 16. Et Ci radix

íàn&a
, &rarhi. foi. 257.;

;

col, z,

.

Cap. È.4. il Exiftimo quòd
non funt condigna paísio-

:

nes huius temporis ad futu-

ram gloriam, quas revelabi-

tur in nobis . foi. 366,
Col.,2'

Cap. 1.2. num. 1. Rationabiíe

obfequium veífrum. folio

3 68. ccl. 2.

AD CORINTH 1,

i

Cap. 15. n. 9, Ego eniip. fum

-

minimus Apoftolorum, qui

non íum dignus vocari Apo~
ftolus

,
quoniam pçríècutus

fum eccleíiam Dei. foi. 4 3.

col, 2.

Cap. 9. num. 22. Omnibus
omnia fa&us íum, ut omnes
facetem fúvos. foi. 71.

col. 1.

Cap. 4. num. 9. Spe&aculum.
facti íumus mundo,& ange-

lis, Sc hominibus. foi. 90.

col. 1.

Cap.13. n:7- Gharitas omnia
ííufert

, omnia íperat. foi.

i8i.col.-i.

íii

1
'

' "«!,>

Cap,



índice de alemãs autoridades6jo_
Gap. 2. num. 15. Spiritualis

homo omnia iudicat, & ipfe

â nemine iudicatur.fol. joo.

coi. i>

Cap. 2.num. 14. Animalis au-

rem homo non percipie ea,

qu# íutit fpiriras Dei . foi.

2 39.tol. 1.

Gap. ô\n. ii.Omnia mihi licêt,

íed non omnia expediunt.

rol.241.coL2.

Cap.i.n.i. Non enim iudica-

vi me feire aliquid inter vos,

niíí lefum Chriftum , &
hunc crucifixum.foh 2 5 5.

col. 2.

Cap. 1 $.n. 52. ín noviíííma tu-

b'a,caner'enim tuba, & moiv

tui reíiirgent incorrupti. foi.

3 3 8. col. 2.

Cap. 13. n. 11, 8c 12. Quando
autem factus mm vir eva-

cuavi,qu# erant parvuli. foi.

3 71.col. 2.

Cap. 3. num. 6. Ego planta-

vi, Apollo rigavi : fed Deus

incrémentumdedit.fol.470.

col. 2.

Cap. 13. num. 4. Charitas pa-

tiens eft, benigna eft. foi.

475. col. 1.

Cap, 1 3-á num. 2. Et fi habue-

ro prophetiam , & noverim

myíteria omnia, 8c omnem
feientiam • 8c fi habuero

omnem fidem , ità ut mon-

tes transferam , charitatem

autem non habuero, nihil

fum. foi. Ó14.C0I.1.

Ad COR1NTH. 2.

Cap. 1 i.n. 2. Seio hominem in

Chrifto ante annos quatuor-

decim ( five incorpore neí-

cio, íive extra corpus nefeio,

Deus ícit ) raptum huiuímo-

di ufque ad tertíum cadum.

foi. 2 3. col. 2,

Cap.i 1. n. 26. Periculis in ci-

vitate, periculís in folitudine,

periculis in mari.&c. foi. 71.

col.i,

Cap. 1 1. n. 1 5. Ter naufragium

fecis: noóte,& die in profun-

do maris fui. folio 11 6V

col. 1.

Cap. 8. num. 23, Confidentia

multa in vos , five pro Ti-

to, qui eft íocius meus, 8c in

vos adiutor, five fratres nof-

tri Apoftoli ecelefiarum

gloria Chrifti. folio 123.

col. 2.

Cap.io.n. 3. In carne enim am-

bulantes, nõ íecundum car-

, nem militamus. foi. 158.

col. 1.

Cap. 10. n.$. In captivitatem

redigentes omnem intellec-

tum in obíéquium Chrifti.

foi. 180. col. 2.

Cap. 11. n. 28. Inftantia mea
quotidiana , folicitudo om^
nium ecelefiarum. foi. 2 j j.

col. 1.

Cap. io.n.4. Arma militia? no-

ftrse noncarnalia sut,fedpo-

tentiaDeo,ad deftru&ionem

muni-



dâ Efhipíurã.

níunitionum* hl. t$ 5.. co-

lam n, 2.

Cap.4. n., 17, Momentanéurn
& icve tribulationis noite,
íupra modum m fublimita-

te cerem una gloria? pondus
operatur innobis. foi. 274.
col. 2.

Cap. 6. num. iy. Aut quse fo-

cietas luci ad teíiebras? qfui
autcm conventio Chrifti ad

Belwl.foK360.Gol. i.

Cap. 11. n. 14. ípfe enhn Sa-

tanás transfigurai íè ín an-

gélud lucis. folio» 520.
col 2.

Cap. 12. n. o. Virtus m infír-

mitate perficitur. foi» 50 5.

col- 2.

Ibidem, n. 10. Cum infirmor

tunc potens fum. foi. jqj.
col. 2.

AD GÁLATAS.

Cap. 5» n- 1 3. Per charitatem

fpijritns fervi te invicem. foi.

99.C0L2.

Cap. 1. n. to. Si adhuc homini-
bus placèrem, Chriíti feruus

non eííe.m. foi. i8o.col
k i.

Cap.4»ftam. 4. Miíít Deus fi-

liam íuum , faétum ex mu-
li.ere, faclum fub kgç, f {

3 7 8. col. 2-

Cap. 1. riam. 1 6. Continuo non
acquievicnrni, & fanguini.

• foi- J9 2. col- 1.

êfi

ÂD EPHESIÔ&

Cap» 4 ^23* Renovamím ati-

tem ípíticú mentis veftrae*

fol-2o6
t
col. 2»

AD PHlLIjpjft

Cáp.^rUc.Noftrâ antem tort-

vcrfatio in cadis cft. fohg.
col.!»

Cap.4. d. 3. Aditiva illas, tju*
mecum laboraverunt in E-

' vangdioe0Clemeníe,&L2s
teris adiuroribus meis,quoiíí

nomina funt in libro wm,
£01.12 3^01. L„

Cap» 3.0. 8. Propter quem om-
nia detrimentum feci , &
arbitror ut ftercora,ut Chri-

:

ítura lucrifaçiam. M^nÔ.
col. 2,

Cap. 2. n.7.Semeptípíàm exina-
nivir, formam íervi âccipí-
ens, in ílmilstudinem homi-
nem fa&us

, & habita in-
tentas uçhómo. foi 216.
col. 2.

Cap. i.n.23. Defideriumhabês

diííolvi,&eírecumCbilíb.
' foi. 3 00. col. 2.

Cap.3>n . 13.. Çhiã? retro funt

oblivifcens, ad ea Veto, cjuáe

íunt prioraexcendensme ip-

fum.fol.^ó^col^.

Cap. 2. num. 8. Fa&us obedi-

ens,ufqiteadmo!tem, mor-
tem autcm cruciV fol-402

4

col. 1.

íii 2 Ca d,



Kl§L
Cap, 3. n.2o. INÍoftra autem cõ-

ver íatio m edis eft.fol. 565.

col. *•

AD COLOSSENSES.

Cao. 3- n. 3. Mortui enim eílis,

8c vita veftra abfcondita eft

cum Chrifto in Deo. foi. 7.

col. 1.

Cap. 3. nura. 9. Nolitc menri-

ri iavicem , expoliantes vos

vejerem hominem cum ac-

ctibus fuis, & induentes no-

vum , eum qui renova tur in

agaitionem/feciindum ima-

ginem eius, qui creavit il-

lum, foi. 130. col. 1. & foi.

207. col: 2.

AD THESSALONIC. 2.

Cap, 3. n. 10. Qui non vuk o-

perari neemanducet. foi.

ijj.col. 2*

AD TIMOTH. 1.

Cap. 4. n. 2« Cauteriatam ha-

bentium fuam confeienciam.

fol.343.coL2.

Cap. 3. n. 1. Si quis Epifcopa-

tum defiJerat, b.onum opus

defiderat. fol.418.coL 1.

AD TIMOTH. 2.

Cap. 4. n. 2. Infla opportunè,

Índice de algumas autoridades

importune: argue , o.bíccra,

increpa in omni patientia.

fol.343.col, 1.

Cap. 2.n. 5. Non corona turmiíi

legitime ceitaverit. foi. 367.

coí.i.
*

AD HEBR/EOS.

Cap. 12, num. 2. Qui propo-

íito íibi gáudio fuiiinuit cru-

cem-, confafione comenip-

ta, atque in dextera, fedis

Dei fedec . folio. 88. co-

lumn. 2. 1

Cap. 1 1. num. 37. Circuierunt

in melo tis, in pellibus ca-

prinis j egentes, anguftiati,

afrlicli
,
quibusdignus non

erac mundus, folio. 24Q.

col.i.

Cap. 4. num. 12. Penetrabilior

omni gladio ancipiti,& per-

tingens uíque ad divifio-

nem anima?, atque ípiritus,

çompagum quoque, ac rae-

. dullarum. foi 423.C0I. 1.

Cap. 12. n. 4. Nondnm enirh

ad íànguinenareftitiílisi [foi,

jóo. col. 1.

AP OC ALYPSIS.

Cap. 2 1. num. 1 1. Habentem
claritatem Dei, & lúmen e-

ius íimile lapidi pretioíb,

tamquàm lanidi iaípidis, íi-

cut cryftallum. Et num. i&.

ípíà veio civitas auium

mun-



' i..,v tmm —< "

da Ejcriptum.

mundum íimile vitro man-
do, foi. i f 7.col.2.

Cap. 21, num. 27. Non intra*

bi: in eam aliquod coinqui-

narum, auc ab.omihationerri

faciens , & m
#
endariuni , niíi

qui ícrípti funtinlibro vícíe

Ágni.fol. 158.C0I.1.

Cap. 21. n. 25. Et parta? eius

non claudentur per diem:

nox cnim non "er.it illic. foi.

273.C0L 1.

Cap. 21.11.10. Ec fundamenta
muri cívitatis , òninHapidé
pretioío 01 nata, foi» J20»
col.^.v

Cap. 2 2.rt. i> Extóque parte

Huminis Iignum vitae , affe-

rens fmdus duodecim >. per

menfes migulosreddensfru-^
dum fuum , & folia lígni ád
ftnitatem gent.rum. fol.44t.

cohsu



.

NDIC

^Abelhas.

Ahè hum enxame 1

deAbelhasnoprin

cipio das obras do

Collegio deCoim-

bra.fol.3 i 8.11.7»

iAâolf>ho£on<le de Ultala.

Faz buma notável mortifica-

Çam. foi. 140. n. 1.

Rey D.^Ajfonfe Henriques.

Sarou milagrofamente no mor-
teiro de Carqnere,púr inter-

ceflam de noíTa Senhora.
íol.77,n.4.&

5. jf

Deo o mofteiro de Carquere

DAS GOVSÂS MAIS
NOTÁVEIS DESTA

CHR O N" I C A,

aos cónegos regrantes de S>

Agoftínho.£dl.'78.n. $«

Como íè moveo a entrar na

Companhia, foi. 213. n, 2.

Seus grandes exceíTos do amor
do próximo. foL 2 14^1.3.

Notável traça, que toma, pêra

ajudar àos próximos, foi.

iiy.n.j.

Fazíe moço da ceirinha. foi.

Do bom /uceffo.qtie teve nefta

fua fan&a pretendam, foi.

sti^.n.o.

Toma outra notável traça, pêra

acodir a hum clérigo de vi-

da eícãdaloza. foi. 2 17.11.1 o.

Reprehende ao clérigo, mas na
Ihefucedebé. fol.218.coL1.

Con-



iejla Chromcã.

T>om ylffonfo de Noronha.

Pede. ao Padre meftre. Simam
ponha obediência expreíía

aos noffosmiísiohariosjdefe

contentarem somente corn
viíltar os pobres cativos.fol,

381.0.4.

Alcança íèguro do Alcayde A-
cém , pêra os Padres entra-

rem dentro em Tituàm.
ibidem.

<
Pddre

ijffonfo%rdS.

Homem de grande virtude , &
fuperior dos roais miísiona-

rios no Braíil. fol.4p5.rj.10.

Taâre ^dffonfo Cypriano.

Vay em miflãm à índia, fel.

150. n.2.

Denuncia hum cafo notável,
contra huns peccadores.fol.

2j8.n.4.& j.

cÀgodt .

Agoa falgada tornada doce mi-
ia^roíã mente por Saro Fran-

Converte a-huma peccadora.

,
ibidem.

Morre íanclamênte. foi. 218.

num. 12.

Z)omKAffonfoJt'jilencapre.

Foy embaixador em Rorna- fe-

fteja muito ao P. M.Simam.
foi. 507-n. 3.

Efcrevelhe alRey íobre a hida

do Padre. Meftre Simam.
foi. 584.

ciico de Xavier. íol, óp.n. j.

-ane.

O Biípo do Algarvepede mi£
íam dos nofíos Padres

,
peta

iaque]lè'Re.yno. foi. 5 f&i. j.

Torna ao Algarve o Padre Gõ-
çalo Vaz de Mello,& ò que
nclle lhe fucedeo.à foi, 5 j 8.

á n. 5.

f

fheirím,

^-,.^^,.^-_-^— ^ ..

r|
.-—

Vam os Padres S. Fránçifcode

Xavier, & mete Simâm a

Almeirim.fol. 47.^5.

Jémbrofio Ferreira,.

Trata de entrar ha Cõpafihia.

foi. 233^.6*.

Como o provou na vocaçam ò
Padre meftre Simam. ibi.

num. 7.

Traz huma caveira na mara:
he recebido nâCõpanhiâ.
ibi. n. 10.

\Atherica*

Aflím íe chama o mundo novo,

por caufa de Américo Vef-

pufio. fol.430.n.4.

embicam*

Grandes males^que vi ao roún-

. do, caufados pela ambiçam,
fol.i2om.6.

He vicio muito futiL ibidéni.

num. 7.

Perturba aos religíoíôs. ibidem

I

Iii,4



óyó índicedas coufas más notáveis

,

Amor.

Amor de Deos excita oconhe-

.cimento do mefmo Deos.

foLiSo.n.i.

O amor de Deos he o alvo a

que atiram ós exercícios ef

pirituaes,íoLi8i.n.3.

'Padre ^Andrè de Oviedo*.

Entra na Companhia, foi. ió"i>

num. 3.

Vay de Coimbra a fundar o

CollegiodeGandia. lib. 1.

c. 41.

Foy Reytor no Collegio de

Gandia. foi. 502,. n. 5.

Tem grande cuydado doPadre

Dom Gonçalo da Sylveira,
j

& feus companheiros, foi.

yoi,n.jf.

SãnBã. ^Antàm»

Mofteiro de S. Antàm de Lif-

boa, íbgèjto a S. Antàm de

Benefpera. foi. Som. 8.

Frey Ambroíio Pereira , com-

meridador de S. Antam de

Benefpera. foi. 8o.n. 8.

Obrigações, que temos a S. An-
tam, rol. 81. a n,i.

Primeira caía , que tivemos em
Lisboa, ibi.

Dàíe noticia dos mofteiros , &
rrndes de Saneio Antam.
ibidem.

Saneio Antam de Benefpera,

aonde eftava? foi. 83.11.4.

Primeiro mofteiro de fancto

Antam de Lisboa, foi. 8 3,

á

n-5.
3

'l

Seu íitip,& fua funda çam. ibid.
[

Como íe extinguiram os moí-

teiros de fanóto Antam. foi.

84. n.7.& 8.

Mudafe pêra fancto Antam ò
Padre meftre Simam. foi. 8 5.

h.o.

Em fancto Antam começam
os noíTos a exercitar os mi»

nifterios da Companhia.
fol.Sj.n.io.

Do eftado em que achamos o

mofteiro de fanóto Antam.
foi. 8ó.n.ii.

Variedade de nomes, que teve

o mofteiro de fando Antam
o velho. fol.87.n.i3.

Mudança peraS.Antám o novo.

ibidem, n. ii.

$anilo ^inum de IBenefyera*

Como íeunioá Companhia eí-

te mofteiro in perpetuam.''

fol.iz8.n.8.

2)om jintoniò de Ataíde, •

Dom António de Ataíde
,

pri-

meiro Conde da Caftanhei-

. ra,veador da fazenda, foi.

53-n.2.

Quem foram feus pays. foi 5 3.

n. 5.

Foy grande valido delRey Dõ
Ioam o terceiro, fòlijj.nu-

mer.y. verfo.

>uas boas partes, & muitas vir -

tutes



$e(ta Chronwa.

rudes, íol. 54. n. 5.

Foy muy defentereçado, ibide.

Grande amigo de Sam Francií-

co de X lyier , & do Padre

meílr* Simam.foj.
j 5.11.6..

'Padre ^António Criminal

Embarcafe o Padre António
Criminal

,
pêra a -índia

, na

nao Bargalefa. foi. 22 3.0. 4.

He mandado por fuperior dos

. noíTos, na coita da Peícaria,

pelo S. P. Francifco de Xa-
vier, foi. 225.0*7.

Toda eíla coita corréo a pè, èc

deícalço. ibidem.

O P. António Criminal quarê-

ta vezes cada dia fe ajoelha-

va, àimitaçam do Apoííolo
S.BerthoIamèo. ibidem.

Como foy alanceado? foi. 227.
n. o.

Crueldades feitas pelos bárba-

ros depois de morto, ibi-

dem, num. 10.

^Antónioy.ÇoYrea.

Entra na Companhia, foi. 1
1 5.

num. 11.

^António de^Araós.

Foy pefToa muito grave, paren-

te de íãn,éto Ignacio;he ma-
dado pêra Portugal.fol. 103.
11. 1.

He bem recebido delRey, pre-

ga em Almeirim 8c cl ibidê.

Jdmohio Uomes.

Doutor Theologoj entra naCõ-
panhia. foí-ioó.n. 6.

uAntomo de Quadros.

Entra na Companhia, foi..166.

n.o.

Suas boas partes, talentos, &
mortificaçam- ibidem.

Irmrm António Moms.
Entra na Companhia, foi. 166.

n. 1.

Tenta fe na vocaçam. foi. 167.
n. 1.

Quer viver íèmpre peregrina-

do, ibidem.

Reíiíteihe o P.M. Simam. ibi-

dem, n. 2.

Foge do Collegiode Coimbra,
foi. 16 8. ti. 3.

Arrependeíc da fugida. fo. 1 69.
n.3.

Vefe em grandes afflicçoens,

foi. 169. n. 4.

Vay em peregrinaçam a Mon*
íèrrate. ibidem, n. j.

Arrependefe de ter fugido da.

Religiám. foi. ióp.n. 5.

Refolveíe em hir aRoma a btif-

car a fan&o ígnacio. £ 170.

n.6. & 7.

Compaixàm
,
que delle teve S.

Ignacio.fol. 171.11. 8.

Suas penitencias. ibidem.

Torna a íer recebido na Com-
panhia, foi. 1 71.11. 8.

Sua ultima doença, .& morte,

foi. 171.11. Q.

Fr..yin*
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Fr.^António Momkj

Reformador de Tomar , faz

grandes comprimentos ao

Padre meftre Simarn. foi.

137.11.3.

"Paire amónio de tferediã.

Foy à niiífám da índia,& là tra-

balhou muito. foi. j 5 5, n.8.

Z)om ^António.

Filho do Infante DomLuis, te-

ve por meftre frey Bertho-

lamêo dos Martyres. foi.

5 1
3» num, 8.

Apparècem em diveríàs figuras,

foi.^o.n.j.

^Annttnáádâ*

Mofteiro d'Annunciada, funda-

do pela Rainha Dona Leo-

nor, foi. 80.0.7.

^Animaes,

Grande variedade.& novidades

nos animaes do Braííl- foi.

443. num. o.

\Apoftolos m

Chamam em Lisboa Apoílolos

aos Padres SamFrancifco de

Xavier,&Simarn Rodrigues.

foi. 41. n. 4.

Nam temos direito peia nos

chamarmos Apoílolos. fol.
;

43. n. 6.

Obrigaçoens, que confígotraz'

• efte nome. foi. 44.11. 6,

Grande variedade de arvores

fru&iferas no Brafil.fol.443

n.8.

Notável" Jiveríídade nas aves

do Braíil.fol.443.11.10.

Huma ave, por nome Garraci-

cam , admirável em cores.

ibidem.

Tangará , ave de muy notavei

iníiin&o. fol.444.n. 1 1.

"Sabiá de todos os SanBvs*

Gomo foy principiada eíla Ca-

pitania. foJ.43 1. n. 7.

Ifèátthèzdr Cago.

Foy grande Apoftolo no la-

pàm.fol. 391^.3*
Padecéo muitos trabalhos, Sc

foy cõdenado à morte. ibidê.

Balthezdn de Fana.

Embaixador cTelRey D. Ioam
em Roma , a quem 'temos

particulares obrigaçoens.

fol.507.col. i.

'Padre Sertbolameo Ferram.

Vay a Roma. foi. 348.11. 4.

Falo findo Ignacio miniftro da

cafa profeíía , & depois feu

lecre-



d'efta Chnnica. Ój9
íecretario immediato.' ibi-

dem. '

-Mor.reo de huma fel|flge|hl£
;
â

em Roma. midémv ^-
leve notável reíígnaçW- nas

mãos da faneca obediência,

fbl^49.n, 4 .

Fr3enholame<rdto Mfytym* \

bnéiovi

Fundou o Collegio de Braga,

foi. 53.3^1- 3. •

Grande conceito,.qaetinha do'

Padre Manoel Fernandes.

Vide P.Manoel Fernandes.

Dizia da Companhia
,
que atè

os irmãos cofinheiros lhe

mandaíTem pregar pelos lu-

gares de íeu Arcebíípado.

fol.j.33.11.3.

Bárbaros.

Vide Braíis.

$meh
Batel deíaparecido , torna daly

a três dias apparecer, por in-

tercedam de Sam Franciíco

de Xavier. foi. 67^.3.

Bandos.

Bandos, entre Religiofbs , iam

muy prejudiciaes, foi. 120.

num.ó.in fine*

'Padre Bernardino'dos Reys>

Bemardido dos Reys recebido

na Companhia , he muitos

annos proc urador da índia.

iol è 85' nurruo*

Belchior "Nunes Barreto,

SJ53 / ...'1 • :?., i

•Entra na Companhia- Belchior

Nunes 'Barretofol. icioft» 1
»'

Pròvao o Padre meítre. Simam
- com huma rnortificaçam»

3-íaífoí;. ;ii.ç.n>2í-

Fazfe Doutor em Theologia.

í,fol
4 iio.n;i,

Leva ás coitas hum carneiro

por propina a hum Doutor-.

i r foLno. n.2.

Foy grandefervo de Deos na

..: índia
tf
fol. iii.n, 3, Vide lite-

ioi ra M. Melchior Nunes Bar-

reto-

Belchior Carneiro,

Entra na Companhia, fol.t 1 li

num.j. VideliteraM» Mel-

chior Carneiro,

Bordam.

Bordam milagrofo do P. M
s Si--

mam.àfoÍ..ói5,án.4
s

BrafL

Em que anno íe deícobrio, ..foi,

430.n.3.

Em que modo fe puzeram as

coufas do Braííl emíèu prin-

cipio, ibidenm 2..

Manda elRey Dom Manoel a

defcobrir. a coita do Braííl.

ibidem.n.4.

Chamafe Braíil,porcauíad.erru

pao, que nelle ha aííim cha-

mado-ibidem^i'
~~~~

'
" Trata



6qQ
Trata elRey Dom Manoel de

povoar o Brafih
,

foi. 431.

n.4>

Occupamfe os Padres em fazer;

por fuás mãoshua Igreja no

Braíli.foL45i.n,i.

Largam efta igreja apefToa faf-

eiente cura de almas, indofe
j

elíes mefmos ' a morar entre
|

os gentios» ibidem.

Tratam os Padres da conver-;

fám daquelles gentios, ibide

• n - 3-
--'

E
I

Como os índios começaram a;

fe fiar dos Padres. f 452^.5.
Impedem os Padres a feita da

morte de hum Tapuya. foi.

4 j 3.11.6»

Amotinamíe os bárbaros conr

tra os Padres» ibidem n.7.

Tornam os Padres a tirarlhe a

preíàdas mãos. ibidem.

Tornam os bárbaros a lê amo-
tinar, foi. 4 54. n.7.

Aquieta o governador eíle mo-
tirrj. ibidem n. 8.

Como fua Alteza entregou à

Companhia a converíam do
Braííl. foi.4 3 5. n. 1.

Prática do Padre M. Simam a

elRey fobre hir ao Braííl.

ibid.n.i.

Pede o Padre meítre Simam li-

cença peia hir ao Brafil.fol.

436.11.3.

Como alcançou licença, & deo
conta d'efla pretençam ao
noífo fan&o Padre Ignacio.

ibid.n.4,

Como fe desfez a ííia hida , re-

Inácedasmfas mau notáveis

j fiítindo a ella os mais padr<
:}

• da província. foi. 4 3.7.11. 6,

Vay^pera oBrafíLòpadre Ma-
noel de ; Nóbrega, com mais

- fmm companheiros, ibidem

j n..^.. jc í,
' 'ti ,;. á q

Chegam os padres ao Brafíl.

íol.43 8.n.8.

Começãfe a cidade da Bahia,

arvorando primei 10 os nof-

fos_huma íermoíà cruz em
hum campo jazo. ibid.

Altura em que fica o Brafd.fol.

43.9.11.2.

Serras, que dividem o Brafi! do
Peru. foi. 440. n. 3,

Louvores da terra do Bvaíil. ibi-

dem n. 4.

Como he o Braííl freíco , & a-

bundante.ibid.n. 5.

2?rash.

Comeram a huns frades, & ve-

ftiramfe em feus hábitos. foi.

434íOjii.

Como eftes bárbaros foram

mortos pelos Portuguefes.

ibidem.

Quam ignorante , & barbara

gente fejam. fol.445.n- 1.

As molheres .Brasis Iam as que
trabalham, foi. 44 ó.n. 2.

Como fe enfeita eíta gente ?fol,

447-n,4.

Nam tem fe',ley,nem Rey.ibid,

a/j,

Das ceremonias,queuzam,quã

do trazem alguTapuya cati-

vo, foi. 44 8. n. 6.
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1

Do modo, & grande feita, que )/ Lugares íòterraneos,aonde eíta
fazem, quado trazem o Ta- os cativos, foi. 384 n 10
puya pêra o matarem, ibide. Pratica o P.IcamNunesaosca-
n.7

Como mudaram eíles bárba-

ros íèus curtumes brutaes.

fol.45Ó.n>ii,

Qs Brás is eftam hoje dcmeíli-

cados. fbl.457.rL2.

C
e .

Cak de S.Vicente.

Ghamavafe antigaméte Sacro.

Foi. 488.11.5.

Cabo de boa Efperança,dizem

alguns, que he quaíi ilha.

• fol.352,n.3.

Carlos Mamo.
Teve três filhos Religiofos.fol.

403.num. 3.

apitamos.

Capitanias do Braíil, a primei-

.
ra foy de S. Vicente.foI.43 1

n.4.

Capitania do Eípiritu fãn&o,

foy povoada por Vaíco.Fer-

nandes Coutinho, ibidem.

n.6.

Capitania de Porto íèguro, po-

voada por Pêro de Campos
Lourinho, foy queimada por
duas vezes, fol^^i.n.6*.

Cativos.

Grandes trabalhos dos cativos

cm Berbéria, foi. 3 83.0. 9.

tivos. ibidem.

Caílivo.

Caftigo, que Deos deo ahuma
peccadora, que tornou a re-

cahir nos mefmos peccados.
fol,4j9.á n.6.

Çaftigo
, que deo o padre mef-

tre Simam a huns que eícre-

vèram íem licença. foi.

332,. num. 8.

Cafstmiro.

O Infante Cafsimiro.irmam do
fcrenifsimo Rey de Polónia,
he religiofo da Companhia!
fol.4oo.n.4.

Cavcjuere.

Dá elRey à Companhia o mo-
fteiro de Carquere. íol.yy.

^
n. 3.

Foy fundado pelo Conde Do
Henriquejbid. n.4.

Milagre, que nofla Senhora fez
nerte morteiro, ibid.n. j.

Trocaíe efte morteiro pela Co-
menda de S.Antam. foi. 81.
num. o,

Cdranguno,

Traz ao P. S. Francifcode Xa-
vier hum crucifixo, que lhe

cahio no mar. foi. 6 6. n. 1,

CaíhgaDeos a hum peccador
blasfemo, foi. 347.0.1.

"
Hl il ln m 1



índice das fflfàS mais notavas66i_
Caíliga a outro, q pozasmãos|

no Padre Leàm Henriques,

foi. 2 8 3. n.i2,

Carta.

Gaita de admirável efpirito, &
prudência de N.S.P.Ignacio

pêra oColíegio deCoimbra.

foi. 3 64. n. 2. ate 8.

Carta do P.Ioam Nunes Barre-

to," pêra os Irmãos do Colle*

gío de Coimbra. £387.11.5.

Carta do P. Luís Gonçalves da

Camará , pêra elRey Dom
Ioam o III. foi. 54i.n. 3.

Carta do P.Goriçalo Vaz, pêra

o Collegio de Coimbra, foi,

271. 11.6.

Carta do padre Francifco Ef-

trada, pêra huns devotos da

cidade do Porto. foi. 273.

n. 8.

Carta do meímo, íobre a mor-

te do Irmàrn D.Rodrigo de

Menefes. foi. 1 50a n. 2.

Carta do padre Pedro Fabro,

pêra o Collegio de Coim-

bra, foi. 207. n. 4.

Cartas, que efcrevéram íèm li-

cença. Vide Caítigo.

< Carta de S.lgnacio,pèra o íêre-

niffimo Cardeal Infante. foi.

514. n. t.

Carta delKey D.Ioam III. a S.

Ignacio , lobre a mudâça do

P.M.Simam. foi. 583^.4,
Carta do mefrno Rey, pêra D6

AfTonfo de Alencaftre , feu

embaixador em Roma. foi.

584:^.5...

Carta elcrita de hus nofíos,íem

licença > a fim de inquietar

dáií:ôs?fólp|5§.#.^

Grandes perigos a que vay ex-

pofía huma carta, ibidem.

ti. 61

Como eftâs cartas foram dar

na màmdo fuperior? foi.

331. n.7.

Carta do P.M.Simam, em que

manda defpedir os que e£
J

crevèram fem licença . foi.
j

333- "9-
Carta delRey Dom Ioam, pêra

elRey de Congo. foi. 357,

num. j.

Capítaens.

Quaes foram os capitaens, que

hiam em companhia de fam

Francifdò de Xavier, foi.

50. num. 8.

Chelaí.

Religiofas de Chilas íê perfua-

dem ter â cabeça côas de-

mais relíquias deS.Felix,em

fua Igreja. foi. 2 85^.3.

8. Clara de Monte Falco.

Tinha em feu coraçam eftapa-

dos os íinaes da paixám de

Chrifto. foI.óo4.n.i.

Coadjutores»

Coadjutores efpirituaes; votos,

que fazem, & dignidades ', ^
podem ter. foi. in.n. 1.

U^am podem íèr defpedidos

Coadjutores efpirituaes pro-

feííosjfenam por gravifsimas

. In-
l » IX. HM II

1 m 'ml.- '»» '
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íníígnia dequeufavam. ibid

Congo.

Deícrevefè, com brevidade ., o

Reyno de Congo. foi. 3 5 o.

n. 1.

Iunto delle eílá hum lago de

duzentas lcgoas em roda.

foi. 3 5i.n.2.

Altura do Reyno de Conp-o.

foi. 353. n. j,

Foydeícuberto porDiogoCàm.
ibid.

ElRey de Ccngonobautiímo
fe chamou Ioam,como tam-

bém a Rainha Leonor
,
por

refpeito dos Rcys dê Porru- ,

gal.ibid.

Foy bautizado no anno do na* I

cimento de S. Ignacio. foi.

354-n-8.

Manda eIRey de Congo pedir

pregadores a elReyD. Ioam
o III. ibid. n.o.

O padre Leàm Henriques trata

de hir a Congo em miíTám.

foi. 3jy.n. 2.

Trataíe de hirem quatro Reli-

giofos noífos a Congo. foi.

35 5.eodem n.

Nomes dos quatro Religioíos,

que foram a Cõgo.fol.
3 j6.

eodem n.

Como foram recebidos os nof
,

fos por elRey de Cõgo.'' foi.

3)7-n-4-
!Como os Padres acodiram aos I

Chriílãos de Congo- & <J

.
bom fuceflo deita miíTám.
ibij. n.6.

dejia Cbromca. 66$
fComo foram dar obediência

ao Biípo D.fr.Ioam Rautiíla.

ibidem.

Porque tornaram os Chriílãos
de Cõgoatrâsífol.^jp.n.i.

O Rey dt Cõgo era mais eíca-

daloíõ. foL 360,0. 3.

De corr o os p.ulres lhe quiferã
falar. ibid. n. 4.

Como o Rey de Cõgo come-
çouaperíeguirosPadres?
foi. 36 i.n. 5.

Continua a perfegnicam de-
fte.Reycõtra os Chriílãos.
ibid. n.6.

Vemfe de Congo o embaixa-
dor de Portugil, & oírmàm
Diogo de Soveral, foi. 362.
num. 7.

- Conhecimento próprio.

He muy neceííario, &prOVeito-
fo a todos. fol.i8i.n.4.& h

Congregacam*

Chama S. Ignacio a hama Cõ-
gregaçam • & como íè con-
cluio em breve, foi, 5 o 8.Vi-
de P.M.Simam.

Comrádiçoens^

Cõtradiçoés nas obras doCoí-
IegiodeC01mbra.afol.3z3.

ConUiniiçiocns.

Sam approvadaj em Cógrega-
çam. fol.508. n-6.

ConJlthoreSe

Sam nomeados finco eõfaltores
|

KKKÍ peru



664 índice das coujas mais notavas

pêra .o Collegio de Coim-

bra, foi. 302. n. 6* I

Crueldade-.

Exêpío da cruel Jade dos Mou-

ros de Berberia.iol. 3 8 jpúú

CrU^

Cruz, que fe achou tio peito

do Padre meftre Simarm

Vide Meftre Simam . foi.

603. n.o.

SdnBa Cruz^de Coimbra.

Grande charidade, com que os

noííos foram agafalhadosdós

muy reverendos Padres de

. . Sandia Cruz de Coimbra»

fol.95. n.3.

peòs.

Modos por onde Deos fe com-

municou aos homens, foi.

1. n.-í.

Acode peos pela innocencía

dos noííos Religiofos* -foi.

5i 3 .n.6.

De\>ac<t^

Devaea íobre os exercícios da

: .. Companhia. Vide fk Diogo

de Muría.

5D>ferto. í

CõmunicafeDeos nos defeitos.

foi. 18 2. n.6\

Dentro na Religiám fe há de

btífear deferto. foi. 1 8 3 .n. 7.

Z)mter
c
Diogo de íiotívea,.

Diz a elRey D.Ioam, que faça;

vir de Roma companheiros

de SdgnaciOjperâ o Oriente,

fol.15.rt.!.

Eícreve o Doutor Diogo de;

Gouvèa a S. Igiiacio , pêra

que mande alguns íeus cõ-

panheiros à índia. foi. 1 5*

num. 2

.

Tualo.

Pretende o diabo meter medo
ao P."M.Simam s fòl.28.h.7.

Traz na cidade de Sena enfeiti-

:

çados a muitos, foi 2 9. n.o.

He vencido pelo P. M.Sirnam*

foi. 30.n. 10.

'pisfaíCss.

Disfarcei , & mudanças de há-

bitos
j
pêra ajudar ©SJ próxi-

mos ,farn conformes á fagra-

da Eícriptura .• folio 80.
|

à n.4.

Como armou ã tirar três daCõ
panhia. foi. 3 3õ.n. 4.

Traças, que tomou pêra defaa-

;

. torizar a Cõpanhiaem Evo*

ra.fol. 5 2o,â ti* 5.

. T>'togo Miram.

Primeiro Reytor dò Collegio

de Coimbra; íuas muitas vir-"

tudes.fol. o8.n.9.&f.9o.n. 5.

Era írmâm ainda, quando foy

Reytor do Collegio de Co-

imbra. fol.98in.9i
'

Sua grande mortificaçam. foi,

102. n. 6.

—



dejía Chromcã. 66)

'padre Dioqo lacome.

Fazia no Brafil contas, pêra

dar aos índios, fem nunca

apprender eíte ofíício. foi.

479. n. 6.

Sua morte. foi. 480.0. 7.

T)ifciphna i

Do modo cõ que íe tomavam

as difciplinas cm S. Amam.
fol 9 4ii. n.y

Renova os votos coro feus iub-

ditos a primeira vez. foi. 103

n.8.
I

Retirafe de Coimbra com os
j

Irmãos D. Gonçalo da Syi- 1

veira,&: D.Rodrigo de Me-
|

nefes,pera lhes dar exercia-
\

oí. foi. 1 14.11.9. fin.

Vay fundar o Collegio de Va-

lença, foi. 1.8 5. à n. r.

Foy homem íevero. foi. 579-

n. 4.

Fazfe a entrega do governo da

província ao padre Diogo

Miram. foi. 5 7 8 . 11 • 3

.

Teve por adjunto no governo

da província o P. Manoel

Godinho, foi. 5 79 .n. 4.

Á todos os oíHcios queria aísi-

ftir.fol.580.n-7-

Cõfelho, que deo S.Ignacio ao

padre Diogo Miram, neíta

materiaa foi. 581. n.8.

'Padre 5Diogo Monteiro.

Meftre de noviços neíta pro-

víncia muitos annos. foi.

1 56. num. 6.

( 'Lom lluarte.

Filho natural dclRey D. Ioam

o IIí. foi. 556. n.3.

Tinha íido Cõmendatario de

S.Ioam de Lô>a vares

FrfDiogo de JtCurfd.

. ibidt

ru*e,y Diogo ás Muda , Reytor

da Vniveríidade , tira infor-

maearn da Cõpanhia. foi.

173 L1.4.& 5.

De vaca
, que tirou íobre os

procedimêtos da Cõpanhia.

foi. 173. & foi. 174.

Bomíuceíío deita devaça. foi.

174. & foi, 17J,

E
Eleicoens,

Sam fegundo a võtade divirta,

& nam lõfovme os homens

querem, fol.32.n- 1-

Enxame,

Enxame de abelhas ,
que fahio

dos aliccíTesdo Collegio de

Coimbra. foi. 3 1 %>n.7
t

Epitaphio,

Epitaphio do fepulchro do P.

M.Simam na caía deS. Ro-

que, foi. 60 7. col, i-

Epitaphio, q fizeram' os padres

de Fraudes ao fepulchro do

P.M,Simam. foi. 610.

EJlados na Companhia*

Eílados deprofeífos folénesna

Cõpanhia- foi. 1 xc>n. y

. w

.

KKK 3 bít a-



índice das conjas mais notáveis

Eftádo de coadjutores efpiri-

tuaes,& voros,que fazem na

Companhia. foi. í z i.n. i.

Eílado de irmãos coadjutores

temporaes. Vide coadjutores

temporaes.

EftudanteL

Eíludantes de Coimbra come-

çam a acodir ao novo Col-

legio. foi. io8.n.t>.

Ew4<

Excellencías da cidade de Évo-

ra, foi. 500 n. 2.

Corno el&ey D.Ioam M.tinha

já intentado fazer humCol-
legio ã Companhia em Evo^

ra. foi. 5 10.11.3.

Chega o P.M.Símam de Romã
a Évora , & aceita a funda-

çam do Collegio. foh 514.

n«r.

Origem da Companhia entrar

na cidade de Évora. ibid.

Nomes dos primeiros fundado-

res do Collegio de Évora,

foi. jió.n. í.

Do modo que caminharam ate

Evora< ibid. n* 2.

Corno foram vi fitados do Du-
que de Bragança emAfrayo-
los. foi.

J I7.ll. 2,

Primeiro faio cm qiíe efti ve-

mos e.n Évora. foi. .518.

n. 3.

Mudam íe os noífos pêra os pa-

ço?, ibid.

ComooReytor, Vice reytor,

Sc Meftre dós noviços do
Collegio de Évorâ,foram pê-

ra a índia. foi. 527.11.6,

Exercícios eff>mtudéí.

Exercícios da Companhia, ap*

provados pelo Pana Paulo

III. foi. i 7 Ô.

Devaça, que fe tira fobre el-

les.fol.174.3c foi. 17 j.

Dàfe noticia dõs exercidos dl

Companhia, foi. 177.

Autor dos exercícios foy S. íg-

nacio. foi. 177. n, 2.

Eílè nome de exercícios lie

muito antigo. foi. 177.11. 2.

Quanto tempo duram de cada

vez eíles exercícios? foi. 178
il. 3.

Giunde fruito, que fe tirou d'e-

ftes exercícios, foi. íy 8.

rt 4.

Peífoas graves
, que tomaram

eíles exercícios. foi. 179.
n. 5.

Pelos exercícios fe vem em co-

nhecimento de Deos, foi.

180. n. 1.

Pelos exercícios fe alcança o

conhecimento próprio* foi.

18 1.11*4.

Eníinam os exercícios a fugir

do mundo. f. i82.rt.6.

Exercícios iam necefíaríos aos

Religiofosdá Companhia.
foi. 18 3.11- 7.

Sam mais neceífarios aos íècu-

lares, foi 1 84.t1.9-

Aos



i n
ena
j

muca. 667
Aos exercícios da Companhia

devemos a meímaCõpanhia,

foi- 184. num. 10.

larde4 Fumefio.

Nepote do Papa Paulo III. foy

Bifpode Viíeo. (oh 131.

n. 13.

Trata S. Ignacio com clle os

negócios de Portugal . foi.

240. nnm.4.

Fé.

Os Portugu efes foram fempre

con dantes na fê. foi. 130.

num. o.

S.FeliXj ouS.FmSi.

Quem foy eíte martyr S.Feíix?
(

foi. 2 84. n. 3,
|

A cabeça deite faneco eítà no
morteiro de Sam Fins. ibi-

dem.

Faz fia Alteza uniam do mo£
teiro de S. Fins ao Collegio

de Coimbra, por èípáço de

cemannos. foi. 286.11.4.

Foy depois unido in perpetuu.

ibidem.

Bulia da uniam de Sam Fins*

ibid.n. 5.

Dàfe noticia deite moíteiro.

foi. 284.0.1,

fôoffi Fernando Henriques.

Foy fenli.or dag Alcacevas, Al*

cayde mor de Évora, t j ^0
padre Leàm Henriques,

foi. 277. n. 3,

S.Francifco de Xd^i.et,

Sam Francifco de Xavier he

nomeado pêra alndia.foí.
3 3.

n. i.

Era íecretano deS.ígnaciq.fol.

Aceita, com grande alegria, o

aviío de hir pêra alndia.fol.

34.11.3. .

\i:

Vem com toda a prèíía a Por-

tugal, foi. 34.11*4.

Vem a Lisboa com o Êmbai-

xadorD.PedroMafcarenhas,

foi. 2. 5-0. 5

Teve algumas revelaçoens. foi.

3 5°*)'

Sucedemlhe vários milagres no
caminho de Roma a Lisboa.

foi. ^6. n.6 4

Seu grande defapegamentodos

parentes, foi. 37.11. 8.

Chega a Lisboa , dá faude âo

padre meítre Simam.fol.383

n. 1.

Vay com ó padre meítre Si-

mam a falar a elRey.fol. 3 8.

n.2.

S.Franciíco de Xavier , & o pa-

dre M. Simam agafalharam- 1

fe nohoípital. foi. 40. ti. 5.

Occupaíe em Lisboa na íalva-i

çamdos próximos, f41. n.i.

S.Franciíco de Xavier lòlicita'

muito íua hida pêra a índia.

fol.48.t1. ti

KKK'4 Quç-

1 m



668
Queria elRey , cõ out Q> mul-

atos, que o padre S-Francifco

de Xavier Hcaííe em Portu-

gal. íoí-45)-n.c?.

A grande edificaçam, quedeo,

Sc o pouco apreílo,que teve

-pêra'a índia, foi. 53.0.4.

Vay defpediíTe delRey, pêra fe

embarcar pêra a índia. fo.
5 5

iv 1»

Repoíla, que deo a elRéy na

deípedida pêra a índia, foi,

57.n.j.

Embarcais peia a India.f0l.j7

n. 6.

Vitima defpedida ,
que fez do

padre meílre Simam.fol. 58.

n- 7.

Da à vela pêra a índia. folj8.

n. 8.

Parte pêra a índia em 7. de A-

bril de 154.x. foi. 59. n. 8.

in fine»

Milagre prodigiofo , que fez

com o padre Mareei lo Ma-

ftrilo, dadolhe faude.fol.60,

ri. 2.

Apparece,depois de morto, em
trajo de peregrino- foi- 60.

n.2.

Terras,que andouj&màres^que

navegou- foi- 6 1.11.31

Milagroío íuor de hum crucifi-

xo , quando o ia neto pade-

cia algum trabalho- foi. 61.

Nomes de feus pays.ibid.

Foy illuftre por fãngue-, ibid.

Andava tam unido com Chri-

ílo, que quando elíe traba-

bidicedns mijas mau notáveis

lhava, Chrifto fuava-fol. 61.

n. 5-1 nfin.

Parecia íèr a alma do meimo
Chrifto.fol. 62^.5.

1erras
3
que corroo cm Europa.

foi. 6 2. 11.6,

Como fe houve num hofpitnl,

curando huma chaga de hu-,

incurável, foi. 6 3.0. 7.

Ataíe fortemente , & he foi to

milagrolamente. foi. 6 3» 11,7.

De fuás muitas navepacoens,

que fez na índia, foi, 64118!

Lança ferro emGoa.ibid.

SuceíTos ,
que teve na Ilha do

Moro. foi. 64 0.9.

Vay a lâpàm , entra pelos feus

Reynos. foi 64. n. io.

Hia a pé após os cavalos dos

Iapoens, que lhe ferviam de

guia. f õl. 65. n.í o.

Cabos que dobrou, ibid.

Gentes a que pregou, ibid.

Ap parece em muitas partes di-

verías. foi 6 5. n. 11.

Tinha hum grande coraçam,

defejofo de acodir a todos

ibidem.

Milagre
,
que fez, a que cha-

mam do Caranguejo.foi. 66.

n> 1.

Milagre do batel. foi. 6 7.^3.

Milagre da agoa íaígada
,
que

fez doce. foi. 68.11.4,

Metendo o pè na agoa a tornou

doce. foi. 69-11. 5.

Sendo Nucio na índia encobre

íua dignidade, foi. 70. n. 1.

Os grandes trabalhos,que pade1

ceo.fol-71.n-2.

Qu'an-



ffe\hi Chromca.

Quanto deíejava acodir a to-

dos õs próximos, foh 71.

n. 2.

Os. meyos ,que tomava, pêra fa-

hir com eíte fim. ibid.

O grande amor deDeos,- que

tinha,- -foJ.^i.n. 3.

Das grandes coníolaçoens, que

Deos lhe comunicava. ío 1

.

72. n. 4.

Diziayquenamqueria rfiais cõ-

folaçoês. foi .72.0.4.

Sufpiraya por mais trabalhos.

ibid.

Andava enlevado em Deof 4 fol.

^

7i-n-5.

Teve dòm-delingòas. foi. 7$.

n, 6,

Dizem, que refucítoú vinte, &
. iínco mortos, ibid.

Efmola milagrofa
, que deo a

hum naufragante. foi. 73.

n. 7«

Hechamado Apoíloío da ín-

dia. foi- 74^.7.
Acabou fanclamente em San-

chàm, à yifta da China, foi;

7M-8.
Seu corpo foy achado inteiro^

& incorrupto, ibid-

Foy tresladado pêra Goa; ibid.

Francifco 'Neto.

Francifco Neto, grande prega-

dor, entra na Companhia.
fo! t Q2, n. ia.

t - •= -^Pãúre FrdneifcôEprddtf,

O P. Francifco Efírada entra na

Copanhia. íoi- lói.n. 3.

Seus grandes talentos;^' partes:

foi. 162-0.3.

Seu grande talento de púlpito.

. foi. i64,n.ó.

O grande íruícojqiie fe recolhia

de ícus fermoens. 'foi. 164.-

n,'7.

Q padre Francifco Eflrada piè
|

ga a quarefma emCoimbra.
foi,?. 60. n, 1.

Vay em miíTárn a entre Douro,;

& Minho, &"em peregrina-.

çarii a San&iago. ibid.

Prega de repente ná fefta do
Árchanjo fam .Miguel

, na;

cidade cio Porto. ibidem.

n. 2.

Corno tornou pêra â cidade cio

Porto. foi. 4 24.1:1.6.

He chamado pêra Coimbra.

Grade opinlám, que tinham do
padre. ibid. n.8,

Com humã fua prègaçam, feita'

na praça/faz concorrer mui-

ta gente comungada ao Coí-

legio. foi. 2 36. col. 1.

Saúde alcançada por meyo do
padre Frãc i fco E ílrad a . fo 1

.

42Ó.n 9; & io.

Foy Provincial em o Reyno
de Aragàm. foi 4 2 7. ri ,1.1.

O padre Franciíco Eftrada ef-
j

créve huma carta fobre a

morte do írmúm Dom Ro-

drigo de Menefes. foi. 150.

9aJr,



Índicedas mfas mais notáveis

*Padre Francifco Tires.

Foy cm miíTám ao Braíil. foi.

402.11.5.

Muy devoto de noíTa Senhora.

ibidem.

Teve parte no milagre de nof-

fa Senhora d'Ajuda. ibic^

Deos o levou pêra íy no Colle-

gio da Bahia. ibid.

' 7)om Francifco de 2?orja.

Chega op.D.GõçalodaSylveira

a Gandia cõ íèus cõpanhei-

ros, & he recebido do Du-
que, foi. 501. n. 5.

Faz os gaftos do Doutoramêto
o Duque, cõ as mais foléni-

dades.fol. jox.no meímo n.

co dos I aos. ibid.

Abrindolhe a fepulcura, depois

de vinte anno$, acharamihe

os oííos preíbs com huma
maravilhoía raiz. foi. ij-6.

n. 2.

Tresladaçam dé feus oííos pê-

ra a Igreja da Companhia,

ibidem.

Tddre Francifco Rodrigues*

Traio Deos à Companhia, por

meyo do padreBertholaméo

Ferram, foi. 349.11.5.

He recebido na Cõpanhia pe-

lo padre M. Simam, com fer

aleijado, ibid.

Grandes foram feus talentos,

foi. 35o.eodem n.

Padre Francifco Teres.

O Padre Francifco Peres fica-

va todo arrebatado , em lhe

falando da paixàm de Chri-

fto. fol.i
j j.n.i.

Cõ hum crucifixo nas mãos a-

nimava os Chriftãos no cer-

Francifco de ZJiHamtva.

Foy de Coimbra fundar 0C0I-

legio de Alcaiá- foy homem
de grande virtude, foi. 1 86\

col. 1. & foi. 608. n. 5.

Fugir do mundo.

Cõmunicaíe Deos aós que fo-

gem do mundo. foi. 1 8 2.

num. 6.

Freiras.

Freiras d'Annunciada. Vide
Annunciada.

íruBuofo Mwfkirá-*

Entra na Companhia. foi. 112,
num. 4.

Fundadores de Relmoens.

Quem foram. foi. 2.11.4.

Cj.

Jrfeftre Qafpar Barzjo,

Entra na Companhia.fol. 393.
n. 1.

Por



éTefta Cbronica. 671
I

Por íua humildade ie deixou,

por muito tempo , fer rou-

peiro do Collegio. foi 394.
n. 2.

j

Embarcafe pêra a índia , & a-

|

quieta huma grande torrnê-

ta cõ três cruzes, que fez no

mar. ibidem.

Foy infigne Apoftolo de Or-

mus, mandado pelo íàncto

Franciíco de Xavier, ibidem

Iam reípeitado foy em Or-

mus,c] aquelleR^y o fez aííé-

tar em íeu próprio throno.

foi. 395. n. 5.

Vem embaixadores ao Padre

meftre Gafpar. ibid. n.6.

Convertemfe eftes embaixado-

res, ibidem.

Manda elRey de Ormús fechar

as portas de íeu Alcoràm de

pedra
5& cal.ibidem.

S. Franciíco de Xavier deixa o

P. M. Gaípar em feu lugar,

por Vice provincial da ín-

dia, foi. 306.11.7.

Virtudes admiráveis do P. M.
Gafpar. ibidem.

Enfadamíe muito os Mouros

cõ os minifterios, que exer-

cita o Pvmeftre- ibidem.

Morte do P. M. Gafpar emGoa.
foi. 30 7. n. 8.

fdâte Çonçaio de Medeiros.

Foy o primeiro noviço,que en-

trou em Portugal na Cõna-
nhia. foi. 4 5. h. 2.

He fortemente tentado, ibi-

dem.

Apparecelhe hum Anjo, que

lhe aííegura a falvaçam.fol.

46.11.6.

He iníigne Theologo, muyvi-
fto na doutrina de S. Tho-
rras.fol.46.11.4.

Fica por fuperior da Refíden-

cia de íàndo Anrim.fol.94,

n.2,

Foy homem de muyta òraçam.
foi. 565. n.2.

Foy rnuy applicado a ouvir cõ-

fiííoês. ibid.n. 3.

Como fe preparava pêra aco-

dirás confiíToens? foL 566.
n. 4.

Igualdade, que cõ todos guar-

dava no confiílionario. foi.

5:67.0. 5.

De lua humildade,& grande o-*

bediencia. foi. 568.0. 1.

Exemplo notável de íua obe-

diência cega. foi 569^.2,
Como fugia do fivor, 8c ap-

plaufo dos grandes.'
5

foi. 570.
n.4.

Veyo a adoecer de muito tra-

balho, foi. 571 n.j.

Foy rnuy devoto do finclim"-

1110 Sacramento- ibidem.n. 6.

De fua faneca morte- ibidem.

n.7

Ficou por Vice provincial, em
lugar do padre M, Simam.

foí- 504.0-9.

Aceitou o cargo^ pêra fe peni-

tenciar á ííia vontade, ibi-

dem.

faâre

i



fadre Dom Gonçalo da Syheira

Foy rnuy illuílre por Tangue.

fol.ni.n.ó'.

Dàfe conta de quem foram feus

pays,& avôs. foi. 113.

Vem pedir a Companhia.ibid.

ti. 7.

He perfeguido de feu irmám,

pêra que faya da Cõpanhia.

foi. 141.

Como vencêo eftas tentações,

ibid. n.3.

Pede e imolas pelas portas, foi.

236. n.3.

Vay a Roma com mais dous

Theologos. foi. 5oo.n.2.

PaíTam por Gandia, pêra toma-

rem o grào de Doutores , á

inftancia de D. Franciíco de

Borja. ibid.

Aceita o padre Gonçalo daSyl-

veira a jornada
,
pêra ver a

lãncto ígnacio. ibidem,

num. 3.

Parte de Coimbra com íèus

companheiros, com bordões

nas mãos , indo a pé mendi-

gando pelas portas, foi. 501.

n. 3.

O que íez em Gandia, em qua-

to efperava pelo P,M. Simá.

foi 5 o 2.11.6.

Vay o P.D.Gonçalo a Valeça.

ibidem.

Toma pêra Portugal, por orde

de fua Alteza
,
que nifto le-

vava muito gofto. foi. 503.
n. 7.

Índicedasmfas mais notáveis

Obediência grande do P. Dõ
Gonçalo, ibid.

Alcança faude
,
por meyo do

padre meftre Simarn. à foi.

610. a n.4.

Sahe é miíTám a entre Douro,

& Minho. foi. 561.11,4.

Agafalha é Braga ao P.D.Leàm
Henriques com grande po-

breza, ibidem.

Cafo miíagrofo, que fucedeo no
hofpital, aonde fe agafalhava

foi. jói.n.*).

Grande fervor de efpirito do
padre Gonçalo da Sylveira.

foi. 565.13.6.

fadre Çonçaio Va-^de Mello.

Entra na Companhia, foi. 16 6.

n.8.

Sahe em miíTám com o padre

António Gomes. Vide mií-

íionarios.

Eífeitos bõs,que fe íèguiram de

huma fua prégaçam. foi.

33 8.n.6.

Como fe recoihèo a S.Fins. foi,

339-n.7.

Torna a fahir em miííâm. ibi-

dem.

Vay a Viana com o padre An-
tónio Gomes . foi. 340,

num. 8.,

O que lhe íucedeo em hum fer-

mam no Porto. foi. 341.
n. 10.

Torna em mifsàm ao Algarve,

foi. 5 8 8. n.8.

"
ChT
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dejia Cbroiuca. áD74
Charidade

,
que ufou o padre

com hum pyrata enfermo.

Como o convertèo de herege

ote
i

fa

i tholico Romano. FoL 559.

n.eodem.

À feita
^
que lhe fizeram os de

huma armaçam. ibidem. nu-

mero 8.
••'.

Adoece , & he curado com
muita charidade

,
pelos padres

da Piedade, fol.jdo-.n.í.

O meyo, que tomou, pêra pre-

gar, eftando doente„fol. 561

n.i.

Óriginoufe afua morte de dei-

tar Tangue pela boca. ibidê.

num. 3.

,
faàre Çonç<tlo ^Alvarás,

Foy natural de Villaviçoíà. foi.

4<8i,n.i.

Grandemente fe dava á ôraçam

ibidem.

Raro exemplo de íuâ òraçam,

& obediência, ibid. n. 2.

Perfeverou oito horas em òra-

çam. ibidem.

Indo porvifitadof aoIapâm,fez

- naufrágio com feus copa-

nheiros.fol.4S1.il. 8.

Foy feu corpo , depois de mor-

to , achado de joelhos, ibi-

dem.

Foy Reytor deQoimbra,&Pre-

pofi.to.da cafa de S. Roque.

foi 48j.tr. f.

De íua mortificaçam. ibidem.

r Teve grande, charidade cõ os I

enfermos, ibid. h,6.

Ordenou ao porteiro, fendo el-

le Reytor, que nenhum po-

bre fe íoííe das portarias sê

eímola.fol.483 n. 6.

Era muy amado dos fubditos.

foi» 484.^.7.

Foy rauy acautelado em ouvir

informações de faltas alheas.

ibid. n.8.

Sendo Reytor de Coimbra , &
Prçpoíito de S- Roque, nun-

ca largou a oCcupaçamde
fazer a fancta doutrina, ibi-

dem,n.p.

fdâre Cjonçalo Rodrigues*

Chega com a fua nao a Moçã-
bique. foi. 545^.4.

Do muito que trabalhou na vi-

agem deOrmus. foi. 552»
n. 4.

Suílentoufenella fó de efmólas.

fol.553.eodem n.

Como efeapou milagrofamen-

. te de huns coflarios? ibid.

Adoece gravemente de muito
trabalho. ibid è n. 5.

Derrubou em Baçaim hum te-

plo de idolos , confagrando

outro à fanctiísimâ Trinda-

de, foi.
5 54.n.<^.

Cõverteo quatro mil Cllriftãos.

ibidem.

Foy mandado por Embaixador

ao Emperador de Ethiopia.

ibid. n. 7.

Por pouco côprou Eus Jnnocê-

tes,que bautizou. ibl



índice das coufas mais notáveis

Çoverw.

Os princípios do, governo fem-

pre devem fer mais brandos.

rbl.570-r1.5F. :-

Os que governam,covem diisi-

mulaivfol. 5-80.ii. 7.

Nam he prova de mayor amor

a entrega de melhor gover-

no, foi. 58-8.11.6.

Quando he efficaz, nam admi-

te embargos, foi. 282. n. o.

H.
Habita.

Habito pòdeíe mndar Sc fingir,

pêra ajudar aos próximos,

foi. 80. á 11.4.

Infante 2).Henrique Çarâeal.

Nam foy no principio afTei-

çoado á Companhia- foi. 4 8.

n. 7.

He de parecer , que ambos os

Padres Sam Franciíco de

Xavier , & M. Simam , vam
pêra a índia. fol.48.m7.

Faz tirar huma devaça fobre os

procedimentos daCõpanhia.

fol.i73-n.3.

O feremfsimo Cardeal Infante

teve defanove votos pêra fer

Papa em Roma. foi. 240^

n.j.

Teve algum tempo pouca af

: : feiçam à Companhia, foi.

511.

Mandou examinar a doutrina

do? exercícios eípirituaes de

noífo fando fundador, ibi-

dem.

Cauías ,
que teve pêra a funda-

cam do noíío CollegiodE-

vora. foi. 512.11.7.

Como íe affeiçoou áCõpanhia.

ibid.n.6.

Manda chamar o padre Luis

Gõçalves da Camará ; pêra

trataré da fundacam doCol-
1

legio dEvora. foi. 51 3.11. 1.

Manda recado a S. Ignacio fo-

bre a fundacam doCollegio

d'Evora. foi. 514^. 2.

Damlhe parabéns
,
por levar a

Companhia a Évora. foi.

517.11.3.

'Paire Henrique Henriques]

O P.Henrique Hériques,repar-

te quatro mil cruzados em
dinheiro pelos pobres, antes

de fe embarcar pêra a índia,

foi. 2 5 1.

Foy prefo dos Badagàs,& leva-

do huma vez ao cavai Iete.

ibidem.

Compôs a Arte Malavar.oVo-

cabulario , hum Confífsio-

nario, & hum Fios fan&oiu.

ibidem.

Edificou muitas Igrejas , dous

hofpitaes , & inftituío huma
IrmandadedeChriftãos mais

provectos. ibidem-

Sua morte no lugar de Punica-

le. fol.2 53.n. 3.

HeV-



dejia Cbromca. Ó7J

Henrtjtte de ÇouveJ.

Henrique Nunes de Gouvêa

faz voto de caílidade com
coníèntimenco de íua mo-

lher.fol. 27j,n.io.

Antes, de fua morte íez os vo-

tos da Companhia, confor-

me a licença , cjue tinha.

ibidem.

Acham feu corpo inteiro , lan-

çando de íy hum cheiro fu~

avifíimojdez annos depois de

enterrado, ibid.

Declarou como havia de mor-

rer dia de S.Bento ; & que

daiy a dez annos morreria

íua molhei* Beatris de Ma-
dureira., ibid.

Procedimentos de Henrique de

Gouvêa. foi. 270.11.4.

Trata Henrique de Gouvéa de

trazer pêra a Companhia a

D. Ignacio de Azevedo, foi.

304.11.3.

Parteíê o padre Ignacio de A-
zevedo pêra Coimbra a to-

mar os exercidos, ibidem.

n. 4.

Humildade.

Humildade nos habitadores do

Collegio de Coimbra, foi.

1 50. n. 10.

Humildade do padre medre Si-

mam. foI.ij8.n.Q. Vide M.
Simam.

SdriBo IgmciQ de Lfijolé,

Primeiro fSdador da Cõpanhia
de IESV, naceo em Bifcaya.

foi. 2.11.3.

S. ígnacio foy trmy iíluílre em
langue, foi. 3^.4.

Defende
{
com grande esfor-

ço, o Caftello de Pamplona,
contra os Francefes, foi. 3.

nó.

Foy ferido com huma bala. foi.

4. n. 6.

Soffre, cõ grade animo,as dores

da ferida, & a cura
,
que lhe

fizeram, foi. 4. n. 8.

Converteoo Deos a íy, por me*
yo da liçam efpiritual de

hum livro da vida dos Sã tos.

foi. 5. n. 8.

He viíítado na doença pelo A-
poftolo Sam Pedro , & pela

Virgem noíía Senhora, foi.

Alcança, por meyo da Virgem
puriíãima, o dom da pureza,

ibid.

Vay a Moníè.rrate,aonde fe çõ-

feííou geralmente , & íè vc-

ílio de hum íãcco de burel,

foi. 6*. n.j.

Deixa fua eípada dependura-

da , diante do altar da Se-

nhora de Moníerrate. ibid.

Retiraíe a fazer penitencia cm
huma lapa junto a Mãreza.

foi. 6. n. 2.

I

Llf He



Ó7Ó.< Índice das coujas mais notavas

He favorecido do ceo com

particulares mimos, folio 7.

n 3.

Trata de hir em peregnna-

çam a Ierufalem. folio 7.

n.4.

Em Veneza o agafalbâ em
fua cafa , por revelaçam di-

vina, hum Senador, foi. 8.

n. 4.

Chega a íeruíàlem, vifita a-

quelles fanclxs lugares, com
grande devaçam. folio 8.

n. 5.

Voltalè a Hefpanha , eícapan-

do milagroíamente dos pe-

rigos do mar . folio 8.

num. 5.

Applicafe ao eftudo das letras,

foi. o. n. 6.

Eftuda emvariasVniverfidades

ibidem.

Prohibemlhe,que nam pregue,

ibidem.

Vay eftudar á Vniverfidade de

Pari», foi. io.n.1.

Ajunta vários companheiros,

ibidem.

Volta fanóto Ignacío a Hei *

panha , por caufa da pou-

ca faude, que tinha, foi. 11.

n. 2.

Torna a Veneza, aonde o efpe-

ravam léus companheiros,

foi. 1 i.n..2.& 3,

Vay fancto ígnacio a Roma,
leva por companheiros ao

padre Pedro Fabro, & ao

padre Diogo Laynes. foh 1 2.

n. y.

Tem no caminho deRoma hua

vifám.ibid.

Dá faude ao padre M. Simam,

& aíTegurao, que hade viver

muitos annos. foi. 25. n.2.

& 3
.

He eleito em geral da Compa-
nhia, foi. 45. n. 1. fine, ..

Manda companheiros de novo
ao padre medre Simam. foi.

88. n. 1.

Manda mais finco cõpanheíros

perá o Collegio de Coim-
bra, foi, io4.n.io.

Trabalha muito por compor o
Papa Paulo IILcõ elRey Dõ
loam o terceiro, á folio.

128.

Como concluío eftas pazes. foi,

131. n.i 3* .1

Efe revê a elRey íobre a mudã-

ça do P. M. Simam. foh 577-
n. 2.

Delpio em Monferrate íeus

vertidos ricos. foi. 6. & 240.

n.4,

Efcreve noíTo fan&o Patriarcha

a elRey Dom loam. foL

5oo.n. 1.

Efcreve ao padre M.Simam, q
havendo licença de íua Al-

teza , fe puzeíle logo ao ca-

minho de Roma.ibid.

Queria o fancto renunciar nàs

mãos dos padres congrega-

dos, o cargo de geral. foi.

5°7-n.4.

Como quiz que também exa-

minaíTem as conftituiçoens.

ibid.n. 5.

Man-
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\ Manda dar as devidas graça s a,

elReyD.IoamoIII.íol^
n. i.

Eícreve a noffo S.P. Ignacio fe-

bre a mudança do P. M. Si-

mam. foi. $%$. n.4.

Prova do amor
,
que elRey ti-

nha à Companhia . ibi-

dem.

S.Ignacio nam eícreve a elRey

D.Ioam III. por humildade,

foi. 244. n.4.

Rezoens ,que moveram a noíío

S. Padre a eícrevev a S. Al-

teza, foi 14 5.n, 5.

Trata noíío fanóto Padre de re-

nunciar o cargo de geral,

ibid. n. 6.

AUança S. Ignacio o tribunal

da S. Inquifíçam pêra efte

Reyno. foi. 248.^.4,

Negociou õ noíío S. Padre o

capello de Cardeal pêra oln-

fa.nte Dom Henrique, foi.

249. n. f.

Ordena noíío fancto haver ré-

novacam dos votos duas ve-

zes no anno. folio 29 o.

num. 6.

. .Padn hnaciode ^Azevedo*

Progenitores dò padre Igna-

.! cio de Azevedo.fol.30 3.n. 1

Bons partes do meímo Padre.

ibid. :
>

Entra na Compauhia. foi. 30 j t

n. 5.

Como procedeo no noviciado.

ibid. n. 6. •

677
Applicouíè com grandes veras

J

aos offkios humildes de ai-
f

fayate
J
& çapactfiro-fol. 306.

.
n.7.

Aú padre ígnâcío de Azevedo
k óeve a fundaçam do Gol-

legio de" Braga. ibid. n. 8.

Foy o primeiro Réytor delle.

ibidem.

Como parlou ao Braííl, & fen-

do Provincial voltou a Por-

tugal, & daly a Roma, a pe-

dir íòcorro de gente, foi.

307, n.ç.

Morreo pela fe com quarenta

companheiros, ibid.

Da devaçam , que tinha á Vir-

gem ían&iífima. ibid. n. 10.

Tratafe de íua canonizaçam.

foi/ 3o 8.n. 11.

ígnacio ZjõptdQi

Vide mifiam de Africa/

fadre Ignacio Martins

.

Como foy recebido na Cõpa-
nhia.fol. 322.0. 5.

Fez as doutrinas defafete anos.

ibidem.

Cuidava muitos, c] fora elle ca-

nonizado, quãdo foy beatifi-

capo noíío S. padre ignacio.

ibidem.n.ó.

Ilha do Moro.

Muy afpera , & eheya de gen-

te muito barbara, folio 64,

n.9.

Vây a cila S. Francifco de Xa-

vier, ibid.

XII Inqia-



índice das cousas mais notavas

lnquifiÇúfn.

Tribunal da Inquifiçam, acre-

centado cm privilégios cm
Portugal, por S.Ignacio. foi.

148.à n. 3.

ElZey 2).Um.

Recebe com grande benevolê-

cia o Padre S. Francifco de

Xavier, 8c o P.M.Simam.fol.

ip.n.3.

Entrega aos dous padres a cria-

çam dos moços fidalgos» foi.

3*11.4.

Chama aos padres Apoftolos.

fol.43.n- 3.

Procura a confirmaçam da Cõ-

panhia. fol.44.n-i.

Bufca pêra iíTo a intercedam

dos mayores Monarchas.

ibidem.

Trata de fundar humCoílegio

da Companhia emPortugal.

fol.47.n.3.

Defeja
,
que fiquem ambos os

padres em Portugal, foi. jo.

n. 1.

Refolvefe em mandar pêra a

índia o padre mcftre Sam
Francifco, & que fique o P.

M.Simam em Portugal, foi.

51. n.í.

Pratica, q fez ao P. S-Francifco,

na deípedida pêra a índia.

foi. 5 6. n. 2.

Paga na melhor moeda âs le-

tras da confirmaçam da Cõ-

panhia» fol.o3n. ii.

Ordena ao padre \M. Simam,

que vâ fundar o Collegio

de Coimbra, foi. 04. nu-

mero. 1.

Grande benignidade com que

tratava âs coufas da Compa-
nhia; foi. 1 00. n. 2.

As mercês, que nos fazia, nam
queria que correrTem por

raàm de outrem, foi. 100.

tt.2.

Liberalidade cõ a Companhia.

foi. 118.& foi. 1 39.11.6.

Grande benignidade cõ a Cõ-
panhia.fol.i 3 9. n. 5*

Trata, que entre a Companhia
em Caflella.fol. ióo.n. 2.

Do grande amor, que tinha até

aos noviços da Companhia.
foi. 192. n.7.

ElRey Dom Ioam Ill.primeiro

Princepe,que no. mundo fez

eílimaçam da Companhia.
foi. 243. n.2.

A Conta de fua real fazenda pa

ga as letras da Confirmaçã.

ibidem.

Procura trazer a Companhia a

Portugal. foi. 14 n.i.

Efcreve, fobre efta vinda, a feu

embaixador D. Pedro Maf-

carenhas.fol. 1 5M). 3.

Felicidades de fua Alteza, foi.

495-ni.

Rezam,qae teve, pêra trazer as

íciencias a Portugal, foi.

496. n. 2.

Como fundou a Vniveiíidade

de Coimbra. ibid.

Parte
DW u iM MIWPW|IWMl(<WWh
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Parte elRey pêra Coimbra, j* Vem a Coimbra pedir a Copa- I

com toda a Corte. foi.4 o 7.
;

nhia.fol. ioz.n s é t

n. 4. ... ojí!

Vííkou a Vniveríídade , <& ou-

vio os meílres. ibiJ.

Foy vi fitar o noíío Coliegio de

:,IESV.ibid.

Grade gofto,q rnoítravaemiyer

os ríoíTos religiaíos.f. 49 8. n. 6,

Dà muita benevolência co que

agaíaíhavaids. religioíbs.ibid.

n.7.

Quanto eftimava ma Alteza as

boas novas de noíías coufas.

foi. 5 5j.n. -i.

Fez fea agente em Roma aô

, Padre meftre Simam. foi.

505. col. 1.

Carta delReyD.íoam o tercei-

ro ao Papa lulio terceiro.

ibid. n. í.

Faz elRey mençámnefta carta

do PadreAntónio Criminal.

ibidem.

Taire loam Nunes 'Bdrreto.

Abbade de mflh Senhora de

Ffeirisjqerem foram íeus pa-

«ys?fol. 199. n. 2.

Seus dons irmãos entraram na

Companhia, ibid.

Era mny dado â contéplaçam.

fol.200.col. 1.

Trata íeu irmám de o perííiadir

que entre na Companhia.

ibidem.

Tem hum fonho myfterioíõ.

foi. 201. col. i.

Apparecelhe noíía Senhora.

foi. 201.11.5.

Praticas/que teve cõ o P. Pedro
Fabro, ibid.n. 7.

Pede entrar naCompanhia
3ôn-

de he admitido, foi. 203.

n. 8.
i

Vay em mifsàm. a Berbéria, á

Í0L378.

Leva © ían&iflimo Sacramento
em prociífám a hum cativo

em Tiruàm. foi. 381.^7.
Fica continuando sò a mif*

fátn de Tituàm.fol. 385.^3
Atè os mefmos Mouros o rei-

peitavatn.fol.jS^.n.d.

Tinha íeis maímorras á ília co-

ta, foi. 3 88. n.7.

Como tratou da cõverfám dos

Judeos, & eftranhou humas
ceremonias ridículas de que
uíavam.ibid.n.8.

Difpúta cõ os íudeos. foi. 38^
n.9.

Hum Rabino principal, cô ou-

tros, fe convertem com efta

difpúta. ibidem.

S.loam de Longdwm.
Como deo elRey efte rnoftei-

ro à Companhia, foi. 288.

n.9.

Efte morteiro foy de Cónegos
regrantes. ibid.

Tinha S. Alteza concedidas as

rendas deite morteiro ao íè-

nhor D. Duarte, ibid.

Da fua Alteza efte morteiro ao

Coliegio de Coimbra, foi

5 jó. n. 1.

Lll 3 Anti*

1
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índice das coufas mais notáveis

Antiguidade defte mofteiro.

ibid.n.2.

Vniàm in perpetuum defte mo-
fteiro,perâ o Collegío deCo-

imbra, foi. 557.11.4,

SJoam da Gorra*

Devaçam da gente a efta mui-

to antiga imagem, f. 5 57.0.4

Fr. Içam Soares*

Grande pregador . foi. 8 o.

n. o.

Foy muito amigo do P. M. Si*

mam. fol.8i,col.r.

Por íqa via fe nos trocou o mo»
fteiro de fan&o Antám. ibi-

dem,

Foy Bifpo de Coimbra , & fez

muito no Concilio Triden-

tino. foi. 134. n. 3-

22. loam Tello de Jtâenefes.

írmàm do írmám Dõ Rodrigo

de Meneies; ruas boas partes,

& cargos, que teve. foi. 1 4 2.

n. 4.

Pretende , que feu írmâm faya

da Companhia, mas de baÇ
de.fQl.143.an. 5.

Z)om Ioam de uAÍencaílre.

Duque d'Aveíro,grande devoto
do P, M.Simam, foi. 1 3 5.0,

<1& foi. 577.11.2.

'Padre loam de S. Mimei.

Entra no Collegio deCoímbra.
foi. 108. n. 7.

Sua muita òraçam. ibid.

Habitou princtpalmete no Col-

legio de fando Antàm. foi.

10 o. col. i.

'Padre loam da Beira.

Entra na Companhia, (ol 161.

n. 4. .

Foy iníigne mifsionario. foi

163.11.4.

Aviíado pêra a índia 3 aceita o

avifo de joelhos, foi. 2 2 3.

n. 5.

Andou dous dias fobre as agoas

do mar abraçado com hum
madeiro , atè que o meíroo

mar o lançou vivo na praya,

foi. 228. n. 11.

Prophetiza em huma ilha das

Malucas, o caftigo cõti a hus

Apoftatas.ibid.

Morre fanclamence em Goa,

ibidem.

Padre loam de Madureira.

Indo viíitar o Braíil, foy toma-

do dos Ingrefes. foi. 271,

n.5.

Morreo antes de chegar a fitt*

glaterra. íbid,

Padre loam Codoru

Adoece, he curado pelo P, M.
Sirmm, foi, 17.0.6.

Padre lorgé Serram.

Entra na Companhia. foi. 165.

num. 8.

loam íernanâeí de Oviedo.

Como Deos o trouxe à Çõpa-

nhia.
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nhia. foi- jizn.6\

Por oct<aíiàni de ouvir numa
diíeiplinâj íe eõverçço aDeos.

.ihiUem.

Vem pedíra Companhia, &faz

nelle notável experiência o

padre meftre Simarm fek

Corno foy recebido na Copa-

nhia. foi. 3x4.0,9.

Foy ao diante companheiro do

padre S.Francifco de Xavier,

/& grande pregador do Eva-

gclho. ibidem. item foi. 392,.

m 5.

Sofre,com grande animo, humâ
grande afíronta, que lhe fez

hum gentio no Iapàm. foi.

3
2.n.j.

c
p4Íre lôám de ^Ajpílcwtd.

Sua entrada naCompanhia. foi.

471. n.i.

Sua grande charidade, pêra cõ

hum malfeitor no Braíil.fol.

473< n-3-

Sua grande paciência. foi. 474.

Notável ingratidam, & dureza

de hum malfeitor, pêra com
opadre Afpilcueta. ibid.

Como fe emendou efte malfei-

tor, I vifta da paciência , &
charidade do Padre.ibidem.

n-9»

Como entrou pelo Sertàm â

converter os índios, foi.47

5

n. 7.

Como tornou deita entrada

ptlo Sertâm ; & como Deos

o levou pêra íy.^fbí. 47o n. 8.

1

fddrè lorgeXJât^j.

Trabalhos,que padeceo, & íua

morre, foi. 361.17*8.

Z>rm lovgê etalmeida*

Arcebiípo de Lisboa,vay dar as

boas vindas ao P. M»Simam,
&c, foi. 593. n. t

Padre lorp %iJQ.

Entra na Companhia 4foL 376".

n.8.

Foy natural de S. !oam da Ta-

lha, ibi^

Sérvio no officio de miníítro

do Cpllegio de Coimbra
fincoenta annos. ibid*

Irmam lorge Nunes*

Morre na viagem da índia de

muito trabalho.fol. 546*^.4.

lulio terceiro

\

Faz particular mençâm em hu-

ma bulia fua, do muito frui-

tosque os noffos miísionaríos

recolheram no Reyno doAl-

garve.fol. 557^.5.

luizos humanos iam nmy erra-

dos, foi. io6\n.2~

%ainh<t 2)õn<t Leonor.

Fundou o morteiro d'Annun-

ciada 4 aonde agora eftà fatt-~
Lll 4~^ &o
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éto Antàm o velho. foi. 70.

num. 7.

£Wr£ Leam Henriques*

Avo do padre Leám Henriques

Dom Henrique Henriques,

íenhor das Alcaccvas, & ca-

çador mor delRey Dõ Ma-
noel, foi. 277. n. 2.

Pays do mefmo padre, D.Ioam
Henriques, & D. Ioanna de

Abreo.ibid.

Naceo na ilha da Madeira , na

villa da Ponta do Sol. ibi-

dem»

Livra Deos de hum grande pe-

rigo a Dom Leám Henri-

ques, fendo minino. ibidem.

n-3-

Vem pêra o Reyno , & íc cria

em caía de íeu tio. ibid.n, 4.

Vay eftudar á Vniveríidade de

Paris.ibíd.

Moftras de feu grade engenho,

ibidem.

Mudafe o padre Lcàm Henri-

ques de Paris pêra Coimbra,
ibid.n. 6,

j Sente grandemente a entrada

na Companhia de Teu primo
o padre Luis Gonçalves da
Camará, ibid.n. 7. ,

Eítudou,cõ grande credito, câ-

nones na Vnivcrfidade de
Coimbra, ib-id.

iComo Deos o moveo a entrar

na Companhia, foi. 2 80.

n.8.

Grandes defejos, que teve , de

índicedâsmjas mais notáveis

[ hir à mifiám de Congo. foi.

3 5j.n.2.

Nam quiz o padre medre -Si-

mam,que foíTe o padreLeám
Henriques a efta miíTám.fol.

3 5
6

-
n

- 3-

Fez voto de entrar na Compa-
nhia, movido porhum retra-

to do Salvador, no juizo^que
eftà ainda no Gollegio de
Coimbra, fol-zSi.n.o.

Entra na Cõpanhia
, eç grande

confolaçam de todos . foi.

2 8i.n.o.

Como procedeo no noviciado?

ibidem.

Com hum pobriííimo fato de

mendigo pede efmolas pelas

ruas.ibid.n. 11.

Sofre
, com grande paciência,

huma affronta > recebendo
bofetadas em lugar deeímò
las. ibidem.

^adre Leonardo 'Nunes.

Reformou alguns Portuguefes,

;
que tinham somente o no-

me de Chriítãos. foi. 477.
n. 2.

Morreo em hum naufragio.fol

478.n.4.

Trabalhou muito no Braíil.

ibidem.

Liberalidade t

Liberalidade delRey D. íoam.

fol.13p.n- 6.

S.Luís.

Arçobifpo de Toloía, fendo fi-

n10
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lho de hum Rey, ie fez íra-

de menor.íol.43.11.3.

infanteDom Luís.

Muy affeiçoado â Companhia,

foi. 49. n. 9.

He de parecer ,, que os padres

S.Franciíco de Xavier,& M.

Simam,fiquem em Portugal.

ibidem. .

Muy devoto do P. M. Simam.

foi. 1 3'j.n. 6.

Mandou edificar em Eftremôs

hum convento pêra as Reli-

giofas cõmêdadeiras de Mal-

ta , que he único nefte Rey-

no. foi. 518.n. 3.

fiiâre Luis Çonçalves d<t Qimar*.

Entra na Companhia, foi. 19 6,

n.7.

Quem foram íeus pays.fol. 197
col. 1.

Occafíám,que teve pêra entrar

na Companhia, foi. 19 7.

n. 8.

Vay tomar os primeiros exer-

cícios fora de Coimbra, foi.

198. col. 1.

Teve hum anno de noviço, foi.

281^.9.

He vifitado por D.Leám Hen-

riques em Coimbra a pri-

meira vez.ibid.

He eleito por Reytor de Coim-

bra, foi. 30 1.H.6'.

Foy infíçne nas divinas letras,

Sc nas humanas. foi. 501. n.

6

Eícieve ao padre meftre Sirnã,

dandolhe conta de huns Ir-

mãos, que moítravam defeõ-

fiança em continuar os oíH-

cios de humildade, foi. 318.

n.2.

Trato particular nas couíâs do

efpirito do padre Luis Gon-

çalves
, com o padre Pedro

Fabro. foi. 2 77.n. 5.

Padre Luis Goncalvesentende

com três diíhahidosjfraeos

na vocaçam. foi. 330.

Padre Luis Gonçalves manda
muitos noííos peregrinar a

varias partes do Reyno. foi.

335.11.1.

Deixa de íèr Reytor. foi. 372.

n. 2.

Como fe applicava ao oífício

de coíinheiro.fol. 372.^3.

Do que alguns íentiram defta

mudança, do padre LuisGõ-

çalves. foi. 373.0.4.

Como acodio a hum f-cerdote

Francês, cativo era Tituam.

foi. 38 2.n. 7.

Ficou por meftre do Princepe.

I foi. 503,0. 8.

Reduz a hum fidalgo arrene-

gado a nafla fanara fé. foi.

384 n.i.

Adoece gravemente em Titu-

am, &íe vem pêra Ceita. foi.

,

j
385. n.2.

I Pede efmòlas pêra feus cativos,
'

i & torna pêra fua empreíà.

ibidem.

He mandado vir a Portugal,

peta dar conta a fua Alteza

do
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do que havia em Tituàm.

ibidem.

Vay pêra Coimbrã , depois da

vinda do P* M. Simam pêra

Lisboa, foi. 540.fr 2,

Eícreve a íua Alteza os fervo-

res dos noííos Religioíos pê-

ra hirem à índia. foi. 541
num. 3.

Padre Luis da Cjra.

Entra na Companhia. foi. 11 j.

n. 10.

Vay com outras peííoas de ref-

peito,em corpo, bufcar agoa

à fonte do Biípo. foi. 237.

n. 5.

He nomeado por Reytor de

Coimbra, foi. 372.n.2.

Foy natural de Lisboa . foi.

374- n.4.

Fr.Luis de Çranadd.

Pregava louvores da Compa-
nhia em Évora. foi. 517.

11.3.

Eflimava muito a Companhia,
foi-

5 3 2. n.i.

Fez mayores milagres na Igre-

ja de Deos com feus doutif-

firnos livros , & admiráveis

prègaçoens , do que fe allu-

miàra cè_>os , & refufcitâra

mortos, foi. 533.0.1.

Fr.Luis de Momoya.

Defende noíías mortificaço-

ens publicas, folio 180.

n. i.

índicedas coutas mais notavas

- •

r

no Ia-

Jrmam Luis Froes.

Grande íèrvo de Deos

pàm. foi. 39 3-n.ó.

Teve cuydado de efcrever a

Portugal o fuceíTo da nova

Chriftandade todos 05 an-

nos. ibidem.

M.
'P.Manoel Çodmho,

Entra na Companhia , movido

por hum fermàm, que ouvio

ao padre fr.Ioam Soares, foi.

88.ii.2-.

Vay a Coimbra disfarçado em
habito fecular. foi. 89.1:1. 3,

Foy homem de muita mortifi-

caçam.fol. 8i.n. 8.

Vay por meyo de humavilla

defpido da cintura pêra ci-

ma, ibid.

Veftido como fecular tratava

com os eftudantes. foi. 106

n. 3.

Praticas, que fazia aos eftudan-

tes., foi. 107.11.4.

'P.Manoel Fernandes.

Naceoem Tangere. foi. 527.

n. 1.

Foy o primeiro meítre de Si-

mam Gomes
3 a que chamava

o çapateiro fancicibid.

Primeiro pregador do Colle-

gio de Évora. ibi-

dem.

PrP



Se[ia Chromca*
TTlT-f Ti~i -

ji

Fez grandes íèrviços aDeosnas

miííoens das terras de Âlé-

tejo.fol.5i8,n.2 è

O que lhe íucedco em hum
lermâm,em Lisboa.foi 529.

n. 4.

Outro fuceífo de huma prega*

çam em Elvas. foi. 530. n.

$.8c 6.

Notável zelo em buícar almas,

foi. 531.11.7.

Vam ouvir fuás pregações o

padre fr.Luis de Granada, Sc

o padre fr. Berthoiamèo dos

Martyres. foi. 532.11.2.

Bonscuítumes,que meteo o P.

Manoel Fernandes-çm Évo-

ra, foi. 5 34. n. 6.

Grande brandura em feu trato,

ibid. o. 7.

Occaíiàm que houve pêra a

. morte
,
que deram a efte bõ

padre. foi. 5 3 5. n. 2.

Prega o padre, com grande ze-

lo,contra a fenfualidade. foi.

536. n. 2.

Trata hum peccador fenfual de

dar a morte cruel a efte pa-

dre, foi. 53 o. n.6\

Da móite, que lhe deram* ibi-

dem.

Exemplo admirável da chari-

dade d'efle padre. foi. 537.

n. 4.

Como fe arrependeo,& íê con-

feífou logo hum dos mata-

dores, ibid. n.5.

Veyo ainda morrer aoColle-

gio. foi. s $$.hi6.;

Do grande lentiménco
,
que

houve da morte deite padre

Manoel Fernandes, ibidem,

n. 7,

O Infante Cardeal ofoy viíitai

à cama. ibid.

Como foy enterrado , & da Co-

lennidade.com que foy tref

ladado.fol. 539.tt.7>& 8.

*Padte Manoel de Mordei

Foy natural de Bragança, foi.

551.0.1.

O muito que fez pelo bem dâs

almas, ibid*

Morreo fan&amente em Goa.

foi.
5 5 2. n. 3.

Favor notável,que Deos fez em
huma náojpelasòraçoens do
padre. foi. 543.0,1»

Sérvio de Cura na fua náo, fui,

544, eòdem o»

*P.Manoel de IStobrégA,

Eotra na Companhia, foi. 16*5.

num. 8.

Vay em miííám pela provincia

tia Beira. foi. 342.0. 1.

Do fruito,que fez na cidade da

Goarda. ibid.

Traça, que ufon
,
pêra conver-

ter hum peccador. ibidem,

à n. 2.

Como fjy recebido ná villa do

Sabugal, foi. 344.0. 5.

Como entrou na villa mendi-

gando pelas portas. ibid,

Foge dos regalos, que lhe fazia

u Conimeodador Dom Du

arte
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arte de Caftellobranco.

ibidem.

O que lhe fucedeo na villa da

Covilhã, foi. 34 5. n.

Reprehende lídima defeompo-

fta folia, que profanava a I-

greja. foi. 34^.^1.

Do que lhe íucedeo com hu-

ma endemoninhada, foi.

347.n.2.

Como pregava contra pècca-

dores públicos . ibidem.

num. 3.

Occaííàm que Deos tomou pê-

ra o trazer à Companhia.

foi. 4 5 7.^3.

Foy peregrinar a Salamaca , &
& San&iago a pé,& trouxe a

Deos hum Conde Caftelha-

no.fol.458.n.4.

Cafo notável
,
que lhe íucedeo

cõhuma peccadora.fol.459

n. 6. 7.8c 8.

He chamado a Lisboa, pêra tiir

pêra o Braíil. folio 460.

num. 1.

Cafo prodigioío, que lhe íuce-

deo fobre hua cabeça de pei-

xe.fol.4ór.n. 3.

Do muito que fez, & padeceo

no Brafil. folio 461. nu-

mero 5.

Deíafio que teve com hum fa-

moío feiticeiro. foi. 4Ó3.
n. 6.

Como cõverteo eíle feiticeiro.

ibid. n. 7.

Como acodia á boa criaçam

dos mininos . folio 464.
num. 8.

De fua muita pobreza. ibidem.

n.9.

De fua devaçam, & grande pu-

reza, que íempre guardou,

foi.465. n.i.

Maldiçam que deitou fobre os

que nam guardavam a pure-

za. fol.4<56.n. %.

Grades perigos de que Deos li-

vrou ao P. Manoel de Nó-
brega, foi. 46o. n. 3.

Pazes
,
que fez entre os Portu-

j

guefes, &osTamoyos. foi.

467. eôdem n.

Edificou na Capitania deporto

íèguro, hua ermida dainvo-

caçam de nofTa Senhora da

'Ajuda. foi. 46 8.11. 5.

Milagre muy grade de hua fon-

te de agoa, que íucedeo nefte

tempo, ibid. n. 6".

Ainda hoje hà naqueíía ermida

muitos milagres, jfol. 460.
* n. 7.

Teve revelaçam de ííia morte.

ibid.n.8.

Morreo em 1 8. de Outubro cõ

notáveis circundadas, ibid.

n. 9.

Continuou a miííám do Brafil

por efpaço de trinta annos.

foi, 470. n. 10.

Foy Apoftolo do Brafil. ibi-

dem.

Foy o primeiro Provincial do
Braíil.fol.47i.n.ii.

Fundou o Coilegioda Bahia,&

outros, ibid.

9aàre
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"Padre Manoel Lopes debulham.

Acabou em hum naufrágio cô
o padre Gonçalo Alvares.

I fol.485. n. 10.

Foy natural de Lisboa,& parê-

te, conforme a aígu ,do glo-

riofo fanetív António, ibi-

dem»
f

.

%>adre Manoel de Tayva,

Vay em miíTám áo Braíií. foi.

492. n.6.

Foy homem ÍingeÍó
)
& cadido.

foi. 49 3. n- 6.

Como íê ofFereceo pêra fjr ce-

dido
, pêra ajuda do íu

ftento dos padres; ibideir
" ti?. ) j

<

Mandou o fíiperíor entregaío a

Jium corretor de e/cravos,

pêra íer vendido; ibi-

dem]

Como ceifou eíta venda do
padre Payváí foi. 494.
num. 8.

Faz grandes ferviçds a Deds no
Brafil, ajudando os Portu-

guefes contra os Tamoyos.
ibid. n.p,

Deípédindo os bárbaros inhu-

merãveis frechas cõtra elle,

permítio Deos, q de nenhua
o acertadem.' ibid.-

Vay tet o noviciado a Valéçá.
foi. i^8 k n.o.

iDona Mana.

tí-iricéradeCaftella, filha del-

Rey Dom íoam ílí.muy de-
vota da Companhia, fõl
209.n.Zi

fadreMarcos Bhei

Entra na Companhia, foi. 3 74.
n. j.

Foy natural de Coimbra, ibid.

Foy dos primeiro; Doutores
que fe agraduàram na V
niverfidade de Évora. ibi-

dem;
. i

|

Foy homem de grande humil I

dãdè. foL

Foy autor da Cartilha . folio

JZJ.mÓ.
O padre Marcos forge foy elei-

to por procurador a huma
corigregaçam em Roma.foi.

Martvm Ujfonfo de Soufa.

7

'Padre Manoel de Sá.

Entra naCõpanhia. Suas boas

|
partes, foí.ipdn.o'.

Governador da índia s teve a
bda forte de levar confígo
ão Oriente' Sani Francifcó

de Xavier, folio 43 1:

hum. 4.

Partio com boa armada a po-
voar o BrafiL ibid.

Tomou pêra fy , com Í'mh-\
ça délRey

j fíncoenta le-

I g°as de terra, ibidem.

MmrrT" ~~Toz
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Poz os nomes, que melhor lhe

parecia, aos portos, cabos,

&c. ibid.

Como levou â índia o Padre

Sam Francifco deXavier na

fua nào San&iago. foi. 58 .

n St.

De quem foy filho efte fidalgo-

& fuás boas partes, folio 58.

num. 8.

f.Martinho de S. truz*

. . .

'•

Prudência íingular do padre

Martinho de S. Ciux. foi.

2 8 2. n. 10.

Soas partes do mefma padre.

fol.2^8.n.i.

Como fe houve no caminho

de Roma..ibid. n. i,

j
1 que lhe fucedeo cõ S. Igna-

cio. ibid n. 3;

Coroo exercitou em Roma os

minifterios da Companhia,

foi. 199. n. 4.

adoece gravemente, 8c morre

com grande dita, tendo nof-

ío S.P.a cabeceira, foi. 300.

n. 5.

Foy fegunJo Reytor de Coim-

bra, ibid. n.ó.

Tadre Maurício*

S'nguhr paciência do P. Mau-

rivio.fol.309 n.i.

Foy prcfò por -ladram, ibi-

dem.

Como foy conhecido por in-

nocente. foi. ;to n. 3.

OíBcios que teve. ibidem, nu-

mero 4.

Foy Confeífor delRey D. Se-

baftiàm.ibid.

Como prévio aperdadelRcy

Dom Sebaftiàm ? foi. 311.

Foy o único da Companhia, q
na batalha morreo,ouvindo

de confiííám a hum fidalgo

ferido gravemente.ibid.

Os feus doze companheiros

falvàram fuás vidas, ibi-

dem.

MeBre Melchior Carneiro.

Foy natural de Coimbra; & de

fua mortificaçam. foi. 187.

n. 5. fine.

Primeiro Reytor do Ccllcgio

d'Evora. fol.'Yi6.ri. 1.

Como acodio a huns falíòs,te-

ftemunhos em Evoi a, levan-

tados contra a Companhia,

foi. 522, ri, 6\

Foy homem de grandes talen-

tos. foi. 514. n. 1.

Teve delle grande conceito o

Cardeal Infante, foi. 524.

n. 2.

Coma acodia aobe efpiritual

dos próximos, ibid.

Foy pêra a miflâm da IndiaJ

foi 525.^3.

Foy fagrado por Bifpo de Ni-

cèa.ibid.

Como eíleve na China , &
pretendeo entrar no lapâm.

ibidem.

Eítan-



m» — ^.

dejla Cht

Eftando pêra fe embarcar o

chamou Deos pêra íy* ibi-

dem.

O que lhe fucedeo com hum
falío Btfpo. foi. 526. nu-

mero 4.

Teítemunho de S. Ignacio Co-

bre a peííoa do P. Melchior

Carneiro.ibid.n. 5.

Andava em corpo pobremente

veílido, foi. 187. n. j.& foL

1 88. col.í.

Mejíre do Trineefe*

Vide P. M-Simam.
Quanto mota ter bom meflré.

foi. 1 3 3. n. 4.

Milagres*

Nem /êmpre íâm melhor pro-

va de mayor virtude» foi.

614. 11.1^

Milagre de huma fonce â junto

da ermida de noíía Senhora

d'Ajuda. Vide P.Manoel de

Nóbrega^

f.M. Melchior Nunes Barreto.

Como fe houve na fua nào. foi.

544- n. 2,

Como por fuás oraçoens livrou

Deos a nào de hum baixo

milagroíamente. foi. 545.
n. 3.

Padeceo muíto pelo bem das

almas. foL 547.11. 2.

Sua chegada a Goa. Foy muy
feílejado de Sam Francifcc

j

VJllCã. 689
de Xavier* ibidem* nume-
ro 3-

Como acodia âs doutrinas? ibi-

dem. n-4,

Publicou hum jubileo, fazen-

do trinta íèrmoens pêra o

apparclhodelle, foL I48.
n. 4.

Foy homem de muita òraçam.
foi. 548.ii. 5;

Como fe houve contra certos

hereges, ibid.n , 6«

Deixa o cargo de Provincial,

&

vay pêra o Iapám, fol.j4o.

,
n. 7.

Entrou na ilha dê Sanchàm.
ibidem.

Duas vezes entrou na China,

fendo o primeiro pregador

do Evangelho nella. ibide.

num. 8*

í*. Melchior CjOtitdUeSi

Inílgne mifsionaiio
;
bautizou

em Baçaim quatrocentos

gentios, foi. 390. n. 1.

Levantou huma Igreja à May
de Deos,& inítituiohum fe-

minario pêra criaçam dos

mininos. ibid.

Derrubou hum fumptuoíb tê-

pio dos gentios, foi. 301.

n. 2,

Acabou fanctamente em Goa.

ibidem,

Fr . Miguel de Contreiras*

Da ordem da fan&ifsima Trin-

dade % varam de grande

Mmm 2 vir
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virtude, inftiruidor da Miíe-i

ricordia de Lhboa, Confef-

for da Rainha Dona Leo-

nor, foi. 79. n.7.

Z)«» Miguel.

Dõ Miguel da Sylva , Bifpo de

Visèo,foy em algum tempo

valido delRey D. Ioam oIII.

foi. i2 5.n. 2.

Suas boas partes, & grandes e£

pintos, ibid.

Obras grandioías, que fez. ibi-

dem.

Defcahe de fua privança. foi.

126.11.3.

Deixando Portugal, vayfe pêra

Roma, fem ordem delRey.

ibid. n. 3.

Sente elRey muito a fahida do

Bifpo. ibid. n. 4.

Sentença muy afpera
5
que deo

contra elle. foL 127. nu-

mero 4.

He oBiípo muy bem recebido

em Roma, & feito Cardeal,

ibid.n. 5.

Grande fèntimento delRey D.

Ioam,por efte refpeito. foi.

127.11. 5.

Tememíe grades deígoíloSjpor

caufa do Cardeal D. Miguel,

foi. 128. n. 6.

O muito
,
que fancto Ignacio

fez , &eícreveo fobre efta

matéria, foi. 128.11. 7„& foi.

120. &c.

'P .Miguel de Torres.

Foy Doutor em Thcologia, &

Reytor do Collegio d^ Sa-

lamanca, folio 582. á nu-

mero 1.

Veyo por Vifitador deita pro-

víncia, ibid.

Foy peíToa de muita autorida-

de, foi. 584^.6.

Trazia al^úas folhas de papel,

aíímadas em branco , com o

nome do noíío fancto Pa*

triarcha. ibidem.

JfrCinwos orjaos.

Cafa que tem em Lisboa '. fel.

542. n. 6.

Mandou fua Alteza nove mini-

nos órfãos peia a índia» foi.

542. n. 6\

De quanto proveito foram os

minin os órfãos nefta viagé.

foi. 54-3. eòdetn n.

Mifám de ^Africa.

Grandes fervores de rmíToés no

Collegio de Coimbra, foi.

370. n.i. &fcl.4oo.n. 1. &
foi. 54o.n.i.

Occaiiám que houve pêra a

niiísàm de Africa . ibidem,

n. 2.

Do-n Affonfo de Noronha pe-

de a elRey, & ao padre me-

dre Sirnam padres pêra ef-

ta mifàm . foi. 380. eô-

dem ti.

DiíFere ília Alteza a efta tam

jufta petiçam, ibidem nu-

mero 3.

Sam
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Sam nomeados os padres loam

Nunes Barreto, & Luis Gõ-

caives da Gamara, ibid.

Vay o Irmâoi Ignacio Vogado

por companheiro dos padres

ibidem.

Chegam a Ceita,aonde fazem

grande fruito. (ok 381. nu-

mero 4»

Partem os milionários peraTi-

mám. ibid.n.?.
.>

Sam recebidos dos Mouros CÔ

bom rofto, mas perfeguidos

dos minínos. ibid.

Gomo foram viíirar os cativos

em fuás mafmoi'rai?foL 381.

n. 6.

Reduzem a poíía íân<5ta fê al-

guns arrenegados, foi. 384.

, iwm.i.

Jtâifsam da Jndu\

Fervores da mifsàm da índia..-

foi. 222.0. 2.

Treze religioíbs iam nomea-

dos pêra a mifsàm da índia»

fol.541.n- 5.

i

Vide

Mifa.m de Congo»

MiponArios da, Comfanhi<t}

: : '

"::".''
Ill i

* Si

Sahem miílíonarios *de S.Fins,cj

.- ?ai
:y eftavam ,

convalecendo*

fl)l.
3 3).n.2. j,.

Pobreza de cjue ufavam.os noí-

foSj mifsionarios. foi.
3 36.

n. 1.

Regimento de queuíàvam.ibi.

Como foram conhecidos por

Religiofòs noííos. ibid,

Primeiro miísionario pêra a

Injia, depois de S.Franciíco

de Xavier, foy o P. António
Criminal,& foy o primeiro,

c| derramou feu íàngue pela

fé.foLii S. rui r»

Vam nove milsionarios pêra

â Idia. folio 1^0. n.i.

Deípacha o P. M. Simam dez

mifsion.inos pêra a índia.

fol.joo.n. 1.

MiíTám ao Priorado do Crato,

& Arcebiípado d'Evora. foi.

4Bó\mi.& h
1 Miífárn ao Reyno do Algarve.

ibid.n.3.

Como os mifsionarios foram

recebidos em Faro? foL 4 8

7

n.5. .. \
;

Direiçam, que guardavam os

noííos mifsionarios. folio

488. num. ó\

yrfodesliâ^.

Pela modeftia nos chamaram
Apoftolos.foL 43-n.5- .

Grande modeítia,cjue os noítos

guardavam trabalhando nas

obras do Collegjo deCoin>

bra.fol. 3i7.n;
o.

Efta modeftia moveo ãD.Theo
. tonto a vir pedir a Compa-
nhia, foi. 318. n. o,

>
Mortifjcaçoení,

Mais uíadas entre nós no ren>

Mmm 3 po
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po das ferias, folio. 186.

n. 3.

Mortificaçoens publicas, que os

noílos faziam em- Coimbra»

foi. 187.0.5.

Eram reprovadas de muitos.

foi. 1 80. à n. 1.

Mortificações mais notáveis no

Collegio de Coimbra, foi.

230. n.z.

Mortifica o padre medre Si-

mam a hum noviço. foi.

231. n.3.

Mortificaçam notável, feita ao

P.LeámHenriques. foi. 2 8 2.

n. 10.

Grande mortificaçam de Adol-

fo, Conde de Alfacia. foi.

240.C0I. 1.

' Moleiro,

Moíleíro de S.Antam. Vide S.

Antam.

Moíbiro de Carquere, Vide
Carquere.

Murmurd^dm.

Murmuram alguns ã^ gradeza

da obra do Collegio de Co-
imbra. foi. 323^.2.

Miirmuraçam contra o mefmo
Rey, por cauía defta obra.

foi. 325.116.

Murmuraçam que havia corra

noíTo modo de piOLeder.fol.

172. n. 2.

N.
2VW.

Feitas de Natal, como íe paíía-

vã no Collegio de Coimbra,
foi. 1 5 6.n. 6.

ws;
O rio Nilo nace em Prefte Io-

am.fol.3 ji.n. 3.

Defejos grandes de Alexandre

Magno, & de Iulio Ceíar,

pêra deícobrir oNilo em fua

fonte, foi:
3 51. n.3.

mtbldo.

P.Nicolao deBobadilha,hu jdos

nove companheiros de fan-

<5lo fgnacio, he nomeado
peraalndia. foi. 33.n.i.

Padre Nicbla:o Lancillote , he
aviíado pêra a índia. foi.

"223.11.5.
..; c a

Ír3
Noviço.

Provado pelo padre medre Si-

ma ii,com hua notável mor-

tificaçam. foi. 2 3.1. n .3.$: 4.

T WKibetrò: <

P.Nuno Ribeiro entra na Çõ-
• panhia;' fol.Yi6.n.í ; 2;

-

Padece muitos trabalhos ha'Ín-

dia., ibid.

Mõrreo com peçonha, que lhe

deram os Mouros, ibid.

.
-.

. n
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o
Obediência.

Obediência cega do P. Diogo

Vieira, foi. 164.11.7.

Defcripçam da obediência.

foi. 103.num. io.

Obras do Collegio de Coimbra.

Vide Collegio de Coimbra.

Oraçam.
•>

Oraçoens do padre Leám Hê-

riques alcançam íaude no

braço a hum jurador. foi.

283.^. 12.

pátria.

Diverfídade de pátrias nam co-

vem que façadiveriídadede

ânimos, foi . 1 57. n # 6\

'Paulo terceiro.

Foy o primeiro Papa , qiie con-

firmou a Companhia, foi. 13

Manda alguns cõpanheiros de

S.Ignacio avarias partes. foi.

13.^.7.

Teve alguns deígoftos com el-

;Rey Dom Ibarrf o terceiro.
!f

'

*\ .r/r 1

atol.115. .-

P.faulodoUdlle.

Fez muitos fervicos a Deós na

coita da Pelcana. fol.2Q2.

num. 4,

V.Pedro Mafcarenhas.

F;mbaixador em Roma delRey

Dom Ioam ; avifao, que pe-

ça alguns nofíos padres pêra

a índia. foi. 14. &fol. 15.

n. 1.

Quem foram feus pays? ibid.

Foy grande affeiçoado , & pro-

tector da Companhia, foi.

1 d n. 3.

Pede a fanéto ígnacio íeis cõ-

panheiros pêra a índia. .

ibidem.

Concedelhe o fan&o íos dons,

fol.16. n.4.

' Pedro jdntid.: 1

Foy o ultimo ermitam de íân-

cto Antam,& primeiro $an-

chriítam de Sam Roque;

foU&n.n..-.

; Pedro Lopes.

Natural de Villapouca,primei-

ro que entrou no Collegio

de Coimbra, foi. 1 o 8. n. 7.

P. Pedro Fabro.

Grandes virtudes defte padre.

|
fol.ióo.n. 1.

Trataíe" de íua vinda a Portu-
1

gal. ibid. n. 2.

Na Vniverfídadé de Lovayna

traz à Companhia alguns ef-

colhidos íògeitos. foi. 1.61.

n. 2.

Chega a Lisboa, foi. 194.0. 2.

Mmm 4 He



^3-
iHe.muy bem recebido de íua 1

Alteza, foi. 194. n. 3.

Quam feílsjado foy doP.M.Si-

mam-fol. 194.0.3.

Trata clRey de o deixar em
Portuga!, foi. 195.il. 4.

Vay ao Collegio de Coimbra.

fol.195.r1. 3.

Recebe grande alegria de ver

àquelle Collegio . ibidem.

n. 4.

Eíbando em Coimbra,traz mui-

tos à Companhia, foi. 198.

n. 6.

Como procedia na Corte de

Portugal foi. 204. à n»i.

Quam fanclo, & bem eftreado

era na converfaçam.dos cor-

tesãos. fol.115.col. 1.

Pretende hír a Caftella , & el-

Rey lhe reíiíte . foi. 205.

4ium.2. iífft

Manda relíquias ao Collegio

de Coimbra, folia \o6.

num. 3.

Efcreve ao Collegio de Coim-

bra, foi. 207.3^4. [ .

•

Efcreve outra carta aCoimbra.

foi. 2 10. â n. 5.

Morre em Itália. foi. 212.n.9.

<P.Pedr o ct^fonfèca.

Excellentc Doutor emTheolo-

gía , Sc PhilofophÍ3 ; entra

na Companhia, foi. 376.

num. 9.

Natural do lugar daGortiçada.

ibidem.

Teve na Companhia o cargo

índicedas coajas mais notáveis

de AÁiftente» Viíitadof , 8c

mais oíficios honroíos. foi.

377.eodcm n.

Deixou impreífos quatro to-

mos da Metaphyfica, Dialé-

ctica, & I%oge de Porphy-

rio. ibid.

f. fero Tilas.

Varam de íingular modeília.

foi. 377. ri, io,

Entra na Companhia. ibid.

Foy natural de Lisboa. ibid.

Como exercitou o officio de

procurador do Collegio de

Coimbra, ibid.

Morre pela fé çom treze cõpa-

nheiros na miííám do Braíil.

foi, 378. n. 10.

Como tratava.-com os mini£

tros , & offciáes da judie. a.

ibidem.

T Padre p^ro da Sylvd. ]'

Sendo Reytor de Évora, íe em-í

barequ pêra .a India.fbkj i7\

num. 6.

Infame T^omPedm,. 7

Boy religiofo de SamBernardo,

no mofteiro de Alcobaça.

foi. 4ÒO. ri". 4.- . ; ;., :.;

Jól i 1 ... :. E

fero yAhares Cabral; ,

I

Pedro Alvares Cabral, primei-

ro deícobridordo Braíil. foi.

430.11. 1.

Poz por nome ao Braíil , terra

n -da S. Cruz. ibid.

Verte-



ie(h Cbmua. lif

Perfeguiçam,

Contra a Companhia. foi. f/o.

à n. 2.
"

perfeguicam contra o Padre

niellre Simam* Vide raeftre

Simam.

Com as perfegurçoens rloreceo

mais a Companhia . foh

510. n. 1»
1

I
I

PeregrinaÇòénS*

Sahem os rtoííos doCollegío

de Coimbra afazer fuás pe-

regrinaçoem.fot. i86.n. 3»&

foi. 187. n.4.

Grande dignidade de peregri-

nos, foi. óo.n. 3.

'Primeiraspearoí,

Morre o padre Francifco Ro-

drigues na pefte. fol>4i3-

n.x.

De outros padres que acodnam

à pefte. ibid.n.2»

Peccador.

Cafo notável de hum peccador

que fe converteo. foi.422.

Infpiraçoens que Deosdava a

efte peccador. folio 423.

num. 4.

Como íe mudou efte peccador.

ibidem.

Teyndwhuco.

Foy povoado por Duarte Coe*

lho. fol.431.tii 8.

Vide Collegio de Coimbra,

TtrfeiÇam.

Coníífle a perfeiçam, nareí>g-

naçaffl da própria vontade.

foi. z 9 3.11.9. ..

Nam.he contra a perfeiçam de

Relígiofôs o trabalho das

mãos .foi. 3 27.1a. 8.
_

.
Pompeio.

:

Aonde , & qnam pobremente

foy fepultado> foL 607.11.4.

aporto*

Vide padre Francifco Eftrada.

Louvores de algua gente muito

virtuoíà
,
que havia na cida-

de do porto.fol 272. n. 3»

Prirneivo.

Primeiro que entrou no Col-

legio de Coimbra, foi. 108.

num. 7.

Projeffoh

ProfeíTos de quatro votos fo-

lennes , fam muy autoriza-

dos na Companhia.fol. 1 10.

n. 5.

O direito, que tem na Compa-

nhia, ibid..

Fazem voto de nam procurar

honras, foi. 1 io.n.6. & foi.

121. n. 8.

Fazem voto de manifeftar ao

fuperior, quem procurar al-

guma honra naCompanhia.

ibidem.

Provi*

r tí .rar -iam



69 índicedas cou(as mais notáveis

^Prcrpidencidr,

Providencia divina em repar-

tir as relíquias de três noí-

íbs varões sãcos.fol,^p8.n.8.

Twincia»

Trata fanclo Ignacio de fazer

província em Portugal, foi.

280. n.i.

Foy a /egunda província da

Companhia, ibid.

Tem toda a Companhia obri-

gaçoens á província de Por-

tugal. fol.124.r1. ó*.

Foy principio das províncias

de Caftella. foi. 208. nu-
mero 8.

Declarafe a Companhia em
Portugal por província, foi.

280. n.i.

'Portuguefes.

Foram fempre muy confiantes

na fee. foi. 130.11. o.

Muy neceífaria aos da Cõpa-
nhia. foi. 1 jS.n.8.

Quam iníigne foy neíla virtu-

de o padre Manoel de Nó-
brega . Vide Manoel de
Nóbrega.

R
Keys.

Ricardo Rey de Inglaterra,

dedicou a Deos dous filhos

na Religiám. foi. 40 3.11. 3.

Rey de Congo. Vide Congo.
Reys de Portugal, muy conílã-

tes na fee. foi. 130.^9.
Rey D.Ioam o terceiro. Vide

D-Ioam.

Mercês cjue vem immediata-

mente pela màm do Rey,
fam mais dignas de eílima.

fol.ioo.n.2.

ffeytôy.

Primeiro Reytor do Collegio

de Coimbra. foI.oS.n.o.

Sua muita mortifícaçam. foi,

ioi.n. y.

Sua grande òraçam,& trato cõ
Deos.ibid.

Foy Reytor. fem íèr ainda fa-

cerdote.fol.oS.n.o.Vide P.

Diogo Miram.
Primeiro Reytor de Goa padre

Nicolao Lancilloto. foi.

228. n. 12.

Relíquias.

Relíquias
,
que rcandou â Co-

imbra o padre Pedro Fabro,

foi. 20 6. n.3.

RemVítçdm.

Renovaçam de votos . Vide
Votos

.

Tteligiojos.

Religiofos da Companhia fem
profiííam folenne. foi. 1 24.

"• ?•

Os
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d :

e(ta Chronica. 6c,7
Os Rehgiolos ham de uiar de

grande fynceridade.fol. 157

n.7.

Religiofos de S. Antàm. Vide

S. Aníâin.

3

Ttefidenad. ,o.í !

Reíideneia de $. Antam. Vide
j

S. Antam. .:.. ! I

Reíideneia de &, Fins, Vifc
mofteiro de S.Fins,

S Tl

•,-"

Rio do Frade. foL434.coí. 1.

'

Rio- da prata, fql^q-rM. \

Rio pis .foÍ.44i,-.n.j.

Dós rios $0 Gram. Pari* fkdo^i

Maranhàm. ibioV,n 6: 1

Rio Zayr^chamado pelos Potf

tuguefes, Rio do Padràm.

fol.350.r1. 1.

Rio Nilo nam nace em Cago.

ibid n. 2-

Nace na Ethiopia fuperio^

ibid. n. 3.

Tello. foi. 144.

Mandamno peregrinar a noíía

Senhora de Guadalupe, foi.

i45.n.i.

Vay por feu companheiro o Ir-

màm Manoel Godinho, fqí.

146. n.i.

No caminho da peregrinaçam

|

pretendem feus paystiralo

da Religiácn. foi. 146. nu

,
mero 2. ;;

Repofta que madou afua may
foi. 147^ n. 3. •;/

Sua morte na r
Religiàm. foi.

iSò finco ,annos viveo na Com
pânhia.fol. 149.

Qiuai ficou feu corpo depois de

morto. foi. 149.j1.jv-'

!
Quam íentida íby íua morte.

foi. 1 5P'.n. 1.

O que eícreveo fòbre íua mor-

te o P.Francifco Eftrada.fol.

150. n.i.

Grandes virtudes do Irmàm D.

Rodrigo de Menefes. foi.

151.11.4.

Quam grande, & furiofo feja o
!

Recebe, com grande humilda-

de,hua bofetada,que lhe de-

ram. fol.152.n- 5.

Sua grande obediência, foi.

"noZayre.fol. 3 52.n,4^

T>om Tloàrigo.

Dom Rodrigo deMenefes vem

pedir a Companhia, foi.

1 14.

Ouem foram feus pays. ibid.

He muy cõbatido de íeus pays

que íaya da Companhia.fol.

141. n. 4.

Repofta a P*u irmám Do Ioam

152. nó.

Suas boas partes , & admirável

memoria, foi. 15-3-.11. 8.

Foy muy querido, & amado de

todos , em efpecial do Pa-

dre meftre Simam.fol. 153.

num. 7.

..—

i

fadre



(0 índice das coujas mais notáveis

5.

'padre Salvador Corrêa.

Vay era miííám ao Braíll. foi.

400. n- 1.

Foy varam de notável innoce-

cia , & íingeleza* foi. 401.

num. 3.

Muy devoto de notfà Senhora»

ibidem.

Como veyo a morrer por obe-

diência, ibid.,

7)om Sehajliàm.

Dà clRpy D.Sebaftiàm á Com-
panhia o couto de Sana Fins,

foi. 1 87. n. 7*

Sentimentos efprituaesé

Sentimento éfpiritual do padre

António de Quadros > que
deo ao P.M.Simarmfol. 20

1

n. 4.

Sentimento do Padre Melchi-
or Nunes Barreto, ibidem,
num. 5i

Sentimento do P. Manoel de
Nóbrega, ibid.

Sentimento do PadreMekhior
Carneiro.ibid.n.6\

Sentimento do P-M^GafparBar-
zéojbidm.7,

Syncendade.

He muy neceíTaria pêra os Re-
ligioios.fol-157.n-7.

f.M.Símam Rodrigues.

O padre M. Simâm Rodrigues
he hum dos nove primeiros

companheiros de SJgnacio.
foL io.n.i.

He o primeiro nomeado pêra

â mifíám da índia. foi. i6
y

num.4.

Parte pêra Portugal l aonde
chegou dentro em oito dias.
foi, 17^.4,

Chega a Lisboa, vây vifnar fua

Alteza, f0l.17.fi[.fi

Agafalhaíe no hofpital de Lif-

boa.foL iS^n.j.veríõ*

Temos grandes obrigaçoens
ào padre meílre Simam.foí.
i8.n. t*

Sua pátria, & nome de feus pa-
ys. foi. 19.11.2*

Seu pay , eftando pêra morter,
píophetizou os gloriofos íu-
ceííos de feu filho. foi. iq.

li. 2.

Foy eftudar a Paris, por ordem
delRey de Portugal, foi. 20.
ih 3.

Seu grande fervor
, & mortifi-

caçam, foí.2o.n.3. -

Faz feus votos com os mais pa-
dres em Paris, folio 20.
num. 4.

Partefe de Paris a Veneza éom
os mais companheiros, foi.

Sarou milagrofamente de hum
grande mal. ibid.

Vay



dtítaChrorncã.

Vay de Paris até Veneza com
grandes trabalhos, foi. 22.

num. 6.

Recolhe em fua meima cama
a hum leproío i folio 22
num. 7.

Adoece de lepra
, & Èrá mila-

grofamente. ibid.

Sua humildade em encobrir ef-

ta mercê de Deos. foi. 2 ?.'

n. 8.

Parte de Veneza pêra Roma.
foi. 2.3.0. 9.

He focorrido milagrofàmente
nó eâminho* foi. 24. n. o
verlo. a

Adoece o Padre Meílre Si-

mam pe.rfgolàmente< & he

curadoipòr íanéto ígnaeio.

fbl.t|í n.í.

Prègá Mi-Simam em Ferrara

com grade fruito das almas,

foi. 26^.4;
Diz a primeira miíTa. f°L 27.

ri. f.

Vay á Roma cõ todos os mais

padres companheiros, foi.

28. n. 7.

Nam faz cafo de medos no-

cturnos do diabo i ibi-

dem.

Medre Simam foy ò primei-

ro mifsionario mandado pe-

lo fummoPontifice.fol.30.

ri. 10.

Vay Meftre Simarai reformar

hum morteiro de freyras;

foi. 30. ri. 11.

Lê a fagrada Efcriptura émSe-
na.fol. 3d.r1.1i.

Conveite hum -fáceràote eí'~

candalofò. folio 31. nu-
I mero 13.

Adoece em Sena de huas quar-
tas, foi: 32.n. 14.

Occupafe enr Lisboa na falvn

çam dos próximos, foi. 41
n. 1. >

Sente muito quereremnò dei
xar em Portugal, fôl. yi
n. 2.

Sente muito Meftre Siman
narn hir â índia, foi * 2

n. 3. o i

Trata de hir pdi â India^ 'foi.

77. n/2.-- ;
^

Trata de ¥efmos alguã ca/â en
Lisboa, foi. 79. n. 7.

Mudafe perá fan&o Antam.
r íol. 85.^:9. '

Parteíê a fundar o Collegio de
Coimbra cõ dez cõpanhei-
ros. fol.9j.n.i.

He agafalhado com íeus dez
companheiros no convento
de fanda Cruz deCoimbra.
foi. 95. n, 3.

Em fan&a Cruz de Coimbra
fam primeiro agafalhados os

noííos. foi. 9 5. n.3.

Foy o primeiro profeíTo íòlen-

ne défta província, fol.n 8 á

col. 2.

Boas partes do P. M^ Simarii

pêra contentar a, todos. foi.

132. n.í.

EÍRey D. Ioam lhe era muito
affeiçoádo. ibid.

Aprefentã nelle eÍRey Dom
Ioarri o Bifpâdõ de Coim-

Nnri bn:as



ibidem.

Índice das coujas mais notáveis

bra.Tol. 132.0.2.

fifte o padre meíke Simaju
'

a êííâ dignidade, foi. 13 3.

****! • ca. r
He o primeiro que renite a le-

melhantes dignidades, ibid.

n. 4.

Grande louvor feu 3
por riam ha-

ver ainda condi tuíçoés, que

prohibiíTem dignidades na

Cõpanhia.íbl.i3 3-n - r
.

Foy eleito pêra meftre doPrin-

cepéf
ibid. n. 4,; ......

Aceita fer meftre do Princepe.

foi. x 3 5. È>Íitx.\

Da grande virtude, < com que

. fe houve ]
nefta- occupaçam,.

Era muy amado de
:

toda â

corte. folio 13 J.
nume-

ro 6. ^

Hia fempre a pé ao pãfo . foi.

136/n. 1.

Andava muy pobremente ve-

rtido, ibid.

Nam admitia em feus cami-

nhos mulas regaladas, que

peraelle eftavam deputadas.

fol.i 37. n. 2.

De hum encontro , que te-

ve com frey António Mo-
niz Reformador de Tomar,
foi. 137. 11.3.

Mortiflcaçoens publicas
, que

fazia em Lisboa, foi. 138.

n. 4.

Nunca pretendèo nada pêra

feus parentes, foi. 13 8.

numJ 5.

Só pretende o bem de fua

Religiàm. folio 130. nu-

mero ji

Mandoulhe eJRey dar humá
vez cem mil cruzados,pera

alfayas do Collegio de Co-

imbra, foi. r 39.11.6.

Offerta do P. M. Simam a el-

Rey. foi. 140.

Converte em Lisboa a hum
Embaixador da índia, foi

154. n. 1.

Os grandes ferviços de Deos, q;

fazia eftando na corte . foL

Ijy. H;2.

Mandava que nam deitem de

comer ao que naquelle dia

nam fizera a Deos.algti fec-

viço.foL i^.n.^ir^-

•Pelos Nataes > & por outras

\ féftas feraeíhante$,biaaC©~

. imbra. f!f@L 1 5 j. num- j- -.á4

|

&$ lá ç:ia:í ' r£r

\
Aviíos que o paátermeílr.e Si-

iríatnáayá afeus-lubdips. âij

foi. 156. .

Encomendava 'a-fètBiíubditos,.

que livéííem grande uniam.
] ;

foi. 157. n.ó.

Encommendava a fyncerkib-

de aos Religíoíõs. íbl. 157.

n. 7.

Encomendava muito a pureza*

foi. 1 5 8. n. 8.

Exemplo de humildade
,
que

deo no Collcsio de Coim-

bra, beijando os pês a todos».

foi. 158. n.9.

Grandes fruitos
,
que íê reco-

lhiam de fuás praticas . foL

159. fi. iá.

Tirili
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Ti rafe devaça íobre íua doutn-
ria. foi. 17 3. & £31/174.

Perfeguiçam que íè levantou

contra o P. M. Simam. foi.

ioo. 11.3.

Como o defende© clRy Dom
Ioam. foi. i ^i.n. j.

He vifitado numa doença por

elRey. foi. ioin $.

Manda religioíòs daCòpannla
a fundar as províncias de

Caftella.fol. 209.11* 2.

Dom Ioam de Aiencaftre Du-
que d'Aveiro

i
& Dom An-

tónio de Attaide Conde da

Caílanheira , eram grandes

amigos do P.M.Simam, foi.

Nam quer elR*ey D. íoam III.'

dar licença ao P.M, Simim
pêra hir a Roma. íol 246.
n.7.

Trata õP.M.Sjmam c}e nomear
três miílionarios pe«*d-a ín-

dia, fol.aaz.n. 3-

Dam os religioíòs de Coimbra
feus fentimenfos em efcrjto

ao P.meftreSimam,fol2oo.

70Í

n. 3,

Declarafe por prímeiroprovín-

c-ial defta provincia.fol 280.

n. 1.

Vay peio Nátaí á Coimbra,
fbl.372.n.2.

Como aliviou ao pacíre Luís

Gonçalves do ofikio deRei-

tor do Collegio de Coim-
bra,;& coroo lhe ençõmédou
o cargo da coímhávibieL .

Recebe na Companhia a Dom

Theotonio, filho do Duque
cie Bragança; fol^o.n^ 4,

l^ede licença a fuâ Alteza
i pê-

ra íe deter na fala mais do
que hum vaííallo coftuma
diante da peíToa real. foi

402. n.i.

Refponde o P.M. Simam ao c
o Duque dizia contra a Cõ
pahhia. ibid.n.3;

Defcargós do padre meftre Si

mam ao que lhe impunha 1

Duque. foi. 40 3.n«4„

Notável réfokçàm doP.M.S;
mam. foi. 404^11. 8.

Sentis elRey a reííílencia ò
padre meíke Simam % foi

4oj.mo<

.

Grande fortaleza , & confraria

do P.M. Simam nefte nego-

cio. ibicL

Admirável reJoluçàm , com
que reípondeo a elRey. ibi-

dem.

Èfereve o padre rheítre Sítóam
ao padre Reytor 'de Coim-
bra

,
que mándaííe logo a

Dom Theotonio aõdeíiam
pudeííe feri moleftado por

, ftiiniftrcrè reaes j hempergú-
tado por Religioíòs eíka-

nhos.foh 4©ó'.n s w.
Ordem do P. M. Simam pefa íè

entregarem as chaves, êc pa-

peis do Coííegio a©s .*njtti£

tros reaes.ibid* -*

Mais eítimâ o P.M.Símâm â li-

berdade de íua Religíàn# au-

torizada i q a amifáde de bê
Rey tãpoderoíoj^o^.íi.-i i

Nfín % 155
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índice das coujas mais notáveis

ruzôens que houve pêra o pa-

dre meftre Simam fer cha-

mado a Roma. foi 400.

num. il

Pede licença a íua Aíteza3pera

hir a Roma. folio 500.

num. u „

Como o Padre meftre Simam

rnandotí â Roma o Padre

Gonçalo da Sylveírá^ com

mais dous Theclogos. ibi-

dem; • •,

Foy o padre meftre Simam bê
recebido em Roma de Dom
Affonfo d'Alencaftre , Em-
baixador de fua Alteza. foL

507. ri. 3.

Do muito que devemos ao pa-

dre meftre Simam* foi. 572.
ri. i.

Doze ânnos governou efta prd-

vincia. foi. 573.11". 2.

Rezoens que houve pêra o pa-

dre meftre Simâm acabar

de fer fuperior.ToL 574.11. 3.

Queria fãficl:o ígnacib, que o

Padre meftre Simam* foííe

promover o Bem dos Colle-

gios de Valença,& Aragâm.

_ foj. 575. n.óV

Efcufafe o Padre meftre Simam
de fer Provincial em Arâ-

gám.foI.577.ri,i.

Meyos
; que fe tomavam ria

corte pêra impedir a mudã-
ça do Padre meftre Simam.
ibidem4.

Os fentimentos que houve da
,hida do Padre meftre Si-

mam; ibidem.

Recebe a nova de íua mudan-
ça , com grandes finaes de

reverencia, folio
5 7 8.nu-

mero 3.

Retirafe o Padre Meftre Si-

mam pêra Sam Fins . ibi-

dem.

Como pretendiam alguns da
Corte

,
que aceitaífe algum

Bifpado. foi. 577. num. 1.

fine-

Parte d padre meftre Simam
de Sam Fins . folio 587.
num. 7.

Poêfe â caminho pêra Aragám.

,

foi. 585. n. 1.

Adoece gravemente nefte ca-

minho, ibid.

Efcufa S. Ignaciò ao padre me-
ftre Simam deftahida.ibid.

Ordena íãn&o Ignacio ao pa-
dre meftre Simanvque vàá

„ Roma. ibid.

Como guardava Ò padre me-
ftre. Simam a ordem da ora-

çam,&exercicios efphítuaes^

nefte caminho, ibid.

Chega a Roma. foi. 58o. n.i.

Offerecemlhe hum Breve, peia

feíidir em Portugal , que le-

vou íogo a fancto Ignacio,
'< ibid. n. 3.

Quam feftejado foy do noíío

fan&o Patriarcha. ibidem,

ri. 4.

Trata o P.M.Simám de hir em
(íeregrinaçam a Ierufalem.

foi. 587. eódem n.

Havi



itefia ChrõHWã.

Havida licença adoece no ca-

minho.ibid.

Vendo que nam podia proíè-

guir a fua peregrinaçam,

torna a He/panha. ibidem,

m j.

Viveo muitos ânnos em vários

Collegiòs de Gaftelh coro

notável exemplo de fana: i-

dade,, retirando/e do gover-

no, ibid» [pj ;

'

Admirável induuxia do P. M:
Simam em Teu governo.fol.

j88
;

n. 7 .

Occaíiám que teve pêra tor-

nar a Portugal. foL© 5 80.

n. 8.

Gafo notável , cjue lhe íucedeo

em Villade; Conde
t

, .depoi

de tornara Portuga!.... foi

590.^3. 4.& fequent.

Ódio do padre meftre Simam
a parentes* foi. $.02. nume-
10 6.

Gomo foy fefl-ejatío opadreM*

Simám em Portugal., ibid.

num» 7*

Efcuíafe de íèf' GonfeíTor dei-

Rey D.Sebaftianh fol.593.

n. 8.

Dom lorge d'Almeida Ar^e-

bifpo de Lisboa * íhe dá . as

boa; vindas, da parte del-

Rey Dom Sebaíliâm. ibi-

denn .

Como fe achou em hua con-

gieg3çam em Pertugaiibid.

n,9 .

Da occaíiàm cjue .houve pe-

ia adoecer. íol. 504.nume-
ro 10.

Como fkòu desfeito com a

doença, foi. 504-. nume-
ro 1.

De fua grande paciência, &fau
dades do cèò. folio 505
n.2.

Como fe alegrou com a novr
da morte, ibidem, nume
rò 3.

j
Pede qué o deixem eílar sò cr

. ,
Dqos. foji o j9 6. eôde n *

num.

Na fua larga ddeiíça conlecvoi

o rigor da penitencia. íbidê

n» 4.

-D£ :

íua grande: pobreza, ibi

dem.

Devaçârri Com que recebeo c

í-- Via tico,& a íanéla Vriçâm.

foi. 5 97. n.y.

£omo fe defpedio dos Padres,

& Irmãos deita província.

íbid.n.d.

Grades faudades do padre me-
ítre Simam* foi, 598. nume-
ro 7.

Da fua íandâ morte nâ caía

proferia de Lisboa, ibidem.

n. 8.

Foy muy perfeito nas perfei-

çoens corpDraeSi foi. 6oo.

n. 1.

De fua grande mortificaçam,

& conítancia s foi. do 1.

ti. 3.

Da grande eílima, que faziam

dp padre meílre Símajii

ibidem^
T"íírtini 1'xúitr

Hnn Foy



índice das coujàs mais notáveis

Foy em grade maneira humil-

de.ibid.n.4.

Com hua ponta aguda de ferro

abrio em feu peito humâ
cruz. ibid.

Como era fácil em defpedir.

fol.èoi. n. j.

Aborrecia á devacam roimoía.

ibid. n.6\

Da grande fevefeacii que lhe

tinham, ibid. h. 7.

Como lhe de/cobriram a cruz,

que tinha rio peito. foi. 603.
n. po

Do çõprimento , & largura de-

ita cruz. ibid.

Como foram revereciar>& bei-

jar eíté precioíiflirno relicá-

rio? fol.cK^.eòdemn.
Difcurfo fobre a cruz do peito

do padre meftre Simam. ibi-

dem.n. 4.

Grande concurlõ a fuás ex^
quias. foLóoj.n. 12.

Lugar aõde foy fepultado.ibid.

n. 13.

Foy muy fentida a morte do
Padre meftre Simam por

Dom Theotonio. foi. 6g 5 j

áMíÚí .'

Trata Dom Theotonio de fa-

zer hum fepulchro magnifi-
co ao Padre meftre Simam.
ibidem.

Como foy tresladado feu cof-

...
po. fol.óoó.n. í,

Epitaphío.que lhe puzeram ná
arca onde eftam feus oíTos.

foi. 607. coí. i„

Quani eftendida fie a fama do

padre meftre Cirnam pelo
muridd todo.fol.óò7.& foL
60 8. á ri. p
res que mandou a Hefpa-

nhá. ibid.col.i.

Padres que mandotí à índia.

ibid, n. 6.

Padres que manefou á Africa.

ibidem.

Padres que enviou a Congo.
foi. 600. col. 1.

Padres que enviou àoBraííl.

rt
ibid. ri. t

5

.

Epitapjiíd do fepulchro do pi*
dre meftre Simam, feito pe-
los padres da província de
Frandes. foi. 6 10.

O padre meftreSimam namfoy
natural de Lisboa, foi. 6 12.

.,;
n.i, j

Provaíeque toorreò âos quin-

ze de Iulho * folio 613.
.num; 4..

Como Deos revelou a morte
dò J3adrèmefti-e simam. foi.

614. àn. 2, *

Da claridade que íe vio fobre
a cafa onde morreo.fol. 6 1 j
Col. t.

Da faude prodígiofa, quedeo a
hum minino, pormeyo dò
feu bordam, foi. 6ij. á

,, n-4-

Dá faudé ao padreVicenteRd-
drigues , & ao padre meftre
D.Goriçalo da Sylveira. foi.

Ó18. àn.L

t
'mores.

Tem muito de que dar conta.

rol



â*e(ta Çhronica.

foi. 5 8 8. num. 6.

Harade diflimular3
& confiai fe

dos fubdicos. fcíio 580:

num. 7.

Superiores mayores nam fe bã

de meter em governar cou-

• /às mínimas . folio 581.

num. 8.

Hamde procurar íer amados,

& búíeádosdeTeus fubdicos.

foí.484. tíifi

L

Tdfuyas.

Defcrevefe o modo com cjtié

fatie o matador; dó Tapuya.

foi. 449. n.í

Còmòpàitem oTápuya
to.ibid.

Como os padres tratavam dei

converter os Tapuya .' 1 òl.\

45 5-P?-
. ,...-.,

Traça ;
que ufavam os pad res

pêra bautizar efes gentios,

ibid. Dé ió.

:

Éorti Theotonio de Bragança;

Pays de Dom TÍieotònio o£>u

cjúé Dom Iaímes; , & Dona

Iòarrrià dé Meridoça. foi

399. n.i.

Nomes dos irmãos de D/ílieo

tottid ibid.

Òccaííàm que houve péfá en

tvar ria Cómpanhiaábiderr

ri. 3.

Comopedio aCompahhia.ibi-

dem n.4.

Hè recebido nâ Companhia^

depois de repetidas petições.

fol.400. eòdcm ri.

Como proíCèded no noviciado.

ibid^n. p.
Trata o buque D. Theodoílo

de tirai' feu irmàm da Copa
nhiá, £0X4.0 i.n.Ój

Queixas que fez o Duque à el-

Rey. ibid.

Pede o Duque a fuá Alteza

mande depafitar a íeU ír-

mam em outra Religiàm.

ibidem.

Repbfta delRey ao Duque.ibi
;

dem.ri.7*

jÒrdérii ao padre M. Simam*

cjrie fogo faça depoíítar a

I

• D.Theòtôníd em Outra Re-

fcgiárb". fol.401.ti. 7.

Como eíRey riam paífou niftõ

adiante. fol.4o6.n.i.

Nam fe íògeitava facilmété ao

parecei? de feus fuperiores.

foi. 40 8. ri. 4-

Tratou de alcançar ria Cõpá-

nhia ó eftadd de Coadjutor

temporal, ibid.

Vay Do Theotonio àRoma*

ibid, ti. 5-

Trata S. ígríácid dé o defpedir.

fol.400. n. $:
t

Ávido o beneplácito . de fuá

AÍtezá [

i ó defpede õ faricto

; I Patríarchá. ibid. ri. 6\

Como paffoii Dorri TheÒtõriié

depois de defpédídd. íoliô.

4 1 d. ri. 7.

Nnrí 4 Coitei



líidice das cousas mais honreis

Joaio f,y Li to 'Arcebiípo d e,

I

Evbra , por interceílám dos
j

padres da Companhia, ibid.

ri 8 4

\mor
,

que- fempré teve a"

Companhia, ibidèm.riurae

ro 9
Nam íahia a viíícar feu Arce

biípadò , Tem levar coníígo

• rioíTos Padres, folio 411.

.. num. o.

Tinha grande aWaçam àsmif
foens da Companhia, ibi-

dem.

Carteávafe com os padres, cjue

reíídiam no íapàm* ibi-

dem.

ManJoa imprimir à fuá cufta

as cartas do íapám, dedican-
doás ao fanáo Xavier, Sé

ao padre jtieftre Simarn,
ibid.

Tratavafè com grade pobreza,
ibid.n. 10.

Sempre junco de fy comiam
doze pobres, fol.4 1 2.nume-
ro 10.

Comoacodio no tempo da pe-
ite, ibid. n. 1.

j

A doús mií feridos da peite a-

; codia com grade providen-
cia, foi.4 15.11.2.

Encontrando- a hum enfermo,
que ie riam podia bullir, o
mandou por no feu próprio
cav.íílo, até ohofpitaI,hín-
oo elle meímo a pè. foi.4 14.
tòJem n.

De íúa muita charidacíe com
cjBfeacodiá a outros muitos,

lem. nuiiic
lugares

ro 3 .

Notável exemplo de efmóla,
que mandou fazer . fá.
dem.

De fui pureza, &paciencia,fol.

4 I J".4-
Entre outras obras ínfígnes fez

o famofo morteiro da Cartu-
xa de Évora, folio 416
ri. 6.

Reformou outros vários moftei
ros. ibid. n, 7;

Grandes efmóla* que fazia, foi
4i7- eòdemn.

Tendo promeíTa de hum Ca-
pello de Cardeal , nunca
procurou o comprimento

,
aefte defpaeho. foi. 418.
ri. x.

Occaíiámqàe houve peraDom
Theotonio hír aValhedolid.
ibid.n. 2.

Companheíros que levou aCa-
ftelía. ibid.

Morreo em Valhedoiid. foi
4.ip.n.3.

Como tresladâram feu corpo,,

metendoo em huma pobre
íèpultura , como dk tinha
ordenado no feu teítarneto.

foi. 4 2 o, n. 4.

Sente muito a morte do pa-
dre meítreSimam. foi 605
ri. 13.

Pede a noíío reverendo Padre
licença pêra lhe levantar hu
fepulchro. ibid



,
à'v\la Chronica.

Thome de Soufa.

Procura atfahir os índios a íua

amizade, foi. 4 5 o. n. 1.

Como edificou 4 cidade doSal--

vador.^ibid.

FrJhomaí Turctts»

Eíle Reverendilíimo geral dos

Padres Dominicanos , marí-

doa aos feiisReligiofòs guar-

dar a
:
.
verdadeira amizade

,

& irmandade corri os da Cõ-

panhia.foJ.533.n. p.

. Y —
Irmam Vafco Ferrh.

Entra na Companhia em Co

imbtá.fol. 264^.8. ,'
<r .

t

Dos procedimentos do írmàm

VafcoFerrà^èomp adoeceo,

& foy mandado ao Porto.

Como foy conhecido de feus

pays. foi. 2 6 6. ri. 2.

Bufcam elles meyo pêra o trá:

zer do hofpkal pêra fua cá-

fa. ibid.n,^.

Como fe preparou perá á mor-

te; & como foy enterrado.

foi. 2 67. rí. j.

ZJerho*

O Verbo encarnado íe disfar-

... -
-.. ^707

cava por amor dos homês.

fol.90.il. 6.

Apparece em varias figuras. foi.

01. num. 7.

Padre Vrbano.

Foy religioíb de muita eftima.

foi. 563.11. 7J

Recuíou o Reytorado do Çol

legío de Coimbra
;

por hi

pêra a índia. ibid.

Vay eftudar Theologia a Vale

ça. foi. 2 10, col.i.

'padre Vicente Rodrigues.

foy irmám do grande P. lorge
|

Rijo.fol.478n. 5.

Trabalhou muito no Brafil.

ibidem. .

Alcança faude por meyo áop.

xtieftre Simam B foi. 6 1 8. â

hum. 1*

ZJmos em nobres.

Samrmis dignos defe eílranhà-

rem. foj- 3o.n 6 4.

vx ZJnperfidade.

Dá eÍRey féus paços pêra a V-

niverfidade de Coimbra,

foi. qq. n. 5
.'

"Uniam.
'

Vniàm muy neceíTafía na CÕ-

panhia. foi. 157^.6*.

Como fe fazia a renovaçam dos|

votoâ r
. 1. . .. - wsm 1

'->'



w
votos nosprimeiros annos da

Companhia no Collegio de
Coimbra.fol. 295. ns 1.

Forma antiga na renovaçam.
dos votos.ibid.n. 2.

Fez o P. M. Simam haver efta

renovaçam. fol.144.t1. 1.

Bctís que traz coníígo efta ré-

novaçam. foi. 29641.4.

Vfafe renovaçam de votos na
Religiàm dos padres Car-

melitas deícafços. ibid.n.j

índice das coujàs mais notáveis

Xavier

\

Vide S. Franciíco.

Z.
f £dyre.

Vide Rios.

Zcmbité Vide rio Nilo.

peío das almas. foi. 336*. h. 2.

Vide miflionarios

mifláni.

LAVS de o,



Alguns mos da Imprefshm mais mtmim

Foi. Gol. repra.

9 5- 1. 21.

9%i 2. 18.

,249. 1. *5-

¥>v 1. 3-

501. 2. 28.
•'

580. 1. 18.

249. 1. T 3

109. 2. 29*

erros. emendas.

Emperádor. Rey.

perto aperto,

Agoílo. Iulho.

Hcnon. Hannon.

8. -Vincio ckRoma. vindo da hidadeRom;

Abfalam. Salamam.

15 57. 154^

3
Ó- 37-












