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DOM Fk ANTÓNIO
DO DESTERRO,

por mercê de Deos , e da Santa Sede Apoílolica

Bifpo do Rio de Janeiro , e do Confelho de S,

Mageílade Fideliílíma Scc.

A todos os Fieis dejlenojfo Bifpadofaude, e benção,

Hegou finalmente o tempo , em que , achando-

nos menos opprimido da rigorofa moleftia , com

que o Altiííimo pela fua infinita Piedade nos

abençoou por efpaço de féis mezes , podemos

foltar a voz , e defembaraçar a lingua até agora

emudecida pela dor , fentimento , e magoa

,

que com toda a força occupava a noífa alma ,
para exhortar

aos noífos amados Filhos 3
como he obrigação do noífo Paíto-

ral Oííicio , que devem render a Deos as graças com as mais

vivas demonftraçoens de agradecidos , como para exemplo de

todos o fizemos publicamente na noífa Cathedral , e mais Fre-

guezias deita Cidade ,
pelo incomparável beneficio de nos pre-

fervar com repetidos milagres a Augufta PeíToa do noífo ama-

biliílimo Monarca daquelle fatal, e infauíto golpe , com que

a mais abominável , facrilega , e infame conjuração , atropela

lando com efcandalofifiima tranfgreífaò os vínculos mais fortes

do Direito Divino , natural , e pofitivo , pertendeo na noite de

três de Setembro do anno próximo paífado tirar a preciofiílima

Vida do noífo ciementiflimo Monarca.

Naõ fe pode fem horror ponderar que os efFeítos daquella

impiiííima rebelliao ( fe a divina Piedade naó lhe atalhaífe os

progreífos ) feriaô os mais perniciofos a todo o Reino de Por-

tugal , e fuás Conquiftas ;
porque o mefmo bárbaro golpe

,

que fe encaminhava a tyrannizar-lhe o Sceptro ,
juntamente

caufaria neíla Monarquia o mais fenfivel , e lamentável eílra-

go , enlutando com inconfolavel mágoa a todos os feus vaífal-

los , arruinando o mais bem fundado edifício do feu feliciíli-

mo , e recliflimo governo , deftruindo a paz , e religião , em
que confiíle toda a noíía felicidade , e fazendo odiofo a toda a

a Poíleri«
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Poíteridade o nome Portuguez , que até agora fe confervou íln-

guiar entre todas as mais naçoensdoUniverfo pelo amor, ft>

delidade , e obediência aos feus Soberanos.

Todos fabem que com fatisfaçaõ dajuítiça forao caítiga-

dos os aggreíTores de delicio taõ atroz , e inhumano ; mas ain-

da feconfervaõ impunidos os inventores , e induclores detao
infame fediçao. E quem diflera

, que nas entranhas da Religião
da Companhia deJESUS havia de gerar-fe , e nutrirfe efte pef-

tifero veneno ! Quem acreditara que o governo de huma Reli-
gião entre todas as do Pveino a mais obrigada

, porque a mais
eílimada

, e favorecida pelos noiTos Augufíos Monarcas, déífe

á luz hum aborto taô enorme , monítruofo , e horrivel ! E co-

mo poderemos duvidallo,fe faõ inconteílaveis as provas, que le-

galiífimamente certificao que forao elles os Chefes deita traição

a mais barbara
, que viraõ os feculos , fendo a raiz , fonte, e

origem de tanta maldade aquelía cega adhefao á própria uti-

lidade^ o eítimulo mal confiderado dos próprios intereílès, com
que tem caufado repetidas vezes em todo o Orbe Catholico os
maiores efcandaíos, e defordens?

Para eíle malvado fim efpalharao pelo povo innocente
inauditas maledicências do feliciffimo governo donoífo Fidelif-

íimo Monarca : inventarão , e fingirão revelaçoens
, que pu-

blicarão em tom de profecias , com as quaes capacitarão os me-
nos doutos , e advertidos ; e finalmente praticarão as máximas
mais impias , fediciofas , e corruptivas da pureza da Religião

,

efquecidos totalmente das Conífiíuiçoens Apoftolicas , e da
obfervancia regular, pela qual deviaô confiderar-fe obrigados
a fer o Seminário da obediência , a Officina da humildade , e
o impenetrável efeudo

, que fufpende naJuftiça Divina os caf-

tigos do mundo , como fe revelou a Santa Therefa deJESUS

;

pois até abufarao dos miniílerios mais fagrados , valendo-fe dos
rneímos confeífionarios para corromperem os ânimos dos Só-
cios da fua horrorofa , e facrilega conjuração

, pertendendo co-
honeílar por eíie meio os Machavelicos , e Anti- Evangélicos
erros

j> deítru&ivos da paz , e focego do Reino , e da Socieda-
de civil, os quaes, como confla de documentos authenticos, fug-
geriao , enfmavao , e praticavaó , e faó os feguintes.

I. Que todo , o que pertender arruinar , e deílruir qualquer
Governo, ou peíToa* efpalhe infâmia delles pelo povo, que fem-
pre crédulo formará facilmente conceito contra a honra, e re-

putação



ptltaçaó dos calumniados para lhes fupprirrúr âs forças , o amor4

e obediência.

II. Que ointereíle, e utilidade própria podia íer motivo

para a maquinação da morte alheia.

III. Se for conveniente para a confervaçaó da faude , da

honra , e da fazenda occultâr a verdade , ainda comjuramento,

ufando da anfibologia mental , fe podia licitamente fazer.
^

IV. Que fendo algum Ecclefiaílico injuftamente offendido

na fama , podia , faltando outro meio de a recuperar , infamar

licitamente, deteriorando a de quem o offendeo, fem obrigação

de lha reílituir , fe eíle lhe naõ refarcir a fua > fazendo com iílo

compenfaçao licita.

E todos os mais anathematizados nos Decretos dos Sàtt*

tiffimos Padres Innocencio XI , e Alexandre VIL em muitas

das fuás propofiçoens condemnadas , naõ fendo fufficiente a

ímprobabilidade das fuás pernicioías , e deteílaveis doutrinas
5

que com folida impugnação , fundamentada em máximas Evan-

gélicas , em Tradiçoens* dos Santos Padres, e Conílituiçoens

Pontifícias moflraraó os mais pios , e grandes Doutores , aífim

como a cohibiçaó dos Supremos Paftores fempre vigilantes em

extirpar zizanias , nem as formidáveis penas nos Decretos Apo-

ílolicos fulminadas parafe abílerem os Padres daquella Reli-*

giaõ da liberdade deasfeguir, eníinar , e perfuadir*

Para que taõ peftiferas doutrinas nao contamina íTem com

o feu veneno todo o noíío Portugal , fe tem feito naquelle

Reino as mais prudentes, ezelofas diligencias : e ainda que

reconhecemos , que neíla Dieceíe tem dado os noílos cariíTi-

mos Filhos fideliífimas provas do feu amor, obediência , eíu-

jeiçaó ao noíío Soberano , e Auguílo Monarca ; como porém

o fomento de doutrinas erradas tem a natureza de peite , que

inficiona fem fe fentir , e fó fe experimenta o damno quando

o remédio fe tem feito impoífivel , ou mui difficultofo ; e feja

da noífa Paftoral vigilância premunir a todos os noífos Súbdi-

tos , para que nao fe inficionem com eíTe mortifero contagio,

removendo toda , e qualquer occaíiaó ,
por mais leve que fe-

ja , em que poífa perigar a Fé aDeos, a fidelidade ao Rey,

e o amor aointereííe publico da noífa Monarquia , lhes man-

damos que fe apartem de todo , e qualquer commercio , e

communicaçaÓ com os Religiofos da Companhia deJESUS,

como nosconíta fizerao já as peífoas mais prudentes deita Ci-

a 7. dade 3
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dade: e ordenamos a cada hum dos Párocos deite noíTo Bif-
pado naÔconfintaÔ nas fuás Igrejas Capellas , e Oratórios fi-
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l
uer dos mencionados Padres da Companhia de

JtòUb pregue, ouconfeíTe, porque lhes' havemos por revo-
gadas

, fufpenfas
, e nullas todas , e quaefquer licenças , e fa-

culdades
, que para iílo lhes tinhamos concedido , ficando

pela prefente inhibidos , e fufpenfos para fazerem qualquer
delles afros em todo o deítriclo da noífa junfdicçaò , em
quanto nao mandarmos o contrario. E para que tudo aílim
ie obíerve

, e chegue á noticia de todos , mandamos aos mefimos 1 arocos publiquem eíta á Eítaça6 da Miífa Conventual
lendo primeiramente regiítada nos livros das Paroquias , e fe!
ra ultimamente fixada na porta principal das fuás Igrejas. Da-
da neíla Cidade do Rio de Janeiro fob o noífo êaaâl , e fel-
lo aos 8 de Novembro de 1750.

D. Fr. António Eifpo do Rio de Janeiro.

Para V. Excellencia ReverendiíTima ver , e aílignar.

De mandado de Sua Excellencia ReverendiíTima.

Agofllnho Pinto Cardo/o EfcrkaÕ da Carnera.

Paíloral
, que VofTa Excellencia ReverendiíTima he fervi-

do mandar paíTar , para que os Párocos deite Bifpado naó con-
fintao que nas fuás Igrejas, Capellas, e Oratórios íiliaes pre-
gue, ou confeffe Religiofo algum da Companhia deJESUS

;

eprohibe a todos osfeus fubditos a communicaçaõ com os di-

tos na forma aílima.

DOM

L .



OM E, ANTÓNIO
DO DESTERRO?

por mercê de Deos , e da Santa Sede Apoítoíica

Bifpo do Rio de Janeiro , e do Confelho de S.

Mageílade Fideliiíima &c

Todos os noílos amados Filhos faude , e paz

em o Senhor , que de todos he verdadeiro re-

médio , e falvaçaò. A barbara , facrilega , e

horrorofa fediçaõ confpirada contra a precio-

fiffima Vida do noflb amabiliflimo Monarca ,
e

pofta em execução na noite de três de Setem-

bro do anno próximo paítado , em que fe vio no mais infeliz ,
e

próximo perigo de morte a fagrada Peílba de S. Mageílade ,

que de todo acabara a fua eítimadiffima Vida , fe a bondade

do Altiííimo a naó prefervara com repetidos , e evidentes mi-

lagres , ficando fempre trafpafiados de inconfolavel magoa os

coraçoens dos feus fieis VaíTallos, por fer maltratado o feu Real

corpo do golpe das balas ,
que rigorofamente o ofFenderaô ,

nos obrigou a premunir a todos os noílos amados Filhos pela

noíTa Paítoral de oito deíle prefente mez de Novembro dos

meios neceíTanos para fe nao inficionarem com o peftilencial

veneno de Doutrinas erradas , anathematizadas , e profcnptas

pela Sede Apoftolica , as quaes praticavao , enfinavaô ,
e per-

fuadiaó , abufando com horror, e efcandalo de toda a Chriítan-

dade dos Minifterios mais fagrados os Religiofos da Compa-

nhia deJESUS , que foraÓ os Chefes defta execranda, e abomi-

nável conjuração : para o que fufpendemos também no mefmo

tempo aos ditos Padres daquelle Inítituto de toda a jurisdicçao

de confeíTar , e pregar ,
privando-os defta forte dos meios de

poderem praticar taô perniciofas , e abomináveis Doutrinas.

Como porém poderão haver entre os noífos fubditos algumas

peílbas , que infmuadas , e perfuadidas antecedentemente pe-

los mefmos Padres da Companhia,(que fempre procurarão com

às fuás fimulaçoens , e fuggeftoens confervar o nome de perfei-

tos Religiofos, em que nao podem caber defeitos graves, quan-

to mais taô horrorofos , e enormes ) duvidem ao menos da ver-
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dádè do referido , e Innegavel fa&o , comprovado, e certifica-
do^ com legaliílimas provas, para de todo remover qualquer
duvida, oufufpenfaõ dejuizo, que em íimilhante matéria fe
poíía fazer contra taó inconteftavel verdade , o que pode muito
fervjr para.total cautela dos noífos amados filhos: Atodosfa-
tonos patente , e publica por eíte noílo Edital a Carta Regia,
que S. Mageftade foi fervido efcrevernos aílignada pela fua'
Real Maò

, e vinda na Náo de Guerra
, que fe acha furta

neíle porto , a qual he do teor , e forma feguinte t: Reve-
rendo Bifpo do Rio de Janeiro , Amigo , Eu EIRey vos envio
muito faudar. Pelos dous Exemplares

, que feraõ com eíla affi-

gnados por Thomé Joaquim da Coita Corte-Real , do meu
Confelho

, e Secretario de Eítado dos Negócios da Marinha
,

e Domínios Ultramarinos
, para terem a mefma fé ,- e credito

'

que os originaes
, donde fe extrahíraÔ, fereis informado da Sen-

tença
, que em doze de Janeiro do prefente anno fe proferio na

Junta da Inconfidência contra os Reos do bárbaro , e facrilego
defacato

, que na noite de três de Setembro do anno próximo
paliado fe tinha cómettido contra a minha Real PeíToa 5 e das
Temporalidades

, que mandei executar nefias Capitanias
, para

cohibir em parte os Religiofos da Companhia deJESUS , cujo*
relaxado governo fe fez nao fo Co-Reo , mas Chefe principal
dos atrociffimos crimes de Lefa Mageílade da primeira Cabe-
ça, Alta traição, eParricidio, que fe julgarão pela fobredita
Sentença

: Abuzando os ditos Religiofos dos Miniíterios Sa-
grados para corromperem as confciencias dos delinquentes, que
foraò juítiçados ppr aquelíes atrociíTimos crimes : Servindo-fe
para eíte abominável fim dos execrandos meios

, que para o
confeguir haviaÒ repetidas vezes applicado em outros cafos fi-
milhantes

, quaes.foraó os de feminarem , e perfuadirem com
o referido abufo dos Miniíkrios Sagrados o mefmo peílilen-
cial veneno dos Machavelicos enganos , e das Anti-Evangeli-
ças Doutrinas

, que como hereticáes , ímpias , fediciofas , e
deltructivas da caridade Chriítaa , da fociedade Civil , e do fo-
cego publico dos Eítados , haviao fido condemnadas , anate-
matizadas, e profcriptas da Igreja de Deos; principalmente
pelos Summos Pontífices Alexandre VIL , e Innocencio XI. :

li iuggenndo
, e fazendo praticar os mefmos Religiofos entre*

muitos outros dos fobreditos erros , como taes reprovados pela
òede Apoíloliça , efpecialmente os que vao fubílanciados no

c Pa-
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Papel
,
q«e também recebereis com efta. E por que fe fez mai

nitefto
, nao fo pela ev.dencia das provas , em que fe fundou

a lobredita Sentença
, mas também por outros faítos

, que àminha Real Prefença chegarão, confirmados com igual certe-
za

,
que os fobreditos Religiofos fe propozeraô por objefto

principal das fuás clandeftinas maquinaçoens , ifcarem , einfe-«arem com a peite de taÕ perniciofas Doutrinas , nao fó aCorre
,
mas tambem as Províncias do Reino ; furprendendo

nellas a pia credulidade dos Fieis para os alienarem com fugge-
ftoens imperceptíveis

, e finiftras , das fuás primeiras , e prin-
cipaes obngaçoens

, da caridade com o próximo , e da fujei-
çao ao Trono, em quanto Chriftaõs , e em quanto Vaflaílos:the muito verofimil

, que o mefmo tenhao procurado prati-
car neífas Capitanias

, com o infame odio , que tem declara-do contra a minha Real PeíToa , e Governo : Me pareceo queiem maior dilação devia participarvos tudo o referido
; paraque fendo informado do venenofo pafto

, que a malignidade

pidOffi ^Pr
6"135

;

° P0ffiuS ftzer arrancarÁ volfo
PaftoralGfficio; de forte , que ellas, em vez de ta/mortifera
peçonha

,
fejao fo apafcentadas útil , e faudaveímente nos

rfírfS c
?T OSma,szdofos

'
e exemplares Obrei-

ros da Vinha- do Sentar ;« imitando os exemplos do que ao dito
reipeito tem praticado todos os Prelados deites Reinos nas fuás
Diecefes. Eíçnta neite Palácio de Nolfa Senhora da Ajuda ,aos 5 de Julho de 175.0. ~ Tranfcende os limites do hor-
ror o conceito

, que devemos todos fazer de acçaÕ taÕ ímpia ,infolente, e execranda, procurada, infinuada , e praticada
pelos meios mais bárbaros , irreligiofos , e facrilegos contra oSagrado da Pefloa de hum Monarca

, que fe tem feito fingular
entre odos os do Mundo pelo feu religiofiflimo

, piedofiflimo,
e docihmo animo

; fendo taÕ fuave o feu feliciífimo Governo
que em todas as fuás acçoens refplandece vivamente o efpeciaíamor «>m que attende a todos os feus fieis Vaflaílos. Sendo
pois tao man.fefta clara , e patente a irrefragavel verdade
de que forao os Rehgiofos da Companhia os Co-Reos , e Che-

pf?^ abominável conjuração
, por providencia do nolfo

litoral Omcio fegunda vez exhortamos , recommendamos , emandamos aos noflbsl amados filhos, que fe apartem de todo,
e qualquer commercio., e communicaçao com os ditos Padres,
por lerem homens impeftados com o veneno de Doutrinas er'

.•'
I
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roneas ,
perniciofas , e profcriptas 5

para que deíTa forte fe con-

ferve em todos os VaíTallos de S. Mageítade inteira a fe de

Deos ,
pura a fidelidade ao feu Soberano , e efficaz o amor á

fociedade Civil .5 e para que chegue á noticia de todos, man-

damos aos Párocos deite Bifpado publiquem efte áEítaçaÕ da

Mifla Conventual , fendo primeiramente regiftado ncs livros

da Paroquia , e fera ultimamente fixado na porta principal das

fuás Igrejas. Dado nefta Cidade do Rio de Janeiro fob o noífo

fignai fomente , aos 17 de Novembro de 1759.

D. Fr. António Bifpo do Rio de Janeiro.

Para V. Excellencia Reverendifíima ver , e afíignar.

De mandado de Sua Excellencia Reverendiífima.

Jgojlinho Pinto Cardo/o Efcrhaõda Camera.

Edital, em que V. Excellencia Reverendiífima faz pa-

tente, e publica a Carta Regia, queS. Mageftade foi fervi-

do efcreverlhe fobre os Religiofos da Companhia de JfcbUb

,

e fegunda vez prohibe a communicaçaõ" com os ditos na iorma

affima. D0M



DOMR ANTON]
• DO DESTERRO,

por mercê de Deos
; e da Santa Sede Apoílolicá

Eiípo do Rio de Janeiro ; e do Confelho de S.
Mageílade Fideliffima &c.

TODOS os noíTos Súbditos faude, epaz
em o Senhor

, que de todos lie verdadei-
ro remédio , e faivaçaò. Sempre pela am-
bição fe viraó quebrantadas as Leys de
Deos

, e offendida a honra divina , cegan-
do o feu intereífe de tal forte o entendi-
mento , e ufo da razão

, que , naõ fe at-
tendendo ao damno do próximo , até fe arrojão temerários
a uíurpar o Sagrado , efpoliando os Templos de Deos* das
veíhmentas

, relíquias fagradas , e mais alfaias pertencentes
ao. culto Divino. Affim o experimentamos de prefente nefte
noífo Riípado, porque nos confia, com bem mágoa do nof-
fo coração

, que nas Igrejas , Capellas , e Oratórios perten-
centes ate agora á admimítraçao dos Reíigiofos da Compa-
nhia deJESUS fenaÕ acharão algumas relíquias

, paramen-
tos

,
e outras alfaias , de que eílamos certificados ufavaÓ os

ditos Padres na celebração dos Officios Divinos ; o que cer-
tamente dá a conhecer

, que tudo fe acha fubnegado , ufur-
pado

,
e efcondido ; e porque he do noíTo Paftoral Officio

atalhar quanto he da noífa parte as oífenfas de Deos , or-
denamos

, e mandamos a todos , e a cada hum dos noíTos
Súbditos com pena de excommunhao maior ipfo fatio incur-
renda

, que dentro de oito dias depois da publicação deite
denunciem perante Nós , ou noíTos Mimílros

, por fi , ou
por interporia peífoa com todo o fegredo poífivel os bens,
que tivererem fubnegados , ufurpados , ou efcondidos per-
tencentes ao culto Divino , ou ornato das fobreditas igre-
jas

, Capellas
, ou Oratórios, que foraõ adminiílrádos pe-

los Rehgiofos da Companhia , ou fejaÔ relíquias, paramen-
tos

, e vafos fagrados
, peílàs de ouro , e prata , ou quaefquer

outras dò ufo das ditas Igrejas : e outro fim mandamos de-
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•

baixo da méfma pena de excommunhaõ maior tpfo faSlo a

toda, e qualquer peífoa ,
que fouber , ou noticia tiver quaes

fao os bens fubnegados , e em cujas mãos paraó, ainda que

feia por modo de depoíito, damefma forte os- denunciem >>
e

declarem perante Nós , ou noíTos Miniílros dentro do mef-

mo tempo de oito dias. E para que chegue á noticia de todos,

mandamos aos Párocos defte Bifpado publiquem efteáEíta-

çaõ da MiíTa Conventual :, e depois fera fixado na porta prin-

cipal das fuás Igrejas. Dadonefta Cidade do Rio de Janeiro

fob onoílo fignal fomente aos 29 de Novembro de 1750.

D. Fr. António Eifpo do Rio de Janeiro.

Para V. Excellencia ReverendííTima ver , e aífignar.

De mandado de Sua Excellencia ReverendiíTima.

Agojlinho Pinto Cardofo Efcrivao daCamera.

Edital , que VoíTa Excellencia ReverendiíTima he fervi-

do mandar paliar ,
para que toda a peífoa , que tiver fubgne-

gados os bens , e alfaias ,
que foraó das Igrejas , Capellas ,

e

Oratórios dos Padres da Companhia , ou diflo noticia tiverem,

o denunciem com pena de excommunhaõ maior na forma aí-

fima.
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