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LiC ENC, AS,

pOr midadodo SenhorBifpo Dõ Pedro de Çaftilho,

* Inquifidor mor de PortuguaI,vi bc com muytacófidc-

raçáoexamincy cfteliurodo apparccimento,&: milagres

de N. Senhora da Luz, compoíto pello Padrcfrey Roque
do Soueral , Pregador& lente de Theologia , da ordem
de noílb Senhor lefuChrifto , &: de mais de náo ter cou-

ía alguma, que com as dachriítaã doutrina em algum

modo fe encontre, hè obra muy digna de fair a luz & (c

communicar aos fieis, aísi pêra eoníeruação &aumcnto
da deuação,da Virgem noíTaSenhora tcomo pellaeloqué

cia , & muy ta erndução de lugares da íàgrada Efcriptura,

authoridades dos Tantos , & hiítorias humanas cõ qneftc

liuroíeornão as grandezas da Senhora.E não mefaz eícm
pulo não lerem os milagres de que trata authenticospel-

ío ordinario,como manda o íagrado Concilio Tridérino,

pêra fe auerem de receber, por que alem de muy tos delles

auerem focedido, antes domefmo Concilio , peia os ou-

tros bafta a declaração que o Autor faz de não nos publi-

car por de tanta authoridade,nem por fe imprimirem aue

rem de ter mordo queaantiguidade,&: fama delles com
outras prouas que no mefmoliuro allega lhe tem dado.

Em efte CollegiodeS.AguftinhodeLisboa,a2jde De-
zcmbrode6o5>.

Vouclorfrej António Freyre.

\T Ifta a informação,podeíTe ímprimirefteliuro intitu-'

T Jado do apparerimento,& milagres dcN Senhora da

LuZj&depoisdeímpreíTotorncaefteconfclhopcrafe cõ
ferir cõ o original ,&fe dar licença pêra corer,& sé ella não
correra. Em Lisboa ij.deDezembio de 609.

BertboUmtH da Fonfeca, %uy Tire^ da Vúg*



T) OdeíTeimprimirviftaalicençadoSãtoOfficiOiCodc
**- claraçam que fe.nam teram por milagres, as coufas q
íe contem nefte liuro, pofto que em aigua$ partes delle fe

nomeempor taes,por quanto nam citam examinadas , 6c

approuadasna formado faino Concilio Tridentino,aí6'.

delaneyrodetfio.

Saraiuai

O Odefle imprimir efteliurodoapparecimento da fan-
A ta Imagem de nofTa Senhora daLuz,viíT:a a licença que
temdofanto Officio. Edepois de impreíbotraràaefta

mefa pêra íe taxar, &: íem ilTo nam correra,a 26.dcIaneiro

de 610. .

A.da Cunha, Machado,

NOsfrey Miguel dos Santos Dom Prior do Conuen-
to deíhpmar,& Geral da ordé de Chrifto :Pella pre-

2ente,& authoridade que temos de noíTo officio , damos,
licença ao Padre frey Roque do Soueral > pêra que poíla,

imprimir o liuro que tem compofto intitulado,Appareci^

mento de noíTa Senhora da Luz , em fè do qual lhe demos
afsi prezente porafsinada, & felladacom nofíb íellono

Conuento de Thomar, ap.de Iunho de 6io. \ f

Jyey Miguel dos Santospom friov.



AO NOME DA MV Y,

ALTA >E MVYTO PODERO-
fa Senhora daLuz,Emperatriz doCeo
& da cerra, Virgé May do Filho de

Dcos:dedicacoria de feu indigno

feruo, frey Roque dcSoue-

ra^profeíTo Cõuentual da

ordem de Chrifto.

E R I A coufa dcfproporcionada

Cometer aoéparo dos Príncipes,

£>C grandes da terrais obras que
jsão fupperiorcs a feu podcrj&dei

xar o Autor delias; fendo só o que as pode
leuantar. Com eftefundamento, gloriofa

Senhora,ouue quesóconuinha,ofFerecer a

voíTo nome as marauilhofas obras, que por

elle fizefles (obre a mefma natureza. Acey-

tay poiseftaofferta,&confignaya com elle

pêra que onde for aconheçampor vofla ,

&: lhe facão o lugar, que fe fora minha,lhe

não deuerião.



AO L E Y T O R,

^^W^^^i QVIaprcíétoa noticia de hualmagé tão

MmíI^ diuina,como forão fobrcnaturais,& ceie-

ftes os meos,por onde a ouuemos.E térc-

7 a õ todo o fiel de feir com aluoroço, ôc sé-

bt anre alegre a me receber efta oferta , q
lhe oftreço,pois não he de fabulas ( flores,

& fruvta com queaPoeíiafeaprefenta)nemde coufaspa

fadas,com que as hiftorias cada dia nos conuidão, mas he
de hum bem prefente,&:vcrcUdeiro,poderofoa dar a mor
tos vida , a enfermos faude, a males remédio. Que tudo
iam aprafiueis aluitres,bõs de receber : fomente o liuro,q

heo meo,porondeosíncutco;&afa.lua,em qneosoffre-

ço,pode nãofertão aceito*: não porque duuideíe lhe de

o aplaufo , com que fempre fe recebem os primeiros fru-

tos,mas porque fuy tão deígraciadocomo Caim, queof-

freceocommil faltas fuás primicias>paraquelhcnãofof-

fem bem aceitas : Quero dar por mim a caufa,&: defculpar

mc& ncarmeci tambédando a entender.Tendo eujàpo-

fto eftelitirona emprenta > & corrente na imprefsão , foy

forçado aufentarme pêra certo feruiço da obediência^ &
por não dar tão depreíFa pauíTa a obra > que tão pouca ha-

uia começara, deixei ordem com que foílè por diante , &c

fezellaíreaperfeyçãodos afétos põcos,& virgolas(circú-

ftancias tão neceílarias à leitura,como são as boas feições

de roftopera agenteleza.) Mazouuc desfalecer no zelo,

&: faltarii^fta pòtuatidade,comqucaobra ficou cõ aigus

erros:não'foháacentuaçam,&ortographia , mas tarnoé

nas palauras, trocandoíle huas por outras , comoFifco,

por Fiílco,Ocidétepro Oriente, Mão direita por efques-

da,&c. Por onde me nam pofTogabar do que Home •

ro achou ern Achiles ; Tam boa fortuna em todas fuás o-

bras,como,quenenhuapadeceo defgraça, Masexprimé-
tei

a



tei o que S. Hierom/mo difle/aládo dos fruitos da terrav

Spcsin oculislu&us in manibus.Que todos cm flor pro,

mcccm bonàça>mas depois fucede nuiyras vezes,que qu

-

dovenaao colheremfc , pegão dono mais emoccafiões

de lagrimas, que em interefles do que femeou , ou plan-

tou : Emfim ,íe heafsi , como Clemente Alexrandrina

dife , que liuros são filhos dos que os fazem
,
poflb dizer

que fuy pouco venturofo com efte meu Primo Genito. E

não meconíolanocafover,qucnão haliuro, que não te-

nha erros de Imprefsão, pois erros alheos não defeulpão

os próprios. O que sò me pode nefta matéria aquietar,he

a emenda,que como foy pofsiuel fuy fazendo com a pena

de pontos, & virgolas , & outras letras ; porquejàdcfta

maneira, ficaoos mais erros montando tão poucepois

,

nãodesfazemofcntido,comoosatomos na reftedo Sol,

que ainda queargueiros não lhe ofendem á Luz:Só auir

ta o Leicorq no ca.12 do primeiro liuro,eftàtrocada a fen

tença, que Chriftonoflb Senhor em refguardo daboa o-

bra difíc. Que o que fizefle a mão direitao não foubefle a

cfquerda. E no cap.15.do mefmo liuro,fc diz,quc eftà ago

raadiuinalmagemcomorofto virado pcraOoccidéte;o

que não tem , íenão peia o Oriente. Queefte aluitrede

boa noua acreceo a opulenta Cidade Lisboa ;
por eftar

pêra ella virada com os olhos ácclcftialRaynhajo que não

era antes que fe mudafle pêra anouaCapella,em que eftà.

Também no fegundoliuro, cap.13.que trata da coroa de
Senhora falta aeftapalaura,de feitio. As feguintes.-ptccio

fo,& riquo.No que tocaàs marauilhofas obras da Virgem
da Luz , de que efte liuro efta cheo,como o açafate de ro-

fas,auirto,q em algumas parteslhe chamei milagres,ain^

da q não eftão aprouados pello Ordinario,como o S.C^
cilioTridétino ordena; porqnão intéto difer mais por cfta

palaura milagres ; q por eftoutra.-marauilhas ; &: não fe tçr

^ 3 feita



feito céfura delias^ guardada a ordé do/agrado Conci-
lio tem algúadefculpa: poríertão ordinário na Virgem
focorrer per todo o mundo noflbs trabalhos portentofa-

mente, que foragénero de pouco decoro querer autori-

talos com efcrituras,& termosjudiciaes>como fe faz para

canonizar hu Santo: E fora não fomente pouco refpeyto

a May deDeos 3 mas também deferedito de quem fizera

exame de coufas>que não hà duuida poder fer. Por iíTo as

efereuo fiado em quam acreditadas ficão coma experiên-

cia de cada dia:aqual he tão ordinaria,quejà depois de im
pre/To efte liuro,podera ajuntarlhe folhas com nonas ma-
rauilhas.E porque o defeuido que na aprouação ouue não
pafaíTe à memoria dos mefmosfuceíTos

$
os efcreuo,coma

parte principal da hyftoria deftafagrada Imagem. Obcr
neficio cotidiano,que por ellafe recebe^ deuação geral

quefe lhe tem, acreditarão efte liuro, feruindolhecomo a

quelles que aos lados deMoyfes>lhefoftinfaãoas mãosjerB

quanto Iofuc pelejaua. Por ifío me atreuia empren^
delo, &nãoperdioanimoatedarlhe flm f poftoque .

o pouco cabedal próprio me diuertiíTedifto

algíías vezes. Mas nas obras huma-
nas fe inculcaoeftiloj nas diui-

nasSupreportudo

a matéria.



DO INTENTO EVFR
DADEDA OBRA.

Que principalmente intento^ depois da

gloria do muy altoy <sr da%aynha dos

Anps a Senhora da Lu^
y
bedefapofar

a antiguidade das coufas que tinha no-

tamis,do apparecimento de tam glorio*

[a Trince^aiprimejro que o tempo Vrúuerfal ccnfumi •

dor,deJfe de todo nellas^easfi^effe^ a conta de antigas
,

efquecidas comofaiemos quefe^ d
1

outras^que mereci-

do eterna memoriaisfepultou, dandolbe amefma anti-

guidade por jazigo. E quem foubeffe quam excelente

coufa bea memoria^ quam necejjariaa immortali-

dadedas coufas:ficarlbebia caufando magoa perderfe

a de tam marauiíbofofucceffoLomo Vlinio
ã
Solino^ ir

Quintiliano igualmentefentiramfaltarem no mundo

elT{eySyro , z? Lúcio Scipiao , como também Çyneas

Embaxador del^jy fPyrrbo>auendopor malemprega-

do nelles o efquectmento^que configo trás amorteço por

refpeico dasgrandes <sr notaueis memorias, quetiue-

rao queriamYiueJfem pêra a terem }perpetua dascoufas

ainda que ntnbua falta nosfa^em asfuás, onde eftam
as letras>'& caracteres dos Hnros^que parecefo ellesfe
te cotra morte,danificaçdo^velhice.Vois desfalecido

tudo"o mortal*? cor rutiuel por-fua naturalfraque^a^

f 4 afsp



afsi nos dão , & apprejentaçao bote viuas ascoufas

(ainda aque lias com que o mundo começou) como/e

nefia hora os obradores leuantaram delias amao^Àor-

reo Adriano Emperador^com aquellafua tam notauel

tnemoria,<& só viuem bote asgr andeças\que EJpercia*

no (T ella ejcreueo^a/si morreo Mitridates %ey de 'Peí*

io
è
com memoria não menos notauel que ade Tbemiíio*

desatem menor que o de Marco Qrajjo^antes tam fin-

guiar como a de for cio Latram (Cs* deHortenciojnas

não morreo a leuibrança,que dellesdeyxarão nosliuros

Marco Tulio
)
Qjnintilianoj$eneca,Efpaciano:j>orferf*

amemoria dos liuros^aque a morte não acomete:(rpor

eílar tão deuida e/la eterna isr immortalds obras ma
rauilbofas da gloria Virgem da Lu^, como imprópria

as coufas diurnas o ejquecimento
t foy omotiuo que to*

mou a Janta obediência^ pêra me mandar defíe à im^

prejfam todas as coufas que dejítfacratifsima Senho-

ra achajje^fsi no que toca ajeumarauilhojo appare

-

cimentojomo diuinos milagres. B com toda a dtligen-

cia,eHudo>& curiojtdade pofsiuel pretendi, emferui*

Çú de tamjanto & approuado intento,autr de tudo^aí-

fia Verdade, como authoridade ; pêra oqut inquiri de

coiifas,vr ouue as mãos es liuros,&r papeis, que de/la

matéria anta de que parte achei no cart&rh da me/ma

ca/a de 2<^oJfa Senhora da Lu^ , irpme entre $s li-,

nros antigos da confraria da mejtoa Senhora $ dmde
)à Dom Francifco de Faro, oanno de mil fcr quinhen*

tos/etenta o* /eis , mandou tirar em Jorna atguas cou*

M



fasnoUueis do âpp.tYecimento da mefma Senhora j qm
fe poferam no prologo do compremij^iofquefe^ o anno

em quefoy mordomofendo autboriçado, C aprovado

pello%euerendifsimo Arcibijpo de Lisboa Dom lor-

ge Daímeida. E afii a mefma Velhice dos Uuros,(sr pa -

peis-,comoa antiguidade da letrafjrfingele^a do eíUU

lo,emqueettá pofto o proceJfo,& original dejla hyíío

riajeftemunbapella Verdade,isr autbor idade delia , q

ládifíe S Hieronjmo
yarefpeitodo que fe deuia ao anti

go yque quanto as coufas mais tiueramjempre de annos

& Velhice, tanto mais empobrecidas eram de malícia^

C tifeas daVerdade-, por ferem mais chegadas a pri-

meira idade do mundo, que nafingelle^a he compara-

da a pureza do ouro
}
de que era feita a cabeça daquel*

laeflatua fonhada porNabuchdonofor iSendoja os

peitos de prata, acintura de bron%e,os pés de ferro , os

dedos de barro. Vindo ã/si o mundo defcaindo em tu-

dojper/abidade munuiçao,na Verdade , na fingele\a %

nasforcasino brio>napolicia,no primor.E como do d&
do dope na quella phantaUica eflatua ,indojobindo

pêra a cabeça,os metaes fehião auante\ando
y fsr chega*

do a ouro>
y
$endo ao contrarioyVindo decendoda cabe*

çapera os pés
y
que todos Vinhao defcaindo ao Ínfimo

eíiado do barro.Defla maneira quando as coufas.mais

ficam acima per idade (? annos^tato mais cm tudo são

auantejadas as que lhefcão abayxo
y
<& a nòsVe^inhas

pois aquellas menos diflayn da cabeça de ouro
y
da flor,

<ymelhor do mõdotfue eflasyqueficao no fim ísefeoria

delk.



delle. (Portanto fi^ também muyto cafojiefia matéria,

da tradiçaoyporfer antiga ; achando muytas peffcas

Velhas religiofas <&r grattes
?que com denoto applaufo a

ceitam oque aqui efcreuo pello mofino, que por tradi-

çamfempre onuiram:que não he pequena proua da Ver-

dade da hiHoria^pois lofephoJnUoriador antiguo,por

achar fiellanicoflue difcrepaua de Agefi\iao em pin-

tar as genealogiasjulga fuás hifeorias por mentirofas

<? apocriphas. Wor taes tem Heródoto as de Bphoro

Etineo, por quanto em húá me/ma coufa os aiha diffe«

rentes

-

7
naofaltado pêra Heródoto outrem

xque também

lhe achafe ejnfua hiíloria a mefma falta : que por iffo

luuenal os notou a todos de mentir ojoi , contandolhea

falta em bua defuás Satyras
>
dejla maneira.

til .

A Grécia mcntiroía , & atreuida era hifto ria si

T) Or tanto não eftirno em menos a Vniformidade&

co*icordia,qtte ha entre o qaqui efcreuoj&o que a

< tradição di^, do que poffo efiimar peraeflabijloria

toda a Verda de.Queria agora a diurna bondade^qne

afsifejatahem aceita pêra gloriafuá,& dafa~

crofántcc Senhora da Ln^comoperà edifi-

cação das almas áfeyçoadas^úr de-

uotasfuas*



DO TEMPO, E O C-
CA SIOENS EM QV E AS I MA-

gcns -da Virgem Senhora Noíía , fo*

ráo eícondidas , & da maneira por

queíe cornarão a defcobrir

emEípanha.

Otempo em que acabou o impc :

rio dos Godos em Eípanha,quan^

do os mourosvi&orioíoshião oc-

cupado íuasprouincias, depois de

vencida a batalha, na qual elRey

Rodrigo,perdeo com o nome de Rey as eípe-

ranças de cobralas:Os períeguidos chriftãos

deytadosde Tuas pátrias: Sentindo nãoíomé-
tea auexação& pezado jugo do catiueyro,ôc

doinimigohofpede^uejátiranamente os fe-

nhoreaua: masdandolhe íobre ifto maior pe-

na osoprobrios & afrótas,que os miniftros de

MaFomajfaziãoásimagcs dos Tancos, queei*

les com tanto amor áczello reuerençiauáo-

dasamadas terras, que côíoluços & lagrima?;

deixauãodeuauão coníiguo eícondidas as relí-

quias & imagens dos fantos
;
que mais facilmé-

tepodiáo encubrir dos contrários: aísim pol-

ias liurarcm das injurias daquella barbara gé-

tequeas defprezauajcqmo
;
porque com íeu ía*

uor



uor & companhia lhe defle o Cco a confola-
<~ão & repoufo ,quc a terra jà não fua lhe ne-
gaua. Foy nefte tempo o Rej/no de Portugual,

iqucde bayxo do império de Eípanha milita-

ua)oque mais tarde começoua íentir as vexa-
ções &catiueyrodoinimigO;& porque agente
poreugueza tinha tanta deuação àgtorioia Vir-

gem Senhora noíía,como particular auogada,

& padroeira íua; não auia lugar em o Rey no,

que não tiueffc Igreja de íua inuocaçao , nem
cafa, quenão tiueíTe porhoratorio a fua Ima*
gcm. Soccedeo pois que c5 os males, que Por-

tugualfentionefta fortunados derramados thri

ílãos dellc efeapauão com as imagens da Vir.

gem Santa cfn companhia : hus hião habitar

as ferras & montanhas, onde as tinhio efeon-

didas,fazendolhe antre os penedos Altares, &
íepulturas, em que com adeuação mais pura as

venerauãOjOutrosdeyxandoas antres os afpcf-

iòsm.uo»i& pelos abercos& ri Los das ferra sef

códidaSjOnde não recebesc offenfa dosinficis

hião deíterrados& catiuosdos mahometanos.

Ficou coda a terra dcPortugual chea porvari-

partes, deftes ricos mineraes, onde a deuação

Portuguez tinha efcódido o thefouro de noílo

remédio. Veio o defejadotempo da liberdade

de Efpanha,começou elRey Pelayodas mon-
tanhas,



tanhas,àremoue?da pátria osinimigos-Seguio

o catholico Rey doai Affonfo a vicorioza em
preza,forao pouco& pouco os chriílãos acqui-

rindofuas terrasrateq dom AffófoHenriquez,

de gloriofa memoria tirou do poderdos infie*

is com miraculofo esforço & vicorioías guer*

ras,efta prouincia , & Reynoque habitamos,

os mourosláçados delIe,deyxarão pellos mó-
tes,couas,& pcncdias,enterrados feus theforos,

debayxo de certas eftrellas/inacs, & encanta-

mencos : peraque fe auentura os tornaíTe cm
algua hora a trazer á terra que dcixauão,os po

íuifíem:Mas Deos,que como benigno & mife-

ricordiofo,nos queria defcobrir os theícuros á

faluação, fazendo menos cafo dos que alguns

bufeauão pêra remédio de vida-logo que ater

ra de Portugual tornou a feus fieis, começou cl

le a mo (Irar co cftranhas marauilhas & mila-

gres,asfepultadasimagés da gloriofa Virgqcó
cuy o fauor os feus chriíKos leuãtalíeos animo
fos& os olhes aoCco,&tiueflê remédio, éparo,

& refugio em feus perigos & neceísidades.Mo-

fírou logo oCeoeftas marauilhas emtcpodo
primeyro Rey dom AíFonío, quando ao feu

Almirante dom Fuás Recijunho , defcbbrio a

gloriofa Imagem de NoíTa Senhora de Naza-
reth, que auia mais de quatrocentos annos , q

naquelle



naquelle lugar eílaua efcondida. Foraoseda
li adiante achando miraculoíamcnte outras

muytas imagens di facrarifsimiRaynha dós

Anjos^om grande íntereíT: & reriíedio dopo
uo chriílãoícom cuja piedade & efmolas fe fa,

bricarao à gloria da mefma Senhora muy sup-

tuoíos templos,^: deuotashermidas,tè o tem 1
;

po delRey dom Affonfo cjuinto,era dò naíei-

mento de Chrifto de mil quatrocentos fie íeííe

ta & trcs,em que aconteceo o eftranhoappa-

reciméto de NoíTa Senhora da Luz:a cuia Imã
gern deuappellido a mefma demoftraçáo c5

queoCeo a communicou aos moradores de

Carníde,onde desaquelle tempo da perdição

de Eípanha parece,que eftauaeicódida,coma

do diícurío da hiftoria conftará.



.«hDEFRANCISCO*
de vilanova

AL a v t o r.

T Vrfue alagrande Lu^ra^gns el velo,

De quien el Sol nacio-,y vfano excedes

Al Aue,que bolo con Ganimedes
y

Que nopafa deiSolfu Vtft*,y buelo.

tPuespor tu médio reuerbera alfuelo

Lu mijma imenfa Lu^ forque quedes

Qon Trometbeo en memoria

-

:y de^ir pnedes,

Qneel burto elfuego,y tu Ululai Qielo.

Ko me efpantaalumbrar,quien delu^ trata:

Quien bufcando la Efpbera delia > ba dado

Con la Madre dei Sol, Solo me efpanto,

Çjie Vno
]
que ai tercer Qielo fe arrabata}

Tfy atine lo que vio-
7y tu eleuado

Sobre la lu% dei quarto ,digas tanto.
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LIVRÒPRIMEIRO
D O MARAVILHOSO
APPARECIMENTO DENOS-

faSenhciadaLuz.

QgAES TO%AM OS f^IKClTlOS
deíie diurno aparecimento.

CAPITVLO PRIMEIRO.

VN T O ao lugar Carnide , termo da

Cidade Lysboa , onde hora eítà hum
mofteiro de Religiofos da ordem de Chri-

ftO)Com inuocação de noíTa Senhora da

Luz,áuíahuafonte(hèaquehoje no mef~

mo lugar corre) que fe chamaua do Ma-
chado>onde os Mouros quando fenhoreauão Efpanha, fe

vinhão lauarcom aquella deuação,que com íua toi pe>e in

fame feda mahometana fe podia cõpadecer , porque por

informação dos feusantiguos i de fins efcrituras 5 &: tradi-

ções, fabiào da particular virtude, que nella auia pêra os

íàrardas infirmidades,que eíTeheDeos, como ponderou
S. Chryfoftomo, tam comum nos remédios a todas fuás

crcaturas,como geral em as crear,que doutra maneira diz
%

elle,feria faltar na proindencia, que pêra comnofeo tem r * „

de pay )íepeilo outro naícer i urco^Mouro^ougentiOjlhe Pop.cn

ouueíTe de faltar com os remedios,pois tam obrigado fica

o pav ao filho que lhe nafceo cego , como ao que em tudo
lhefahioperfeito ?pelloquenáohede efpatttar gozarem
os pérfidos mouros do mefmo remédio, que nos hoie os

A Chrif-
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ChriPraos na mcíma fonte Santa temos pêra as infirmida-

des que a todos faõ commuas. Nem fe ha d' entender ter

cila íonte alguã virtude natural feereta pera farar , à ma-
neira d' outras que ha emnoíTaHeípanha,boaspera aqué
tar, &: curar d' frialdades^&naltalia a nomeada fonteCicc
pera os olh os 5& emArcádia outra que remedea as infirmi-

Theop. li. dadesqucreiataThcophrafto^ôcVitruuio contando jun-
dcpbnc támentcd^Wãs.queha em Mefoôotamiade notaueis,

& marauilnoíos çiteitos, lenao que os milagres que então
fazia erãojà per reípeito da Imagem fanta da Luz que ef-

taua efeondidajunto a mefma fonte como ao diante fe di-

rá^ da maneira que a agoa d' outras vem tomando a vir-

tude,&íabor da raiz das eruas,terra, ou mineraes per que
paíTa>fendo daqui huãs agoas falobras,outras doces , huãs

v
'

2

faborofas, outras defgoítofas, como la os de Hicrico fe

queixauãodas fuás ao ProphetaElizeu, &: ainda alguàs ta

fuauifsimas no cheiro , que enleuadodo efpanto conta o
mefmo Vitruuio,per termos encarecidos de duas que ha
naMefopotamia. Afsife pode erer que pella agoa defta

noíTa fonte vir tocando aquelle fagrado corpo da Imagc
fanta trazia a virtude delia 3 cj então os Ímpios mouros , &
agora os fieis Chriftãos lhe fensimos , & experimétamos,

como em fm lugar trataremos largamente; &: fegundo pa

rece dameímahiítoriaantigua,tinhaafonte huãsameas

corinthias hempo!idas,elauradas,qucotcmpojuntamê-

tc com a pouca corioíidade>edefcuydo grande dos ante-

p5tffado5 3cleíbaratou 5ecomfiimmiodefeiçáo e modo que

não temos hoje delias mais memoria que a que faz.ahifto

ria pera dizer que fobre as mefmas ao tempo que jà os

mouros erão lançados de Portugal 5appareceráoperhum

anno inteiro íinaes de nona claridade>&: hua celeítial luz,

que ue de crer,pera le deícobrir eíiaua aguardando fó que
Rom.c.i? íc auíaiuííe a no yutçdfc trenas da barbara ínfidelidade,pot

que
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quelogocjafcrraçaodaobfcurainíidclidadc fercmoueo,

foy a luz manifcfb. aos Chriítãos d&Wtâfci, & auida de ro-

des por diuina. Doutras mcílras femcihantcsa cila de

Luzniarauilhofa,contadom Lucas de Tuy na Chronsca D. r.uc-

deHefpanha que nclla apparecerarnemo Ceo quando
p?i(l< ad

aaffabilidade^ebranduradahumanidade do diurno Ver- tir.3-

bo ouue d* apparecernaterra,affirmando por couíàauto

rizada d'efcrituras antiguasque no mais quieto da noute

appareceonoaltohum marauilhofo-refplandor ,
querez

à noute dar moftras de fer dia, no.q(parece)quis o Ceo íe

eotejaífemosíinaes do apparecimento da may , com os

que ouue no apparecimento do filho , pois não crão me
nosluminofos,os que fobre a fonte da Senhora ap parece

rão;8c ainda neftes ouue hua venrajem não menos maraui

lhoíaque ccleítiahcomo foy ferem vi ftos de todos perto

do anno inteiro,com tamvniuerfai eípanto,quefenáo la- *.

lana em outra coufa,no anno do Senhor de mi!,& quatro-

centos &íèfcnta&:trcs,fenãoncíl:a iuzque apparccia fo-

bre a fonte do Machado. Auia grande concurío dos mora
dores deLysboa,êcde todo o termo, c fora deile muitas 1c

goas,cc ainda de cftranhos Rcynos a-íaber daquelle cíiui-

no, &c fobrcnatural íinal,como tocados da inefma corioíirTu/* 9%

dâde,com que Merodach Rcy de Babilónia , mandou fa-

ber a Hierufalem de outro marauilhofo , que tarnbé o Sol

defy dera naqueiias partes, a conta de Ezcchias Rcy de
'

Ifraeí. De modo , que como hoje cor correm com ípiricu,

feruor,e deuação a viíitar a marauilhofa Imagem dá Luz,

aísi vinhão então a ver de todas as partes os luminofos ref

plandores q apparcciam fobre a fonte do Machado. Erao
tanto à prcpoíito-cucs lumes diuinos pêra o que ao dian -

te auia de íòcccdcr nacnxlle fígado kigaiycomo ronío as

acezas tochas miraculoías.que íofcpho hiftoriader cora,

toráoviftas no alto monte Sinay , por muitas vezes, dos

Â z pafto-
*
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paftores que nellc andauão paftorando gado: E ifto pou-
co antes que o cume do fobido monte foíle fepultura da
gloriofaCatherina;Porque como podemos cuydar , que
Deos quis preparar de cera ardente o lugar em que Anjos
auiaõ de celebraras exéquias daquelia, que teuceõ elíes

parelha na pureza,&: na eminência de Santidade lhes fi-

cou tanto por cima,como os montes ficào aos vales. Afsi

quereria o meímoSenhor,fazer preftes lumes de tochas

peraafolénizaçáodamarauilhofainucnção, &: gloriofo

apparecimento dafoberanaRaynha da Luz , que ainda

queointercíTedelleera todo noíTo,de Deos era , pois fò

c!le podia feílejalo com adecéciadiuida. Ia os naturaes

de Carnide trazião tanto os olhos na fonte , como no in-

tereíTe do Ceo, que nella fe lhes hia defeubrindo com os

diuinosrefplandoresjper cujorefpeytopofcrão particu-

lares vigias nas horas da noite, pêra que o defcuydo,&: fo-

lio lhe não furtafle algum final deites; nem perdeíTem obe

queefperauáodetàogloriofaspromeíTas. Edeziãoas ef-

pias que viao (comofempre) no mais quieto & focegado

da noite,fobre a fonte muytos lumes,como de tochas ace

zas;&os quedormião em fuás cafas^fahião logo pela me-
nhã,com nouo feruor,&deuação,à mefma fonte, dizen-

do terem fonhado que eftaua nella efeondido hu celeílial

&preeiofo thefouroro que eraja cm todos pratica com*
mua,& corrente. Outras peflbasrelatauão, q meninos in

nocétesaffirmauaõ verem no mefmo lugar hua Senhora
Apoc. 12. mUyto fermofa^q refplandeciamais q o Sol: como fe fora

a mefma do Apocalypfi, de quê també deraõ fè os innoeé

tes &: cairos olhos do Euangelifta S.Ioão, vendoa reuefti-

dadoSol.Nasquaesvifões,pofto q não façamos mais ca-

io, né peçamos mais a edito do q fe deue ao teítemunho

dos q diziào,as teuerão; con tudo os efleitos forão de efti-

mar;& os lumes das tachas, q realmente todos vião febre

a fonte
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a fonte deícobrem 5: aclarão a verdade das maisvifões-

Neítemefmo tempo, que era o anno do Senhor de mil,

&rquatrocentos^&íeíchtaô£trcs 3emqueíe falana neíte

íinaesmiftcriofos,&diuinos >eftaua ctitkro em Aíricahú

homem chamado Pêro Martinz de Carn ide : Srcírando

padecendo na prifaõ as crueldades^queos catiuos fieis cu

Ílumão receber dos imigosde ChníTo,foírédoas eilecom

amãíidáo,que a paciência Criflãíe preza moftrar em íc-

meihantesa&os , comincrediuel prazer de rofto Ih eap-

pareceo a May de Deos como afíazoado fruito daquella

paciência que.no bom home florecera.Recebeoodeuoto

a Santifsima Senhora, com aentranhauel deuação que

fempre lhe teu era: a May de DeGS , como banhandoíe na

alegria>quc via ao íeu querido feruo coma fua ccieftial

prefença,nao lhe quis abreuiara Viíaõ,porlhe não abre-

uiar aquelles edeftiaes júbilos &goftos, mas por eípaííb

de trinta dias continuos o vifitou:ondehedccrerqnelhe cantic.4.

não faltaria a ferenifsima Raynha com aquellemeidulcif

íimo,quco diurno Efpofo dizdiftilaõ feusbeiços;nemcõ

aquellas diuinas confolações,que faõfegundo S. Bernar-

do,os vinhos da ccieftial adega: onde como a meíma Se-

nhora diz, íeu efpoío ameteodepoíFe.Em todoefte tem-

po o inftruyò a Sacrofanta Senhora,de tudo o que por feu

meyo detriminaua fazer,nafeguinte forma de palauras.

Filho confolate.eu te liurarei deite catiuciro eni que ho-

ra eftàs:&; como teiiurar,inda que íejas pobre, de de paré-

tes necefsitados,não deixaras de fazer o que re agora di-

go: Iras ao lugar de Carnide no termo de Lisboa , donde
es natural,& farmeàs íbbre a fonte do Machado huaher-
mida como tu poderes,& fera â inuocação de fanta Ma-
ria da Luz. por fer efte o nome queme conuem, & de que
meuíílhohcferuidomechamc:Neíreluearha defer meu
nomegloriricado;honrrado, &augmentadocomrniiycas

A 3 maraui-
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maraiii!has,&milagres,quenelle ferão feitos por minh
interfeção^em muitas peíToas denotas. E quando chega-
resja la acharas de minha luz &: claridade os finaes, que
teus naturaes hoje vemfobre a mefma fonte do Macha-
do:ahy acharàs(bufcandoa)hua imagem minha, a que fa-

rás o que te digo,&: nella moftrarey eu o que fou.

QVE SO^TE ELJIJVE HOMEM
fojfe fero Martinho* do tempo an

quefoy catiuo*

N
C A P. II.

AM era de nobre fangue PeroMartinz,mas depays
humildes &c pobres,queeítes faõ os legítimos def-

cendentes do homem que Deos formoudebarro cõ
íuaspropriasmãosjauendo S. Agoftinho, que a nobreza

& fidalguia em que depois fe aleuantàrão &c poferão os ho
mens, fora gerada da opinião própria de cada hum, em
perpetua herançadaquellc atrcuido &: defeomedido pé-

famento,que Adam teue,de querer fer como Deos. Por
onde fe fenão ajunta virtude à nobrcza,pera que lhe dè lu-

ftre& valia,pezo &c fer folido ; ha S. Paulo que a nãò ha de
€©r. ij, admitir Deos das portas adentro de fua gloria : pois não

hecouíà aquém deua premio &: galardão por reípeito de

obra &: feitura fua:antes por ferfilha daquellapreíumpção

que contra ellc teue Adão, lhe eftà merecendo caftigo de

condenação eterna.Sò ao que fe preza de fer filho da ter-

ra dará o mefma Senhor â da promiíTaõ , que heo Ceo
por quanto feve como obrigado aremedear > &: ainda a-

gualardoar aquelleque formou da terra cõ fuás próprias
$3 *' ?* mãos. Alcança ifto o fabio Salamão , &: deceíTe logo da

opinião de Rey fazendoíe tão comum com todos os ho-

mens
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améns em nafcimento,que não diz de fy mais do que pode

dizer o ínfimo dos mortaes: Eu mortal homem femclhan-

te a todos, da geração daquelle que foy gerado da terra.

A em que Pêro Martinz nacco, foy o lugar, Carnide ; aqui

íecriouatê que tendojaidade pêra buícar vida , fefoyao

Alguarue,onde caiou com húamolher chamada Inez A-

nes;& tornandoíle com ella pêra Carnide, viueoahy por

tempos. Dizemalguns que teueofficio demoedeiro, mas

o mais certo he,que viuia de fua fazenda como melhor po
dia:quefegundo por tradição fe praticou fempre, era mo-
derado, &parco,fezudo,&: de grandes moftras de Chrif-

tandade.DandoíTenelle (com fer de baxa forte) também
a virtudecomofe fora enxertada emhua peííba de illuf-

treíàngue;queS Hiríneo muyta diferença acha navirtu-

de com nobreza,da outra fem ella(fe he licito dizerfe que
anda hua fem outra)porque como a nobreza de fy feja po
derofa pêra aleuantar os eípiritos à peíToa , & cõmouela a

'

fazer obra gensrofa dcprimor,de brio, & de eterna fa-

ma:fe fe ajuntar à virtude, com íàbida ventagem, a fará fer

maisobradoradegloriofos effeitos,que a outraa quem
falta ajuda do fangueilluftre.Que por iílbfaõ Paulo, com
deyxar em fua conuerfaõ tudo aquillo que erade Saulo, fò r.Cor.i^

reícruouaeftimaemquefetinhade fer fidalgo Romano
á conta de entend^bem quanto lhe auia o bom fangue

de ajudara graçadMna que recebeíTe:Eafsi depois de ja

feyto Meílre das Gentes, efereueo hua carta aos Roma Rom.n.

nos,emquelhetornaa fallar em fua fidalguia , corno pre-

zandofe della,lançãdojuntaméte em roíío aos Hebreos q
fendo ramos detãoilluftrc troco como fo.yAbrahã,lfac,&

Iacob,viefsé a dimitir da fê da religião Chnftã, & da adora
ção do verdadeiro Dcos,.confentindo que os gentios lhe

focedeíTem na Chriírandade : fendo gente de tão diffe-

rente caíla da fua, como he o azambujeira da oliueira.

A 4 E pelo
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E pelo mtiyto que na miliciaChriftã pode i nobreza & ilV
krffce fangueajiKlaravirtu.de,vierào os Papas &Iurifcon~
íultos acítimarena cm tanto , como confia da lcy paxlius

l. e íu? g-,
cjc jnccncj IO m jna gr naufrágio. E da Iev ínterim: C.dc

aencníoribusciuitatu. E ainda como íe vè do qefercuco
o Papa Liberio. Mas afsi como he digno de glorioía fa-

ma, òhomeíinho debaxa ferre , que ganha por virtude a

nobrefa: afsi he digno de vitupério òc afronta, o que por
falta de virtude perde a nobreza que tem por fangue.

Também dize que era PeroMartinzde eftaturade cor-

Seneca, P° pequenorque Séneca não tem por defeito no homem,
ípiíW*. antes por perfeição; porque diz, que pretendeo a nature-

za fazer que o homem fóífe fomente entendimento , 8£

como lhe não fofse pofsiuel fayr còm feu intento fem
lhe dar corpo , que trabalhou quanto pode por lho dar o
mais pequeno;& afsi quanto hú homem tiueíTe menos de

corpo, mais tinha de entendimento , &: ficaua fendo mais

homem. Porem como Séneca diíTeiTeifto , efereuendoa

hum feu amigo confolandoo de pequeno , nãolhetome-
mos o dito por de Philofophoverdadeitojmaspordeami

go aíFeyçoado:queo mais certo he todo o eftremofer vi-

ciofo,&:poderfer tão pequeno ohomem que fejadefey to;

&també tão alto, qfejamõítro;flcãdoadiuidaporpoção

entre eíles dons eíhemos, fendo a efi^oura dehu home per

feito. Quãto ao tépo em q Pêro Màríinz foy catiuo,não

cõítamais doq podemos tirar por cõje&uras,&cõfronta

ções dos en cõtros &: guerras, q naqlle tépoPortugal teue

cõosMouroSíComofoy noannodemil & quatrocétos òc

trinta & fcte,vinte&dous anos antes qos lumes appare-

ceílcmfobrea fonte do Machado;iio qual anno Reynan-

dodom Duarte paífarãoà Africa os íffântesjdom Fernan

do,&dom Henrique filhos delRey domloão Primeiro,

com hfi exercito de quinze mil homés, determinados a ca
quiftarena
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quifrarem a cidade cie Tanger,& gàiihala por força dear-

mas:à imitação de (eu vi&onoío pay, q poucos annos auia

tinha entrado cõgloriofa fama a cidade de Ceita. Mas
aos combates que os IrTantes derão àcidade,aeudio Abda
lac Rcy de Fez em focorro da propia cidade &: dos cerca-

dos^trazendo configoZalaucnzala, cuja fora Ceita; pòs

cm campo íeiícentos mil homésdepc&: nouenta&feis

mil de cauailo.Comefta multidão de mouros tiuerão os

noíiosalgíis encontros,nosquaescançadosja de vencer,

forão faltando do numero de feição, que lhe foy forçado

vir a partido,que osMouros deixaíTem embarcar três mil

Portugucfes,que eftauãoviuosjôdheficaíTe em reféns hu
dos InrTantes,atê lheentreguaré Ceita. Aceitou a forte o
fan&ifsimoXfrantedom Fernando,que quis antes morrer

em reféns & entre mouros,que confentir fe perdcíTe Cei-

ta, &: fe entreguaíTe a infiéis a chauc principal &: feguran-

ça de toda Efpanha. Ou podia fertambecatiuo no anno
de mil & quatrocentos cincocnta&noue, quatro annos
antes do aparecimento da fobre natural Imagem da Luz,
no qual anno el Rey dom Afonfo quinto paíTou à Africa,

com tenção deentraravilladeAlcacere Ceguer: na qual
jornada ainda qu£ lhefocedeoprofperamente, com tudo
no anno de niií,quatrocentos &: feííenta ôí três, que foy o
anno do aparecimento da glorioía Senhora, teue alguns

defeontos. E também podemos dizer , fe poderia catiuar

neftemeyo tempo em particulares caualgadas, como acõ
teíTe cada dia aos fronteiros de Africa,& aos vezinhos do
Algarue , donde Pêro Martinz tinha fazenda de fua mo-
lher.-aqual coita ordinariamente os mouros correm com
íuas fuftas,&: leuão dalli as prezas que pode pilhar. Ain-
daque falamos tão incerto do tempo em que Pêro Mar-
tinz pode fercatiuo, não desfazemos na certeza dahifto-

riarpoisa fuftancia delia toda eftà em citehome fer prezo

A j pelos
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pelos mouros, &: vifitado na prifaõdaGloriofa Senhora
da Luz, &: por cila trazido miraculofamentc a Portugal:
o que temos çor infaliuel,comodos dous feguintes capí-
tulos confiara.

Te que maneira Nojfa Senhora da Lu% apareceo rm

prifaõ a ^ero Martin^ísr o inftruyo do

que ama de fa^er.

o
C A P. III.

QVE anda em pratica,& tradição comua, &an-
tiguahe,queamcímaimagemda Senhora da Luz
aparecera a Pêro Martinz verdadeira & realmente,

da maneira que cllc a depois achou,&afsi lhe falara. Mas
como não achei eferituraque autorizaíTe cite modo dea-
parecimento,ainda que achaíle bem autentica a forma aa
tecedente de palauras fer a meíma, que a fenhora lhe dif-

ferajnão citou tanto pela tradição, como pelo cftilo ordi-

nário do Cco,qhe comunicar em fonhosfeus myílerios,

& diuinos thefouros aos homens. E iíto pofto q fo a Deos
conucnha,fcgundoaquelleteítemunho de Iob; quando
os homens dormem , abre Deos as orelhas dos varões , &:

leb-ih cníinandoos os inítrue em do&rina; tãbem parece que íc

pode crer o comunicaria à fua facratiísima Mãy; de modo
que podemos cõ fundamento cuydar, que em fonhos ap-

pareceo,& tratou a celeftialPrincezadaLuzcõ ofeude-

uoto Pêro Martinz; Ainda que parecerá a algué coufa ma
rauilhofa, peregrina, Sc fora de v zo, tratar a Princcza diui-

na negocio tàe fagrado,&de tantos eípirituaes-intet eíTes

peraoshcmcns,ccmoodefuagloriofainuenção, ^apa-
reci-
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rerimeto,comhú home que dormiarpois não parece pof-

fiuel poder citar ncfteeftadodiípofto, & hábil pêra rece-

ber coufasdiuinas, quando cilas requeré defy vitiezade

efpiritos,& aplicação toda da pcflba(o que moueo aos ef- Aue foper

crirores fagrados bufcarem a rezão diíto nos fonhos cau- iib.de dmi

fados por Deos afimdenosdefcobrirfegredos,')Quepor *riftot-

tanto Auerroes,ainda quefenãoatrcuea cõtradizer, que

aprofeciapofTaferemfonhos,dormindoo Prophetamc-

ga porem, quepoíTao homem por eftemeyo alcançaras

artes,& ciências efpeculatiuas : por fe não poderem faber

comoeliediz,fenão obrando os fentidoscom aplicação,

Òc viuezaimas foy erro em que deu fallando tãogeralmen

te femrefpeitarà omnipotência diuina, pois nasíagradas

letras temos exemplos referidos de Adão, Salamão, Da-
niel, òc dcmuytos outros Prophetas,*aos quaes Deosin-
fundio fubitamente, &deimprouifo ciências varias fcm
queosfen tidos exteriores obraflcm, por falta do tempo, ^

r
!

ftot^/

quelhetomauaabreuidaderPoriíio, tanto melhor philo- fonnijs.

fophou AriíioteIes,quanto forão mais fáceis as rezões co-

que facilita, oqueá Auerroes pareceo dificuldade. Diz
que qualquer mouimento ainda que pequeno,& brando,

mouendo o animo do que dorme tem grande força pcra

commouelo, 6c imprimir nelle tudo o qucíe lhe offerc-

cer,porcaufadoíilcnciodanoitc, rcpoufòjfocegò, &;o-

cio dos fentidos exteriores , defembaraçados por então

detodásascoufas,quecoftumãoperuertera atenção , &
efpiritos dalma : Que como os taes fentidos , fometidos

no fono , deixem o corpo como morto : não fentimos as

coufas,que fora de nos eítao pêra que ajam de empedir, o
que em nos interiormente fe obrar . Deitas mefmas pa-

lauras ariftotelicas inferio o do&iísimo Frey Ioão Ba- pjoío Bi
ptiftano quarto liuro de fuás demonftrações catholicas, 4.1i>*a.y*

quamconuçnientifsimamcnte enfinaDeos aos homens,
no

m
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no quieto repoufoda noite, quando eftao occupados
cmfono:6cnãohaqucmimpidaodiuinocolloquio. Por-

que quanto mais apartado cita noíTo efpirito da conucr-

íàção,&: companhia dos fentidos exteriores,'^ do comer-
cio ; &: trato do corpo, tanto eftá mais forte, difpofto ,&:

agii pêra entender as couías diuinas: &cm ofonoquehe
imagem,& reprefentacão da mortc,parecc que a alma cm
algfia maneira cftàliure da corrupção do corpo , òc obri-

guações fuas:& quando não de todo,ao menos fe defoceu

pa,&:dcfcarrega dellasalgum tanto, quanto à operação

dos íentidos.E em a May deDeos inftruy r a Pcro Martinz

por cite mcy,o,&: modo,moítra quãto mais poderofahe òc

pnuilegiada por particular dom de Deos,pcracnfinar, &:

inílruyr a alma,qucnenhua outra peiToa humana: porque

ohomem ahomem naturalmente fallando, não podeen-
íinarfenão ouuindo,&: obrando igualmente comos exte-

riores fentidos;afsi mefmofemoftra ter Deos dado por ef

tepriuilegioàtal Scnhora,q como inftrumcntofcu tenha

dalgum modo ofupremo império em to 'asas potencias,

& faculdades do racional efpirito , &: fenhorio (obre toda

a natureza criada: como também outro caminho maisal-

to,&:defuiado dohumano,por ondepoíTainftruyr ao ho-

mem, &; fazei lo fabio. E porque ha íonhos bons, afsi co-

mo os ha mãos, de duas maneiras fe podemeonheceros
que forem diuinos&fantos. A primeira pela grandeza,

8c excellencia das coufas que nelles (c reprefentão: a fegú-

daporhuaintcriorluzcomque Deos alumia, & illuftra

a alma; 6c de tal maneira afeiçoa a vontade, &c certefica*,

peílba, que clarifsimamente julga & conhece que Deos
Grego. 4. heo Autor delles. O que íaõ Gregório eníina com as

VúzQ.tf, feguintes palauras : Os Varões fantos entre as illufões

do Demónio , & as diuinas rcuclações differençam.

as vozes , ôc imagens das yiCõcs , com hum intimo

goílo
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gofto,cordeaiprazer,&: fabor dalma : comefte fabem, &c

conhecem o que he do efperito bõ & fanto ; & à falta deU

le,entendéoqhedoefpiritomao, & enganador. Ecomo
noflb lume natural nos faz q euidentemétc vejamos a ver

dade dos primeiros princípios^ q fcm detéçaalguã,pau-

za,ou fylogifmo coníintamos nella:afsi em os fonhos que

procede de Deos,a luz diuina,qilluitraasnoflas almas,as

dota de tal firmezà 3 &: infallcncia,q certamente cré, & en-

tendéque os taes fonhos faõ verdadeiros, & diuinos; Por

tantooEceleíiafticonosamoefi:a,quefe do altifsimonão

vier a vifíta,não demos noífo coração aos fonhos.Sobre ef

tas diuiías do bõ fonho 3 he o juyzo &r determinação dal-

greja fem a qual nimgé acertará aceitado o fonho ou reue

lacãoporboaôcdeuina. Hvpocratespòs duas maneiras

de íonhos verdadeiros; nus naturacs, q procede dos prin- & $omm
cipios interiores anòs:&: có eftes cuyda,q íè afsinallaõ, &
demonílraõasboas , ou mas affeições do corpo animal,

cuja interpretação pertence aos Medicos,& Philofophos

naturaes. Outros faõ diuinos dequeDeos he caufa, &íig

niíicão alguns memoraueis,& notaueis fucceífos. Platão, PIa - in c^

refutado por S.Agoftinho.&antes delle Empédocles, & Sug.libr.

Pithagoras tiuerâo pêra fy,que todos os fonhos verdadei- de í*""-

ros erãocaufados pelos Demónios poftos de por meyo &££?***

entre o ímmortal, & incorpóreo , não chamando aqui cf-

tesPhilofophos aos efpiritos maos,Demonios,comolhc$
nos chamamosrknão o que outros chamarão intelíigen-

cias,&: nos os Chriftaõs, Anjos , porquanto* Demónio,
que fe diriua da paIauragrega,dxmon,f.ignificao mefmo
quefabio. Anftoteles nega, q alguns fonhos procedãode
I)eos;aindaquediz,os verdadeiros feré,ouhunsnaturaes ^'om»'
fmaes,que procede de coufas naturaes, aos quaesatentão,
&: cõfiderão osPhilofophos,& médicos:Ou faõ como hus
princípios daqllas coufas , q acordados auemos de fazer.

Os
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Os Stoicos tf es çaufas punhão dos mefmos fonhos verda

Qrc
deiros^DeoSjaofado^&à natureza dcnoiraaima,queti-

DíaLc/^s. nhãopordiuina.Tresfao também as que aponta o grande
Gregorio,ou procedem de rep!eção,&:abundancia:oufra

queza,&;defc:ito;ou dos precedentes penfamentos,&:cuv
dadosrou per illuíâm do Demónio :oujuntamente per il-

luíam do Demónio,& penfamentodohomé:ouperreue-
laçãode Deos:oujnntamcnte perreuelaçãode Deos, 5C

reuelação do homem. As primeiras duas maneiras de fo-

nhos todos as conhecemos per experiencia:as outras qua.

cro,emas fagradas letras as achamos,porque fe oroííòin
femal imigo muytas vezes nos não enganaíTc com fonhos

&:'illufõcs vãns,nunca diífera o Eccleíiaíhco , que a muy-
,, , tosfizerão errar os fonhos, &: illufoés vãns: òc Deos não

Líuic.c.i9 mandaracm o Leuitico , quenao deliem por agouros,ne

credito a fonhos $ &íc outras vezes não procedeíTcm do

Ecdef. ç. penfamento>&: engano juntamente de Sathanas; não diC-

fcraSalarnão:os fonhos feguem aosmuytos cuydados : &
Gcucf. 31. fealgúas vezes os taes fonhos não uaflem de diuina reue-

lação,não fc vira nelles lofephantcpofto a feus irmãos, &C

fc alguns nãotiueílcrnfua origem do penfameto,&:reue

-

Daniei.2. lação,nãocomeçàraDanieitunterpretaro fonho deNa-
buchdonofordaraizdefcupenfamcnto,dizedo: TifRcy

começaítc a rcuoluer em tua imaginação o q auia de.fuce

der depois de ty. Sabidas eftas differenças de fonhos, òc

dadas as caufas porque Deos nelles muytas vezes defeo-

brefeusfecretos, õrviílcaac homem: não fica a ninguém

rezão deeftranhai,poder PeroMartinz nelles icr inftruy

dodallaynha dos Anjos , antes hebem creamos fer cíle

modo ineífablc porque recebeotãgrande meicc,&ífauor

doCco;poishcoordinario,porondcos homês alcanção

as femelhantcs coufas. Ainda quefegundo íe colheda fa-

o-rada Efcriptura^ajanifto maneiras varias, porque algíí as

vezes,
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quando algum home efta defmayado com algum infortú-

nio , & infeíicefucelib, Deos o excita, mouc,& amoefta,

em lhe fazer aprender alguãcoufagrandc,dandolhenella

efperançadeproíperomii,comofeviocmGedeon, fifltt-^ .,

das Machabeo: Outras vezes o efpant°a,& atemoriza, pc^ u*ch!l.

ra o retirar dalgum mal que eftà pêra fe fazer : afsi como *»p, n.

fez a Abimelech , quando tinha vfurpadaa molherde A- ^

braham:&:aLabão,quando hia no alcance de lacob com
en"0,

intento de o afrontar,& oprimir. Ncfte fentido entende Gcnef# .

S. Hieronymo aquellas palauras de Iob , efpantarmehas

emvizões,&:me feriras cõ terrores. Muy tas vezes també

aconfclhaao home.nos meímos fonhos, do que lhe con-

ue fazer, ou euitar:tacs fôramos fonhos doíancto Iofeph,

Efpofo da Sacratifsima Virgem,& "os da quelles três diui-

nos embaixadores da geiniiidade,os Magos.E não fòifto, M att 2

-

mas ainda os enfina, cc lhes dà ciência de couías. Por

qualquer deites modos de fonhos,que não íejaodctcrror

éí cfpanto feria o com que Pêro Martinz recebeo amerce
da Senhora daLuzjcomo a Gedeon o animaria nos traba

lhos,quena prifaõ padecia,enchendoo das efperanças do
felicifsimo,á:glorioíofim,queauia de terfeucatiueiro:&:

como a outro Iofeph o Anjo inftruyo cm fonhos do que
auiade fazer acerca do menino Saluador do Mundo : afsi

inftruyria a eíte deuoto a mãy deííe Iefu, do que també cõ-
uinhafifeíTe. E não o inftruyo per fonhos allegoricos, que
fignificamas coufas perfíguras,&. femelhanças , como a-

quelles que teuerão Pharao, &Nabuchdonofor , que por
ilfolhesforãoneceíTarios interpretes, q os declaraíTem,

mas erãofeus fonhos tãoclaros,&:cheosdeluz,queperfy
fe declarauao ao entendimento , &fe communicauao co
marauilhofa noticia a alma,&: mães interiores íèntidos,co

mo foráo os fonhos de Abimelech,Labam,Iudas Macha-
beo,^; dos três íantos Reys magos, fazendolheDeos per

mcyo
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mcyo da glorioza Princefa > tudo tam prefcnte às poten-

cias da alma,quanto eile con folado de celeftiaes alegrias,

pellacertezaqueo coração lhe daua do que fonhaua. E
ainda que efte modo de apparecimento, fejacomo confia

de tantos lugares da efcriptura,tão vzado do Ceo: nam de
fcftimemos con tudo tanto à tradição antigua, neíte parti

cular,da Senhora da Luz,que não creamos pocter apparc

cer àmefma Imagem Santaem forma &c poíturaviíiuel;

pois não contradiz à rezão,antes o parece que trataria cf-

ta Senhora por todos os modos mais fauoraueis , com cite

deuoto,quando chegou a merecer feruirfle delle tão gla-

riofà Princeza cm feu miraculoío apparecimento.

QOUO J^O SS A SEKHO^J V J
Ln^ trouxe a Ter o Martin^ do catiueiro

miraculofamente.

C A P. 4.

DEPOIS daquella gloriofa,& fobrcnatural vizita,

que no cárcere Pêro Martinz tcue da fuprema Se-

nhora per trinta dias contínuos cõ aílas prazeres,

&jubiíosdalma,&:cordeaes Gõfolaçõesdeefpirito ; fc a-

chou miraculofamente em fuaterra,&: cafa,liurejado pc

nozo catiueiro:da maneira que a mefma feraphica Senho
ra lhe prometeo que faria , &no feguintecapitolofeverà

por teftemunhodomefmodeuotohomé, ainda que nos

não confta dò modo que a gloriofa Princeza teue em o tra

zenapplicãdo eu nainquirição diífo baftante curioíidadc,

não perdoando ao trabalhomias como o tépo gaíl:e,&: não

reítitua,fempre nos deixa defenganados de podermos tor

naraaueroquehuavez confumio; porediuia de ferpor

algua das tres maneiras miracuiofas ,que os Thcologos
apontam:
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âpontãorou o traria pelos arcs,como o Anjo ao Propheta Dxnt4t
AbachucembrcLiecíparíoaHabyioniaioucmhuniinftau

íe,pondolhecaa mcíma exiftencia 3que tinha cm Africa:

outrazendoo a mefma Angélica Princcfa por todo o ca-

minho, de maneira que lhe íícaíc tam fácil,como fe o trou

xera pela mão da terra dos mouros ate Carnidefem mole

ilíadas jornadas. Mas ais i comofe todo o caminho fora.

hum brcuc,& apraziuel pai!eo,fe viffe o bomhomem dei

eançado emíua cafa:pois niíib eftào milagre:Porque tam

bê neftes noílbs tepos íc vio trazer o Demónio em breue

eípaílb alguns homens de Caítella,da índia, & de outras

partes muy remotas a Portugal: mas foy à eufta da vida

dos mefmos , que vindo çanfados , &: esbofados do cami-

riho,&davialenciaqueoimigo lhe fazia pelos apreílar,

nãoviuerãohumdia natural.Contando Alexadreab Ale ^j
11
*^

8

xandro varão do&ifsjmo,&degraue autoridade., que e.m u .;j,

hum lugar de Itália,o qual não nomea , foy preío injuíla-

mente hum homem,que vendofe no aperto da prifaõ jar-

retado,fobre eftar carregado de ferros fem remédio nem
confolaçãohumana,defeípero.uatê do diuino-íòcorro: ô£

polia falta em que fepòs das diuinas eíperanças le entre-

gou ao Demónio com partido que o auia de tirar daquele

infofriuel carcere:o que fez logo o infernal ininiigojafo-

brcpartidofeytorporétudoà cufcadotrifce, ôz miferatiel

homem,comoconfta de híía informação ,&:teílemunho

queellemefmo.deudocafo*, relatado na forma íeguinte

pelo mefmo Alexandre.Como eu foíle pofloemocaixe-
remedonho',<5r terribel,chamei de deíeípcradoaoDemo
nio,o qual logo meapareceo em figura eipantofa , fc feyk
íima:&; concertado com clle que me auia delhirar,íabita-

mente me vi Icuár daquellc lugar fem íaber como, per hus
lugares rerriucis,tempeftuofos,fombnòs., triíles, de te.iie-

brofos:Eume£motão atormentado me achei, qi:c depois

. B de
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de o Demónio me deixar, não cobrei mais forças. Eaísi

tcftemunha Alexandre,quc ficou eílehomem, no pare-

cer,&rilofomiadoroftotão medonho, que fua própria

rnolher, &: parentes quafi onãoconhecião,tendoa cor
pcrdida,os olhos encouados,&: fornidos, a poflura do cor

po defcompofta,os membros efpafmados , &: entropeci-

dos,feito hum defpojo do diabólico contrario : demodo
que por cuftofo preço teue o miferauelhomem a liberda-

de.Heperafaberneftescafos,quecomo o Demoniofeja
por natureza tão Anjo, como os que gloriofamenteviué

noParayfo,podianaturalmentetiraracfte home da pri-

faõjcomo pode o Anjo bom tirar a S.Pedro do cárcere: &
afsi mais trazer o outro da índia a Portugal embrcueef-
paíTo:como do outro Anjo conta a Efcriprura, queleuou
AbachucdeludeaaBabylonia; Mas cita diferença fica

a ' 14 ' entre o demónio maligno efpirito , & Anjo celeftial,

que o demónio nãopodcforrar,osqueleua de fua mão,
das moleftias do caminho : antes lhas acrefeenta cõ a for-

ça que lhes faz pela velocidade do mouimento com que

os lçua:& qualquer outro efpirito Angélico obrapor ter-

mos tanto mais diffeFcntes, comofuaues , por quanto o-

brammiraculofamente,pois tem parte nos thefouros de

Chrifto,dos quaes o demónio não pode vzar por eftar fo-

rada herança do pay celeftial. Por tanto quando aglorio -

fa,&Sacrofan&a Senhora da Luz (pois tanta parte tem
nos thefouros dagraça) liurou ao feu deuoto do cárcere,

òc o trouxe âfuaterra,& cafâ,foypormcy<sfobrc manei-

ra fuauifsimos,& tão fobrenaturalmente brandos, que aí-

£ ficou obom Pêro Martinz defeançado, por fim de toda

efta compridajornada,comofe a diftancia de Berbéria a

Portuga) foíTefò o efpaífo de húa cama de rozas : onde o
caminho que fez ficaífe fendo hua volta que ncíTacama

deu pêra mor defcanço.Ehede notar,queo trouxe a mi-

raculo-
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raculofa Senhora cem os mcfmos ferros, quchotiuerão

piczojerão húas cadeas groílas,& huns grilhões,que muy
totempoeftiuerãona hermidaque fefez à Senhora de-

pois de aparecida,em proua Sc moftra do in figne milagre:

&por defcuydo & pouco tento dos que à adminiítrauão

dcfapareccrão,mas indahojeàpeíToas quedão deilesfê:

&com ferem de pezo grande, não forão a Pcro Martinz

pelo caminho demais pejo,&: mor moleftia do que pode- hícccb.2/

rãoferaHieremiasascadeasdepao, que traziapor man-
dado de Deos lançadas ao collorou do que pezarão a San Uàk. h>

fâm as de ferro com que feus imigos Philiftheos o prende

rão,quc como fefòfo-rão de finas linhas, afsidiz aEfcrip-

tura diuina,as fentio,&: como taes as quebrou, &: fe foltou

comfacilidade dellas.Bcmeranão fentifle o rigor do fer

roo dcuoto Pêro Martinz , quando em fy fentiaaSan&a

& amorofa brandura , com que a Raynha & Senhora da

Luzotrataua,&fauorecia:antesas cadeascntáolhe ficaf
E

. *

fem no ornatocm q ficarão ao fumo Sacerdote Aarõas q
lhe Deos mandou por nas roupas facerdotaes, & ainda na

melhor parte dellas,que era o racional Efte foy o primei-

ro milagre q a Senhora da Luz fez cm principio dos mais

que ao diante auia de obrar,do qual fe conferua hoje ame
moria em hu fermofo paincl,que cftà na mefma Igreja da
Imagcíancta tirado & copiado por outro quehanaclauf-
tra do Mofteiro : emosquaes eítà a Senhora pintadaem
maneira que parece eftar falando cõ Pêro Martinz, que
em pofturaaffeituofa,&:deuotafica olhado pêra ella,tedo

aos próprios peis os grilhões , & cadeas feitas em meudos
pedaços como infignias & moftras da mercê que da Em-
peratrizdaLuzreceberarpoisdasmercçs do Ceoindaas
menores circuitadas delias faõ de eítima. Eradeuido tão
iníigne milagre ao marauilhofo apparccimentodaglo-
riofa Virgem , por quanto as eouías , que fam como

B t caa
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efta, marauilhoías \ Sc 'extraordinárias ninguém as ap-
pròuà ( depois da fé diurna) &C fazpoisiucis ao entendi-

, , ,
. mento,fenãòfáo osmilagres,que asconfirmão. Comocó

io. os que Deos obrou diante de Moyfes,o perfuadio quefò
ellebaftaria pera libertar o pouo Ifraeliticò do JEgypto:
parecendo dantes ao Propheta coufa tão impofsiuei , co-

mo he ao parecer h-ufó homem acometer,&: vencer muy-
£Tod. 3. tosque no esforço fcjãoLeoéns,&: na fereza Tygres. Co

milagres também imprimio nos peitos Hebreos a eftima-

ção,que queria deíTemàleydiuina,perMoyfes promulga-
dajquefcgundofetirada do&rina de S.Paulo, deDeoscíi
ftumara abonar fuás coufas cõ marauilhas, vierão os ho-
mens a nao terem por diurnas fenão as que cõíigo trouxef

fem as taes marauilhas; fendo nifto os judeos tão Angula-

res, que delles Cós aponta o diuino Apoftolo efte erro. A
Chrifto pedirão milagre em o templo, quando nelle derri

ioan.2. bou as mezas dos cambeadores,& lançou fora com poder

&: Império de Senhor, Sc Iuiz fupremo todos os que ven-

dião Sc comprauão:não tendo por baftante proua da diuin

dade do tal Saluador , a mageftade Sc dominio com que os

lançaua com hum azorraguerora. Sobre tudo lhe pedirão

• pormoftras della,milagres:dizendoihe, que final nos das

-

&utt.'2.
p era fazeres com tanto fenhorio ifto que fazes , comoíe
foras noiTofuperioríafsi mefmo pediam os Pharizeos ao

mefmo Senhor íinaes do Ceo em proua da do&rina que

lheouuiao:a maneira que o gentio Achaz os pedio ahía-

Êiáic.é. yas pera dar fe ao que ihepregaua.Pcdios aquelle grande

-

CapitãoGcdeonaDeoSjperaíeperfuadirao que lhe de~

zia auia elle de defafrontar o pouo Ifraeliticò da tyrania, q
os Madianicas lhe fazião : faz Deos tornar atras o Sol pe-

ra que Ezechias crea a Eíàyas Altera os elementos no Ai-

.

gypto, torna as sgõãs em íahguejcria da terra rans,tira dos

lires .mofquitos,pcra íc dar credito a Moyfess chegando a

-, coufa
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coufaarcrmosdc dizeraEfcripturaqueperao Prophcra n
ter autoridade,& credito no que chxche, craneceíiano q
cõ milagre o confirma íle. Aquém íc efeondiaá úmclida-

dedeElias?nao oconheceo com tudoportalaqucllamo

lherde Sarepta,fcnão depois q lhe refucitou o filho , me-
teudoa no conhecimento a marauilha,íegundo íeu tcíte-

munho:Agpratenho,diz,cntendidoemoquefizefteque j.Reg-.t/.

es varão deDeos.Não ha duuidaferé neceíTarios milagres

pêra autoridade das diuinas obras : quefaõ Paulo por fa-

zer em íeuapoftolado os chamou fínaes 3 &.moftras dclle.

Porfemelhãtesrefpeitos era tão neceíTario auellos em o

celeftial aparecimento deita San&ifsimalmageda Luz,

como era neceíTaria a mefma autoridade,& verdade pêra

que o aprouaflem, pois tendo elle em íy tanto de diuinda

de,&: de fobre naturalidade, mal fe poderá crer da vmana
géte,fenão fora por finaes,& obras cheas da mefma diuin-

dade. Ejaqueeítasnao faltarão, menos hebç que falte a

deuidafê,eítima,&: credito a tãogionofo fuceílb.

Da maneira que Ter o Uarún^ bufeou a Senhora da

Lu^ nafonte, (?foy por elle achada.

C A P. V.

f^ OMfertaomanifeftaameree,q a glorioía Senho-
^~* rafezaPeroMartinzdefeumiraculofoliLiramcnto,
&: tão diuulgada a fama da fonte do Machado, como os íi-

naes, queoCconelladaua do diuino thefouro , à que o
mefmoPcroMartinz era trazido da mouramaperao def
cubrirjera tanta com tudo íua«fingeleza, & fimplicids :%
qucíe corria de defeubrir asreuelaçõesqucnuerana pri-

faô,fazen .olhe a íimplicidadetáokue íliceílo, comope-
B 5 íado



LiuroTrimciro,

fado o dcícubrilic.Mas foy mais ordem do Ceo,que feyto

a caforqueeftando cõellc praticando hum Teu primo
: cha

madoLopo Simões , em prefença cambe de ína mo.hcr
Inês Anes nos luincs,&: refplandores,que tanto tempo a-

uia paredão íobre a fonte.do Machado fern ninguem té li

fabef o queDcos niflb pretendia. Pcro Martinz iheabrio

o peyto defeubrindo tudo o que pafTaiva,como citando

no catiueno ihe aparecera hua Senhora por trinca dias

contínuos,toda acompanhada dcLuz:& lhe diíTera , que
o auia de liurar da priíaõ em que eftaua, & traíelo a fua ca

fa,comofabidamente ttouxe:E aísimeímo ccmeellaíhe
mandàraquefizeíTebua hermidapera hua imagem fua,

que acharia na fonte do Machado,mas fendo eu (dizia, o
pobreíinho,&: deuoto homem )táo falto de poífe pêra po-

der fazer eíla obra,atégora não procurei bufear a Santif-

íimaImagem:& cambem confeflb de mim, não (et peíloa,

que poífafer autor de tanto bem. Aquide crerhelhevi-

rião aos olhos as lagrimas, nacidas do fentimento,& deua

çao com quedeziaaspalaurasjque quando ellas faõ ditas

de coração, logo lagrimas as fcgué: Que nem Iofeph, Vi-

forrey do ^Egypto,as pode ter,que não fayílcm a acompa
§*£<£ 4í. nhar a íentida pratica,que teue com feus irmãos: mormé

te quando falou em Benjamim ,que el!e amauamais de

coração. Os que a Pêro Martinz eftauaõ ouuindo tam-

bém oacompanharião nas lagrimas; porque ellas tem ií-

lbjtrazerem coníígo ourrasj&fobrc faltados de hua noua

alegria/peíloqueouuiao : enchendofe de confianças de

podere ainda ter parte em o bê que lhes pormiciãoos lu-

mes 3que por tan co tem po appareciao íobre a fonte doMa
chado , obrigarão logo a Pêro Martinz, que quizefíeir

cõellesa fonteàdelcobriroceleftial thefonro: Não quis

eíle fazei 'o ele dia,mas aguardou pclía noute : que Chrit

$o Jioílb Re-jernpcor achou íempre mais acomodada pê-

ra



Do aparecimento dcN^. Scnhrra Ja Luz. 12

ra tratar os myfteríõs doCeo,como notarão S.Epiphanio, EpipkliW.

&:S.Agoftmho, querendo ncllanaícer quando dos Ccos y^^'
vevo à terra: &: nella oraras vezes q o razia : E tábe conía- loaa/

grouemellaíeuíac.aríísimocorpoínanoitequi^iaarpor

nosfeuprecioíb-íangue:& nclla padecer por no fia restau-

ração: querendo tãbe na noite rcí urgir peranoíla refurrei

cão. Parte j a no mòríílécio,danoiteos três cõpanheiros,

pêra onde cftaua aminadõdcaiiiãodetiraraqiiellcnquif

íimo &prccioíifsimo thefouro,qhiãbufcarcõ húa Tanta

cobiça:&: chegado â paragé da fonte, fayc como a recebei

los a luz de híía tocha miraculoía,q clies fobre o alto delia

virão. Fov cafobemarauiihoíb ôtnotaucl , q como Pêro

Martinz da.ua o paííb,afsi a luz da rocha lhe hia diãrc, q pa

recequeria o.Ceolcuar nefte-deícobnmetoda Senhora

da Luz os termos q ceue no defcubrimêto da terra da pro-

mifsã cõ os Iraelicas,&: 110 aparecimeto úo menino I E S V
aos Magos>leuádo a hús a eítrella , & a outros a colima de

fogo,da maneira q aqui a luz de híía tocha ardente tãbem

vai fendo guia a Pêro Martinz. Onde cftaua a fonte era hú
cfpefo boíq Sc por ellc foy entrado o ditoíifsimo home cõ Ma«:W!
acefos feruores,leuãdo fempre a lufente tocha diãte, acõ-

panhauãoos dous parétes:ate q virãodeterfeamiraculo-

fa luminária. Aqui,aqui deziao eiles, cc incrcdiucl prazer

de rofto Sã das almas, banhadas emgcíto: aqui auemes de

bufear cite bem,que aqui no lo aponta êc moftra o Ceo,
cheosdecfpirito,refpeito,dcuação, òc finto temor , cj pa-

rece lhes metia nalraa aviíinhãçadoprecioíoiheíburo:

começarão no mofino, lugar todos cõ híía porfia finta ao

bufcar,6£ bohado muytas pedras,roçado muy to mato, fo-

ra o dar cõ a roía entre as cípinhas , achád o íobre híía lage

demarmoreí"ermoíifsimoadeuotifsimaIma^édaLuz,cõ -
3 „ P ; r i 9

nu rofto tão fermoíb,refplandecécc,& a!cgre,como o pro

prio de que era.O extraordinário cõcentamcnto, que efta

B 4 Princefa



Princczadiuina deu aos tres^aquem fez mercê de Tua ma-
nifeftacãomarauilhofijulçueo ncftc oaíTò o entendime-
tOj&cípirirodc cada hum : quealingoahelhetãoimpro- _

priodizcllobem,como he feumoft raríe curta nas coufas

Hjeron.i ,. do Ceo quando as trará: Que iílo era diz S.Hicronymo,o

Hieron t Polxlueo Proplreta Hieremias fe efcuzaua dehir pregar

ao pouo a duiina doòtrina,que lhe Deos 'mandaua enílnaf

fe,dizendo repetidamente, a, a, a, Senhor que náo íey ta-

lar; & ponderando Eugubino o dizer o Propheta três ve-

zes a letra À, acha que íoy querer moíharquam limitada

&: curtahepcraascouíasdoCeo a :ingoa humana > pois

delias não fabenem ainda,oa,b,c,mas íòa primeira letra

de lle;& como íente S. Cvrillo. Por iílo Anna May do Pro-

pheta Samuel não quis por empalauras a petição que a

Deos faz.ia,por não ficar fendo curta no pedir: mas metal

mente oraua, porque quando o efpirito com Deosfala>

pede melhor que as palauras,he húa das razões, que al-

guns Rabinos dam,porq Deos não quis melhorara Moy-

c r
. íès de lingoa.tcndoamiiy tártara : porque o que porpala-

4.í"c!i'iiú' uras de iini-oanegoceamos com Deos, &: o queella d efeo
i.iegúc.i bredo Cco hetáo pouco, que hao mefmo Senhor, não
R*b. Dau. r n \ 1 • j l

Rab. Ecy.
*cre 'la em nos de tanta importância peraque aja de razer

Rab. uof. milagre polia melhora r^nemelle quando cuuo de mãdar
inii.Mor.

feusír.g^os Apoftolos a pregar, lhe quis renouar as lin-

goas,rnas trouxe pêra cada hum doakohuanoua> abra-

íadas todas do fogo do diuino Efpirito j o mefmo que as

trouxe configo a terra no dia próprio de Penthecoftes;

Como fe Deos quiferamoftrarnifto,quanto lhe era mais

toi!L
P ° s

facil fe?er,ôcdar húalingoadenouo,queahumanafafel-

labo&sNão ha pêra que fiemos logo da lingoa> matéria de

efpirito,pois lhehe rão impróprio -tratalla; mas amefma
alma encomendemos os críeitosnacidos delia, quehede

crer Pêro Maitinz teria muy alegres,quandofe achou co
alma-
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a Imagem Sacratifsimada Luz aparecida ; tomoua Ioga

com fuauidade>& bran.dura(o Ceo o eníinaria)cm os bra-

ço.s;& com incrediueldeuação lhe dauafantifsimos abra-

ços como mais obriguadoaofazcraísi: ôcquifera trazella

perafuacafa, não cayndo bem no intento da Sacroíanta

Pnncefa,quefoy aparecer,peranos ficarem lugar cõmu
onde rodos tiueíTem delia parte: que^por iíTo he compara

daan:oldocampo,quepera todos nafçe, & a ninguém fe

nega,como nem fe efeonde.O primo dePero Martinz Lo
po Simões, alcançando nefte particular mais queelledos

intentos doCeo,teuequefenão leuaíTe a Imagem fanta, Canr.2.

mas ali mefino onde cila foy feruidade aparecer lhe or-

denaífem algum modo de altar, ate tratarem de lhe faze-

rem cafa:E afsi foy,porquecomo melhor fua pobreza os

ajudou,lhe concertarão aquelle lugar onde a acharão , Sc

ahy con decência a poferãorhe o meímo onde oje eftàjque

quando fe fez a hermida,& depois a nona &: fumptuofa ca

pella>fempre fe teuerefpeito a ficara miraculofa Imagc,

no lugarpróprio de feu aparecimento. Concorrerão lo-

go os naturaes de Carnide com igual deuação,efpirito, &:

feruorà Senhora gloriofa ; feítejando , osquetinhãoíb-

nhado della,o fermofo,& bõ fuceífo de feus fonhos, pois

não forão como aquelles de que fala o real Propheta (ain pfal.ioj.

da que o feu fentido literal feja outro) que dormindo fo-

nhauaõpoíluir grandes thefouros, òc acordados fe acha- Gen.*8.

rão tão rruftrados como enganados do íonhormas virão

ferem os feus verdadeiros, &: bem femelhantes à quelle , q
o Patriarcha Iacob teue,quetudoo com quefonhou , fe

achou: Sonhou ver Anjos achoufe delJes acompanhado
no caminho de Mezopdtamia : no meímo feviocõDeos
em braços, fegundo parecer de S.Atthanazio^que o Anjo
com que lutara, era o meímo Senhor,q fonhando no íimo
daefcadavira. Bem fe cotejarão os fonhos em verdade.

B j Também
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Liuro primeiro;

Também osquetinhao dito como meninos innocentes
affirmauaovcrcninaquèllelugarhuaSenhQrarefpknde-
cciue &: íermofa,achauão os rendimentos de tal verdade:
Com cíiesceleftiaes prazeres, ôdntereííes diuinosfeco-
meçou a deuação & romagem da SacrofantaImagem da
Luz. Pêro Martinz neftemefmo tempo fe pardo pêra o
Alguarue onde cafara,a vender algua propriedade da po-
breza de íua fazenda,com que podeíTe vira fazerahermi-
da à Senhora da Luz, parte de fuaobriguação&; reconhe
cimento das mercês que delia tinha recebido : tem ífto a-
nimos agradecidos que nunca aquietão penhorados, mas
fó então focegão quandojanãodeuem.

De que cantidadc
i
eflatura >& parecer he a[anta Ima-

gem da Lu\ que miraculofamente apareceu.

C A P. VI.

AlCHEI que eraneceflario pera a perfeição &fío da

hiftoria, tratar logo ncíre capitolodo particular, da
miraculofaimagem da Luz : principalmente do pa

recer de rofto,& eftatura do corpo , que hua coufa& ou-

tra não he menos notauel que myfteriofa. E tenho por

coufa aueriguada,que de todas quantas imagens de Nof.
faSenhora /aõ aparecidas miraculofamente em Heípa-

nha,eftada Luzheem corpo mais pequena, porque ain-

da he menos de palmoreftandolhe por iílb melhor, o que
odiuinoEfpofo dezia da própria Efpofa, noflairmãahc

pequena,& não tem peitos.E neíta pequena quantidade

he tão marauilhofa a proporção, que entre íiguardão as

partes do pequeno corpo,que à meíiresdcfta arte de ima

ginariaouuiporvezescuzcr,queaobra da ímgemcraao
parecer
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parecer mais diuina que humana , como bc íc deixou ver

cmoquefocedco.que querendo os Religiofos da caía ve-

ftira mefmaSacratifsimafenhorados ricos vcítidosque

peííbas denotas lhe fráziãp,fe vendo não*poder fer bem,

cr airoíamente em quantidade de corpo táo pequeno,or-

denarão como ficaífe em proporção may or , pondo o ve-

neraue! corpo da íingular imagem íbbre húa pianhade

pao de altura de hum palmo, que faz ficar a San&ifsima

Imanem na eíratura,&: comprimento em que fehoje vc-

ÍTe,quehededouspalmos:ficando feu íbbre Angélico ro

fto tão proporcionado a todo efte comprimento, coma
fe íò pêra elle fora feito, &: laurado : cafo tanto pêra fe no-

tar,qbépõderado,&: examinado có confideração, tanto

lheauemos de achar demiraculofo , quãto falta de razão

natural poder fer,que humrofto, quche proporcionado

ahum pequeno corpo,ofcjatambéaoutro de auãtejado

cõprimétorporqueamefma racional proporção eítàmof

trando que o q he porporcionado a tres, o não he a qua~

tro:Eo quehe proporcionado a féis ja hedefigual a feter

fendo també regra infaliuel de Imaginários &: Pintores, <|

o corpo da Imagé,& eftatura natural ha de yr todo ao cõ-

paílo do roílordemodo que por elle fe ha de medir o cor-

po:Ficando tanto mais miraculofa a Imagé da Luz em fa-

zer parecer hú corpo de dous palmos em cõprido,propor

cionado ahuroíto,q a natural proporção fò faz propor-

cionado hú corpo menos de palmo.E ainda q ascoufasq
naEfcriptura ha de geometria fiquémuyto encarecidas NifC| .&

com os Doutores Eccleíiaíl;icos,S.Hieronymo, SatoAgo ^«í**

ílinhojfanto Ambroíio , fanto Hilário, S. Cyrillo aplica-

rem particular eftudo, goíío , &: corioíidade em lhe def-

cobriremos fecretosmyfterios^ueem fi encerrão, mor-
mente aquellas obras que Deos mandou fazer de limita-

das medidas na altura , &: largueza:como a Arca de Noc,
q taber-



Juro Trimeir:^,

o tabernáculo Santo que fez Moyfes otemplode Hieru-

íàlcm que Salamão edificou, &c o que fe moílrou em efpi-

ífb a^arc
nto a Ezechieljpor ferem com tudo feus fecretos diuinos

Gorop. in alcançados por eítudo humano: como foy o da Arca por
gtgan. ro-

\q^q Buteo,& por Goropio,&: o do Tabernáculo por Caf
Aurci. cà(. ílodoro Senador,& o do Templo de Salamão pelo vene-
fxfertiirã rauel Bedá: &: afsi o do Templo que Ezechiel vio, por Ri

hodoco. cardo de San&o Victore: ficãoja feusmifteriosnifto de
B^d.hb.ac menos quilates a refpeito do que tema obra da Imagem

Sanc.

CCI<í
fantadaLuz; pois ageometrianella feenlea, não vendo

Ricard, de caufas,quedar poíTa,defua medida , antes fe nos gouer-

EicThu narmos polias demonftrações, qella eníina, acharemos

nefta diuina obra toda a geometria mentirofa. Poronde fc

os grandes profeílores delia, que ouue Eccleíiafticos co-

mo Adamo Presbítero,que floreceo em os tempos de Iuf-

tino o moço,iios annos de feyfcentos & quarenta: Alber-

to Patriarcha Hierofolymitano,Calixto Placétino, Guil-

lelmo Aquisgrano,Mattheo Auregallo: Oiõcio Phineo,

Pedro Apiano,Rodulpho Langron,& Rogero Bacho, vi

rão o diuinofegredo, que ha na proporção & medida def-

ta Senhora, fouberão encarecer mais o milagre delia: fen-

do lua ignorância no cafo a melhor eloquência queo en-

grandecera,pois quando o fabio calla na matéria que pro

feíTa, então fala de maneira que a realça; quanto mais (ge-

ralmente falando)naPhilofophia aeíte diuino miílerio,

maisvalocontemplar,que o falar,

(profeguefecomo Jrgumento.

Informarei também aos deuotos Chriítaos de três me
didas que fetomão a efta Senhora, peraqueas procurem
àuer cõ tanta fè òc aluoroço,quanto foy íempre o remédio

qnellas acharão pêra fuás necefsidades. Húafe lhe toma
d*
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dapartefuperiôrda fronte ate o principio da pianha de

pao,& he'a medida da própria eftatura da fanta Imagem, 1

'

quantidade de hum palmo efeafojâ outra decè da mefma
altura atè o fim da meíina pianharhe medida de dous pal-

mos:a terceira fe fica tomando das fuperiores pontas da

coroa imperial,que temfobre íua celeílial cabeça, atè as

bordas do fagrado veftidorE eftahequaíi de dous palmos

&: meyo, & quada qual das três fagradas medidas, ainda

que na quantidade faõdeíiguacs, não o faõ nos efFeitos:

porque todas & cada húa delias obrão os mefmos pêra to

das as infirmidades,&: em particular pêra dores & inflam-

mações da garganta, como a experiência tem moftrado:

não faltando tambem,pera trataremos em feu lugar, ca-

fosdifFerentes,emque os olhos de muytos forao teftemu

nhasdequam miraculofa feté moftrado quada qual dei-

tas medidas fantas:& não fey como não tem os noíTos caí-

do na louuauel induftria (pêra a imitarem)dos Heípa-

nhoes que por não ficar algum por caufa de defcuydo íerrt

trazer coníigo a medida do Santo Crucifixo de Burgos,

&;daSenhoradeMonferrate&: Guadalupe, as trazéem
prega pelas ruasrnão fendo a da Senhora da Luz menos
pêra fe eftimar q pêra fe apregoar por diuina &: miracule*

"

fa,mas nê ifto he baftãte,pera q fe não peça ta meudaméte
de toda a forte de gente& nação por reliquia,que fcosre

ligiofos da cafa não tomarão por con folação efpiritual, 6C

Santo exercício d2llas,&repartillas, poderão fe auerpor

fobejamente importunados. O que toca à perfeição,

fermofura, & graça do Diuino rofto,deíla Imagem San-

ta, não direy em proua de fer fobrenatural , mais que
auer cento & quarenta &tresannos(he o tempo em que
apareceo)que fe lhe não pòs mão pêra fe renouar : não
deixando por iífo de eftar tão frefeo , &de cor tão viua>

como fe nefta hora o acabara o Artífice 3 alcançaadoíTc.

aqui



aqui de vifta cm certa maneira a propriedade das coufaç
eternas,quc como nunca han de acabar,afsi nunca perda
agraça,ofcr,o refplandor, afermofura,&:be[lcza , como
Theodoretodiz; cinco mil annos de ydade tem o Sol, &:

mais bcmvemos,comofaeindahojefermozo&: bello: Sc

as cftrelas não fendo menos antiguas que elle, nunca por
ifloforão mais nouas,nunca mais fermofas: hoje parece q
a$ acabou de fazer feu criadormão enuelhece o que nun-
ca acaba,hclingoagem do mcfmoTheodoreto; náopcjr-

dea graça o que não perde ávida: fempre he o meímo,
porque fempre o hadcfer.Nãodigo que o rofto da Sere-

ntfsima Imagem té cm todo todas citas propriedades das

couíàs eternas , pois lhe falta fcllo ; que como deuc fer de
matéria corruptiuel, certo eftà não fer eterna ; mas aue-

mosque fuafermozura, poisfenão varia, nem muda, fc

f
ftíTemelhacomadcDcosjqucnéoPatriarcha Iacob cha
'mouaos mais Patriarchas de feu tcmpo,montcs eternos,

porque clles o foíTcmjmas porque a fua mais alta virtude

qs alcuantounodereito & pofle da eternidade;ja ao me-
nos a experiência de cento & quarenta& tres annos em q
cite íkgrado rofto f« não renoua,nosmoftra, que nãohe
fua belleza,pareccr,&fermofura,da condição daquclla q
oProphetaEfayas comparou ao feno,qucfe pela menhã
cítàverdc&frcfco,ja a tarde cftàmurcho & feco. Tem
mais eftediuino rofto configohua excelência fingular, q

<flr a
-^hefacilitarfc aos olhos dos deuotos que nellafecmpre-

garporque queratomem de longcquer de perto, fempre

o defcobrem com ar,& graça, fendo o fanto rofto peque-

no^ as fetçõesdellemcudas,que fempre em outros rof-

tos,quandofaõtaes,adiftancia as encobre &: manifesta-

mente as ofFende; O que não fendo no fagrado rofto da

Imagem fanta,o faz fer mais marauilhofojficãdo inda iífo

cmmateriadcconfolaçãoaos deuotos romeiros; porque

alcançan-



Vo aparecimento de KéSenfara eh Ln\. \6

alcançando,afsi ao longe como de perro, o fagrado rof,

to,hccomo fe videm bufeados ,a celeftial Senhora com
feus olhos por roda aIgreja,indoo que ficou à porta, por

não poder chegar mais,tão confolado,como o que de per

to do altar lhe pòs os próprios; Sc deita maneira a diqi-

naPrincefacomosfeuseftà dando vniueríal gazalhada

a todos os queavifitão. O que mais notarão cora gofto

peíloas graues &: doutas,que virão efta Senhora, foy com
padeferfe com rofto tão pequeno a mageftade, &grauida

decom que íiiauemente fe faz refpcitar, porquejaNabu-

chodonofor defconfiado de fua eftatura de corpo (di-

zem que era piqueno) poder reprefentar a Mageftade

Real,contrafefleemhuaeftatua agigantada : parecialhe

não poder eftar a magcftadebemreprefentadaempou-
quidadesi&afsihe, quando as pouquidades faõ de ani-

mo. E ainda cà vemos peflbas que pêra fe verem rcfpcita-

das vfaõ de artifício,chúbão o paíTo, malcnconifaõ o rok
to,engroção,a voz falão, imoftraõfe cõucrfaõ& tudopor
myfterios;mas ànoífaSantifsima Senhora, nem amiúde^
zadas feições de rofto,nemaboafombra,graça,& ardei

le,desfasno refpeito que comoaRaynha,a Senhora, bc

aMãy de Deos lhehcdeuido. Ifto temas coufas do Ceo,
não fe poderem de ninguém empedir pêra que não apare
ção,ncmhefòmagcftade&grauidadeaquefevê no ía-

grado rofto,mas também nelle fe eftà defcobrindo mo-
deftia,ferenidade com aíFabilidade:de maneira que o ro-

fto Santo pareça mais o natural da Virgem SenhoranoA
fa,que femelhança &: retrato feu;E quem quifer eftar pe-
la verdade difto,venhafle de prepofiro a olhala, & faràos

mefmos effeitosde efpanto , que fizerão doutos que cu-
riofamenteocõfíderàrão.A cordeftediuino rofto hetri- Ca*M»r

gucira,propriada diuina Efpoza;que como elladiz, não
perdepor iflbfer fermofajtcmo meímo rofto fagrado de

hôa
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Ima parte 6c outra duas como rozas encarnadas que dão
árduas faces apraziuel graça.À boca téna de cor de crauo •

ficando os beiços parecendo as duas fitas encarnadas , aq
Caw.V ° Celeftial Efpofo lhos compraua. He finalmente o que

delladizaEfcripturadiuina, todafoys fennofa amiga mi-
nha,fetnauer>dcfeitoemvos. Faz ao caio o queou-uiem.
qompanhia de outros dous religiofos, que acompanharia
mos ao Padre Inácio Martinz da Cõpanhiade IE S V,
bem conhecido em o noíío Portugal,por varão verdadei-

ramente Apoftolico,&: como tal,digno de fê. Eítãdo por
eípaíTo grande dejoe lhos diante da Imagé Santa, cõ os o-

lhos pregados &c feitos nella,fem fazer de fy mouimento
algu,mas pofto em hua pofturaafTeituofa& arrebatada, q
mais parecia citar enleuadoem a Gloriofa Senhora , que
açodado de fy & lembrado de nòs,rõpeo em eftas íòs pa-

lauras,depoisdaquella mental oração. Ah padres , q An-
gelico de diuino roíto,fem falta,me derão nelle os ares do
Parayfo.-que ou ifto fofle porque o eípirito,como faõGrc
goriodiz,vê&defcobremais dó que podem ver os olhos

corporaesiou porque ainda eftes alcançaíTem alguns ce-

leftiaes matizes naquelle material vulto da Senhora,fem-

pre o cafo he pêra fe deíle lançar mão, òc dar a diuina bon-

dade as graças, por afsi querer que na Imagem ponha a

própria íenhora moflras de fua natural bel leza, pera fartu

radenoíTos olhos , &: efpintual confolação de noflas al-

mas.

?}e que befeita <r mefma Santifsima

Imagem.

A
GAP. VIL

Matéria de que he feita a. miraculoíâ Imagem , ate

hoje fe não íabe:aparecco Yeítidaem hua oppafinha
de



í)o afrpárecimento de 2^ Senhora da hu^. 17

defetimfalfobranco,queindahoje tem, taonoua que o

o auemos por milagre ; agora parece que fe corrói: da pc

-

ça:bcmmoílraqucaueíinha com hum corpo de Senho-

ra a que não chegou nunca corrupção: &: ate eíle reípcito,

que inda o tempo lhe tcucnâo agaibandomem defeoran-

do com tanto,vzo de annos , baílauapera nos teremos a

Imagem por mais obra diúina,que humana. Defta opáíi-

nha jíera dentro não ouue peííba algúa fabida , que viíle o

de que efta miraculofa Imagéíeja feita; demodo que não

íabemos fe he de bronze, fe hedèpao, fedepedra,oudeal

gum outro material ;. alguns religiofos da caía, por fanta

corioíidade quiíerao faber difto , &: nunca ja a iífo os dei-

xou chegar o diuido refpcito , que tiuerão à coufi tão íb-

brenatural;&: deziao que os tomaua tão grande temor co-

mo fe a mefma imagem os amcaçaíTefetalrizeíTem. O Bif

poque foy de faõ Thomedom Frey.Martinho d* Vi ho a,

Religiofo da mefma ordem de Chrifto, fendo Prior da ca

ia,quis, veftindo a Senhora hum dia , tentar o mefmo , 8c

fubitamente lhe deu húa febre,que lhe durou vinte Sr qua
tro horas,atê que a mefma piadofa May, aquém fe eílcof

fereceo com muita dcuação , fe ouue por feruidade lhe

tornar afaude, pedindoihaelle primeiro com grandes fa-

tisfações do que fizera,pondolhe nome de atreuimento;

& logo a Senhora , afsi como de improuifó lhe dera dellc

;o caftigo,afsi de improuifó lho aleuantou , ficando mira-

culoíamente na mefma deípoíição boa que dantes cinha,

& os Padres Frey Raphael da Luz , &:Frey Chriílotião da
Matta,ambos noíTos Religiofos , quiferão fobre eíic zelo,

: com que o Ceo ííauacfta Senhora gloriofa , canto âcufta

dos quequeriao cometer vela 5 iníl:ar no mefmo; &:• fendo

anoute,queperaiíTo efcolherão,das do eííio a mais quie-

ta de virações, &: no calor a mais ardende; as duas veiias

acezas que, elles leuauão nas mãos cm hum momento fe

C lhes
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lhes apagarão em chegando junto da imagem íanta ; fem
aueniiaiscauíadiílb, quea vontade da Senhora não fera

queellcslcuauão: ficando ambos com hum tt&flbdSDl&IBf*

mor tãocxtraordinario,que não o perdendo da hi a nuiv-

tos dias,ganhàrão tal refpeito â facroTanta Imagem , que
quaíi os olhos lhe náo punhão liurcs. ía os melmos pa-

dres Sáchnílães,queaíeaiem andam por ifto tão acaute-

lados ôceícrupuiozos , que quando por rezão de íeu offi-

cioahão de viftir,o não querem nunca fazer,ícm chama-
rem outros Religiofos , que em quanto a veíté eftejão em
louuorfeuintoandohymnos, &píalmos, porque aísi re-

me elles tratar ta fagrada Senhora com outro refpeito 3 q
nãofejaoqueos Seraphinsmoítrauão ter a arcado tcíta

mento,quando cobrindo com fuás azas os olhos, aviãoq
nem os feus crao dignos de a olharem -> que parecem eftar

tomando porfy aquellas palauras,queDeos la diífe aos

Iraelitas acerca da reuerencia & acatamento,cõ que que-
ria lhe trataíTem o feu íantuario fagrado : Efmorecci , diz,

diante de meu íantuario & tremei delle. Bem felou o Se-

nhor eftas palauras de auifo, a reípeito da celeítial Senho
ra da Luz no caio que íòcedeo; que querendo os teftainé

teiros da Inffante dona Maria filha dei Rey dom Manoel
deglorioía memoria , por mayor reípeyto,& decência da

Imagern,fazerlhe hua caixa de prata do tamanho, forma

&: figura da Senhora; em que ficaífe recolhida &; nãoíe

podeíTe ver tão preciofothefourofenão por feita, abiin*

dofefanos diasdelIa;mandarãopera efteerTeitodousou-

riues a tomar a medida à Senhora, que como chegaííem à

gloriofaImagé,mais com eíle intento, que eomadeuida

veneração,o Ceo fubitamente lhe caftigou g aneui men-

to,lhes eníin-ouo refpeitobé afuacuf}a,dàndolheshuns

tremores de corpo, &tirandolbes , juntamente a luz dos

«Ihos,pera que nãoencaminhafsé a mão a tocar aquelle

venera^
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venerando: íàntocorpo:pois, fegundo Tanto Ambrofío,

a Arca do teftamcnto o figuraua,ôc fe Deos não confintio Qfq cl o. \u

que Ozà Sacerdote a tocaíTeJcm que por iflblcuaffc mor t.ca, is.

teíubitaem caítigo,menos permitiria que o fecular,chc
láFvCg'*?

gaífe com ília mão a Imagem da celeftial Raynba , tam-

bém quereria a mifericordioíifsima Senhora eitomar o

auarentointento,com queihequeriaõ emeubrir íua vií-

ta, que ainda que foffc fanto,&:emmayor refpeito da glo

rioía imagem:com tudo como fe não ficauaconíeguindo

a noíla coníòlação , quis antes a Senhora defiftirde:Ie,

que perderfe o modo de nola dar continua com íua viíla,

&graça,eftaheacaridadc termais os olhos p oitos nou-

trem queeníi.Osouriues como conhecerão por culpa Sc

atreuimento o que cometeram fazer, pedindo humil-
demente, namfem muytas lagrimas, perdam à meínia
Princefa diuina, porque eiia, como May ,feapiadoure£
titumdolhes logo as íorças dos membros &: claridade nos
olhosrpodendomais com ella ília piedade <k clemência,

que a juftiça defe caftigarem noílbs atriuimerutos; porem
tudo à conta de fe lhe não tomar a medida por mãos defe
culares,comofe lhe não tomou.E não fev fe íaõbriftantes

dcmonftraçõeseftas pêra ficarmos, aprédendo a guardar
mais refpeito às imagcs,porq a cota da fe interior q temos
deChriílo & de íeusfantos,muycas vezes cuydamosqpo
demos por os peis por cima dos altares

; q hc tão grande
vaidade cuydaio afsijcomo no gétio Bramcne ficou fendo
fuperfticioíainfedilidadcãreuerécia,quedizêashiítorias

da índia, moftrara em certo -caio ter aos noíibs altares,

por ferem lugar em que íc .oíTcrccia facrificio aDeos,
não o reconhecendo elle por tal, nem adorando. Eó
que nefte bárbaro cheo de fingido refpeito , fe chama
íuperftiçao, por ferem as moílras daquella reucrencia
vãns& falías,íem a verdade da fe: aísi podemos também

C z dizer,
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áizcr/crno catholicovaydadecuidar,queacõtada mef-
ma adoração interior,pode p afiar pela cortczia,scatamc^

to,&: 1 eípeito diuido a ciie,&: a feus Sacros: lie grãdc a fal-

fidade do herege que dandcfle por verdadeito adorador
de Deos,apaga/& quebranta com furor diabólico as Tan-

tas Imagens , pila& põem por terra as fagradas arasiquan-

doja fó a vifta das do templo £<: Santuário antigo,mãdaua
oSenhoreftaros miniílrosdelle, não digo compoftos &c

modcítosjmas atónitos &: palmados. E fendo tão certo

não ler a pintura & fculturadas Santas Imagens inuéção

Uvl.16. moderna & humana, mas tradição & ordem Apoftolica

^diuinajComomoftroufempreomefmoDeospormíla-
gres>domodo que inda hoje em diamoftraneíla Santiísi-

ma da Luz.Mas porque não falta quem em feu próprio lu

gar faiba brandir a lança contra a cõtumacia dos hereges

nos lha deixamos tornandonos a noíTainftancia. Apare-

ceo também efta Senhora com hum menino Iefu , q hoje

temnocolo,comoiníigniafuadeMãy : por tanto Tertu-

liano chamou ao mefmo Chriftodeuizada Virgé Senho-

ra noíTa,porque como por húas grelhas deuizamós a Ima-

gem de íaõ Lourenço da do Protomartyr Steuão, & co-

mo el!e com fuás pedras fe differençadonoíloinuidífsi-

mo Eíjpanhol Vicente : afsi afoberanaRainhapelo filho

íagrado que tem em o colo , fe deuifa na pintura da Virgé

Santa Incs>da Princefa Santa Catherina,&: da gloriofaLu
zia,& mais celeftiaes donzellas.Bem efta o tal Senhor, co

moíílho,no coliodefta Senhora da Luz , conformeaoq
prophetizou Efay as que auia o Mefsias de fenfilho de hua

Virçem efcondida,porque a palaura latina, virgo, que na

porruguefahe virgem,no,heDreoheAhalma>quefegúdo

laõ Hicronymo,não fomente figniflca virgem,-mas efeõ-

dida: &: por quanto o efteue por tépos a Senhora da Luz>

bem lhe cabe aprophecia , & o menino Mefsias por filho

era

Efay as, 7,
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em o collo.Temno recolhido de agafalhado no braço cf-

querdo,com íingularar, £l graça, & com a mão direita lhe

eftá ofrerecendo lula mancua de pêra , com que também
apareceo:&: fegundo a graça com que lha oíTerece, não
parece fenão cltarnolo excitando afazer mercês, confer

Cam 'c ' 8

meão queaEfpoíadiuinadiz ao celeftial Elpofonos cá

tares:com hum pomo vos efpertey.E não femcaufaDeos
obra por meyo deita fenhora tantas &c tão grandes mara-
uilhas,porquefempre o dar obriga a retorno: & quando
quem recebe he agradecido ,com húa pêra que tome fe

paga pêra nunca negar.

Vapedra/obre que a Santa ÍMàtem apareceo.

C A P. VIII.

TE M a pedra erri que pareceo a miraculofa Imagem
três palmos de comprido,& três de largo; fica em fi-

gura quadrada,&: por iílo tão myfterioía, comofaõ j.Efd.c.6

nadiuina Efcriptura todas as de femelhante forma &fi-

gurajtaes eraõ as três que el Rey Cyro mandou aíTentar na iudic. i.

fabricado templo de Híerufaiem
,
quando o reedificou;

quadrada era também a forma dotempio retrato da Cida

de Ieruíalem celeftial, de que dizfaõloão noApocalipíè,

que eftàpofta em figura quadrada, qual he o Ceo impireo

na face de fora,quadradas as pedras de que el Reyj^rpha- Mach.is-

xad fez,& edificou afumptuofaCidadeEcbatanis: &: afsi

mefmo erão todas as do muro que Ionathas mandou por

em refguardo,&defenfaõ do monte Sion. Muita diligen-

cia pus em faberíefe achara eftamyfteriofa pedra afsi la-

urada,&; polida como hoje eftà,mas não aparecediíTo me
raoria,fòhalembrançadefe achar a Senhora da Luz fo-

C 3 bre
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brc ella,&: das pegadas,que aniefma gloriofa Imaçe dei-

xou impreílcU;de modo que defuinta ti claramente fe vi-

rão cm apedra ainda ha poucos annos , fendo os muytos
que ja tinhãoprccedido,os que as gaitarão, concorrendo
niíXo as circunftancias que ao diante fe verão &: diz bem
comiílooteílemunhoquedaoDoutorfrey D mião das

NeuesaopiefentenoíTbdom Prior > que quando os pa-

dres da cala ouuerão de por a Imagem íanta íobre a pia-

nha de paoquejadiíTcmos, pêra ficar em mor altura, en-

xergarão ter a Santa imagem pés, &: tão ííngu lares em íua

pequena proporção,que fuaviftafoy pêra elles dehuacor
deal confolação , ainda que lha temperou o temor & me-
do com que lhe punhão os olhos: pois nem ainda com ef-

tes lhe permitia o reípeito,que a tal Senhora tinhão, pro-

curaffem mais curioíamentevellos,&julgar o mefmodel-
les que de outros íagrados diz o diuino Eípofo mil gabos

Cant. 4. em íeus cantares por ferem elles diuinos. Posfeapedra

em íitio publico &: acomodado pêra poder fer vifta. dos

romeiros.-poílo que não ficou muy longe &: diftante do lu

gar em que fora achada com a Sacratifsima Imagé, como
hoje vemos,que eftàjutoà fonte, onde foy o gloriofo apa

recimento,aleuantada ayrofamente fobre hum pilar de

pedra marmore.E ftty tanto o concurfo da gente que ael-

laconcorreo trazida dointereílequeíicauaaosqtocauão

&beijauão aquellasfagradas pegadas , que veyo a conti-

nuação dos lenços que nella fe molhauão: & das mãos dos

que aslauauão,& roçauão pêra lhes ficar a agoa delias

em relíquia, a extinguilas àc apagalas de feição, que íó ve-

mos hoje os veíbgiosonde cftiuerão exprefias : &z baílão

elles perainda darem remédio aos que com fê os beijaõ,

tocão,ê£nc!le$ fe lauao,recebendo ali hoje eni dia, o ce-

go a viria,o aleijado os pês,o enfermo a faude, como con-

ílarà cm feulugar.Ebécreoqiíeefta pedra 3 comferjafpe

parecerá
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pareceràmelhoraoscnfermos,pelo quedcHâa!çãção 3do
^

que aMoyfesaíàphiraqueeftauaaòs pésdoScnhor,pois
J

delianão teuemaís quea vifta.E dehum notanel cafo que

acerca deita íanta pedra aconteceo, tratarei no capitulo

i8.pelopediraísi ahiftoria, por hora nos fique que faz

Deos porella tantas marauilhas em beneficio dos enfer- . D^ t ^
mos,comofe pretendera comprir aquillò do Propheta:

Daruoshão mei as pedras ,ôc óleo brando osfeixosmais

duros.

Como Tero Martin^ fe^ a hermula a No/Jli Senhora

da Lu^yindo do /ligarue
7
pera onde partira.

C A P. IX.

CHegouPeroMartinz ao Algarue pêra onde , como
dúTemos,fepartio, tanto que achou a Imagem fanta

daLuz:& vendendo eíla pouca fazenda que tinha cõ

amor breuidade que pode,fe tornou com o dinheiro jun.

toa Carnide, tão contente & alegre, como quem ja nas

mãos trazia as occaíioés de poder fazer à Senhora daLuz
oferuiçodacafa,queem terra de mouros lhe mandou nos

fizeíTe cà,pcra nella nos enrriquicer de mercês íuas,&: dar

a feuefclarecido nome a diuida gloria. Foy grande oaU
uoroçoque Pêro Martinzcomiuavindacaufoucrnos na

turaesde Carnide,porqueaísio efperauão todos,corno a-

pofentador daceleftial Raynha,aquéjà cõ amoroíos defe

j-os queriao ver em hugloriofo téplo: todos íogo,ccmoou.

tros Ifraelitas, pêra a feitura do íátuario , cõ incrediucl fer
a * 3

'

uorfeofrecé pêra a obra daígreja,cõ o dinheiro & peíloa,

eftesjà tomão nas mãos enxadas, aquelles jâ apreflâo qfe

comece: &L todos a hua com igual efpiritoinftão que não
C 4 aja
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ajafrieza nefteintento fanto,que como diz fiõGrecrorio,
qualquer dcrcnçaofFcnde aos bons intentos :por iííofaõ
Paulo deu tão boaexecução aos que trazia da faiuação das
almas,quc aos trinta annos,quegaftouno feruiço delias,
chamou carreira. Pediofelogo licença pêra fe começar a
obra,a dom Afonfo Nogueira fundador que foy do mor.
gado de S. Lourenço de Lisboa, em cuja herança entrou
aiIluftrecaradosVifcondesdeVillanouadeSerueirarera
a cfte tempo Bifpo da Cidade de Lisboa>& pareceme que
não fairey forados limites de minha hiítoria,fe tornando
daqui mais atras,tomar o principio ao fer deite Reueren-
difsimoBifpo

5 pois mereceo que tambem foiTe funda-
dor^ o que dcííe principio ao nouo apofento da noíTa ef
clarecida Princefa da Luz.E ainda que aja fazermos com
prida digreíTaõ.não ficara por iiTo tendo defar o eftilo,an-

tes como as voltas que dão os rios primeiro que entre em
omarpoémuitagraçaàterra>afsiaricaõ dando à hiítoria

os difeurfos que faz o que a conta. Sendo pois a nobrefa
de dom Afonfo Nogueira muita porgeração,&: aflaz flo-

rente em bens temporaes > quis pêra moftrar outros me-
lhores thefouros que a diuina graça lhe dera de excelen-

tes virtudes , deitar deíi o temporal faufto que não deixa

fayr,luzirarnoftrar>nem melhorar o efpirito ; &: fe foy de
Cónego que era na Sê de Braga recolhei" em hua fantacõ

panhia de Religiofos da Ordem de S.Ioaõ Euangelifta , q
tinha por íi a fama da vida verdadeiramente monaftica:&
recebendo o habito daquella fancta cõgregação, deixaua-

lhefuafazenda,queeramuita:masos feruos deDeos, afsi

pormoftraremao querecebião por filho,que lhes não vi-

nha eníinardefprezo do mundo 3 poistinhãoja tantos an-

nos delle,que bem puderaojubilar neíta generofa virtude

fe càviuendo pudera fer : Como tambem por fe moítraré

aoCeofatisfeitos com ío onouiço que lhes daua > pois.

nelle
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nellevião partes, &moftras,que bem prometião alua re-

ligião outros euantejados intereíTes aos temporacs
\
por

híia òí outra rczão não quiferão aceicar as rendas: q muy-

tomais edificou ao nouopretenfor da vida monaftica . E-

rãojà Corridos alguns annos de íua conuerfaõ &: vida ver-

dadeiramente religiofa, quando o infignc Patriarchade

Veneza S.Lourenço Iuftiniano com outros dous compa-
nheiros flzeiãonoua reformação em S.GeorgedeAlga,

da meíma Cidade Veneza , em os fobreditos Religiofos

deS.Ioãoj&rcomo feo cheiro das flores que o fan to Iufti-

niano reformando hia de nouo difpondò naquellejardim

doCeo (não merece menos nome cà na terra a religião

em que virtudes florecem)chegaraja onde eftauao varão

deDeosAfonfoNogueira,afsío arrebatou como has mais

almas caftas afraganciadas roupas do diuino Efpoíb , de

da maneira que trás ellefedeixauãoyrleuadosda fuauida

de:afsife foy oferuodeDeosaposa fragancia da virtude

que tanto de longe lhe cheiraua.Partefe de Villar de fra-

des (afsife chama o mofteiroem querecebeoo habito) òc

fe foy com ordem de feu Prelado a Italia,afim de fe ver cõ Genef.^

o reformador do exemplo monaftico Lourenço Iuftinia-

no,^ lhe pedirjuntamente nouo habito &: regra,& tanto

que deu fim a fua pretenção fe tornou, como a fiel pomba
pêra aarca,ourepoufodefuacella donde fahira:& CQmas
duas prendas de mor perfeição,habito,&: regra, quetrou
xe como ramo de paz ,feveo outra vez ajuntar com a fua

fanta cpmpanhia,noannodo Senhor de 1425. ondefoy
recebido por feu digno reformador:deufelhe por compa-
nheiro pêra o cargo ao Padre Meftre Ioão Religiofoda
mefma ordem.que depois foy Bifpo de Lamego,& final-

mente de Viíeu,começarão a noua reformação em o mof
teirode Villar de frades , porque ficafle fendo primei-
ro nos bens efpirituaes aqueile lugar em que o fanto

C j refor-
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reformador os começara também a gozar, o habito da re-

fo rrtíaçáo fo y o q u e h oj c em d i a rrazem o s re 1 i gi oCo s de f-

ta Tanta ordem do EuangeliflaS.loão aquém o pouo cha-

ma de fantoEioy pelas rezõesque nãofaõde meu inten-

to tratar aqui, aregra que íe juntou ao habito, he tal que
noshiz crer que os profeííbres delia faõ os olhos dalgreja,

nao canto por ferem de cor azul comoos olhos das pom-
bas da Paleííina com quem o celeítial Efpofo comparou
os dà mefma Igreja

4
Efpofa fua,mas por terem o zello com

que a natureza zela a fermoíura dos olhos,não confentin

do nelles argueirosque os offenda,logo trabalhando por

defpedir quem perjudíca a tal perfeição , & pureza: & fe

quifermos tocar na pupilla dos olhos,iremos dar no pon-

to donde nos faymos quehe o varão de Deos Afonfo No-
gueira:pois afsicomo hccerto(íeguindo o que dizem os

Philofophos)que pupilla doolhohehúaimagem purifsi-

ma,feitadas efpccies ou femelhançás daquellas coufas q
os olhos vem quadoos olhaojafsinão foy naterraonof-

foApoftolico varão fenão húa imagem do Ceo feita a íe

melhançadas couíasdoParayfoemquefemprecomo o-

lhosemíeu objeòto, a fanta Religião qprofeíTaua eftaua,

fixa. Infpira o Ceo no catholico Rey dom Afonfo que ti-

rafle à vifta de todos o qu e ali fò era vifto de poucos , &: ef-

Ces enferrados:peraquefua vida caufaíTe nas de muitos a

inefma reformação quedando regra deixou na religião:

fello afsi el Rey, de o pòs por Bifpo em Coimbra,& depois

por não tirar da cabeça do Reyno Lisboa, tãopreciofa

joyao fezJBifpo da eminente Cidadertudo ordem doCeo
pêra que nãolaltaffe ao efclarecido aparecimento deNof
íà Senhora da Luz o teftemunho de peífoa tão calificada;

mas fendo prefenteao miraculofo cafo,foffe depois firma

defuaverdade:que ondehafangueccn virtude, temas pa

lautas femelhança de Euangelho ;não temosjâ que enca-

recer
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rccer à benignidade cõ que recebeo os que Ih e forão impe

trar a licença pêra a edificação da hermidaíànta pois on-

de auia virtude, tanto do Ceo , aluitre era cj fe lhe dana

oferecerenihe matéria tãofanta pêra nellaíer parte, &*afsi

náo fomente deu a licença com vontade grande, auendo

que nada concedia : mas ainda aísinalon o dia em quefe

auia de começar,porque queria acharfe prefente ao abrir

dos alicerces da hermida fanta,porferpera agloriofa Se-

nhorajque cõ as mercês & milagres,q fazia tinhajà os co-

rações dagente Luíitana tão penhorados pêra feu ferui-

ço,quanta he a diuida em que Senecanos põem coma re-

zão natural(quantomaiscomacatholica)de fazermos os

feruiçosaquelle,dequem recebemos as mercês. O dia af-

im alado foy de grande aluoroço, prazer, &: alegria tão et ?n v

rremada,quenãoduuidoquecomhua celeftiai &: diuina

quifciTeaíoberanaPrinceíadaLuz, pagar a todos a feita

q lhe fazião,em fua obra que começaua:o cõcurfo dagéte
foy grãde,não fendo menor a deuação cõ que o Biípo to-

mou na mão a primeira pedra fundamental qlançòu,com
toda a íolénidade no alicerce, querendo cõíua Epifcopal

autoridade íauorecer a obra: pêra q a pobreza cõ que Pê-
ro Martinzacomeçaua não vieíTe a defconfiardefi,pela

pouquidadedo íeruiçoq fazia a tão real Senhora,pois co-
mo notou S.Chrifoíthomo , faz a pobreza tão humildes
os efpiritos na peíioa,q feDeos fenão facilitara aos pobres ehrk ie

querendo delles receber atê hú ceitil , como fabemos do íoan, hu-

Euangelho,jamais chegarão com tal Senhora termos de
mi1,10,

lhe fazerem algum feruiço,por fe teré por indignos de; lhcLuc. 21.

orereceré íò aquelles q íuapobreza lhes permite , òc não
osqíèusdefcjosíhespediãoraindaqueosq mais não po*
dé-que tellos bons,faõ por eftes fòs a Deos tão aceitos,quc
íenteS. Ambrofio aduertindo na letra do texto íàgrado>
quefó aelles refpeitou Deos em Daniel, pêra lhe fazer Daniel.

finalada
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finaladãmcrcejdizendolheo Anjo.-porqucesvaraode de
fejos,&:c. Muito íêm falta íè acenderão os que Peio Mm
tinz teueem começar, &: prcfeguir fua obra, com os rauo-

resf[ue nella lhe deu o Biípomão deixando nos de ter ref-

peito aos muitos do Ceo,que também fe virão nella : por
que ainda que a fabrica era pouca, fempre as obras (ain-

da que pequenas,& de pouca fumptuoíidade)trazem cõ-

figoinconuenientes
5 queas fazem vagarofas , mas eftada

íantahermida,comofe Deos a tomara íòà fua conta, afsi

fe pós em quatro dias no fim, que todos diziaõ, os Anjos

&nãoos homés a fizcrãorpodendo por iflb o mefmo Se-

nhor afhrmar o que diíTe aos Iraelitas do templo de Hic-

rufalem:toda eíla fabrica fizerão minhas mãos. O tama-

Paal.4 nhodahermidaera fò de trinta paíTos em comprido, òc

vinte de largo, que como a foberana Rainha da Luz não
pretende/Te dilatar os defpachos aos feus deuotos reque-

rentes, baftauaeíte pequeno &eftreito apofento , perafò

a&. 7 - entrarem a pedir, Sc logo fayrem defpachados: nem,
ay.66. comodizoEfpirito fanto,com quem depois allegou fao

Lucas, Deos mora nos paços eà de fora, masfó defcan-

ça'S£ repoufano coração do jufto , como em templo. E
ainda os fantos tão pouco refpeitãoa fumptuofidade dos

edifícios , que pêra aquella molher Sunamitidesauer do
^•Ke.c.4. propneta Elizeupalauradefehofpedaremfuacafa, nãa

I lhaoífereceo , fenão comhúa palaura diminutiua : acer-

tando nifto com a condição do Santo varão, que mais

era de morarem hua caíinha, que em paços fumptuo-

fosauendooPropheta Abachuc, que cada pedra delles

crahu teítemunhoqos ricos 6c vãos, influydos em reaes a

pofentos,auião de ter cótra fi nojuyzo final,dizendo;a pe

dra da parede clamarà.Em a pequenahermida nouamcte

feita pòs o Parayfo tanto defeu ar& graça, òc aSenhora tã

to defuadeuação, que como fe as paredes a deílilaíTem,

&ahi
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&ahi mefmo do Parayfo fegozaíTe, não enrraua pcíToain

da que reíiUqucfentifleo tempo que ncllaefta.ua, poftoq.

foffe o de hum dia inteirorde. que temos exemplo na fere-

nifsima IrTante dona Maria , que dizendolhe a camareira

mor dona Coftança de Gufmão, como era tempo de fe

ília Alteza yr,por ferjaSolpofto , & o caminho cõprido,

diíleamuyCatholicafenhora, como filha que eradaquel

leChriftianifsimoRey domManoehfeo refpeito Chrif-

tão que deuo ter às couías íagradas me permitira fazer nc

fta pobre hermida meu apofentOjCommais gofto morara
nella que em meus paços.Eafsimhe, que onde oefpirito

repouía a hi he o bom viuer. Meteoíe a facro fanta Senho
radaLuzdepoíledeftafuapobre&: deuotahermida,aos

oito dias deSetembio,annodo Senhor de 14.64. no pró-

prio dia em que a vniueríal Igreja íolenniza fua fanta Na-
tiuidade. Concorreo a folennidadeoClerotododeLi£-
boa,& o melhor do fecular delia, dizendo o Bifpodõ Af-

fonfo Nogueira a Milfa de Pontifical > áq fe achou el Rey
domAfíónfo quinto , que então tinhaa coroa de Portu-

gal;quis não faltar onde a corte do próprio Ceo afsiftia as

nouas feitas de fua Rainha, Que fe el Rey Salamão as fez

a fua mãy Beríabe no dia em que lhe deu cafa , bem hede 4,!^' f* T *

crer que o Ceo não faltaria com elias quadoamay de feu

Rey Chrifto nouamente a tomaua. Ouuefe aqui por mi-
lagre caber nefte dia em cafa tão pequena,como era aher *

midaSanta,oBifpo em pontifical, & o Rey com feuapa-
ratode corte, &: ficar inda lugar pêra o denoto pouo, não
podendo el Rey Aífueronafumptuofidadede feus paços
daracõmodadogazalhado, aos Grandes de íèu eftado,

quando os ouue de banquetear: que efte foyhum dos ret
peitos porque mandou armar as mefas em o feu pumár$
masperaquehecompaiaro poder humano com o diui-

no>que quando elle quis apofentou o eftado todode
Ifrael
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Ifracl no deferto debaixo de choupanas, & cabanas : de
modo quenenidefpois quando os Principesde Iudeati-

ueráo cafà,eftiucrão nella nunca melhor. Também mui-

tos efcriptoresouue que chegando àconfideração da ar-

ca de Noe,ainda que doutos iletrados , fc admirarão na
incelligencia delia , parecendolhcs que pcra tanta multi-

dão de animaes que emfirecolheo,pera tantos òc táodi-

uerfos & vários mantimentos necelíarios à íuftentação da
quclla varia multidão, pois nem todos fefuftentauão , cõ
húasmefmascoufas,eramuy pequena a machinaquediz

a efcriptura tinha trefentos couados em cõprido,cincoen

taemlargo,&: trinta de aito:&pella difficuldade que nif-

to acharão varões doutifsimos , pafsáo por cilas medidas

remetendo o cafo à diuina omnipotécia, que tudo pode,

ioan.bu. & tudo acaba, & nada lhe he impofiuel. Poílo que Ioão

li. de arca. Butço não quer nem confente que fe de nifto milagre;

tratacom grande coriofidadea matéria, difputadagran-

deza,&: traça,numero, &c efpecies de animaes , que na tal

arca entrarão,& moftra prouandoo , como pêra tudo ella

fora capaz,aucndo com Origenes ,.que os couados que a

Efcriptura diz que tinha,erão geométricos , que humfò
Piig.ín delles vai féis dos noílbscõmuns,os quaes faõ de pcê , &:

U^ hXu
' meyo:& conforme aiftoenfina o mefmo Buteo, quefu-

pofto dizer a efcriptura que â arca era féis vezes mais cõ-

pridaque larga, fedeue repartir em (eis quadros que ca-

dahum temeincoenta couados: &multiplicandonoseí-

te numero por fi meímo,dizendo cincoenta vezes cincoc

ta,vem a fer por boa contadous mil &: quinhentos, òc fea

do féis os quadros multiplicando os dous mil &: quinhen-

tos pelo numero de trinta,que heoquea arca tinha de al-

tura,vem a montar fetenta& cinco mil couados quadra-

dos,entendeíle do inferior delia , ate a fuperior parte da

meíma,& conforme a ifío quada qual deites couados fe

defeonta
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defconra &: té por feis,por que temos repartida a Arca em
íeis quadrosrdondeíeícgue, que íeis vezes íetenta & cin-

co miljfaze quatro centos &cincocnra mil couados geo-

metricos.Tambc podemos moftrar efta verdade multipli

cando primeiramente os couados q a mefmaarca tinha

de cõprido & largo , dizendo que cincoenra vezes trezen

tos fazé quinze mil, & multiplicados os mefmos quinze

mil pelos trintacouadosdoaltodaarca,chegãoa quatro

centos &: cincoenta mil, &: efta he a capacidade , fegundo

Goropeoque a arca tinha em largo, &: íbmando o que ti-

nha em todo era de oito centos vinte & cinco mil coua-

dos. Supofta efta maneira de medida, & confideradaefta

grandeza, traça,&: capacidade, não nos ficadifficultofo

crer que fepodefsénella recolher tanta variedade deani-

ínacs,que en trarão: &:manterenfe todo o tépo queeftiue

rão recolhidos ,
que foy huanno inteiro,&: indadez dias

mais,como quer Genebrardo. Mas ca na hermidafanta, Gencb.i»

onde as medidas deGeropeo,geometriasdeBudeo não té gVapW^
parte,né lugar,fempre foy tidopormiraculofoo recolhi

mento q deu fendo piquena agrade & varia multidão , q
nellaefteue o dia primeiro de íiiafolcnnização , efteheo

Ceoq quando nòs quer fazer mercê de comunicar gran-
defas fuás diípéfacõ noíTa pouquidade,que as poífa folga

dam ente receber:& não como os homés que fe efeufaõ de
darmuyto , com diferem que não fomos pêra mais. Foy
tão grande a deuação que os fieis tomarão defte dia a An-
gular & miraculola Imagem da Luz ,que logo inftituy-

rão em feu feruiçoJiuaCõfraria em q fe acétou porirmão
clRey do Afonfo quinto, o Bifpo dõ Afonfo Nogueira, §c
toda afidalguia,&: nobreíà doReynojComoconftadoli*
uro,que fe fez de aíTento dos primeiros irmãos da mefma
confraria. Nella fe aíTentou também el Rey domSeba-
ftião no armo de i\66, a Raynha dona Catherina na

inefmo
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lYiefmoanno,&a Infante dona Maria, o Senhor dom Ati

tonio 3oInfimtedõLuys,&:ofenhor dom Duarte: &: afsi

mais todas as eafasilluílTes de Portugal, florecendo inda

hoje a mefma confraria na mor fidalguia de Lisboa , com
táoabrafada charidade,&:afcruoradósdezejos q haaíafa-

ma(falo afsi) fobrequem ha de fazer no dia da Senhora a

feíta,quehe o mefmo de fuaNatiuidade a oito de Setem
bro,acontecendoja andar hum fidalgo defteReyno, &:

poroutravezhúafidalgaiIluftre,ostres, òc osquatroan-

nos,aguardando que lhe podeffecayr afeita, que tanto a

deuaçãoadiancaua a outros aapedirem. E pouco encare-

ço emapontaranoíTanobrefadoreyno, quando de eftra-

nhos ouue fidalgos &: grandes, que a pedirão,& nào pode
do fafelladerão afinaladasefmolas. Correoaadminiftra-

ção deílahermida pela dita confraria,atêqueo Bifpo do
AffoníTo Nogueira faleceo no anno de mil & quatrocen-

tos & feífenta &: fete , porque dom Iorge da Cofta fe.u fu-

Ccílor,& depois Cardeal em Roma,a tirou aos confrades,

&: aannexouàlgreijadeS. Lourenço Matris do lugar de

Carnide,ficandoo Prior delia correndo com a adminis-

tração damaneiraqueindahoje corre. E oquefabemos

por tradição he,quePcro Martinz fe perpetuou no ferui

ço deílahermida, & nella acabou fantamente : como he

de crer que a Virgem efclarecida da Luz o fauoreceria na

morte,pois fe feruio delle pelo difeurfo da vida,& inda lhe

"dariaopriuilegioqueDeosdàaosfeus por fim dafua, q
heteréa morte por doce &. fuaue fono , fem illuzões ou

afòmbramentos dos mãos efpiritos,fem anciãs , &angu£.

tias de animo aflitOjiiédcfcõpofições de corpo, &: tremo-

res delle,mas como Deos diíTe aos Iraelitas,dormircis , &
não auera que vos atemorize,afsi cllcs morrendo,q he to-

Lcú. i*. tnarfono,não os atemorifacoufa algúa, tendo certa a luz

da <rloria,que logo após a morte lhes amanhece.

v TIROV-
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Tiroufeji bermida Santa da admhújlraçao dos Clé-

rigos íp/e deu aos rdigiojos da ordem de Chrif-

to>£r a mefma ordem que princi-

pio tem.

C A P. X.

QVandovniuerfalmentc &; a hum mefmo tempo os

Re^s da Europa extinguirão de feus reinos a antiga

ordem dos templários,com beneplácito do SumoPõ
tifice Clemente quinto, que então preíidianalgteijade

Deos.El Rey dom Dinis,comoChriftianifsimo,& Catho
lico,não querendo o queoutros Reysfizerão vincular na

coroa Real os bens que deftaordem confifcarão em feus

reynos, por ferem rendas Ecclefiafticas , inftituyo outra

noua ordem deCaualeiros,intituladade Chrifto , pondo
nos peitos delles adiuifa daSantifsima Cruz: como que-

rendoos obrigar,com tão illuftre íinal,a fazerem finaladas

obras, que meVeceífem ter por gloria de feutriumphoá
mefma Cruz;E a efta noua milicia aplicou os bens confif-

cados^dandolhe mais tudo o que por conquifta ganhafsé

da barra a fora:querendoos com ifto cõmouer &: excitar -a

que com o ferro militar,& força de braço , generoíidade

de peyto foíTem rompendo pelo mato da barbara infedili-

dade,que tanto de AFrica,& Afia tinha tomado, ofereci-

do neíías partes da Cafraria:fem apontar húa flor, em cj

como diz fanto Epiphanio,a abeihinha Chrifto podeífe

tocar pêra delia tirar o doce mel da graça: E foráo tantos

os fauores que o Ceo deu a efta fua cauallaria, q em breue

tempo,oque dantes era mato,fizerão feimofos campos,
cm que fe pode lançar a feméte da diuina palaura,& fazer

D tão
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tão fermofas cearas pêra o mefmo Chrifto , como hoje ve-
mos nas muitas almas que a maneira de acezoadofruito

clle recolheo das partes do Brafil,Mina S.Thome, Ango-
la,Moçambique, Cabo verde, &: em todas as do Oriente
ate chegaras pontas do mundo,que parecem fer neífe la-

pão.E não fó abrirão campo os vitoriofos Caualeiros de
Chrifto aos bens efpirituaes; mas ainda dos temporaes

auidos por feu braço, ôc lança fízerão tão ricos os Reys de
Portugal,qucdepoderoÇos forão fempre temidos da imi

gagentej&aindaquando o inui&ifsimo & Chriftianifsi-

mo Rey dom Philipc fegundo do nome entrou na heran-

ça defta coroa de Portugal,achou que bem lhe daua o pe
queno & eftreito reino íó da meza meftral mais de réda,

que nenhum dos fenhorios &: eftados feus de CaftelIa,co

mo largamente moftrarei ajudado do fauor diuino ema
Chronicaqueeydefazerdo Meftrado de Chrifto, & tu-

do mais com fangue dos fantos martires,que com aftucia>

&negoceaçao da humana cobiça, foy auido &: ganhado:

por onde os catholicos Reys de Portugal vierão a trazer

efta gloriofa milicia tanto em feus olhos , como fe a tiuef-

fcmpormininadelles ; fendo efta a caufa porque então

hum fidalgo quando auia o habito deChrifto,fe tinha por

auantejadode todos napriuança & valia de feu Rey : &
como nos Reys Portuguefes afsi foíTe fempre crecendo

ozelodaobferuancia,&:augmentodeftafua querida mi-

licia,chegou ao catholico Rey dom Ioão terceiro o mef-

mo zelojâ em taes grãos de perfeição , que ouue o bom
pay do pouo que fazia agrauo àmefma ordem, & aaba-

tia,feanão reduziíTe a perfeição da obferuanciaMona-

chal,pois fó efta he principal honra que no feruiçode

Deos fe ganha. Pos logo el Rey os olhos no fitioonde

auia de difpor pêra o Ceo as nouas plantas > & efeolheo

por melhor o da notauel villa de Thomar , ondejàj unto

ao
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ao caítello,que fica fobre a mefma villa à parte do Ocidéte.

em hum alto,eftaua hum conuento de Clérigos militares

da mefma orde de Chrifto,queviuiãoemcomrnunidade,

defdotépo,que el Rey dom Dinis inftituyoa mefma or-

dem.A todos elRey acomodou, pondo huns nos priora-

dos & vigairias do Meílrado , & outros por beneficiados

da Igrejamatris da mefma yilla de Thomar, quefe chama

fanta Maria dos oliuaes;De modo que deípauoou delles o

conuento pêra o dar aíua noua religião. Eftaua informa-

do do exemplo,virtude, Chriftandade , de Tangue do reue -

rendo padre frey António Moniz da Sy lua Religiofo da

ordem de S. Hieronymo,que a eíte tépo moraua no cõué-

to de Guadalupe,fendo filho deLisboa,& florete ramo do

illuftre troco dos Siluas de Portugal: mãdouo chamar lo-

go pêra o fazer paftor,&: prelado do nono rebanho,&pro
cedeotãbemoreuerendoPadre F. António Moniz nefte

negocio,q elRey lhe encomédou,&: elle aceitou, q íe vio
r

bê fauorecelo o Spiritu fanto, (q nunca elle falta nos Prela
CD * S *

dos,q faõ,como diz S. Paulo, chamados pêra as preladas,

da maneira q AramofovpelomefmoDeos)&eftadirTeré-

ça da S.Agoftinho entre o Prelado que fe oferece, pêra o

officio,&: o que pêra elle he chamado , &: rogado, q efte fò

he Prelado, &: paftor : &: aqlleíòméte carniceiro das oue-

lhas,&:deftes taesné as cinzas Deos quer que aja rporiíío

permitio,que Datão & Abirãofenãoqueimafsem,mas a Leuit.is.

terra em corpo & alma os leuafle de hú bocado, de os la»

çaíTe em feueftamago(afsi chama S. Agoftinhoao infer-

no)peraquelafeconfumifsem, òc ncmoraítoouiieíTede

tão infames pretenfores ; querendo logo o mefmoDeos
& Senhor noíTo,queouueíie tê hoje, &; tê o fim do mun-
do a memoria do Summo Sacerdote Aram, &: a daquei-

le grande Melchifedech : pêra que ouueíle dos taes

imitação: que como forão pelo Altifsimo chamados
D z ao
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âo Sacerdocio,fomentedelles quer que fejamoS difcipu-

los.O que logo fez o nouo Prelado frey António Monis
da Sylua,tanto que veo chamado pêra a dignidade , foy

ajuntar no Conuentode Thomar doze varões , aos quaes

lançaíTeohabito,querendo nefte mifteriofo numero fun-

dar o mais que pelo difcurfo do tempo a fanta Religião

auiadetcrdereligiofQS,quecomoa ordem auiadeferde

Chriftojbeni era fe fundaílç em numero de doze , por fer

eíTe o de feus fagrados Apoftolos. Tomou pêra o lançar

do habito o afsinaladodiadefaõIoãoBaptifta, o que fez

com muita folennidade,&: grande deuação dos doze noui

ços,aquem logo o bom Prelado deu regra de viuer pêra a
Ceo,& morrer pêra o mundo, o habito que lhe laçou foy

de túnica & efcapulario branco,com capello aberto pela

parte da Cruz,que lhes pòs no peito: talho que deu a Se-

renifsimaRaynha dona Catherina, pêra moftrarcomo
também eíla ordem era fua. A regra que lhes deu pêra pro

íeíTarem foy a do iníignePatriarchafaõ Bento, de quem
o Catholico Reydomloãoera muito deuoto. E por fer

a regra debaixo da qual viuem as mais das milicias de Ca-
rteia^ Portugual,&: como na deuação eftauão pêra com
elleiguaesoPatriarchaS.Bento,&; S.Bernardo, aquécha
mamosdiuino, quis por feruira ambos, como quem par-

tia contenda peio meo , fazer dar aos religiofos o habita

branco de S.Bernardo,& de S.Bento fua regra , ficando a

religião tão venturoíaniíto,quanto heoemparoque tem

de taes dous gloriofob padroeiros. Vindo el Rey depois ao

Co-nuento,& vendo a reformação fanta que nelle eftaua

feita, a mortificação dos olhos, ofalaríuaue&:modelto,a

grau idade na andar,aferenidadedo paíTeyo, as mãos re-

colhidas & a religiofapoftura dos obferuantes monges.

Aísi fceciifxcoucomoquenellesviraamefma virtude ef-

tampada:&; fabendomais em particular do íca efpiritual

trato
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trato &meneo,achando que n£Oveftiãocaittifà3nrâsjun

toà carne traziãotuniceliade lá,nécormião limes, mas
amortalhados,nem bebiãoagoa quando queriáo, masco
licença,queatêperaiíTopedião;&:r.ofa!ar erão tão regif-

tados,que íò no choro fe ouuião entoando os diuinos lou -

uores:era no catholico Reyiílo tanto matéria de piazer

celeftial,que fe retiraua muitas vezes da cortei hia con-

tinuar com feus frades, pêra mais auifinharcomo Ceo>

que fe na terra ha delleíemelhança & retrato, a religião

fem falta ohe.Comelles hia ao choro de ordinário: &ou
trás vezes que não erão poucas ao refeitório a cemer em
cõmunidade,tendojàfobre tudoafsiftido as difeiplinas,

orações comuas,& mais autos de religião , &: perfeição de

Chriftandade:andando em tudo tão penhorado do gofto

efpiritual que dizia, que fò o tempo que aligaftaua entre

feus Religiofos era pêra elle o em que reinaua: tomando o

ditodeS.Gregorio,fcruiraDeoshereinar. Começou lo-

gooreuerendo padre frey António Monis com vontade

de elRey a entender com as obras do conuento, (que de-

pois que as couías efpirituaes tem feu lugar, então íe pode
começara entenderem o temporal): onde moftroubem
afsi a realeza de feus efpiritos&: penfamentos altos, co-

mo o gofto grande que fua alteza leuaua de fe fazer na-

quelle lugar huaobra,que não tiueífe em fumptuozidade

parelha nas Hefpanhas;porq fendo a efte tempo o cõuen-

tohumtnfte& pobre apofento, ofez de manèiraquehe
hojehum dos nomeados edifícios da Europa; com ainda

nifto não chegarcom feus intentos ao cabo; queamorte
que tudo atalha,lhos cortou; mas ainda os edifícios que

deixou principiados, eftão por feus nobres &: generolos

intentos informando aos que com corioíidade os eftão

vendo. Pofto nefte eftado o conuento, quilo el Rey fazer

cabeça da Prouincia,& que ouueíTe mais cafas, a que fe po

D 3 dclTeni
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deílcm comunicar o zelo cio culco diuino, ahoneftidade
da vida 3o bom rcípcito,a virtude , aobíbruãciamonáchal

q nosicÍigioíosdoConucLOÍíorccia,comoonicfmo Ca-
tholico íley dom loão feu primeiro inftituydor, infor-

mou a fua Santidade Iulioterceiro,queemtão tinha a Se-
de Apoílolica , com pa-auras tão encarecidas como de
pay que pretendia credito, & honra perafeus filhos. Or-
denou logo & mandou que na CidadedeCoimbrafecriaf
fe&fizeilehuadas caías: & outra na Igreja de noíTa Se-

nhora da Luz termo de Lisboa, pêra asquacs impetrou
dos Tantos Padres Iulio terceiro & Paulo quarto, queos
Mofteiros de noíTa Senhora deCeiça no termo da villade

Montemor o velho dadiocefe de Coimbra>&: o de S. loão

de Tarouca no Bifpado de Lamego,ambos dos religiofos

deS.Bernardo,fe extinguiíTcm , &que feus bens , Igrejas

annexas, rendas , & direitos foíTem perpetuamente vni-

dosàsduasnouascafas daordemdeChrifto: & na repar-
tição deites bens ficarão ao Conuento de noíTa Senhora
da Luz as rendas, &: direitos do morteiro de Cciça,cuja era

a Igreja de S.Lourenço de Carnide com feu padroado , &:

a denoiTa Senhora da Luz que eraarjneixa: ficando as ren

das,bens, &: direitos de S. loão de Tarouca a nona cafaqfe

auiadecriarna Cidade Coimbrarmas tornando fua Alte-

za fobre fy,aduirtio,que extinguir hús mofteiros por criar

outros era arrancar húafrol,por difpor outra, que quan-

do faõ ambas em tudo iguaes em cor j&graça, cheiro, &:

fermofura, cc ainda eftima, òc valor, tanto agrauo íe fica

fazendo a que fe arranca , como de fauor à que fe diípoe;

fobre efteue então na extinção dos dous mofteiros ate fu-

plicaraoSíímo Pontífice , como era melhor queclles re-

partiíTem entre fi, & osdous nouamente feitos fuás ren-

das, de maneira quehuns & outros ficaíTem tendo côn-

grua & baitante fuícentação. Antes da vontade dei Rey
vir
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vir nifto aeffeito o leuou nofloSenhor dcfta vida, mas feus

piado fosdcfej os Òç intentos cacholicos ficarão com a he-

rança do reyno ao filho das lagrimas de Portugal Rcy dó

Sebaftiáo & com a adminiftração delle afereniísima Ray-

nha dona Caterina fua auó,que fem fazer pauza nefte ne-

gocio fez logo tudo, o que eS Rey que Deos tinha em glo-

ria,pretendia Sc defejaua: ainda que na repartição das ren

das dos mofteiros moftrou outra noua vontade de fazera

todos merce,não querendo quefiús fe desfizeíTem de feus

bés de raiz por remedear a outrosrpor iílo mandou, quedo

mofteiro de noíla Senhora de Ceiça ío ficaíTe a caía , que

nouamenteíe auia de fazerem noífa, Senhora da Luz , a

Igreja de S.Lourenço com feu parrochiado , & algúas ou-

tras peças de raiz,ainda que poucas , foprindoomais que

tirauaao nouo mofteiro da Luz com bés da Coroa, que

lhe deu em foros de cafas na Cidade de Lisboa , & outros

bés de que fehoje em parte fuftentão os religiofos da mef.

ma cafa^ficandodesdefle tempo que foy na era de mil &c

quarenta &: cinco annos metidos napoíTedahermidada
Senhora da Luz,onde fe foy fazendo o mofteiro que hoje

he em que viuem de ordinário vinte &: dous religiofos fer-r

uindo a Deos & a imperial Senhora da Luz, no exercido

do choro,& adminiftração de fua capella Santa.

Qomo noffa Senhora da Lu^ mostrou que eraferuida

deter emJua janta cajá os Religiofos da

ordem de £brlílo.

C A P. XI.

SEndoafsiq os religiofos do mofteiro de noíTa Senho-

ra da Luz feus nouos Capellães, viuião cõ toda a reror

mação &: refpeito monaftico , eftando feu proceder , òc

obras tão cheo&cheas de Luz , como ellesnacaíà delia:

D 4 não
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não faltou quem as quifefle efcurecer, leuandoaoCar-
deaUlom Henrique aAidelles,como de toda a ordem, in-

formações tão diffcrentes das que a boa fama andaua da-
do nas praças &publico,quenomefmo tempo em que o
pouo feeftaua edificando de feu bom exemplo & modo
de vida,re igião,&:ChriiT;andade,eíl:aua o Cardeal contra
elles acefo pelos induzimentosde particulares intencio-

neiros,quefernprehahum Caim perahum Abel , hum
Cam pêra hu Noe , &: peta hum Elizeu outro Achab , &
húaleíabel que contrarie hum Nabot, femprehumSaul
pêra hum Dauidjhum Amam contra hum Mardocheo>
fempre pêra hua virtude mil contrários , mil contradi-

ções a hua verdade,& pêra hua lealdade ha tãtosqcomo
Abíalomadefacatem,como faõnarefte do Sol os arguei

ros que a impurão. Chegou o cafo ao Cardeal querer ex-

tinguir a ordem, Sc ainda que auia dizerfe, que fua vonta

de erafòa queniftoenteruinha,não hecõtudo de crer,

x.Reg. 24- que no peito real dos Príncipes entre paixão,porque fol-

guem com as occaíiões de fazer maluque el Rey Dauid po
dendo tomar vingança de Saul, feuimigo, pois lhecahio

nas mãos,não quis mais quecortarlhehum pedaço de ca-

pa:no que ponderou engenhofamente S. Remigio j que

íe contentou Dauid com lhe ficar na mão parte fô da ca-

pa de feu contrario,querendo mais pêra fy a gloria de per

doar,podendo matar, quenao o gofto de fe vingar :que

tal gloria he de príncipes,& femelhante gofto hefomen-
te>comodiz Platarn,de efcrauos. Poriíloa diuina Efcri-

j.Reg.n ptura conta que foy el Rey Achab vendido quando diz

quefematou Nabotpor ellefer vingado, porque quem o

prerendefer,náoefcapadeíertãovilcomo efcrauo : &jà
pode íer,queiíTo-fizeíle a Iofephliure(mandandoofeus ir-

mãos vendido ao /Egypto)o terelle animo de fenão vin-

gardctão mjuíta afronta como lhe faziao ;.que efta he a

noíla
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nofía liberdade toda,nãofer do vicio fojeito, nem catiuo.

Pot todos eftes reípeiros , bem he de crer do Catholico

Cardeal que não de íi , mas d outrem tomaua motiuo de
fazer contra a fagradâ Religião , &: ainda era mayor mal,
que os induzidores delle tomauão as portas aos que pode
rião informar a S. A.do bem &: prol delia;antigo he iftode

priuados,fazerem que fò pera elles fejao os Rey s :& defta

maneira leuàrão a S. A. a que contudo extinguifle a ordé

fem refpeitaremaoagrauoque fe fazia ao próprio ChriC
to,cujaera; chegou a pedir pera efle erfeito ao Papa Gre-
gório decimo tercio,q em tão prefidía na Igreja de Deos,
hummotuproprio: mas como aordem ofoubc, acudio

aiíTocom zelo &prouidenciadiuida à negocio tão peza-

do, porfe ficar tãbem reparando dos golpes qà alma lhe

tirauão : mandou logo dous Religiofos graues , o Padre
frey Duarte de Araújo, &: o Padre frey António de prefen

ça 5aoSummo Pontífice pera acudirem a fuás coufas, que
aindaqueos Revs&Pnncipesnão ajàquemrcíifta, fem-
pre ha contudo hum Elizeupobrepera hum ÀehabRey
que o contrarie : &: não menos confiança tiuerão fempre
os religiofos deChrifto em Deos acudir por elles,emne.

gocio tão árduo & de importância, que a que teuc o Pro-
pheta Efayas pera não defacoroçoar nos apertos em que a Efaya$.5 7<

ellc, & a toda a Cidade Hierufalem pòsfeNacherib Rey
de Afsiria:que quando Deoshefauorauelàempreza, fica

em brinco & jogo todo o poderhumano que fe poemeó-
traella: da maneira que Achior Capitão esforçado diíTe a

Holofernes com defengano,quando eftaua fobre a Cida^-

dedeBethulia pera a entrar a ferro &: força militar ; íe
Iudic

Deos he por elies>dizia o esforçado & prudéte varãe>que-
rer cometellos,fera baldaras forças & facillitarlhes a vic~

toria contra n os.Efta era a mayor rezão, que por íi tinhão
os noílbs Religiofos pera cuydare de Deos q os fauorecia>

D j não
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não bailar o Príncipe co feu poder,nem o embaixador do
rcyno emjRomacõ ília agen cia,autoridade/^ valia, pêra

prenaleeeré contra as rezões que dauão dous pobres fia-

des,pclaconferuaçao de fua ordem. E ainda que a efte ce-

po veyoàs mãos doCardeal o motu que tinha impetrado,

por ferjâ expcdido,quando a Roma chegarão os Religio-

íos , cõtudodenenhueffeitofoy contra eiles: poftoque
não deixou S. A. de o mandar executar; vindo por feu má-
dadoao mofteiro denoda Senhora da Luz, humCorrege
dordâ Corte com mais outros miniftros dejuftiça pêra

notificare aos Padres que deíiftifréda pode que tinháo do
mofteirorfoube diíto o pouo do Lumear, òc de Carnide òc

Bemfíca,&:logo todo amotinado correndo fe veyo a de-

fender às portas do morteiro com tanto zelo,furor , 5c irá

peto,como fe acudiffem pelo bem de fuás cafas , & fazen-

das:fem o apelidarnem conftranger aifto outré, mais que
a mefma Senhora da Luz,que os trazia a acudirem a feus

fieis capeliães: &comofeo Ceo lhes metera nas mãos pe-

.
c f

radefençáo deftaempreza,asmefmas pedras , com que

antiguamente do alto apedrejou os Amorreos em fauor

deIfrael,tãodura&rliuremeteasarremeçauáo os homés,
molheres,&: moços, &inda as crianças àjuftiçaqnaofe

atreueraoos miniftros dellaa lhes fazer rofto: antes lhe vi

ràraoas coitas fogindo avnha decauallo, outra vez pêra
aCidade.Foifeo Corregedor ao Cardeal , deulhe conta
doqpafiaraefcuzandodejuntamentede fazer a diligen-

cia,alegando que pouo amotinado he fera que arremete a
matar ôc náo reípeita, nc intenta perdoar , mandoulhe co
tudoS.A.quetornaífe&proíèguide em o negocio, &:tor
nandocom os mefmos miniftros mais por vontade do
Principe, que pela própria, inda a Senhora da Luz fez

mais marauilhofo o caio,porque féis dias continososfez
andar cometendo a entrada do mofteiro, fem niífo alcan-

çarem
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çarem oeffeito.-quecerto aguarda daRaynha celeftialre

íifdaà da temporal magcíladc. E inda queefte aperto

tiueíle tomado todos os caminhos do repoufo aos religio

fos,nãodeixauão com tudo comohumMoyfesnomayor
conflito, períia, &£ aperto da batalha, aleuantarasmãos

ao Ceo com fuípiros tirados dalma, 3c dos olhos as lagri-

mas que os feguião,pedindo do muy alto o íbcorro. Não
fe pode contara trifteza&melenconiaqandauanopouo
fentido da violência com quequerião tirar do regaço da
Virgem da Luz a feus incuipaueis, Sc innocentes filhos.

Os naturaes de Carnide com outros que fe a elles ajunta-

rão afsi homens como molheres, crianças, como don-

zellas,mouidos todos de húa entranhauel piedade, fize-

ião por elles procifsão indo defcalços ao mofteiro de Be-

theleem, que por fazerem mayor penitencia efcolherão

por mais longe efte templo &: facro edeficio: inda que en
tendo que o Ceo foy os que os guiaua às fepulturas daquel

lepaydopouo elRey dom Manoel, &c daquelle das reli-

giões el Rey dõ Ioão o terceiro,a le queixaré do pouco ou
nenhúrefpeito,quefe tinha à fagradaordé, q elles viuédo

trazião nos olhos>&: quando morrerão leuarao imprefla

na alma: & inda diíTela Deoshum hora defenderei efta Efay.37.'

Cidade,nãocomos feus muros , nem comos voílbs bra-

ços,mas porhõraminha,&:domeuferuo Dauid,queinda
quemorto(como notauaS.Chryfoftomo ) &:depofitado

no limbo, valeo mais a Ezechiasviuo, &a Hierufalem
noferco,que todos feus foldados , & aparatos de guerra.

O mefmo fe pudera cuydar dos merecimétos daqlles tão

catholicos como Chriítianifsimos Reysperaopouolhc
yr pedir remédio,cheosd'efperaçasdeDeos por meyodcl
les lho cõceder. E védojàcõ tudo todos q adilaçao do re-

médio hia podo no fio as efperãças delle,como defconfia-

dosdeíi,osReíigiofos feforãoà Igreja diante da Imagem
Santa
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Santa da Luz,adcfpcdirfedella pêra logo fe darem &rert

derem áluftiça , por ícr grande a força que osmeniftros

lhes fazião ás portas, inda que leuallas não podeílem. A
piadoza Senhora não querendo eftar pelas dcfpedidas,

querendoos mais coníigo como filhos , que afaftadosde

íi como eftranhos & defeonhecidos , lhe trouxe naquella

mefma hora, que parecia a derradeira da efperança , o fo-

corro deRomacom que de nouo os esforçou & refucitou.

Foy o caio bem miraculoío :baftehum homem à porta da
Igreja (era odiadeNoíTa Senhora da Prefentação) com
muita preíTa : ôc cuydando de dentro os Religiofos fera

juftiça fobrefaltanfe de nouo : jà fe fazem tomados ,jà

portos narua,reprefentafelhes o feu defemparo: olhão pe
ra a tiranya ôc infolencia,lamentaõ fua mãy a Religião,fen

téfedefuaorfendade, apertão cõ elles as faudades de feu

recolhimento, do bé viuerApoftolico,da quietação da ce-

la, do repoufo monaftico,jà nas lagrimas defordenãfe: def

cõpõfe nos fofpiros,chorãdo fem orde aquellas, dado fem
tom a eftes:O Prior da cafa,cõ açor mudada,& cõ o peito

q lhe faltaua , o coração inquieto , &jà defefperado do re-

médio humano(q do diuinopeco fera o q defcõfiar) eh ega

à porta onde batia cõ infofriuel preíTa,&abrindoa,achou,

não ajuítiça,mas hú homé,que lhe meteo nas mãos huns

papeis ,&:logoq os entregou, defapareceo,& mais fe não

vio:&tenfequefoy Anjo.-abrirãofe em comunidade os pa

peis,&: acharão hubreue de fua Santidade Gregório deci-

motercio,em que os confirmaua na fua Religião, cõ cen-

furas graues& excomunhões a todos os que quifeíTemcõ

era elles entender, ôqiftopoftoern tal forma de palauras

quebé entéderia,qué o breueleíTe>quãto credito diãtedo

Vigairode Chrifto tinha a fua Religião : pofto que cana

Corte do Príncipe eftaua perdido, renouãofe de conten-

tamento os fembrantes dos religiofos,enchéfe de prazer,

&ba-
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&banhanfe dealegria fuás almas,repicanfe os finos,abren

fe as portas da Igreja &: morteiro , era pêra ver o pouo em
feu aluoroço,tudo era leuantar as mãos aos Ceos , dando

graças à Virgem da Luz, que tanto fez por lhe não tira-

rem de fiia fanta cafa& feruiço os Religiofos , que fò por

paixão erão condenados, & não por mao procedimento,

quenelles fe enxergaíTe.Bemfe podia perguntara Deos,

acerca deite cafo, o mefmo que fanto Agoftinholheper-

guntaua,depois que deu tanta fartura a Samaria, tendoa

primeiro pofto em hua como defefperada fome. Senhor,

diz o fagrado Doutor,fe vos auieis de focorrer a Samaria,

porq o não fizeítes logo?& não deixalla primeiro pôr em
termos,que a mãy de fome comefle o filho, & valene oito

cruzados a cabeça de humjumento , pezandofe jà a ouro

os papos das pombas? Auieis de acudirão voíTo Propheta

Daniel,porque o deixaes lançar aos famintos Leoês, que
podião arremeçarfe ael!e,&leualo nas vnhas , & fazelo

em bocados , como os cães fizerão ao corpo da idolatra

Iezabel?Querieis vos também feruir de Ifaac perapayda
gloriofa familiaôc geração, que naseftrellas reprefentaC

tes aAbraham , porqueopondesaogolpedoalfangedo
mefmo pay?fe voíTa vontade diuina era conferuar aos vof-

fos religioforem fua obferuancia monaftica, porque os

ehegaftes a rifeo de perderem de feu remédio as efpcran-

çasícomo permitiftes que a juftiça lhe rondaífe fèmrek
peito o Moíteiro,& com afronta lhes bateífe às portas? o
que Agoftinho diuino engenho, refponde 110 cafode Sa-

mariajheomefmo, que fanto Ambroíio diz no do Pro-
pheta Daniel, &: em o do Patriarcha Ifaac: que quer Deos
dar a entender,que bem pode adelgaçar o fio das efpera li-

ças poftasnelle: mas viuamos cerros de nunca chegar a

quebrar: & cambem, porque quer abrir campo , em que
fua diuina prouidencia moílre ao mundo, como não falta

com
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com o remédio aos feus.Que ma! podíamos ver o cuyda-
do que o bom leíiiChriílo & Senhor noílo, tinha da fua

Rehgião,íeíempreosRcysfeouucíTemcom elia da ma-
neira,que o Cathoiico Rey dom Ioão o fazia, que náo me
nos que em feus olhos a trazia: fò ao fauor real fe podiao
então dar todas as graças polaconferuação &augmento
da Religião:mas quando efte falte, &viuaella com tudo
florente, oCeo he fabidamente o que então dizemos a
fauorecej&petmitioellequetodasas inuernadas de tra-

balhos que vierão a eítamonaftica congregação, deflem
principio a feuverão,ficando a virtude nellamais floren-

tc,o credito ganhado,a fama boa reftituida, èc a graça dos

Reys & Príncipes auida de maneira ,qo mefmo Cardeal

foy depois o mayor Prote&or&: realemparo, que afanta

ordem em fuás coufasteue: tendo aqui lugar o dito vul-

gar: a boa guerra faz boa paz.E o que mais ficou impreíTo

nalmadosreligiofos,pera com effeitos dellafempreocf-

timarem,foy a publica informação que delles deuaglo-
riofa Senhora da Luz,quando pelejando por fuapoíTedo

morteiro moftrou que lhe mereciao fazer milagre , poios

deixar ficar firmes &: feguros donde o poder humano, os

queria fem piedade lançar.Bem he que faiba o mundo,co
mo dos taes religiofos fe ha por contéte tão gloriofa Prin-

cefa de a feruirem : que não he pequena abonação de fua

virtude,& pureza admitilos a feuferuiço a Senhora delia*

Outro cafo ha nefte particularque também faz muito ao

intento ; no templo em que os religiofos vierão peraefta

fantacafa,eftandohummcnino,dos que ajudauão àsMif
fas,de Ioelhos diante do Altarmor ádminiftrando a hua,

ouuio hua voz clara &: deftinta que parece que fahia da

mefma Imagem da Luz : Dizeao Prior que comeífe as

obras do mofteiro, efmoreceoomenino,mascomoavoz
era do Ceo, não o obrigou a que fugiíTe, ances o conuidou

a efpe*
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aefperar,verfeouuiaafegunda , como realmente ouuio,

&: ainda mais a terceira cão diftinta òc ciara como a pri-

meira: à maneira doutro Samuel. Ecomoo Prophetafe

foy a Heli,afsi efte menino fe foy ao Prelado dizerlhe o q
\paíTaua,&: porque a Senhora era tão miraculofa,&: tão or-

dinária em obrar marauilhas não tomou o Prior o eafo

por impo fsiuel,nem em matéria leue,&: de rifo; mas cheo

de fê aceitou o dito pe lo innocente,como recado que lhe

mandauaa diuinaEmperatrizj&poríe moftrar pontual

cmfeuferuiço, não quis atentar nem olhar peta apouca
poíTe que a cafa então tinha pêra começar obras ; mas o-

lhando fò pêra o que fe lhe mandaua,que era que as fizeC-

fe com trezentos & vinte reis (que fò era o dinheiro, que
a cafa tinha a efte tempo)as principiou:& fegundo corre-

rão com a pouca ajuda da cafa,hc de crer, que aglorioía

Senhora da Luz íuprio onde a poíTe humana faltaua: que-
rendo a efclarecida Rainha dos Anjos, como pagar o apo
fentoa feus feruos , à conta de a feruirem emfeudiuino
culto da maneira que hoje fazem com eftremada , &lou-
uauel perfeição

,
que como he ley de nobres pagarem logo

feruiços: afsi o he de bons vaífalos fazeremnos taes, que
fempre mereção.O menino,aquem a Angular Imagem da
Luz foy feruida falar, he hoj c religiofo damefma or-

dem, & indafe afflrma no que ouuira, não falando

niíto fem que as lagrimas lhe acudão aos olhos

que como as coufas do Cco chegão à al-

ma,fempre quando fe praticao>

ellaasfentc.

D O
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Do particular cuydado,{r finguhr prouidmctd
,
que

nojfa Senhora da L«;> tem na cura tjr (uíien-

taçao dos tf^eligiofos defua cajá.

C A P. XII.

NA5 he bem que paflemos por outras particulares

merces,que a Sacro fanta Prince fa daLuz com mão
lárga,&:maternaes entranhas tem feito, &: faz de cõ

tino quaíi por momentos, aos Religiofosde fua cafafan-

ta:pois afsi merecem eftimação como feus milagres , fê&
deuação. Quando logo os padres vierão tomar poíTe da
fanta hermida,não tiuerão pêra fe recolher mais que hua
cafa,& eíTapequcna,eftreita, efeura, &: de todas as partes

defabrigada; que afe recolherem nclla pêra efFeito de fò

fe fepultarem, então era baftante fepulcro: masperafevi-

uer,parecia infofriuel cárcere; a que acudio aeíclarecida

Senhora abrangendolhe com fua faudauel; & agradauel

fombra,de modo que os feus fieis feruos ao emparo delia,

fuaue & apraziuelmente fe poderão acomodar fem efmo-
recerem,nemefmayarem com a incomodidade do eftrei-

togazalhado;antes receberão efpiritual confolação : que

comoaceleftial Princefa os queria ter confígo, como o

bé moftrou quádo os defédeo,o q a elles parecia moleíto,

lhes facilitaua pelos afeiçoar aficaré, &:naoauer coufa q
os obrigaíTe afe yrem:& ainda da maneira que adiuinaEf-

pofaencheo feu apofento de perfumes, quando feu Rey
& Efpofo eftaua nellc pêra o mais cõmouer a ficar, & defa

feiçoar de fe yr:afsi parece que com mimos,fauores,& auc
tagens femelhantesobrigauaagloriofa Senhora aos Re-

ligiofos a fe deixarem eftar em fua cafa ;
porque nella com

todos os inconuenientes que tinha de pequena ,eftreita,

& efeura
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& efcura viuerão quatorzc annos com tanto contenta-

mento^ alegria efpiritual,q não fe pode menos cuydar,

fcnáoqueo Ceolha bem afombraua,pcifi]maiia,&: apara

mentaua.Dom Matheus hum dos meímos religioíbs, Ar-
cebifpoque depois foy de Goa varão verdadeiraméteeí-

piritual,o dizia muitas vezes aos demais padres: Sò tão mi
raculofa Senhora,como he eíta da Luz, podia affeiçoar &C

acomodar cftacafa pêra viuer nella gente humanacomo
viue:& não fomente viuião,mas nos religiofos do Conuê
to auia porfia íbbre quem mais merecia pcra o mudarem
ao mofteiro da Luz, achando menos pêra cobiçar a fum-
ptuofidade&: mageftade do conucnto, que a pobre caía

da gloriofa Senhora ; graça particular quetemconíigoasr

coufas pequenas^ humildes, òc pobres que quanto mais a
peíToatemdelumederezão,elareza deentédimento, cõ~
íideraçãodeDeos,&:viuezadefê,mais fe lhe afeiçoa, Sc

milhor que as ricas & poderofas lhe parece: &c inda o pró-

prio Deos que tanto tem os olhos cheos de fi mefrno,afsi

os emprega mais com gofto em as meudezas da pobreza,

que nas opulências dariqueza:que fabidamente às rique-

zas humanas tem afeo , &: das humildes & pequenas cou-
fas podemos dizer que tem apetite: pois do Ceoasveyo
bufear à terra,& não as podendo auer fenão a troco deMa
geftade abatida,de diuindade encuberta; de verdade éter

naefcarnccida,de Deos crucificado &cufpido, não repa-

rou no preço à conta de viuer com nofco p obre &: humil-

de &dfcsfauorecido,ainda dos bens temporaes : &: achou
Lourenço Iuftiniano que tudo quanto Deos emeubrio
de mageftade por ter humildade, tanto neíTa humildade
ficou de mageftade: & tanto tem de riqueza a pobreza,

quanto Deos por ter efta cortou por íi ,&: defpendeode
fuás riquezas. E bem enxergarão os noífes padres fererti

aísi eftas diurnas trocas , pois melhor os acommodauaa
E pobre

:
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pobreza do morteiro da Luz,queariquezadoconuétode
Thomar.Nameímacftreitacafa,que dizíamos , cftiuerão

os religiosos os quatorzc annos inteiros , recolhidos , fem
aucr em nenhum dclles,ncnhuador de cabeça, andando
em o lugar de Carnide viíinho ao morteiro , por húa vez

efquinencii s &por outra priorifes : fendo cm cada qual

delias o ma! tão pegadiço, &:perigofo, que fez pelas cir-

cunftancias cjue nirtoouuccomquetiueílcmos médicos
afaude dos padres por manifcfto milagre da facrofanta Se

nhoraj&o que mais amiraculoía Imagem obraíTenelles

cm aqucllcs paliados tempos, podemos bem inferir do
quelhefezneftcsnofíbsprefentes annos. Emodemil&:
fcifcentos,&: mil &feifcentos&hum, quando ouue a pef-

te,dequeDeosnosliure, em que Lisboa ardia, fe ferio hu
dos mefmos religiofos,indo fora confeflar hum ferido : &
vindofe meter no morteiro abrazadojà em o mal que de
fora trouxe, foy pelos religiofos viíitado em ília própria

cella,com tanta amabilidade te charidade fraternal, como
fe o mal fora húa leue & ordinária febre:que ou folie por-

t .Cor. «. que a charidadecomo o diuino Paulo diz,tudo vence, &
aqui preuaiecelTe de maneira contra a malignidade da doe
ça,que não deixaíTe cometer os charitatiuos fojeitos : ou
porque a Imagem fantadaLuz niftoquizeiTemoílrarfeu

miracuiofo poder.O que fabemos he, quea peftifera con-

tagiãonão inficionou a morador algum do morteiro , tão

eficaz indicio de marauilha,como argumento grande do
marauilhofoemparo, em que a Imagem fanta tc*i a efta

fuacafa: Pois que direi do vío que nefte tempo ouue das

confiíToés , que não feja pêra de nouo efpantar? nunq.ua

pormedo do mal fedefeftio da continuação de tãofauda-

uelSacramento:& afsimfeaírentauãoosconfeiTores nos

€onfefsíonarios a ouuir ao ferido de pefte > como ao faõ:

fem terem mais em de£enção,& refguardo de fuás peíloas,

que
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queafantacafadaLuzemquemorauao. Mu ytas pcíToas

eftranhauão efta confiança , julgandoa por atreuimento>

& afoiteza:allegando com o que outros moftciros de Lis-

boa fazião que era confeíTarem com dcfenfsiuos , & ante*

parosquebem emparaíTem o penitente do confeflbnmas

os animofos foldadosdeChrifto tendo mais de eíperaa-

ças na miraculofa Senhora da Lu z,que medo do mal, náa
afouta,mas charidofamente, &com fraternaes teimos fe

orTereciãoacuraras almas dos que vinhãojuntamente fe-

ridos em os corpos ; ajudandoos tanto o Senhor nafanta

cmprefa,queao padre frey EfteuâoEítaçobé conhecido

por fuás muitas , &: notaueis habilidades , aconteceo hua
marauilha,em queafsim como os o.hos de muitos forão

teftemunhas,afsi os fauores diuinos fora manifeftos» Che
goufehúpenitéte ferido natural de Lisboa chamado Lo-
po da Silua a feus pês pêra fe confeffar , & depois do efpa-

ço grande que durou a confiíTaõ,ao tempo que fe ouue de
leuantar,fe achou faõ da ferida, que tinha de pefte,indofc

da li tao limpo & íaõdo corpo, comoconfiauairdaalma
por confiíTaõronde cremos que a fé na fenhora com que~ò

padre confeíTor fe chegou ao doente, pêra não temer, né
fearrecear do mal o poder inficionar,tãbem obrara no pe
nitéteperao fararrquepor iílbdiz muy bc S. Agoíiinho,

que nào ha mayorriquefaque ter fè : He principio da
íaude,alumiaaos cegos, faraós enfermos ( & proíeguiii-

do nós as fuás mefmas palauras) baptiza aos Cathecu-
menos, he fundamento da juftificação, refaz aos peni- Ag. fer.de

tentes,augmentaos juftos , coroa os martyres , conferua
vcr 1S rG*

as virgens, viuuas,&: cafadas em cafta honeííidadc , orde-

na os Clérigos,cõfagra os Sacerdotes , aparelha &difpoé
os homens pera o celeftial reino; &: quem tem noticia de
tantos poderes da fé, não pode duuidar deite particular,

cafo em que os não moílrou menores , mas inteiramente

E x crerà>
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crerà,quc como com ella poderão outros,fegundo Paulo,

de ter o impem de Leões famintos, que os nãotragafíe,

Dan.6. cerrando lhe as bocas,aíTamandolhesofuror: &outrosao
fogo confumidor,queos não tocaífe, tendo por officio de

Dan. 14. natureza abrazar,desfazer>& confumir,tudo o em que pe
ga. E inda algus refiftirem tanto ás armas imigas, como
Dauid, que nerru agudeza da efpada afiada, nem o arremc

x.Rcg. 19. coda lança ospodcíleoftender.Defta maneira cõ a mef-

ma fê podia bem o confeífor defenderfe afsi,& ao pcniten

te do mal de pefte , que os não offendeíTe. E porque?Iob

viuafiguradapaciécia,&Ezechias entre os Reysdelfrael

ofegundoem Santidade, a fênão os reftituyo ávida, aoef

tado,à faude?Pera que he duuidaríQuem fez animozamé
tepelejar,têaueremgloriofotriumpho, aquelles animo-

fos Machabeos? Quem deu esforço a Gedeon pêra cortar

porimigos como íòufe pela ceara acezoada, fenaoafè?

PorellaosElizeos & Elias derão às mãys os filhos refuci-

tados,Quem pode j à tet por muito à vifta de tanto poder,

farar o ferido á fombra &c bafo de hu créte , quando os taes

. fao tão poderofos, que inda quando mortos , não deixão

de o fer,como Elizeu,quefeus oíTos refuícitarão o defun-

to que os tocou?&" indo nòsauantecomos marauilhofos

effeitosda fê, bem o forão os quefe virão no padre frey

Thomefurtado,queneftemefmo tempo da pefte era São

chriílãodacafada Luzjandaua recebendo as efmolasdas

MiíTas das mãos dos qjue as trazião que fabidamente muy-
tos delles erão feridos , &: inda que dos mefmos aceitaua

lenços que lhe dauão pêra os tocar no azeite da alampada
damiraculofa Senhora (que era o principal remédio que

da Cidade, & termo vinhão bufcar pêra feu mal ) con tudo

omefmopadretãolitire andauadelle, que nem com to-

das cftas Qccaíiões,fendo as com que mais deprefía fe ape-

ga,fe ferio í ou inficionou, E o defenfiuo que focomfigo
trazia
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trazia em rc(guardo de fuapeffoanãoeranenhú dcsqrc

os médicos coíhimáo dar,plro!as comuas de Auiccna, fi-

gos de Raíis achados no theíouro dei^Rcy Mcthtidates,

nem o boilo Arménio de Galenotmas fomentehum ma-

to da Senhora da Luz que afc\&deuaçáo lhe íoube incul-

car pêra remédio deite peftilencial mahquem não'vay ve-

do,árjuntamcnteconfiderando como a gionoía Ravnha
andafolicitaíbbreorcíguardo,&bem deíeusferuos,ama

nciradamãy natural fobte o remédio de Teus queridos fi-

lhos?Do Conuento de Thomar ve.yo hum Religioío por

morador pêra efta fanta cafa, que todos os annos em ca-

da hum delles era as duas, Òí as três vezes doente de eíqui-

nenciajíem ter mais remédio,que abrirenvhe liuremenre

as vea^ ao íangue:& vay em cinco annos & meyo quenef
ta fanta caia lhe náo veyo femelhaiue emferrnidade , o q
elle tem com baftante vazão por fabido milagre 5

porque

de húa vez que o mefmo mal o ameaçou, atou ao pefcoço

amedida da diuina Senhora, fk.dc improuifo ficou ate de

rcceosliure;& como a nunca mais deíàtaflfc da garganta,

acllc que he efta toda a cau ia de a trazer liure, &leguraha
tantos annos.Mab porque não pareça limitarfe o rauorq

efta efclarecida Piinceza faz aos feus íeruos cm íó o cuy-

dado que trás de fua eura,digamos também da clemência

queteuecomo padre FreyThome de Brito em lhe aceitar

apetição que fez porhum cego; erao dito padre demo-
deftiarara,animo íingilifsimo;alma, ao que parecia nas o-

bras tanto pêra feDeos,como em íeu efpelho,ver,que não

fey varão verdadeiramente Apoftolicodenoílbs tempos,

com quem fe não poífa na pureza comparar,& por fer en-

tre nós tido na conta que os feruos de Deos merecem, em
comendoulhe o padre Samchriftão, que quizcíTe dizer

miífa no Altar mòr da Senhora por hum ccgo,que eftaua

prefente ; & reueftido foyfe ao Altar mandando que lhe

E 3
metef-



Luiro Trimeiro}

metcffcm o cego da grade da Igreja pêra dentro , &rlhe
ouuiíle a MiíTa.-Eis que aleuantaua a h oiti a fagiada quan-
do o cego vioaqucÍlcíacramentalaluo,a que tirão direi-

tamente as almas, &: fieis corações , òc ainda onde vão de-
mandaras affeições dos Seraphins?&: como o cego aleua-

taravoz fazendo aclamações ao Ceo com milefteitosde
prazer, por caufa da noua vifta que recebeo,& o aluoroço
também da gente que eítauaprefentefer grande, o bom
padre não fez mouimento de íi algum ; mas continuou

cò o íaudauel facriflcio na mefma modeítia, &: pauza com
que ocomeçoumo quebemoítrouadiuina Senhora co-

mo queria abonar aíantidade daqueíleque lhe offerecia

a petição, à maneira do quetambé Chriíto natural filho

feu abonou a effícacia do fpirito, com que o padre frey

Cofme,tarnbemReligiofonoíTo, meditauade ordinário

'em fua fucratifsima paixão,com fazer que no lençol da ca

ma donde o tirarão pêra o amortalharem ao tempo defeu

fallecimento,deixaíleviuafua figura à femelhança acer-
to modo da que ca vemos do mefmo Chriíto Senhor nof
fono fanto Sudário que moítramosem a feita feira San-

earia em que também o tal padre falleceo. De quantos

mais outros cafos femelhantes trouxera exemplos fenão

receara ficar tido por temerário em me querer porá con-

raroquenão tem,nem entraem numero? Contafeas ar-

cas do Oceanor&as eítrelias do firmamento? fabeíTepor

ventura quantas fejão?Pois que menos effeitos de largue

za,de bondade,de prouidencia vemos na foberana Prin-

ceia da Luz,pêra que dellcs não digamos o mefmo que

das marítimas áreas &c celclliaes eítrellas? Hua íó confa

contarei por bem afombrar, & aiiuiarb eítilo da hiítoria,

êí he o q hua vez íc diíft ao rio/To Bifpo dom Martinho de
Vlhoa(quãc!ojatii)hacêto & oiroannos deidade^ &liure

pormcrccdaSenhoranefcavelhicc defebrès terçãs,fiuxos

da
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ttatmtutcza, tiricia , &: aigtós docças , & achaque; na tal

idade duos do; médicos porvltimos colreos dó fepuitu-
ra:pareccmeq ouamotrenãoqncra V.S.ou ícoqucr,buf
cao^náooacha;refpõdeoovenerni?e] velho cõ roítoa-
praíiuel,&cheaabocade!Íidxd'alv;!nmcquer,masqL:é
eftanefta caiada Luz encaí:eJlaíè,-& fdrtiíicaíc contra os
males.E em fi moftraua ciie bem a experiência difto, que
tendo na erade fèyfccntos & féis , cento & dez annos dê
idade.deziamiíla com tanta inteireza no ler.tantapauza,
nascerimonias,ccrteza,infaliencia,&põtua!idadcnel]as,
como fe a mifia que então dezia fora a lua primeira; & o q
parecemais,náoihefaitarhumfòdentenaboca-&osca-
bellos da cabeça ferem mais os pretos, que os brancos, te-
doíobretudoascans do entendimento tão frcícas, &vi-
gorofas

,
que ainda íb lembrou pêra autorifar leu dito da

quellc lugar da Efcriptura,em que falia da torre dcDauid, Ont.4.
donde as armas dos fortes de Ifraeipcndião, que era de
tenfao,& reíguardo doReyno todo

;onde fe me dâmotiuo
deíeguir afemelhança,porquedamaneiraque àtorreera
caladas armas,com

q os valerofos capitães Hebreos ouue
raoas afsinaladas batalhas, vencerão árduos , Kc belicofos
encontros, alcançarão infignes & gloriofos triumphos,
lendo por íílo a tal fortaleza tão aôráfiuel a o-ente Iíraeli
tica,comoterriuelpropugnaculo a inimiga^ contraria:
afiiitera a Senhora da Luz fua cafa Tanta ferra a rcfpeito
noí o hum gloriolo tropheo donde pendendo eftãoas
muletas,q torao dos aleyados^s mortalhas dos enfermos
ja de todo defcõfiados,os olhos de cera dos õ nos próprios
& naturaes receberão vifta,& faudc,fcndo o mefmo Lro
ed.hctoarefpeito dos males , miíènas & penalidadcshu-
manas^huainexpugnaueltotrecheadefrasfemelhãt^ar-
mas,huas ganhadas à a!ci,ao,&tomadas â morcc&ceeuci
ra,outrasauidas,& ganhadas, & por taro tão temida dos

E 4 infor-
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íntortunios >fuceiTbs,&deíeílradoscaros )que todos os ma
lesde couirdes não ouzão cometer a entrada da porta;

andando fora delia taodeíaforados,que no lugar de Car-
nide haòs cegos a pares, fendo dobrados os aleijados. De-
mim poíío affinnar que pcramil achaques , que tiue, ou-

tro remédio não tomei, que recolherme nefta Tanta caía,

ficando deíde eftc tempo tão defendido dcíles, como obri

gado à fenhora:& quando me ainda finto de algua dor ou-

tra alcançado, o remédio, que fò tomo pêra elle, heoazei
te da alampada defta efclarecida Raynha,&: tão preftes te-

nho logo o cfreito, quanto fou folicito em lhe aplicar eftc

Nyíf.oi u diuino remedio:bem experimentado nifto aquillo de G rc

s.mcam. gorioNy iTcnomiais nos detemos em pedir, doqueo Ceo
emconceder,nãoeftando emmais adetcçadodefpacho,

que no fazer da petição.

E quanto ao que toca no remédio que efta efclarecida

Senhora da as temporaes faltas do mofteiro, he tão pon-

tual em lhe acudir,que ja mais lhe pedirão delias remédio

que o não deflfe cõ cj$l pccfTa comofe com elle ja vieíTe da-

te mão.No anno do Senhor de mil &: quinhentos & noué

ta & três aconteceo eítar a cafa fem pão no celleiro , nem
nos religioíos efperança de lhes vir de algua parte, faluo a

diuina confiança que rinhão na miraculofa Imagem, &í

efta fò bailou pêra lhe afegurar o remédio.Bate à portaria

hum homem, diz ao porteiro que mande recolher dous

moyos de pão,que lhe alli trazia: ôc perguntando quem os

mandaua,refpondeo com império , recolhei padre o pãoj

não quelraesíaberquemvolo manda; nem tê hoje fe íabe

quem foíle: certo final de fer o Ceo,o que fez efta obra de

.charidade.-porquefea fizera algua peífoa da terrajapode

fer que diante trouxera trombeta,quea publicara:qweco-

\£ntlL*. n^o notou S. Àgoítinho, quando Chiifto nofioRedem-
Mat,tf, pioreníinou a ícuíagrados diícipulos como auião de orar

que
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queamadeferemfecrctor&comoauiãode obrar , q auia

de íer íem o publicarcm:em tanto que o que fizefle a mão

efquerda, nem a direita o foubeiie,ja foy querer com fua

doutrina atalhar a nofla vaidade, a que naturalmente fo-

mos tãoafeiçoados, que não fazemos coufa,quenãofeja

porrefpcitodella:& comoo feu feja publicarfe,não hç

noíTo em tão podermos efconder,o que fazemos por rei-

peito delia A efta conta diffc Hugo Vici.oiino, que quan-

do os íantosfehião aos hermos a delafiarenfe , afsimçf- Atiir.de s,

mos,tomar difciplinasjjejuar os dias,fofrear o apetite, tra-Viaor.

tarcomDeos,orar,contemplar,conuerfarcom os cfpiri-

tos Àngelicos,era porfe quererem neíte particular mais

fiar daspedras,outekos,montes >& vales,que dos homens
das Cidades,que r de híía quer de outra forte,porque a vif-

ta delleshe fácil acometemos logo a vaydade: & nãohe
afsi quãdo fò eftamos a vifta dos montes , &; dos vr.lçs, q
como nos não hã de lejungear,pois de nos não eiperáo na

da,obrafe diante delles íem intento de agradar íenáo fòa

Deosj&indao ProphetaElizeu quando ouue de refufci- 4 ^e-,
3

,

taro filho da viuua,fetecolheo fò com o corpo J^funto

cercando fobre fia porta não querendo prefente.nema
própria mãy,que também Elias íe defpedio dei KçfJicàb
quando ouue de orara Deos no alto do monte Cavmello>

auendo os dous Prophetas,que fegurauão mais nifco o va-

lor da virtude em a afaftardo trato humano; pois el Rey
Ezechiascomofevio diante dos Embaixadores de Baby- Erai.39-

lonia,nãofoube mais liurar fua própria Santidade da vai-

dade,^: vãgloriajlogo ambas fe lhe apoílarão do coração AreAin

(porque faõ ellas muv cerras companheiras do louuor hu can1, * :

mano.)porefterefpeito acha Àrethasque o efpozo diui-

no auiíaua aquella alma fua dos cantares > que lhe fala/Te

de tal maneira a orelha que fòelle aficafle ouuindo, por
quanto eftamos fogeitos a efta fraqueza de querermos fer

E 5 louua-
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lòituados dos homcs nobé que fazemos : por iflohc mais

ícguro defuiarmonos das ocaíiõcsem que o h mr. a no lou -

uor pode pegar,que fe o que trouxe a eímola ao mofteiro.

'foy homem &: não Anjo>rez portanto o certo, cu íbudo
mais íeguro cm fc náo deícubrir , por ficar com os rendi-

mentos da charidoíà obra que razia. Também noanno
de mil & feiícentos 3c quatro eftauao Prior da cafafem.

remédio de dinheiro perafoftentaçãodacõmunidade,&:

não fe paliarão muytas horas fem que lhe vieffem efmolas

de duas partes que muito o ajudarão; dizia ellc algúas ve-

íes,a caía pouco ou nenhum dinheiro tem pêra nos reme-

dearmosrmas cu confio naSenhora,quc íiruimos qucmjos

não hade faltar como remedior&íòeftafc & confiança

quetinhanafacrofantaRáynhadaLuz o animaua tanto

contra a pobreza do mofteiro,quejamais em feu tempo
fe vioalcáçadodella,femlhevir logo o fauorda foberana

Senhora:tcndo aqui bem lugar o que dezia S. Hierony-

mo que mais valia às veies a efpcrança, que a poíTe : porq
eftaerapouca,&:aefperançatãoricacomo todos os que

Qiti-M a tinhao o ficauão fendo. E não forão (os eftes dous ca-
Haud.

Q̂S çm qUC a feren ifs jma Senhora moftrou o fingularcuy

dado,quetemda temporal fuftentação dos feus Religio-

íbs:antes por ferem muytos, vierãoa lhe perdera conta,

èc por ferem ordinários, chegarão a não fazerem delles o

caio, que fizerão fe virão nelles nouidade, fendoeftaa

queixa que S. Agoftinho faz dos homens terem em me-

Aig.trat, nos as mercês de Deos,por ferem ordinárias , que ascx;-

?4-in loa- traordinarias por fó ferem nouas &: raras : acabando com
ellcs o vfo d e húas a que lhe abateíTem o preço & deminuif

fem a eftima,&: a nouidade de outras a que lheacrefeen-

tem avalia, &: as tenhão por de mayor eftima. Náo hc me-

nos milagre diz o mcfmo Agoftinho de hugrão de trigo

que o laurador lança na terra, yermos ríacerhúa fermofa

efpiga

nem.
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efpiça delles carregada,do que foy de cinco pães , &: dous

peixes multiplicar a quantidade,que pode bailar a cinco

mil homensj&efte milagre por fer fò hum, &: não mais

dehua vez vifto , arrebatou os fentidos à gente, &: a fez

pafmar, querendo logo aleuantar por Rey ao Saluador,

mouendoosànoua marauilha a terem o Redemptorem
todaaeftimaitendoa perdida pêra com os meímos o mi-

lagre que fe vé na efpiga fò porque he de cada dia: deuen.

do de feracontinuaçãodas mercês, a que mais nos obri-

gafle aferuillas,&: não a nouidade delias , a que fomente

nos catiuaíTe:que como diífe S. Gregório afsi como vão

crecendo as mercês , afsi com ellas apar vão crecendo as

obrigações de as íiruirmos,pois fempre mais mereceo,o q
mais continuou , eífafoy a queixa que o ProphetaElizeu^Reg*^

teue contra elRey Ezechias,o não querer continuar com
os tiros que fazia contra Samaria, dandolhe a entender

que na continuação eftauaavidoria,que pretendia, nem
Iacob obiigou mais a fua amada Rachel, queem cõtinuar ,

poreilao feruiçodeLabão, fendo afsi acontinuação das
e> *

merces,quenosfaz a gloriofa Senhora da Luz a que nos
auiade obrigar a eílimallas , como também a feruillas.

.

Amime aconteceo vindo do conuento de Thomar por
hofpedeamefmacafadaLuz,verhummilagre,quea Se-

nhorafizera em hum demoninhado : &dizendo porque
fenãorepicauaoíinc&publicauaavofes altas tão gran-

de marauilha,refponderãome os padres : Se nos a quan-
tos milagres, fe aqui fazem , ouueílemos de fazer feíla>

fempre andaríamos nella.Eíle quotidiano víb, que temos
indahojedelles,hetodaacaufa de fe não porem muitos
em memoria : fendo o mefmo nas particulares mercês co
que a celeítial Princeza da Luz fuílenta feus Religio-

fos,tendoos acontinuação poftos peiacom elles, no foro

de ordinária reção,qu e a lhe faltar com ella, a efclarecida

Prince-
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Princcíi,qucix;jrfchi'AOGomoociiadodo Senhor, fe lhe

tnafico pãodecadadia , à ícmclhança daqucl!cfo!Jadí>

Amalechir^n-edeíeuílev fez a Dauid queixume, quaii

em femeIhanrcmatcria,o que cuco hizcrccer tanto a glo-

ria dos religiofos,quc no fciuiço éc tal Senhora viucm , q
podemos deíora dizer aquilo meímo da PvaynhaSabba

ditoaSalamâo,em louuor dosqueafsiftiao em fua preferi

ça:bemauentiuados íaõos que vosíeruem.

Da deuação que a Iffante dona Maria teue a vojfa Se-

nhora ía Lu^/s* da nouacapella que lhefez*

C A P. XIII.

COmo os milagres & marauilhas da Sacrofanta Vir-

gem da Luz,andaffcmpcllo mundo inculcando fua

deuaçãoatodos os Chriftãos,pera com ellainteref-

farem o remédio de fuás necefsidades,aferenifsima Iffan-

te dona Maria filha dei Rey dePortugal dom Manoel de

gloriofa memoria, quis como amiga de feu efpiritualmte-

refTe enriquecerfe da mefma deuação tomando tanto del-

la,quanto lhe bailou pêra encher feu real peito ,
fua cató-

lica alma, & feu alto entendimento, tetresbordar pello

exterior tão copiofamente, que delia trazia cheas as da-

mas, os fidalgos, nobreza& gente toda de feu paço, dema

neira,q o dia em q a real Senhora dizia fe fizefle preíles pe

rayranoíTa Senhora da Luz,era pêra todos os feus nouo

dia de prazer,eftimandoo mais que o próprio em que reco

bião delia merces,auendo por auentajada a todas querer-

lhe fua Alteza dar hum dia da celeftial princeza da Luz:

tal eraja em todos a deuação : que feus corações infia-

maua. O primeiro dia que a deuotifsima Iftantetez eite
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caminho,&: entrou na Santahermida, foycomoellamef-

mo diíTe,com hua extraordinária alegria de Tua a!ma(be

craqueadeuaçaodaVirgemfanta , pois foyaquelhe ti-

nha emculcada eira vinda ôc romagem, lhe deíe a fentir

aquellafuauidade de parayfo , que com largueza dà a to-

dos que fazem femelhante caminho) & teftemunha dom
Martinho de VlhoaBifpoque foyde S. Thome 9 Prior a

cite tempo dacafa,que diíTeraà Iffante vendo a Empera-
tris daLuz,adeuação dahermida,&o concurfo &: feruor

dosromeirôs.-Nãoimaginauaeu tanto, aindaque meti-,

nhão dito muito,como aludindo àexcelentifsima Senho
ra as palauras,que a Raynha Sabba di(Te,quando vio aMa
geftade do grade &opulentifsimo Salamam.-ametade das

coufas que vejo com meus olhos, náo diz de vos a fama:

Muito he o que diz , mas muito mais he o que vejo : náo
que achaíTe a Serenifsima Iffante dona Maria na fanta ca-

iada Senhora da Luz o que a Raynha Sabba vio na Cor-
te ôc paço de Salamão,grandeza& fumptuoíidade de edi

ficios,riquezadetapeçaria,luftrofoaparato,magefl:ade,&: J ReS- t0 -

variedade no feruiço,íuper abundância nas coufas,o trajo

rico dos cortezãos , o numero copiofodelles, porque na
Santa cafa, não auia mais que paredes velhas dehúaher-
mida eftreita & pequena, aberta a quantos cntrafíem &
fayflem , defafeis ate defafete Religiofos era toda a gente
de feruiço da celeftial. Raynha fem mais aparato que o
monaftico,&fem outro gafto 5 queo da pobreza volun-
tária por ellesprofeflada, a armação das paredes erão as

mortalhasjos grilhões, &: algemas de catiuos, peles &fa-
marras em que homés,dando à cofta,veftidos poderão de
fenderfemiraculofamentedaaíperezadoinuerno, &c do
rigor das calmas por largo tempo. Mas como em tudo fe

enxergauafantidade &: deuação,mais feficauão cmleuan-
do os reaes cfpiritos dalffantepondo os olhos neftas cou-
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fas,do que poderão admirarfe , &efpaímarosfèntidoscô

as realezas,&: opulências deSalamam, que fempre peflbas

generofas fe fatisfazem mais com o pouco do Ceo que cõ
todo o ai da terra.El Rey Dauid o dezia , mais quero roo-
raremeafademeu Deoshumdia > que dez mil em os pa-

ços dos peccadores:& ou fofle pela ferenifsimalffante que
rerexperimenrarquam acertadas eráoeftas emuejas, que
o Santo Dauid tinha da caía do Senhor,ou porja fer leua-

da a ião da fuauidade da hermida fanta da Senhora,preten

deo apoíèntaríèjunto a ellacom intéto de ahi£aftar mais

a fua vontade os dias inteiros,& parte das noutes, pêra o

que comprou huas cafas de dona Maria Coutinha as mais

chegadas &: vefinhasà Igreja.Não fe pode bem falar, que
melhorfenão dê a entender o amor que efta Chriftianif-

fima Senhora tomou a todas as coufas defte morteiro , afsi

trazia nelle os olhos , pêra o prouerdoneceflarioondc

ouuelfe falta,como na Imagem fanta o coração pera com
todo elle aferuir;tratauaosreligiofos com tanta afabili-

dade, como quem via nelles a própria honeftidadeque

ella mais amaua.O rezar& cantar delles no choro melhor
lhe parecia que o de nenhus outros religiofos, como deu
emrepoftaa Raynhadona Catherina,quandolhe pergu-

tou porque deixaua os officiosdiuinos dos morteiros da

Cidadcpor fe vir ao do termo.Tudo (diíTc a deuota Iffan-

te)me parece melhor naquelle morteiro da Luz. Não fi-

carão niftooslouuores,que mais diífe dos religiofos , de

que não trato por não parecer fofpeito;& em matéria pro

pia foy fempre mais acertado o calar,que fe a bondade das

obras depende de que as faz,a do louuar depende de quê

as vê , de maneira que efta o valor de húa&: outra coufa

cm fedefencontrarem napeffoa, fegundoo quela diífe o

Sábio, o louuer em boca própria não tem valia;fò poderei

dizer que cães forão os bens queafenhora Iffante diífe z

Rainha
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Raynhadoprocederdos Religiofos queha obrigou avir
com os próprios olhos ferfua teftcmunha,&indao bem
fegundo diz faÕ Ambrofio, fempre nos obriga que o buf-
quemos, & como diífe Diógenes, o Philoíbpho pêra fi

nos chama, & nos obriga a fazermos por elle tudo o
de que a Iffantc tinha informado achou a fei cniísima
Raynhanos Religiofos, de modo que daquela vez que
vco ao Morteiro ficou penhorada pêra tornar a elle , as
duas

,
as três, as quatro, ôc cinco vezes , ficandolhe húas

j acomo reféns das outras. Efenoílb Senhor a não leua-
ra perafi, neftemayor feruorde fua deuaçao , bemdei-
xara afama delia eternizada nas obras

; que fegundo erão
tao grandes os defcjos que tinha , & moftraua de auan-
tejat o morteiro , fempre o fezerahúa obra fumptuofa-
mas como, nem fempre quando Deos muyto eftima
nonos defejos,& boas tenções, he feruido das obras,co-
mo moftrou bem claramente , mandando por Natam a
Dauidos agradecimentos da vontade , que o Rey tinha
de lhe edificar o cemplo, & dilatando por outra parte a
fabrica pêra quando nacefe Salamao feu filho: afsi ata-
lhou o mefmo Senhor as obras que a Raynha preten-
dia fazer ,leuandolhe todos os deícjos em frol pêra me-
lhor fclográremnagloria, & porque alfFante não ficaf-
le também alcançada da morte , antes de pòt em effei-
to os intentos fantos que trazia de fazer a gloriofa Se-
nhorada Luz feruiçode hua capella, por ver quam pe-
quena era a em que eftaua pêra tao grande concurfo de
gentequeaellavinha.quisaptoueitarfe logo da preferite
vida que tinha: & afsi mandou aleronimodeRuamfeu
architeóto quefizelTe a traça, & que fone das melhores
çoulas daEuropa.que ainda que o Philofofo diga avay- Cc<lre -

dade nas coufas he a que a vida a fe fazerem grandes,ZQ
que nuncaotamo Império íe confirmara na gloria hu-

mana
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humana,fcosScipiões,&osCefares,damefmavaydadefe
não leuarão no acometimento das emprezas:com tudo as

obras que fò vão ajudadas da fam tenção, & fanto efpirito

femprepaíTaõ pelas davaidadecom conhecida ventajem;
&: índa que o não vejamos com os olhos, contentemonos
com o entender afsi a razão;que as obras que leuão aDeos
por fim , não podem deixar de fe confumaré cm gloria tão

auantajadaàhumana,comofaõosbens eternos aos tem-
poraes. O dia em que íe lançou a primeira pedra foy de
grande folennidade,muito & vario concurfo de gente: la-

çou a íua Alteza com apraíiuel rofto (que as lagrimas que
choraua, como erão dedeuação nãoencontrauãoaale-

Creg.Mo- gria, antes fegundo íintio S. Gregório não aterá perfei-
rai. 10. ta a alma que em lagrimas não for primeiro banhada) a fe-

gunda lançou o noflb reuerendifsimo dom Prior F.Bafí-

lio que diíTe neíTe dia a MiíTa:era o de fanto António , tre-

ze de Iunho de mil &: quinhentos,& fetenta & cinco, que
parece quis o fanto Português ter também matéria , eni q
indaladoCeopodeífecâna terra fazer feruiço à Senho-

ra daLuz,dandolhe o feu dia fanto por de trabalho, que-

rendo moftrar reconhecimento das mercês tão extraordi

narias,que à fua Português nação de contino fazia: Foyfe

profeguindoaobracomferuorofa & eftranhacorioíida-

de& diligencia: & não podemos delia dizer que foy a fo-

bre que Iofue lançaua maldições,& daua porefeomunga-

dos diante de Deos aos que a fizeífem,mas fer aquella que

o velho Tobias ouue,por premio de boas obras dizendo à

lofut; 6 gcnte Ifraelita,louuaia Deos , òc obrai pêra quevfecom
Tobias, ií vofcodefua mifericordia. Nem fe pode imaginar menos,

fe não que o muy alto quis premiar inda cà na terra a muy
catholica Iffantedas quotk;ianaseímolasque fazia mui-

tiplicandoas por horas , &: afsi muitos outros aítosde

charidadeem que fe exercitaua, com lhe conceder que

pode/Te
>
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podcfle edificar hum fumptuofo templo a fua may facra-

tiísimajporque forão tantos os cfpirituaes bens 3 que lhe

vierão de obra tão acertada,que nos deixão bem julgar fer

lhe concedido o fazella porocaíião de aucr eftes glorio-

fos intereífes,&: comofe o feu meimo efpirito catholico

foífc o Propheta dcftes celeíUacs rendimentos , afsi fauo-

reciaa obra,com fua real aísiftencia, que ao lugar ondeie

laurauãoas pedras hia miudamente, & ao aílentar delias

eftaua com tanta curioíidade que parece que lhe cõmuni-

cauaDeos a meíma que deu aos que faziãoofacrofanto

Santuário apontando delles o fagrado texto que não fe po

dião apartar delle; mas embibidos em fua fabrica lhe ti-

nhão entregue todo feu penfaméto òc cuidado,& quando

a obra hiaja fora dos alicerces duas varas d'altura,cõfeu

próprio lenço andaua a Princefa alimpando osjafpesluf-

trados(dizia ella,queaquelles erãofetis efpclhos em que

fe reuia)com tanta curioíidade quanta era a vontade com
que queria que a obraífcprofeguiífe.E indanão tinha cor

rido mais q ue ate os embazamentos, quando Deos a cha~

mou pêra lhe moftrar à acabada fk perfeita obra da celef-

tial Cidade de Hierufalem,onde tem os fantos ern gloria;

&eomoanãotomaíTcamorte de fobre falto 5 antesavif-

fe vir de longe & chegarão porto , diíposfuauementede

fuás coufas, deixando ordem comofe continuaílea capei

la,fem delia fe aleuantarmão tê fe por na perfeição, emq
hojeeftàjquehe húadas melhores &: mais artincioías o~

bras em feu género de capella, de todas as que ilibemos na

Europa;porquetodahedejafpes,luftrados,hus pretos,ou
tros brancos 3vermelhos,pardos,fendoalgúsgateados, &:

ao modo das contas que ca chamao capuchas, ha outras

com remendos naturaes da meíma pedra que dão prazer

áviftaque osolha,cntrandona variedade das cores,o nu-

mero de outras varias &: ricas pedras todas cõ igual luftre,

F trazi-
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trazidas de diffantespifrtcsjiiÍG faltando peraifloa curió

íidadedel R.ey Sal amão-, com que de Reynos eftranhos,

mandou vir preciofas matérias, pêra a obrado templo,

que a Deos fazia; que quando as coufas fe fazé de vonta
de,o menos quefe fenteheogafto,&:o mais que fe nellas

defeja,he a perfeição.

Dafonna, i? obrigações da Capella.

C A P. XIIIL

POr declarar as meudezas, artificio, &:curioíidad<ís de

arte,que eftão na fumptuofidade da capella , de que a

vifta dos que aolhão,não pode dar tanta fê, quando
com paciência, & vagarofofofrimento as não quiferem

defcobrir,&: ver. Delias particularmente trato neftecapi-

tulo,fazendo difcripção,&: difeurfo de toda a obra.

Tem primeiramente a capella fefenta palmos decom
pric!o,quarentadelargo,&; de alto oitcntajcuja fabrica he
compofta,comoja diíTemos de muita variedade de pedras

excelentes, todas em cores diferentes, quedãomateriaa
os olhos de apraíiuel vifta^cm por fundamento principal

a fermofura de pedraria branca, ornada de embafamétos
bellifsimos,com emgaftes de jafpes em parecer vários,lu-

ftradoscom tal refp!andor,que cada hum delles fica fen-

do efpelho,em que fc pode claramente eftar vendo toda

amais obra^fobre eftes embafamentbs fe repartem com
quatro pilares, os efpaços de cinco nichos , que da parte

daEpiílola comrefpondem a outras tantas freítas da par-

te do Euangeího feitos,de hua fermofa &: vermelha pe-

dra^ eltriados acompanhados do aluo, &: bem entreta-

Ihadomannorcjcujos vãosocupão bellifsimas figuras de
Gxccllentefculpturaôc mármore aluifsimo: o campo que

fica
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fícaafsi da banda dos nichos , como das freftas antre os

pilares &cllas:hc de pedraria vermelha na excelencia,bel

lc2a 5 Iuftre,& fermozura com quada qual boa emparelha-

da. Sobre os pedeftraes, & embafamentos da primeira or-

dem ficão pillares jónicos,também do meimo mármore*

tãofotilmente iftríados, como corioíàmcnte acabados;

fobrefeus capiteis affentãoas fermofas alquitraues , fri-

zos,&rcimalhastudo com ornamento de engaílesíeme-

Ihantes aos dosembafamentosraque fe feguema fegu ri-

da& vitima ordem de pillarescorintheos,rematandofe o

pê direito com a vitima ordem de architraues, frizos >ô£

dmalhas,femelhantes em tudo a primeira; íbbre as quaes

fe começa airofamente a formar a fermofa abobada com
feusartezõesaprumodosmefmospiíaresmacendo deites

rompantes, entre os quaes vao hús compartimentos do fi-

no mármore vermelho & branco, com engaftesdejafpe

luítroíifsimorfendo o numero dos ditos compartimentos

vinte &: hum.Tendo do pauimento até a vitima cimalha,

donde fecomeçaa formar aabobada fefenta palmos , &:

he tanta a variedade , &: riqueza defta obra , que verda-

deiramente fobrepoja a toda a informação que delia íe

podedar,podendofe commuitarezão cuydar,queiníun-

dio Deos muy particularmente feiencia nosofficiaesdel

la,como também iníundio,fegundo a Efcriptura diz , em
Beíêieel,&:Ooliab,peraaobrado templo, íobre ferem os

FjíCcl>3ó .

fupremos na arte da archireftura naquelle tempo. O
pauimento daeapella nãohe menos rico,&; ornado, que
tudo' o mais deila, Òí parece que os olhos feeftãõ como
pejando de o olharem,& muito mais os pês de o pifarem.

Ocupáo ante o Altar mor dons presbitérios, aquefefobe
por cinco degraos de Infixado mármore, diuididos com
embafamétos ornados de balauftes de bronze dourado, cl

encima dos degraos dos presbíteros eílà o ornadifsimo

F z Altar
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Altar mor feito de finifsimosjafpes, de defeulptura laura

daaopofsiuel.-dehua&outra parte portas de pao íanto,

comimbutimentos de outro amarello , querefpondem
por cada lado do mefmo Altar mor pêra o feruiço ordi-

nário do choro debaixo:&: fobre todo o embazamento de

ftasduas portas òc do reítante fe funda hum fermofiísi-

mo retabolo comporto de bem ornada architeftura hifto-

riado dos mifterios da Virgem Senhora noíla, fendo a pin-

turafobremaneiraexcelente.Decadapartedos lados def

ta capella eítá hum altar metido em vãons de arcos que

t voltão entre os pilares damefma capella, fendo os arcos

variados deartezões com fens en^aftes de íínojaípe , pre-

tos hús,vermclhos outros; não fendo de menos fermofu-

ra a pintura de retabolos dos dous altares , do qu e he a ar-

chite&ura. No meo da área deita capella, ficaemayrofa

proporção a fepultura da ferenifsima Irfante dona Maria,
Feita &: tratada com a magnificência deuida atai Senho-

ra; bem pode competir com os Mauzoleos queaEneas
Dion.Ha em varias partes fe aleuantarão, & com aquelles que os

Ub!™.
Gregos chamauão Cenotaphia, &: os latinos fepulchra

honorária, que por quanto fe fazião mais pêra honrada
Srtet.invi peíToa,que pêra gafalhado dos oíTos; como também rovo
ta OUud. je Druf Germânico fobrinho de Augufto, pretenderão

chegar nelles com a arte ao cabo. Acaba de fechara per-

feição deite facro edifício o rico & aparatofoarco crufei-

ro,cujos pilaítrões ocupãograciofamente três nichos em
cada hum delles,laurados com eítranha&admirauel pa

ciencia,entre hum & outro ha grades & fermofos engaf-

tes.cuja ordem vay feguindoavolta do arco, em rcfpon-

denciade outro que coma mefrría ordem de nichos cer-

ca o retabolo do altar mor;& fendo os nichos d'ambos os

arcos, doze , no mefmo numero eítão nelles repartidas

imagésdejaípc,dos fagrados Apoítolos de Chriítonoífo
/ Redem-
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Redempror. O cruzeiro tem quarenta palmos de largo;

eftà cm proporção dupla ao comprimento •, o corpo da

Igrejafica ordenado pêra ter cinco capellas , eftándojà.

as duas primeiras ricamente feitas &: ordenadas , haõto^

das de leuar ordem dórica com tribunas de húa &c outra

parte. Por defora da Igrejaem húa fachada da capeíla ao

Sul fica fumptuofamente ornada de obra tofeana a fonte

do Machado 3onde foyogloriofo aparecimento da Ima-

gem fanta da Luz,tendo de hua parte &: outra no alto da

obra dous letreiros abertos em campo de jaspe vermelho.

A forma do primeiro he a feguinte.

p|&0 AN NO de mil cccclxiij.Rey-

lllf^ nando cm Portugal dom Affonío

quinto os viíinhos de Carnidecom
deuação dasrcuelaçôes

, que FeroMartinz

natural deite Sugar teue em feu catiueiro,

donde fayo milagrofamente, lhe ajudarão a

fazer hua Capela a noíTa Senhora da Luz fo-

bre efta fonte* Lugar como determinado

pordiuinaprouidencia
3
pera eftefanto cíFei

to 5
fe via dantes claro& refplandecentecõ

vifao, & lumes do Ceo, como depois fe vio

refplandecer com grandes &'inumeraueis

milagres na terra.o

Fj SE.
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Segundo letreiro.

Seguindo em tudo a ordem &í rcuela-

If§| ção que a Virgem purifsirnainfpirou

ao Pêro Martinzlhepofcrão o nome que té

da Luz-,cm cuja memoria &T louuor alfían-

ta dona Maria filha dei Rey dom Manoel o

primeiro defte nome Rey de Portugal &C

da Chriftianifsima Raynha dona Lianor

Iííanta de Caftella , mandou reedificar , &C

leuantar o templo de nouo, nefta ordenan-

ça &C grandeza,no ànno de M.D.LXXV.

NO meyodas duas pedras que enchem os letreiros,

algum tanto mais que ellas fica aleuantado hum fer

mofoyòc bizarro tarjão com as armas da ferenifsima

Iftanta,abertas em humfenifsimo,luftrofo, & bem poli-

do jafpe :logo mais afsimaeftà por fermofo rematehíía

Imagem da Virgem Senhora no/Ta em memoria de feu

gloriofo aparecimento naquellelugar.E oquefobretoda

a perfeição da obra deite facro edifício fe ha tanto de no-

tar, como eftimar, heapolicia,reípeito, acatamento 3 &
perfeição com que nelle fe celebraõ os diuinos officios, &:

íe adminiftram os Sacramentos de que fe pode dar graças

àdiuina bondade pois não ha dia na fomana em todo o

anno5em que fe não Sacramente,quando menos doze, òc

algúas vezes vinte , & quarenta fendo aos Domingos
muito mais largamente auantajado o numero, pois em
muitos palia de cento >•& dobrada he a conta nas feílas de

nofla
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nofla Senhora>&: nas mais do anno; vindo a raes termos a

deuaçao dos fieis que foy ja neeeííario aprouarenfe de

nouoconfeíTores,não bailando os íeis ordinário da caía;

acontecendo citarem treze 3 &: não poderem dar baftante

dcfpacho aos requerentes penitentesjque por Ter ifto cm
hum mofteiro fora da Cidade he mais pêra atribuir a mi-

lagre,quea Senhora da Luz faz na nbeza dos pecadores.,

que a coftume que configo tragão de frequentarem meu-
damente tão neccíTarios Sacramentos à limpeza & pure-

za,fermozura & graça das almas, que mal pecado mais

faõ ordinariamente, os que a elíes chegão confrangidos

daobrigação 3queleuados fomente dadeuação.xomo ou-

tro AmáoRey deSiria, que com lhe o ProphetaElizeu

fegurar a limpeza & mudação de fua lepra le tomafie o

lauatotio >queihemandauafizeiTe nas agoasdo lordam,

não quis com tudo chegar a iíTo,fenão rogado & conf-

trangido dos íêus ; o que com razão choraua Agofti-Au s- fern '

nho, qfempredauamos a facilidade ao vicio, &: à virtude
eep,?

atibeza.

Obrigações que a Senhora 1ffanta deixou com a

capeKa tr como a dotou.

DEpoisque ofagrado & fumptuofo templo eíleuc a-

cabado 3&julgadodos teftamenteiros daferenifsi-

malffãta(q faõ fempre as três dignidades de Lisboa.

ArcebiípojPreíidentedamefa da confeiencia , Regedor)
por decentejazigo da tal Senhora fepretendeo por parte
do noíTo reuerendifsimo Padre dom Prior & do Reuercn
do padre Prior da fama caía de noíla Senhora da Luz , a
quem S. A. deixou em feu teftamento

, por admini-
ftrador da trafiadaçaodefeus oífos i que foílem trazidos

F 4 do
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doMofteiroda Madre de Deos da Cidade onde eftauâo

peraanoua capella 5que auiadeferfeujazigo,oque íefez

comapompadeuidaatão real Senhora,fazédoíe no pró-

prio dia da fúnebre trasladação huas reaes exéquias , em
que afsiftirão os cinco Gouernadores , que então tinha o

Reyno,&:comellestodaa Corte, fidalguia, &: nobreza,

que os reaes oflbs acompanhou, ficando deftemefmo
dia, o Morteiro de noíTa Senhora da Luz encarregado

dasobriguações,quea ferenifsima IfFante lhe deixou, SC

afsimefmo metidos depofleda renda com qucemfatif-

façãodellas,o dotou.E por fatisfazeracoriofos, quemeu
damente perguntão por hua Sc ©utra coufa, moftrandofle

defejofos de faberfe refponde o dote, ao que mereíTe a

fermozurada capella,&.ofeu bom feruiço , reípondolhe

comas verbas do teftamento,que diíTbfalão, tresladadas

fielmente em fua forma na maneira íeguinte.

Verba do Teftamento.

MAndo que os Padres de noíTa Senhora da Luz ha

.

jão de minha fazenda,como dote de minha capei

.

la&jazigoem cada humanno de juro perpetuo,

quinhentos milreis,com obrigação de dizerem cada dia

em amanhecendo hua miíTa cantada, de noíTa Senhora

com refponfo cantado fobre a fepultura, Sc duas miflas re-

zadas deRequiem,ou das feftas que correrem,tambem cõ

feus refponfos íbhte minha ícpu! tura.E defta renda fe ali-^

menearão também dous R cligioíos officiaes do hofpital,

quejuntodamefrnacaíaoidcno fe fabrique. Deftesqui-

nhentosmil reis,os cem mil reis, íaôpera cera& fabrica

ordinária da çapella^ne^ íe defpenderão em outra algúa

coufajde que faço procuradores os ditos dous padres of-

ficiaes dohoípical,pera nos feus capitolos protunciaes re-

quererem
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quererem & lembrarem eftas &: outras obriguações,&: fa-

zerem tomar conta ao Prior da dita cafa de como íecum
prem eítes encargos:os quaes dous padres officiaes do hof
pitai, feráo nos ditos capitolos eleitos, òc quando parecer

queconuemreeiei.os.

Verba do Codilloem declaração da antece-

dente 'verba.

DEclaro que dos quinhentos mil reis,de que falo afsi-

ma no numero íexto, os duzentos &:cincoentafaõ

como dote da MiíTa cantada,& duas rezadas quoti-

dianas;&:da Miíía quotidiana que no hofpitalfe ha de di-

zersos enfermos, & também peraalimentar os dous of-

ficiaes do hofpital:&os outros duzentos &: cincoentafaõ

pêra a imbrica da capella ordinária em que entra cera pê-

ra as miíTas,&:capella,azeite pêra as alampadas, refafimé-

to da prata &: ornamentos.

Verba dos ornamentos .& prata.

C1\S ornamentos ham de fer féis inteiros, &:cada orna
J mento ha deter três frontaes pêra os três Altares

que a capella ha de ter :hum ornamento ha de fer

de brocado rico, o outro de velludo carmefim&telladc
ouro,outro de velludo verde & telia d'ouro , outro de vel-

ludo roxo & tclla d ouró,outro de damafeò branco.&í telia

d'ouro,outro de damafeopreto, &: velludo preto, todos
eítes ornamentes ham de ter franjas , &>cordões> & bor-
las ricas.

F5 Apra-
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A prata ferão três alampadas de prata de trinta'mar-
cos cada hua,de muito bom feitio: três cálices ricos : ou-

to caftiçaes grandes de prata,quatro perao Altar mòr, &:

os outros quatro pêra os dous Altares,qucacapellahade

ter, hua Cruzgrande de prata dourada, hum turibuloôc

hua nauetade prata dourada,húa porta paz de prata dou
rada,hum gomil, &; hum prato pêra a mefada credencia

de prata dourado , hua caldeira , &: hum yzope de prata

dourado , féis galhcrasde prata douradas, duas mayores

& quatro mais,peqiicnas:húacaixadehoftias também de
prata dourada ; hua campainha também de prata, hua
caçoula de prata:feis caftiçaes pequenos de piuetes de pra

ta dourados,com fuás íaluinhas de prata , darão também
Í>eraeftacapella alcatifas de Cambaya,comqnefealcati-
etoda;& também fe dará a roupa branca que for neceíla

ria pêra o feruiço da capella.

Efte he todo o dore , que lançadas bem contas mais fi-

eao aos padres por premio de feu trabalho o gofto com
queferuemaalmada Senhora Iffanta , que entercíTehu-

mano,que fe emparelhe com a penfaõ que lhe ficou.

JDe quandoytp como/e mudou a Senhora da Lu^
pêra a noua capella.

C A P. XV.

NO armo do Senhor de mil &: quinhentos &noucn-
ta &feis, onoíToreuerendifsimopadre dom Prior

entendeo na mudança da gloriofa Senhora da Luz
pêra a noua & fumptuofa capei ia, ja aparamentada > 8c em
tudo perfeita;&; por não ficarem as feitas dcffe diameno-

res as que el Rey Dauid fez à arca do teftamento,quando
em
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emfeuspaçosa reco!heo;fuauemente ordenouoCco fe

clegeíTeporjuizda confraria neíTeannoFrancifco Barre-

to de Lima,que a efte tempo feruia de mordomo mor pê-

ra que podeíle fazer os gaftos conforme ao que odiape-

diaem decência , & folennização de tão illuftre aélo. À-

ceitou o mordomo mor a eleição com aluoroço nouo,

prazergrande,&:muito eftremada alegria, &: como hum
celeftialaluitreque lhe dauão(nempodefermayor, pêra

quem pretende roubar o Ceode feus eternos thefouros,

que offerecerfelheoccaíiãodedefpenderporfeu amoras

temporaes riquezas,pois a pobreza em que pode ficar por

falta delias não promete Chrifto , diz Bernardo, menos
que o Reyno do Ceo) &: vindo o dia da feita então mof- *«oar<l

trou bem claramente o mordomo morna largueza, & adúentu

vontade com que fazia os gaftos, que os daua poraluiça-Domini

ras do celeftial aiuitrejque fempre as taes como faõ degof
to,fe dão com largueza & vontade franca, nacendo difto

ao fanto velho Tobias não fefaber determinar, do que da

ria ao AnjoRaphael pellaalegria, que lhe meteonalma
como filho em cafa; & depois de fe aconfelharcomos

parentes, &: determinarem entre fiquefelhedeíleame-

tade do dinheiro que arrecadarajdàa entender o fagrado

texto,que com pejo lhe ofFerecera o agradecidovelho efta

contia parecendo acharfe alcançado de dar, & não fer tu-

do o que de fcutinha,que como cotejaua a alegria qteue-

ra com o preço que daua, fempre lhe parecia, que o não
pagaua:foy o diadafolenne fefta a outo de Setembro em
que a fanta Igreja Catholica folenniza a natalidade da

facrofanta Senhora;&: dez dias antes fe mandou por par-

te da Iuftiçade Lisboa apenar todo feu termo , ôrinda

cinco legoas ao redor que viefle eíTe mefmo dia& à fuaVef

peraanoíTa Senhora daLuz com todooprouiméto,&:mã
timentos neceffarios pêra mayor cómodo &: gafaihado

da
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dagente,queàfolennidadeda fefta concorrcfie : foyella

tanta & tão varia que dona Iíabcl de lima molher do mef-
mo mordomo mòr,mandou no próprio dia por curiofi-

dade fabcr,que gente faltaua nas fregueíias , morteiros \ &
mais Igrejas da Cidade, &c achoufe que das quatro par-

tes detodaaimmcnfa, que ha em Lisboa, as três fe acha-

rão nefte dia em nofla Senhora da Luz, afora a que tinha

vindo de outras partes diftantes, &: diuerfas : vindoíTe a

fazer de toda hum tão inumerauel ajuntamento, que
duuido fe ajuntafe mayor no dia cm que Salamáo fez o
feu primeiro íacrificio, no templo nouo que edificara:

porque o Archiduque Alberto neto do Emperador Car-

los quinto Gouernador a efte tempo no Reyno, quefe

quis achar prefente,jamarauilhado da fermofa multidão

diíTe a Chriftouão de Melo porteiro mór,que viíTe fe fe po
dia fazer recenha de toda ella; &nãofoy pofsiuel, parece

que vencia o numero ao da conta, como o daquella gente

copiofa,que faõ Ioão vio em feu Apocalipfe , que diz não
auer quem a podeífe contar. As eítradas de Lisboa , do
Lumiar, & Cintra, &as mais quevinhão parar ao mof-
teiro paredão formigueiros de gente, que tal era ocon-
curfo das peíToas que vinhão , como o de fobejas for-

migas : afsi erão os arrayaes da gente pelos oliuaes , co-

mo fe forão os bandos dos paífaros : trazida toda como
aquelles animaes de Ezechiel do impulíb , ôc impeto do
efpirito, &deuação da Virgem gloriofa da Luz. Na vef-

pera do dia ouue muitos jogos de fefta , antes ôc depois

de vefporas,quefefolennizarão&: cantarão com a capei-

la dos mefmos Religiofos da fanta cafa, vindo também do
ConuentodeThomar alguns pêra efte effeito , fazendo

todos j untos húa grande armonia , não deílgualaqueos

Gregos , Árcades , Lacedemonios , &c Traces vfauão

por íe fazerem diuinos,
(ja elles defprefauão muito ferem

por
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por fuamuíicafiipcriorcs>& mais excelentes que os Em-

peradores Roman os,& Gregos capitães como o fòrão por AlianJí.a.

ellaZimon Athenienfe,&ÉpaminondasThebano,& in- JãoÍ!*

da tão auantajada fícaua a nofla armonia com a de Thales

Crctenfe,que íe hc verdade o que conta Plutarco, que fi-

zera com ellaaleuantar húa grande peite 3 como também h\ û
'

2t

conta Homero fczeraDenodocho com a íua guardar caf- cap. z*.

tidade conjugal a Clitemneftra molher de Agamenon; ^
L

a

lt

;

dcmu

não fejulgara também por obradora de menos effeitosa Hum. 25.

dos noíTos religiqfos,ao menos poderapera encarecimé- odirsca'3-

to daíua grande meiodia,entrar na fabula, que faz deHor
pheo Horatio Theologo, & Amphion Thebano, que tra-

zia trás íi as ííluas,pedras,& feras obriguadas de íuamuíi-

ca : vindo fanto Iíidoro por ifto, &pello que a eferiptura

conta de Dauid, que com fantezias de fua Arpa & melo- ifid.lib.j.

diadevós lançarão maligno efpirito deSaul, aformartal Eth,m <>i«

conceito da mufica,que diz em fuás ethimologias naofer

menos defeito carecer della,que das letras , por iíTofe co-

ta de Sócrates Philofopho,que depois de aluejar nas bra-

ças aprendeo o canto.O Cardeal Archiduque comouido
da marauilhoíà confonancia &: fuauidade da capella, que
na realidade era eítranha,não quis que fe meílurafte com
cllaalgum muíicodos feus , ainda queperaiflb erao vin-

dos muytos de Lisboa,auendo o efclarecido & victorioíb

Principe,que não auia mais que acrefeentar de bondade
àmuficados padres :& achando qucbaftauaella pêra im-
primir nalma dos ouuintes os retratos da gloria &viuas
lembranças do Parayfo,comoElanio diz dos Cretenfes EIan r
que rnandauão afeus filhos aprendera ley com muíica,pe de vana

ra que com mayor facilidade lheficaíleimpreíla na alma,
illíior*

(tem ella ifto difpor& incitar grandemente pêra tudo as

potencias ) Ditas com efta fuauidade & armonia as vefpe-

ras fe tornarão a continuar as feitas & jogos. Ao outro

dia
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dia pcllamenháatendoíleanoutc pairado com varias itv

uen ções de fogo, fe começou a ordenar mudarfe a Senho
rapera na nona Igreja fe dizer amiíljadodia, porem crece

rão os receos nes Religiofos de fazerem eíla mudança,

porque temião não fer vontade da celeftial Princezati-

rarénadaquelle lugar em queeftauaauia tantosannos, de

ifero mefmoonde tinha aparecido: ainda quejaquando
fe fez acapella/edcu&fezatraçademaneira, queficaf-

fea Raynha dos Anjos , no mefmo lugar em que eítaua

nalgteja velha , fobrcfaltados ja então dos mcfmos re-

ceos,quc agora com elles mais apertauão , <k a razão que

pêra fe terem todos eftes medos, foyomilagrequeamef-
ma feraphica Senhora da Luz tinha feito em a pedra lioz,

quefoycomo dizemos a em que pareceo , &: foyocafo,

que fazendo o Doutor Ioão de Regras o mofteiro de Bé-

fica dos Religiofos de S. Domingos, que ficada cafa de

noíTa Senhora da Luza parte do Sul , em menos diftan-

ciade meya legoa,mandouleuar a dita pedra pera o mof-

teiro por refpeito das fantas pegadas , que dafagrada Se-

nhora tinha em íiimpreílas,(auiaelle, que não podia do-

tar de mor riqueza ao nono conuento que fazia quedar-

lhe tão milagrofa pedraem relíquia ) & leuada & pofta là

cmhum dia à tarde, quando veyo ao outro pella menhãa
a tornarão achar em feu próprio lugar,quc era o da fonte

donde a tirarão.Tomou o Doutor iftomal,cuydando que
os naturaes de Carnide,ou os Clérigos que então adminif

trauão ahermidaamandariáooutra vez trazer: &: como
leuauaja ifto em éafo de honra, não fe deceo da preten-

ção,tornaa outra vez a bufear , & ainda que depoisque a

lateue, a pos em bom recado , não foy iílb parte perafe

deixar de tornar a pedra a feu próprio lugar , naoleuou

cmpacienciaquandolhediíTerão,queera outra vez tra-

zida a nofla Senhora da Luz : acezo em cólera fez fuás

diiigen-
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diligencias por fihcrdos atreuidos (eftaerafualingoage)

que lha forão tirar de caía: &não fe achando diflo, nem
ainda indícios , determinouja com perfia tornara leuar

a pedra,& pòt vigias em fua guarda : o que fez , ainda que
lhe não bailou , nem fua diligencia teue effeito , porque
com eftarem fete olhos íbbre ella , como fobre outra que
íaõloao vio no Apocalipfe, fe tornou miraculofamente

ao próprio lugar donde a trouxerão,'não a mouendo ho-
mens ;mas virtude diurna, & tão apetitofopor não dizer

tcimofo, fobre tudo eftana loão de Regras de a leuar,que

nem com eftar vendo por tantos efifeitosifentos de huma-
na induftria, fera vontade do Ceo differente da fua, dei-

xou por iífo de continuar com a cuftumada perfia, &: tra-

zido delia, chegou apropria fonte de noílaexcelentifsi-

ma Senhora da Luz , pêra ver fe achaua algum remédio,

por onde a fanta pedra foífefua : ellea achou toda que-
brada, por hua parte quaíi pelo meyo , da maneira que a

hoje vemos , &: como fe a Senhora da Luz lhe quebran-

taífe juntamente com apedra a grande dureza do cora-

ção,cominefauel brandura fe banhou emeontinenteem
lagrimas diante da mefma fagrada pedra ,,pofto dejoe^
lhos, em grandes vozes altas dizia : Ah Senhora da Luz,
ah Senhora, que ainda que alcançado tinha o preço & cf-

tima, que a pedra por fer voffa merecia , não caya,como
a circunftancia do lugar em que eftà,era pêra vos tão acei-

ta:agora vejo bem verdadeiramente , que vos a trazíeis,

quando a eu lcuaua:&: contravos ateimaua,todas as vezes

queaeuprocurãua.Foylogotão diuulgado efle milagre,

como aprouado por teftemunhasem que a Senhora bem
moílrou,que nãoeraferuidadelhe mudarem a pedra do
lugar da fonte donde aparecera, por querer que ficaíle

comua a todos, pêra também ella o fer nas mercês ,que
nellafaz aos que com fé & deuação a tocão lauandofTe

com
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com agoa que delia romaua.Dcftc caio taonouo& mira-

culoío nacerão os receos , que os religioíos com tão juíta

caufa tinhão de mudarem de feu lugar a eminentifsima

Senhora daLuz,pois quando fenao moftrou feruida de

lhe mudarem a pedra,menos o feria de a mudarem a ella

do próprio luguarem queapareceo: mas valeo pêra com
todosarazáo deCorteíia, que criaoque tiuefleamãydc

Deoscomadeuotalffante, que pois com tantos effeitos

de vontade apraziuel lhe fizera feruiço da cepella nào
deuia de moftrarfelhe izenta em o não querer aceitar:

Quanto mais que o lugar que fe lhe tinha ordenado pêra

eftarnanouacapella,erao meímoda Igreja velha donde
a tiuerão.De feição que não fica tendo hoje a Imagem fan

ta da Luz mais differença de quando eftaua na antigua

hermidaqueeftaremtão com orofto pêra o Oriente , &
agora o ter pera o Ocidente. Obrigou a todos cfta rezão

de cortezia,a dizerem que femudaíle a facrofan ta Senho-
ra da Luz fem fobrcfalto de alguns receos. Foyccleftial o
prazer Sc cordeal a confolação queatodosdeu efta deter-

minação que fe tomou, aparelhãofe, &: ordenãofe logo as

coufasneceífariaspera amudança 5defe à Igreja o Archi-

duque Alberto , reuefteíle o noífo Bifpo dom Martinho
de pontifical,aruoraofeas Cruzes , poenfe em ordem de

prociíTaõosReligiòfos,Clereíia&: confrarias, acendenfe

muitas tochas, hefermofo o numero que fe reparte por to

dos os que fe põem cm fio de prociíTaõ,que forão em qua-

lidade quaíiinumerauel, porque aporfia, fe andauão hus

metendo por outros,querendo cada hum pretender p era

íl com íànta cobiça aquella honra de acompanhar tão glo

riofaRaynha ,&: efclarecida Senhora , o aplaufoque fa-

zião as charamelas dando fuás aruoradas a ternos , as tró-

betas baftardas quado fetocauão, osjogos &: mais feitas,

chacotas, &; danças , que fc vião de foauáo, era como
repre -
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reprefentaçao doParayfo ; &: fegundo efte acompanha-

mento,que aguardaua a gloriofa Princefa , cftauaafsifç£

tiuo,illuftie,íbléne,&:gioriofo, fe podia entender delle a-

quella letra dos Cantares: que vedes na Sunsmitidp fenão

armais armados,porque fegundo o literal fentido , quan-

do a Efpofaauiade fayr doPaço,cratão grande &magef
tofo o acompanhamento, aísi dasdamas,ccmodos fidal-

gos,afsicortefãos 3comode toda a nobreza
;& ainda da ge-

te vulgar,que fava a ver,que não parecia fenaoarraaes: os

mefmosíe podiâo cà reprefentar aos q fe pofeíTcma ver

o copiofo ajuntamento que eftaua aguardandoadiuina

Senhora da Luz , pêra a acompanharem nafaydadeíua

cafa ôchermida fanta: porq~ue a gente que ja eftaua orde-

nada em ordem de prociílão parecia a cias fi!eiras:aqueef

tauadeforavendo, de maneira ficaua apinhoada,.como
exércitos quan.do eftão cerrados,as charamelas, as trom-

betas baftardas,os tambores das chacotas , não fey eu que
mais reprefentarfepode os da guerra com feus pífaros, ti-

rado ferem triftes os tocados na guerra,&: os de cà alegres

&apraílueis, julgado eftaua de todos o aparato portão
digno de acompanhar a mãy do muy alto, quanto Plutar-

PJ[ir inv
~
:

coouuepor capaz a Raynha Cleópatra do fauftoío,&: põ- taMarci.

pofo acompanhamento que trouxequando veyoterçom Ant,M*J

Marco António , que diz foraadmiraue!,&: fobreleuaua

todo o poder humano. Os que eftauão fora da Igreja não
defuiauão os olhos da porta tendoos tão fitos &poftos
nella,comofe cadahum pretendeíTe fer o primeiro, que
defleaodeuotopouoasnouas, que eíperaua da celeftial

luz da Senhora,quando fahiííe, que íegundooaluoroço
com que cadahumeftaua,peraa vetjà aparecer era gran-
de, bemfe podia cuydar que as horas queporellaefpe-
rauãoás contauãopejías danouce, nã-omoftrandonellas
mais paciência, da que teue oPropheta Efayas, quando

G com
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com repartidas palauras , preguntaua às efpcrtas vigias

que horas tinha ainda de ccrraçao 3 &: treuasjdefejãdo vief-

íejàa luz &: amanheceíTe, que tomo deita forte foíTem os

defejosque os deuorostinhão de verfayr aluzdaquella
fermoíii au fç>rá',& rolada menhãa , aluiçaras podia pedir a

todos o primeiro que diíiefle,jafae noflaSenhoradaLuz.
Os quedencro da Igreja ficauão vendo o Bifpolançaros

braços à Imagem,pêra a tirar de feu lugar , & a por no rico

andar em que a auiáodeleuarna prociíTaõ, foy tão gran-

de o pranto,&fupito choro em todos, & o rumor que fa-

2Íáo com os fufpiros fentidos , &í gemidos faudofos , que
não deixaria de lembrar a alguém o rumor, &: grita que an
tigamente auia no pouo,quando fe aleuantaua , &. mouia
de feu lugarafantaarcadoteftamento,ainda que eíle ru-

mor decà fò o caufauão as magoadas íàudades, deque a

Saraphicafenhoradeixaua chea aquella fua antiga cafa>

êc os afteiçoados corações dos dcuotos delia com íiia par-

tidária cmuolta deites fufpiros arrancados dalma, muitas

palauras fe ouuião deita forte: pêra onde vos ydes Senho
rada Luz? pêra onde vos leuão Imagem fanta? palauras

que chegauão ao coração dos que as ouuião , ferindoo de

maneira.que lançaua lagrimas (he eíte o fangue que de fe-

jnclhantes golpes corre) por antre todas eftas amorofas

queixas,& fendas almas veyo fayndo da Igreja a facrofan -

ta&fobrenaturai Imagem da Luz , fobre hum andor ri-

camente ornadojveítida de tella branca de cuítofo preço,

8c feitio rico, fubrefua Imperial cabeça trazia húa coroa

de ouro mociço femeadade ricas pérolas, quealffanta

donaMaria lhe deiijcaindodocollo fobre feupeito, hum
rico colar de ouro , indo tanto fobre maneira fermofaa

Santifsima Senhora , que atrahia aíi os olhos de toctes

íftuyto mais que aquillo de Quinto Curcio, quando con-

tada Virgem Roxani,que a eliegancia de feu rollo àmcí-

ma
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mafermofura efpantaua ; & afsi não faltou quem à mef- j£^**
ma Senhora da Uiz aplicaíTe o mefmo canto, que opõe- MeI .

ta fingio que fizerao as donzellas Lacedemonias à fetmo- Tkeò<W-

fa& graciofa Helena,aquemreconheciáona bellezapor cul#Idy j.

primeira no mundo. íKi£ :

Non tamen è nobls tamforma est vila beata,

QjíjC carttijfe nota poj^it coliata Venufl*^

Tindaridt.Nam/icut>vbi nox alma recefsit
y

Os croceum calo profere aurora renafeens:

Sic Heleno* [armofa ebori decora omnia nojli i,

Exuperat, vrc^t.

E São como Paraphraíi daquellc lugar dos cantares,

quedafermofuradaglorioía Senhora falia ,qua:eft:\ ir r j D.Amb!.
nta,qu#progrediturquaíiaurora coníurgcns, onde deifaac,&

a palaura , coufurgens , fegundo lição de íanco Ambro-anim.c 7 .

íio,& íaõ Hieronymo,he apparet, que tudo faz ao propo ^.^a
fito , pois como a menhãa aparece loura, &fermofano EuftocU.

principio do dia,afsi&: ainda com celefciaes auantagens Jf^,^"
fahyo efta Senhora de ília Igreja fermofa nos olhos de £u. tom.

todos os que a eftauao aguardando. Não fe pode dizer o P
aS 25J*

apraíiuelaplaufo,com queopouo que eftaua fora rece-

beoeftagloriofa &celeftial Princeíà, tanto que avioapo
tara porta da fanta hermida: como fe os olhos de todos

olhaílem outra noua Luz differente da ordinária, afsi fi-

carão com a vifta da Senhora de outros fembrantes tão

cheos de prazer & alegria, como os corações de deuaçao
òc celcftial confolação.Vindo a íobrcnatural Imagem tão

alegre pêra todos,como fe quifeilc naquelle dia pagarlhes

afeftaquelhefaziãonameímamoeda de alegria. Os que
G 2 de
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de fora a cila hora chegauãofò corriãaaocoufedapro-
ciíTaõ,não fazendo cafodas folias, danças , &: apraziueis

inuençõesde regoíijo, que noprincipio delia hiao>pre-

tendendo fomente querer ver a Imagem gloriofa da Luz
pofta em feu lugar ( era o vitimo da prociílaõ) trazendo

deila (fegundo o moitrauão) asmeímas fandades, que
Efau de íeu irmão Iacob,quando lhe foy fayr ao caminho
de Mefopotamia, que leuando Iacob cm ordem de pro-

ciflaõ ordenada diante de íi lua fámilia,& caía , Efiu pai-

fou por tudo fem querer deterfe cm nada , tê que chegou
aoirmáo,queera aquém fò pretendia vér.

De maneira que fendo cà muytas & varias, as feitas,

com muitas maneiras dejogos fcítiuaes, de que os olhos

naturalmente fe leuão , & em que mais. de vontade fe o-

cupáo;entáo comofe perdeílem o que era feu,em nenhúa
deitas coAifas íe detinháo , chamandoos afiadiuinaSe-

nliora,que atras de tudo iíto logo vinha , de modo,que fò.

peraella ovarioconcurfooíhaua, nunca de fua fermofu-

íadeíluando, nem a viíla^nema tenção , afsicomo,nema
fé,néadeuaçáo , tèque entrou pelaporta da Igreja noua,

onde foy recebida com rica,&: aparamentofa armação,va

riedadey&armoniadeinítrumentos com concertada mu
íica,& feitas muito pêra ver. Foy pofta a efclarecidalma

gem pelo meímoBifpo>que vinha era, pontifical , &: auia

de dizer a Mifía,em hum alto,& glorioío trono, queja por

cima do Sacrário eítaua ordenado na traça, que pedia a

architeftura do retabolo da cape lia emque ficou , &: fe vè

hoje.Começoulle logo a MiíTa 5 efíe.ue a ella o Archidu-

qne,que tinha vindo, na prociíTaõ,ouuefermão,&: pregou

o Doutor PeroLoutençodeTauora,Cónego na SêdeLif

feoa;&: a mor parte do fermão.gaítou em prouar as muitas

©briguações,que todo^Portugal dnhaa noífa Senhora da

Lu& SC anidaasterra&marinmasdabarraa fora3 àroetin&

real



Do aparecimento de KJSenhora da Lu^ 5 l

real coroa fojcitasjpois fca tal Senhora não fora, menos

feriào as Nãos da índia que vierão, mais as embarcações

queneíTemarfe perderão,as guerras também meudame-

tcinftariãoemnosoprimirem,&:morçsfenão as enfermi

dades>& mais cõtinuadas as peftes , fempre as fomes mais

comúas,os males,as vexações tanto mais de cada dia,quc

parcceriáode momentos. Quantos fc a gloriofa Princefa

não fora morrerião das enfirmidades? E quantos fuás al-

mas perderiáo fe lhe não acodira com cfpirituakemedioí

o que tudo a experiência moítra , porque a diuina Senho-

ra, fabidamente falua neífe mar muy tas Nãos miraculofa-

mente; logo fe ella não fora,ja cilas não vierão a Portugal.

Também faberemos ao diante , que nas peftes queouuc

ncfte reyno,a muytos farou,& rcmedeomlogo mais defre-

medeados ouuera fenão tiueramos tão gloriofo emparo

de Senhora.Nas guerras nauacs,&: ciuis,depois q a diui-

na Imagem apareceo,quantas fc virão cm Portugal? Sen-

do logo tantas as queouuedantes,quebemdiíTeráo oshif

toriadores cícreuendo deite Reyno quccftaua fua coroa

fundada cm o fangue Luíitano. E quem entrar na Igreja

da mefma efclarecidaRa.ynha& vir os maftos,as bombas,

as vcllas das Nãos,as amarras dos nauios, os pellouros , &:

bailas d^rtelhei ia groílà que neila eftão,as muletas dos a-

leijados que farou,as mortalhas dos que refufeicou , os o-

lhos decerada quelcsaquéreftituyoaLuz dosproprios,

vera em tudo bem, quanto nefta Imagem fanta temos de

Senhora,de mãy,deremedio,& emparo emnoíTas necef

íidadesj&efteíolenne dia fe acabou de feftejar com hum
milagrc.Perdeofe naenuolta òc trafego da feita hum dia-

mante de preço da mitra que leuauao Bifpoferaa rica da

capella delRey)antes que ninguém nifto aduirtiíle o quis

amiraculofaSenhoradcparar,pordefuiarodeígofto,que

podia dar a falta dellequãdofefentiíTe,q em tal dia como
G 5 cftc
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eftebem era que não téueíTe lugar á trifteza por não fera

teíta como as do mundo onde o deígofto anda após aalc-

gria;que por não auer niflb exceiçào , pcrmetio Deos que
inda no mayor prafer,qual foy o que ouue,quando o pouo
Ifraelitico deu afcento àarca do Senhor , íoceddlc mor-
rer nella deígraciadamenteOzajcaío com que íc tudo per

turbou : &o em que efteuc o milagre , que a Senhora da
Luz fez, foy fer o homem que achou o diamante dos que
ca dizemos íe ihe pegáo as mãos , mas como elle entrou

no numero dos queacompanhauão a Senhora emprocif
fáo, quisellaemnobrccerlheos eíplritòs, de maneira que
tornaíle a dar a pedra que aleuantou, pêra que não come
tcfTe villeza , quando em fua companhia hia; que inda o

Sol, não quis parar fobre o arrayalde Iofue , fenão depois

defe caítigaro furto que nelle fizera o íoldado, por que-

rei* moítrar que não aíiítia Planeta táo nobre, nemacom-
panhaua o ajuntamento onde íe taesbaixezas comecião:

&em proua diftò vimos que logo o Sol parou , òc fc dc-

teue,tanto que o latrocínio fe caftigon.

De quão antigua feja a romagem de nojfa Senhora da

Lh^Zf a/si de feu concurjoi?frequentarão.

C A P. XVI.

A Antiguidade da romagem de noíTa Senhora daLuz,

he mayor que a da SantifsimaImagem,porque antes

que aparecefle tão gloriofo theíbuio no lugar em
quehojeeítàjja a gente, como acima toquei concorria a

eile,averos celeftiaes lumes, & diuinos refpla^dores,,que

hum atino antes precederão àmiraculofa inuenção,&

marauilhofo. aparecimento da eíclarccida Senhora^ de

modoV
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modo que afsi como hoje vem os romeiros de diftantes,

& remotas partes com incrediuel feruor a viíítar a fobera

nalmagemda Luz, aísi com igual vinhão naquelle tem-

po a ver os lurninofos ,& rniítcrioíosíinaes, que delia no

alto aparecião; vamos , (efta era a comum pratica de to-

dos JVer os lumes do Ceo que em Carnide aparecem fo-

bre a fonte do Machado;em os quaes reíplandores pare-

ce que Deos nos quis dar tanto dante mão as efperanças

do bem que ao diante nos auia de comunicar & defcobrir,

pêra mais nosaferuoraremos em deíejos dclle , &: ficare-

mos por eíte modo mais dignos de recebermos tão precio

Í6 penhor do Ceo, q como encina o Angélico Doutor , o

deíejoaquéoté , faz em algúa maneira capaz de poííuir o

q defejardito que foy també daquelle diuino engenhoAgo
ftinho nas elegantes palauras,que Eugubino pêra coníola

ção íua foube efeulpir íValma,^: pêra entereíTe noflb ineul

carnolas nefta forma. DeíideriudirTerturvtcrefcat,&cref

citvtcapiat,dilataíleodefejojdiz,pera quecreça, &erefe

pêra melhor receber o que defeja. Daqui nace que dilata-

do Deos as promeíTas,eí1:ende o defejo & acrecentando ef

te,eftendeo animo , que dilatado fica mais capaz do que
efpera , & defeja; efta he a rezão que os fantos dao por-

que Deos nãoveyoà terrafenão depois de cinco mil &
cento &: nouenta& none annosfcom trazer a vinda tanto

emdefejos) porque como a mercecrade valor infinito,

quis primeiro fazer em certo modo aos homees capazes

della,dandolhelargo tépo de adefejaié
; q quando Eíayas

diziaaDeosjminhaalma,Senhor,vos deíejou em anoute,

foyquererlhealIegar,qja eftauaperao rcceber,pois ardia

emdefejos de o gozar 5ôcdarnos o Ceo tão depreíla, agio-

rioíaImagemdaLuz(íendofòhum anuo, queoshomes
tiuerãodas efperançasde fuapoíTe) bem moftra quanto
ícauantcjarãoneíTc breue tempo em defejos de a verem,

G 4 pois
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pois tão depreflafefizerão dignos de%a receberem. E co*

mo tanto que aparecco o preciofo theíburo fenão viíTem

maisosluminoíos ílnaes que o Ceodaua deile, logo os

deuotos romeiros paflarao o intento de fuaromagem à fa~

erofanta Imagem: & foy talo concurío da gente , que a

cila concorreo que podendo dantes dizerfe pelas eftradas

de Carnide o mefmo que Deosdiíle pelas de Ierufalem,

quando feus imigos aflolada a tinhão a ferro, fogo, &: fan -

gue:Defertos eítãovoílbs caminhos ; afrequentação con
tudo da romagem os fez táofeguidos,bem a fombrados &.

alegres,como o fabio diz , que faõ todos os caminhos do
Senhorjacrecétádo mais que também erão pacificos,por-

quetaes o ficarão fendo todos os que hoje vem ter a noíTa

Senhora da Luz,depoib delia aparecer,fendodantes,fegu

do o q fabemos por tradição antiga , tão eípeíios bofques,

que pêra o lugar de Carnide não auia mais caminhoque
hum atalho,quc fe tomaua no caminho deBemfica pêra o
tal lugar,&: nos mefmos bofques fe recolhião falteadores^

da maneira que em Portugal na charneca de Montragil,

& na prouincia de Calábria no vale Rochano, Rixolles,

Amendollia,em Boua na Prouincia de Abruca , em Ciui-

tella do Tronto Teramo deAbruíTo,Montouro,Tutucia>

òí Ponte Coruorem Catalunha,Peropinhão,em Caftella,

Serra morena,& Alconocalbermofo: E como por eftes

lugares ferem famofos de ladrões fe receão andar , afsim

antigamente erão tão temidas as brenhas,& matos deCar

nide que ninguém caminhauapera ellefem muita junta

dereceos.

Mas ja hoje faõ feus caminhos tantos, tão frequenta-

dos & liures,por refpeito da romagem à fanta cafa da Luz,

quepodem dizer osque andãoporelles o mefmoque os

Ifraelitas diíTerão ao Rey Amorreumão yremos fenhor fe-

não por eftradas direitas &: bem feguidas , que comrezão
lhe
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lhe podemos hoje chamar caminhos reaes, porque tão
Na|m ^

liures de perigos vem hoje a efta fanta cafa os romeiros, Num. *i*

como fe Deos os trouxera pelamão àfua conta feguros, à

maneira daquelles Ifraelitas que vierão comEfdras de Ba- £fdraftJ0;

bilonia em romana ao templo.E inda parece verfe aqui o

meímo milagre,quenaerade milfetenta & cinco aconte

ceoemNapoiesnaProuinciadeSalerno juntodo mon-
te Corbino,ondeauiahum bafto, &: efpeífo boíqueaquc
fe retirauão todos os famofos falteadores daquella Prouin

cia com tão indómita fereza, que ainda hus a outros fcma
tauao em todos os encontros quetinhão, &: como amay
daquelle diuinoCordciro,quc trouxe á terra a paz,quizef

fe acudir pela deftes fanguinolentos homés , apareceo no
mefmolugara dous que vinhão aportados a perderéalli

as vidas , &c mecendofe de pormeyo a gloriofa Senhora

fez de tal maneiua com feu aparecimento as pazes 3 que fe

derãoosdousfacinorofbs homés amorofos abraços, fica-

do dalli a diante aquellemefmo lugar , que dantes era de
iníultos,tãofagrado,& pacifico queveo a lerhum bem a-

prepoíitado fitio pêra recolhimento de feruos de Deos,
como fe vê hoje a hi hum morteiro fumptuofametne edi-

ficado de Religiofos de S.Francifco da terceira ordem cõ
inuocação de noífa Senhora da Paz,femjaaveremtoda
aquellaafperamontanha,nemindaveftigio do brauoef-

tillo com que por tanto tempo fe tratarão aquellas nãohu .

manas,mas filueftres feras. Afsim he tão differente nãodi
goeujào fitio,mas ainda os caminhos deCarnidedoque
a antiguamente forão,como he differente o mato , do cã-.

j)oculciuado,&: o caminho real,do incerto atalho: de que
íe deuémil graças à gloriofa Senhora da Luz aparecida,

pois como outra pomba da arca de Noe trouxe comfeu
glodofo apareciméto a oliueirada paz cõ que fe caminha
pêra a mefma Igreja da Santifsima Imagem, Canja receo

G j algum
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algum dos antigos medos , &: perigos , antes quem hoje
Iob.j. não faz efte caminho,pode tomar por fi aquillo delobjao

homem que efte caminho fe lhe efeonde Deos o cercara

de treuas,&: bem fe fegue que delias andara acompanhado
o que não ror pelo caminho da Luz,poriíTb Eíàvas parefe

que pêra o defta Santa cafaapontaua,quan do diííc. Efte
láyç«3o.

heocarrrinho,andàyporelle,& como fe a gente ío pre-

tendeífe obedecer aoPropheta, afsi continua o caminho,

quejàmaisfeviofem concurfo, quer haja chuua que feja

fobèja,querfolquefejamolcfto , encontrandofeneliede

ordinário o Portuguesa Efpanhol,o Italiano com o Frã-

ees,o Bretão,& Alemão , os de cauallo , com os de coche:

a gente de pè,húa com violas fe acha , com outra tangeu -

doaduferquetudo por fer vario faz tão alegre, &: aprazi-

ueleíta legoade caminho,quemuytaspeíToas da Cidade
Lisboa a tomãoalgúas vezes tanto por p&ílco de recrea-

ção comopor deuação folgando os olhos com tanta va-

riedade,quanta he a que parece,afsi na gentc,como namu
Icrcw.í. fica,& doces inftrumentos,fentindo deíigofarem daquel

laPropheciadeIeremias,em que Deos promete dar paf-

íàtempos em hum certo caminho,fendolhe também ma-
téria difto as capellas de flores que vão tecendo das boni-

nas que vão achando pelos valados , que de hua& outra

parte acompanhão o caminho .difle.por iíío muy bem o

outro, que os que vinhão de noíTa Senhora da Luz, pare-

cia virem de colher as lampas deS. Ioão, queoufejacom
canasverdesnasmãos,oucomcapellas nas cabeçasfem-

pre tornão pêra fuás cafas,comofe vierão das hortas de co

íhercheirofas eruas.E pêra fe maismoftrara frequenta-

ção da gente fcrmuita,&: ordinária nefte caminho, feíai-

ba: que cinco molheres ha que fò viuem, & fe fuftentão de

venderem candeas de offerecer,achandofe pêra ifto de có

tino em a Igreja da Senhora.Tambemfe colhe o mefmo
das
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das muytas Miflas votiuas que todas- as íbmanas vem à

Sãchriíha,.poisfaõ a mayor parte da fuftentação do mo-

rteiro , no que tudo enxergamos hum contino milagre

queeílacfclarecida Princefada Luz faz em fuftentartal

conciu(o ?ÔLteruor de deuação ha tantosannos fem nunca ;

íe deminuir , nc fa :rar,afloxar,ou esfriar, antes yr em loii-

frMel>& marauilhofo crecimento , que não he menos de

notar que baftante a nos efpantar , pois faõ os homés na-

turalmente tão vários,que íó em o ferem , faberriôs terem

firmeza.Do meimo pay íayrão os doze filhos, cabeças dos Qznc[t i9t

dozetribusdelfrael, &hum feguia a condição do Lesto,

outro a do viljumento,comoDan também feguia a da co

bra,afsimcímo.os Amonitas, & Moabitas vinhão proce-

dendo de Abrahã por parte de feu fobrinho Lothda ma-Gcncf. 1?.

neira que os Idumeos por parte de Ifac , & com terem hu Malach.xv

fò tronco 3tanto com tudo diílarão, &: variarão entre fl , q
hus adorauão ao Sol , à Lua outros , fendo fò os Hebreos

direitos defeendentes de Abraham, os quedauãodiuido.

culto ao verdadeiro Deos;& ainda eítes (por não degene-

rarem de homes)de hua ora pêra a outra deixarão o diui-

no refpeito,^ a deuida adoração pella darem ao bezerro

que nas falaras do monte Sinay laurarãodoouro de fuás Aug.in G«

próprias joyas,queíegundodiíTe Santo Agoftinho : por ncf,a4 '

nenhua outra coufaMoyfes pedia a Deos otiraífede capi

tanear tão in confiante gente,fenão por não poder enten-

derífe com çlles , porque afsi variauão nos momentos de
cada hora,comofe forão as cores do Camelião : hoje íc

dcfejauáo liurcs , ellesliuresfufpirauãopellavidadocati-

ueiro,que bem lhe pòs Deosporepithafionafepultura
que lhe mandou abrir no deferto-.fepulchro de|apetitofos.

£ cõfertãto denoda fraqueza a incoftãciatéadiuinalma
gem da Luz tão feguros , & firmes os pertos Ghriftãos em
fuadeuação, que ainda lioje(por cabo de cento quarenta

&tres
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&trcsannos)concorremàfua Santa cafa cõ igual fcruor

ao do primeiro dia& hora,& inda cuydo que mais heago
taoconcurfodegentedo que foy em ícu principio :porq
fcndoaoprefentcalgreja cm que eftá a íingular, Sempre
ma Raynhaem três partes mayor que a antigua aísi fe en-

chc,como fe fora hua eftreita,&: pequena hermida. Bem
tem certo eíta copiofa frequentação de gente,& multidão
varia íemelhança com ascopiofas,&: immeníTasagoas do
mar,quc nem por fe diuidirem em cftendidos rios, largas,

6c caudalofas correntes , deixão de fer tão copiofas como
fc fayda,ou vafante não tiueflem , masfemprceftiueflem

poupadas entre feus termos, &: limites. Porque quem cuy

dará que no tempo cm que na inclyta Cidade Lisboa flo-

recco aromagem de nofla Senhora do Monte, a de nofla

SenhoradaGraçajados Anjos, &c a que chamamos nofla

Senhora a grande da Sê,afsi mcfmo a do Crucifixo de fa5

Mamede da própria Cidade, & fayndo nos de feus muros
a£ora,quando tambem frcqucntadaeraadeuaçãode nof.

fa Senhora das Virtudes, a de Nazaret, &ados Mártires

em Punhctc (que cada qual deitas romages foy frequen-

tadifsima de copiofa gente) não fc diminuyaporé em na-

da a de noflaSenhoradaLuz?antcs cm citas occafiões, cm
que pareceria faltar,cra tanto mais frequentada, que po-

acramosmuybcmcuydar,quc da gente que ncítafanta

cafa fobejauafe repartia pelas outras. E inda alem difto

entendo , que pois todas eítas dcuações , & romages

tiucrão feu termo, &: tempo em que acabarão,

ficando fò a da Luz em fua ordinária frequen

tacão ha tantos ãnos,quc a podemos aucr

ja por dejuro , chamandoíc os Religio-

fos do mofteiro tãto â pofle delia co-

mo fe fora hum dos mais fegu-

ros bens que ellcs tenhão

de raiz, DA
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Ili glorio/a i? Vniuerfalfama denojfaSe*

7ih&ra da. />«<*;

CA P. XVIL

MVy tos Autores ouue,que efcreuendo da fama dif-

ÍCL-áo mil males delia:& pofto que agora anão quei

ra delles defender, parme não atreuer acudir por

quemícomo eÍla)muyto falía,&:indanoque dizacrecen-

ta;com tudo digo que não heemíuas faltas rão geral , que
não fejamuycas vezes o feu exemplar & natural differen-

tedo retrato,que ca pintão. Virgílio, aquellequenalati-

na poefia foy o que Hameto,&: Hefiado em a Grega, cha-

moua,mal,,que coma velocidade, &:deílreza có que cor-

re fe vay reforçando pêra voar ,. &: chegar mais. Ouidio.

melhor que todos os que mentem , fabulofo, finge-fua ha-

bitação na região doar(nifto imaginou bem) emhuasca-
fas defino metal, 3c retumbante > com portas íem conto,

janellas fempar,poíBgo-s em perfia muytos, & tudadeuaf
fo deparem par femjà mais nadadifto fe fechar , por on-

de decontinoentrão,&tornão aíàyrdiucrfas nouas, pou
cas verdades.,& muytas mentiras,yarios,rum>ores,. contos,

hiftorias,aleiues>& falfos tefternunhos : onde o Ceotem
por officio ouuindo qualquer paliara, tornalla a repetir

mais clara,mais articulada,& expeditamente, que quem a

priíneiroJançou.A eila pinta com muytas azas, que quafi

apouoão,ôcocçupão toda , no que moftrafua agelidade,

& deftreza.Tambem a faz terhua trombeta na mão, íigni

ficaçãodorumor,&davoz que por todas as partes lança.

Nem me efpantodeftes>.8cdoutros,femelhantes Autores
de efereuerem defta maneira a fama, que como ílias hifto-

íias íaõ profanas, apocryphas, de fabulofas , importalhes

tratar
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tratar dos eflFeitos,afsieomofaõ as cauías. Masneftabre-
ue narração,que fazemos da fagrada,& diuina Virgemda
Luz,onde tudofaõ bem examinadas verdades, &aproua-
dosmilagres,dedifFerente maneira , fica fendo fuafama,
pois tem menos de eftrondo;& mais verdade, fitio mais fil-

me pêra morar,do que heo ar, portas tão fechadas a fa-

bulas,como patétesà certeza, &inda tanto melhor diuul

gada pelomundo,qucamefmafamada trombeta imagi-

nada,que poíTo com fundamento dizer, não fe dar limite,

arrayas,ou termos,à da Sacratifsima Imagem daLuz,pois
ainda o mundo lhe fica fendo tão eftreito, como fe todo

R.u:b.i, elle forafò àscomarquas deBechlé,queafamadeRuth
encheo, dizendo a Eícripturafagrada, que abrangera a

todos os naturaes.Fallando eu com hum homem natural

de Lisboa neítamefma Santa caía da Luz, onde elle vie-

ra em romaria,& contandome os muytos ãnos,que cftiue-

ra na índia, & China,& como viera por terra a Portugal a

fim de faber coufas curiofas , &: varias , me jurou por húas

Auemarias que trazia na mão, como algús dos próprios

Chinas,lhe perguntarão por noíTaSenhora da Luz,infor-

mandofe das marauilhas que delia dezião os Chriftãos; &
vindo a Afia no Reyno Xibuaz,que he hum dos da Tarta

ria achara quem lhe também fallou na mefma Sacratifsi-

ma Senhora.

E pofto que me contou ifto por coufa notaucl , & ma-
rauilha rara,eu a não tiue,nem tenho por tal,porque (dei-

xando jà o exemplo que podemos niíío tomar da fanta ar-

cado teftamento,que inda das nações barbaras foy temi-

da,& reueren ciada por refpeito das marauilhas grandes

que delia ouuião)menores marauilhas fe contauão de Sa-

lamãodo queíàõasdeftaSacrofanta Senhora da Luz,&:

mais bailarão pêra chegar a fama delias às orelhas de Sa-

baanifa, &: fallarfe nellas em todo Sabba, & vEthiopia,

correndo
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eorrendojuntamentepor toda a terra feu bom rumor. E
aindaarefpeito do nomeado Salamãoibrinco era,& jo- : Paraí - Ç

*

go o què fe dizia de Mardocheo,& bailou pêra fua fama to

mar deftreza com que podeíTe correr o comprido , & lar-

go do mundo,como teftemunha o (agrado texco. Tam-
bém as obras de Iofuenão erão ainda taoafsinaladas , ne

{

£

ltt

"p*'

tantas,quando a elle chegarão os dous mancebos Gabão-
nitas,& jà então foube delles,como fua fama andaua voa -

te ao longe.Quanto mais podemos efperar fem efpanto,

que voe a fama de hú a Senhora,q no obrar , afsi como cm
o fer, he fobrenatural,&: feja tãbem ate do Chí, &: batbaro

temida,& reuerenciada ? antes temos baftante experiecia

defeusmarauiihofos, ôcdiuinos efFeitos, pêra podermos
entender fò delia o que a Raynha Sabbadifle aofapientif-

íímoSalamão:Cõ obras véceíte a fama,como dizendo, fo-

breleuaftea. Por tãto ajamos por vencida a fama de Sala-

mao, por abatida a deMardocheo,afsi tambe a de Iofue,&:

por victorioíâ de todas,a da efclarecida Princeza da Luz,

indo diante triúphantemenie publicando tão diuino no-

me,pela Africa, Aíiã,&;Europa,obrando em o pagão, gé-

tio,no turco, no moufo efpãto, òc no peito Chriftãoamef
ma deuação,cõ que o Frances,o Alemão,o Romanifco,o
Indiano ave bufcar aeftafua Santa cafa, que bé lhe cha-

marão em hu elegante epigrama que fe lhe fez, paragem
detodaakítrangeira nação, tendofe refpeitoà variedade

degente,que de todas as partes do mundo a ellavem. De
dentro da Tofcana Prouin cia de Itália , veoaquimcfmo
em trage de peregrino húa peílba,que no gefto feziido,no

meneofereno,no andargraue,nofembrante> & palauras

(erão poucas) parecia tão efclarecido na virtude, como
clarificadonofangueidiíTeemprefençade algus Padres
da mefma Santa cafa , viera correr Hefpanha por curiofi-

dade, & a Portugal fó o trouxeraõ defejos de ver a nofla

Senho-
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Senhora da Luz pelo quecm Itália tinha ouuido delia , Sc

cabialhe bem dizer nefte particular o mefmo, que daquel

MacUab.8
l e valerofo Capitão Machabeu diíTeà fagrada Efcriptura:

a famade fuás obras per toda a parte feeftende, àmaneira

daquelle preciofo liquor,que a Efpofádiuinagabaua de fi-

no^ feuceleftialEfpofodizendolhe, fer fobretodasas ef-

pecies aromáticas auantejado, o qual derramado, tanto

ao longe recendia, quanto obriguauaas donzellas delem

falem a fe virem a pós fua fragrância. E os interpretes He-

breos entendendo por efte tãofingular liquor afamada

fvnagoga,aquem chamauão Efpoía; & pellas damas de le-

rufalem,as nações do mundo, ainda que Ímpias, & barba-

ras, dão o feguintefentido as palauras do texto.porrefpei

to dafama,de voífas preclaras,&:efclarccidas obras (òEf

pofa)ainda a indómita, & inculta gente vos chegara a re-

conhecer,eftimar,amar,&: fobretudorefpeitar, comofi-

zerão os Philiftcos , & idolatras ^Egypcios, fendo efte o

motiuo, que Salamão teuepera pedira Deosemaquella

deuota,& humilde oração,que fez no templo nodiapro-

priodefuafolennededicação:aindaSenhor(iftoeraoque

a.Reg.s. pedia)as nações eftranhas, que não faõ devofíbpouode

Ifrael,como viercm de luas diftantes terras, a efte templo

obriguadas da fama,fejao devos ouuidas em fuás petições.

Não faço aqui menção da fama que tem a noíTa efclareci-

da Senhora da Luz em Caftella, òc nas outras mais diftan-

tes partes da Hefpanha 3
Andalufia, &afsi em o noffo Por-

tugal, como também nas partes marítimas ,Brafil,Cabo-

verde, Angola,Moçambique, porque acho que bafta pêra

feficar entendendo, quam naturalhe em todas eftas par-

tes a tal fama,o dizer que atem nas vitimas, & mais remo

tas do mundo.pois he de crer que quando lá chegou,que

jàpor cà tudo andado tinha. DO
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Domarauilbofo,<& efclarecido nome de nojjk

Senhor a da Lu^.

C A P. XVIII.

IA do principio dahiftoria nos confta, como amefmâ
facratifsima Senhora pofera a efta Imagem fua , nome
de S. Maria da Luz ,

que náo carece de menos my fterio

do que foy , por o Anjo ao encarnado Verbo o nome de

I E S V , & ao Baptifta o de loâp , & afsi mefmo chamar

Deos a Sarai, Sara, &: a Abram, Abrahaõ , que penetrado

bemomyfterio;parece, queda maneira que do Ceovey

o

onomeaodiuino Verbo,por ferellemaisqatural dela, q
de oâ;&:ao Baptifta, por querer a graça moftrar, comoef-
tauanclle tanto de vencida íobre a própria natureza, que
lhe cabia por direito , intitular por feu , aquelle que não
chamo home pelo pouco que teuedelle,masdiuino , por

quanto o foy; & afsi como também Deos pêra moftrar q
tomaua Abrahãoà fua conta,lhe posa feu modo o nome,
da maneira que também por igualjefpcitoopòs a Sara.

Afsi mefmo nos fica liure a razão pêra podermos cõ fuaui

dadecuydar,que pofera a MãydeDeoso nome a eftafan

taImagem,emíignificação , & moftra de quão aceita lhe

era,& quanto mais por artediuina,quepellahumana, fo-

ra feita,&:]aurada;&: ainda porque nellaauia a propriaSe-

nh ora de diffirir mais com íeus effeitos diuinos, que em nc
nhúa outra. Acrecentafetambcm ao myfterio, para o fa-

zer parecermaisinefFauel,vermos,que a nenhúade todas

quantas Imagens faõ miraculofamente viftas naChriftan-
dade poso Ceo,ou a mefma Senhora nome, nem ainda à-

quellas que fabemos faõ miraculofas, pofto que o não fof-

fem no apareciméto, o que fe pode por curioíidade faber,

H porque
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porque as que emPortugalaparecerão,& ha por milagres

famoíbs , faõas feguintes. Primeiramente em a Beira ha
noíTa Senhora da Lapa, no Bifpado de Lamego, afsi co-

mo ha nòfla Senhora de Carcome, nofla Senhora da Ri-
beira, &: junto ao mofteiro de Bouro, nofia Senhora que
chamão da Abbadiajno Bifpado da Guarda ha noíía Se-

nhora dos Martyres em Punhetejno Bifpado de Miranda
nofla Senhora doDouromo Arcebifpado de Braga na mef
ma Cidade noíTaSenhoraa Branca, & afsijunto do mof-
teiro de Refoyos do Bafto,ha noíTa Senhora da lagoa, que
também fechamadaLapa,noPortojunto da porta prin-

cipal da Sé eítà nofla Senhora de Vandoma, que foyde
marauilhofo apareciméto , em a Villa de Azurara,defrõte

da Villa deConde,noffa Senhora dasNeues,famoíífsima

em lançar dos corpos efpiritos malignos,também no Bif-

pado deCoimbra junto da Villa de Miranda,ha nofla Se-

nhora das Taboas,por outro nome da Piedade, & logo da

hiemdiftancia de duas leguoas, em Fazcroufe noíTa Se-

nhora daPêgada,antiguamente demuyto nome, temais

junto a Soure,noíTa S.dosRemedios, &: não mu yto diftàtc

da Redinha, noíTa Senhora da Eítrella, dentro damefma
Cidade,ha nofla Senhora do Saluador,em deuação &: fre-

quência de gente,nãonienorque qualquer famofa, a Lei

ria coube também em venturofa forte, noíTa Senhora da

Encarnação, como aThomar noíTa Senhora das Lapas,

&; ainda a do Monte:& fayndo nos da Eftremadura daBei-

raperaa Corte,fica junto à Pederneira,noíTa Senhora de

Nazaret,em à Zambuja oito leguoas de Lisboa, nofla Se-

nhora das Virtudes tão miracuíofamentc achada , como
antiguamete viíitada,de muyto,& vario pouo,&: logo nof-

faScnhoradaMercianarNainclita Cidade Lisboa,hanof

•ia Senhora a grande da Sé, noíía Senhora do Monte, noífa

Senhora da graça ; &: a do Parayfo , que cada qualemfeu
tem-
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tempo floreceo em milagres. PaíTando nos a Efpanha,

em Saragoça^haN.S.doPilarjem Catalunha fcteleguoas

deBarcelona,N.S.deMonferrat,hatambé,N. S.de Gua-
dalupe^ N. S.dePenha deFrãça,afsi mefmoN, S.dcPaig

em Valécia 3em Icalia,ha N. S. do Lorcto , junto a Afsis S.

Maria dos Anjos,na Cidade Interãna,N. S. da Graça, em
Roma,comoemcabeçadomudoficãopoíiasporjoyasS.
Mariamayor,fanta Maria de Araceli.

tpoemfe a caufa dos nomes que tem efias Senhoras.

Sabida agora a rezao dos nomes deitas diuinas Imagés

achamos que no/Ta Senhora da Lapa a primeira q nomea-
mos no Bifpado deLamego , da meíma lapa tomou o 110-

me,porqapareceo dentro da concauidadedehú admira-

uel penedo,q depois fe foy por fi,como fe obrara de razão

(o Ceo fazia tudo)abrindo , & fazêdo capaz de agaíalhar

dentro em fi,os q vieCsé viíitar a diuina Imagé , demodo q
fendo o penedo ím,como fe deixa ver em fua raiz, parece

hoje três por aquella parte, por onde fe entra à Sãta Lapa,
dous delíes ficão fazendo as paredes das ilhargas , &: a raiz

de todos três faz a outra da parte do meyo dia, <k por cima
à maneira de abobeda , eílà laçado o outro penedo cõ tara

admiração de todos q o vé, q mal poderão acabar cõíígo

os q a ma cõciécia trouxer ameaçados,entrarê détro daLa
pa, porque não parece o penedo,fenãohúaloufa armada
mais a fim de cay r fobre que fe pufer debaixo , q de cobrir,

& fazer cafa à fanta Imagé , pois da parte do norte fica no
ar,defemparando o penedo que c£ú afsétado na terra, &
ainda da outra parte do Sul fica em aiguas partes defun in-

dofe do outro; & afsi peííoas conheço daBeira,que cõfre-
quentaré a fanta cafa muitas vezes, ate hoje fenão atreue-
rão entrar détro da lapa,& outras que pera o fazeré fe cõ-
fcfsão primeiro, parecelheeftar openedomaisderemcíTo

H z fobre
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fobre as cabeças,que pofto pêra emparo delias. E porque
a diuina omnipotência não perca o louuor , que nefta tão

marauilhofa obra lhe efta deuido, pela difficuldadeqfaz

ao entendimento, o dizerfeque hum penedo fe haja fem
arte humana de dilatar, &: ordenar em cafa, peço por iffb

aos curiofos fe queirão informar dos naturaes de Quintcl
laíCernancelhcGrajaUterras mais vezinhas acfta admi-
rauel lapa,& dirlhehãodo que tem vifto, & do que por tra

dição dos antepaíTadosfabem>coufasque mais obriguem
ofabio amarauilharfe,qucoidiotaacrellas. Eu me lem-
bro entrar nefta lapa lançado todo fobrc o rofto ajudan-

do os pès com as mãos,por não poder então ninguém en-

trar direito,& dentro eftaua o penedo do alto em talma-

neirabaixo, que mal fe podia hua peífoa por em folgada

eftaturaj&inda dizem muytos,que depois de viftaa Ima-

gem alguns annos,fe não diífe aqui miflapella incapacida

de do lugar fertal,que não podia o Sacerdote caber , me-
nos aleuantarfobre a cabeça a fagrada hoftia, &: agora no

anno de mil feifeentos &c cinco,que tornei a efta fanta ca-

fa pude entrar na lapa,folgadamente, &: dentro achei hu
Sacerdote dizendo miíIà,tendo o pene do dado a tudo baf

tante lugar;& bem era que da lapa tãoadmirauel , & mi-

raculofa tomaíTe a Senhora o nome. A Imagem que dif-

femos de Carcome também o tomou do lugar , da mefma
maneira nofTa Senhora da Ribcyra, otomadanbeyraTa-

uora,que lhe corre ao pèrfera também a razão , porq nof-

fa Senhora de Bouro fe chame da Abbadia.

Das Imagens que apontamos no Biípado da Guarda,

hua tem nome do Reclamador , porque ao deuotoque

fez ahermida lhechamauãoafsidalcunha; aoutrafeinti- -

tuia dos Martyres , por quanto a Virgem Senhora noífa

foy>com©lhe chama fanto Epiphanio; martyrdosmar-

tvres , & quem fez a efta Imagem a cafa teue refpeito ao

mvftcrio
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mifteriopera lho por portitulo:Em oBifpado de Mirati

da diíTcmos auianofla Senhora do Douro , 5c não ha ou-

tra razão pêra que afsife chame , mais que citar junto ao

mefmo Douro, &; ler de todas as que temfcmelhanteíi-

tio,a mais vilitada por refpeito de milagres que hizdc or

dinario. Também no Arccbifpado de Braga apontames

duas Imagens íàntas,a primeira chamada noílaScnhora a

Branca,afegunda noíTa Senhora da Lagoa, oudaLapa,
efta,de húaalagoa que lhe fica perto, oc da lapa cm que a-

pareceotemo nome,aquella de tradição lhe vcmja cha-

marfe Branca: como também aquediífernes cílaua junto

à SêdoPortofechamaua nollaSenhora deVandoma,pel
lo confentirafsi ameima tradição, ainda que alguns dizé

fora achada naquelle lugar entre muito mato, £c filuas,q

fechamauaomatode Vandoma. A Senhora que deixa-

mos dito davillade Azurara,ochamarfedasNeues , he à

honra daquelle iníigne milagre que aMãy deDeos fez em
Roma, cobrindo eni o mes de Agoítodeneue o íitio em
que queria lhe fizeflem os dous Patrícios Igreja.NofíaSe-

nhorà de Miranda Biípado de Coimbra, dequediílemos

tinha eftes dous nomes, ou dastaboas , ou da Piedade, o

das taboas tomao de hum cafal que eílàjú to a mefma her-

mida da Senhora chamado as taboas , quanto ao que tem
da Piedade veolhe da laftimoía figura em que eílà pofta,té

do feu filho Chrifto morto em o collo, a maneira de qua-

do lho meterão nos braços ao pè daCruz,depois de defen G
crauadodella,&heo ado tanto de piedade , como feria

veraquelle veaerauel velho Iacob ter emas mãos a túni-

ca rica que dera a feu querido filho íofeph toda enfangoé
tada,& ainda por artificio dos etiuicjoíos irmãos retalha-

dapor mil partes, acrecendo mais da magoa ao luctuoíb,

& Lúgubre efpectaculo, ouuir dizer ao fentido velho pre-

nhes jà as aluas barbas de lagrimas,como os limosdaagoa:

H'3
i
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eftaheatunica de meu filho Iofeph? que confideradas as

palauras por parte da Senhora da piedade, pode/Tc bem
crer, que diria olhando pêra a humanidade doamado fi-

lho retalhada dos açoutes,rota dos crauos , afeada do fan-

guereftahea que lhe cu dey de minhas entranhas? Nofla

Senhora da Pegada , que eftà diftante deitada Piedade

duaslcgoas, querem dizer lhe ficara o nome de hum no-

tauel milagre emhuamolher,quetendodanacenfahum
braço pegado na ilharga, a Senhora fobrenaturalmente
lho íbltou de maneira,que ficouamolhervfandodelle co

a mefmadeftreza,& facilidade do outro, Sc perdendo por

tempo o vocábulo fua propriedade lhe vierão a chamar
da Pègada,não fendo fenao da pegada. Do nome de reme
dios que tem nofla Senhora de Soure, não ha que faber de
nouo,ficoulhedosmuvtosaqucremedcou. Da Imagem
da Eftrella > em P.edinha,ha muyto mais duuidanacauíi

defeu nome , 6c afsi como não achei mfto coufa certa >

nem auerigoada , afsim não ha que deter niílb a confide-

ração.

Quanto as imagens feguintes , nofla Senhora do Salua-

dor,da Encarnação,& de Nazareth,hua de Coimbra, ou-

tra de Leyria,& a deNazareth da Pederneira, nãohaque
bufear a teus nomes mais razão, que quererem os que lhe

fizerão as caías darlheeftes títulos, por ícus particulares

rcfpeitos,fòa que chamamos das lapas hua leguoadano-

tauelvilladeThornar,das mefmas tapas tomou o nome,
ha naquelle lugarmuytas , que porforafaõdetãocrefpa

pedra,como as pinhas,tem fuacafca 5& por

.

! entro tâodi

-

latadas,cauernofas,&:fombrias, que poderá o poeta muy
bem apofentar nellas aquelle moítruofo Caco filho de
Mulciber ,tão acomodadamente, comofe fora em hua
das do monte Auentino,onde oimaginou vi uer, pelamui

ta capacidade que de íi daua a horrenda íurna.Nem a Pro
theo
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theofaltaraaquioutrafemelhante>àque!la em q recebia,

as partes que o vinhao confultar,como cambem Poliphc-

mon nào achara falcaremlhe as do monte ^Ethna , Te fe vi-

ra nas defte cauernofoíítio. Mas porque não pareça que

queremos emearecer por fabulas as verdades ,
por todas

poíIodizer,quebemfe achara aqui lapa cm que folgada- j^g. 24;

mente poíTaõ eftar dous homens efeondidos fem íaber

hum do outro,como em outra eftiuerão Dauid,&: Saul,

òc ainda ha hua tão minada , que indo por ella peíibasa-

podadas a lhe darem com o fim, primeiro o teue fua cu-

riofidade,doqueo podeflem deícubriràimenfa lapa, pa-

rece que quer dar furo à redondeza da cerra; èc em outra

mais bem aíTombrada,foy porordemdoCeo achadahua

Imagem pequena de marfim da Virgem Senhora noíTaq

chamamos das lapas , cm cujo refpeito , & louuor fe fez

huadeuotahermidanaraizdehum alto rochedo ,aquc

inda vay gente de romagem y como dcuido refpeito a tão

fanto lugar.

Agora vejo com quanta razão Deos antiguamente fa- g^od^:
zia tanto cafo das lapas ,que à Moyfes mandou recolher

em húa no deferto de Madião,peraem ella lhe moftrar to- s-
RcS- lí?;

do o bem,como lhe prometeo, & defeco a outra cm que

eftaua o Propheta Elias retirado,pelas grandes cruelda-

des da Raynha Iefabel , vindo também por fim a nafcer

em lapa,auia ella de vir a fer recolhimento feu na terra, 2c

das Imagens de fua San&ifsima May , também outros fe-

dilifsimos lugares de feus depoíitos : por iífo tanto dante

mão lhe daua fingular eftima. E também era efta baftante

caufapera que os poctas,nem ainda mentindo as profa-

naílem à maneira que fez Ouidio apofentando nellas mõí
truofas faluagens, como forão eíles , Poliphemon, ô£

Caco ;. mas a imitação das verdadeiras hiftorias , as de-

uião darfempreahu como o diuino Hieronymo a outros

H 4 como
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como os Paulos Antaos,&:Iiariõcsqueas fantificaílem.

Vindo _ja à caufa de fe chamar no lia Senhora das Vir

tudes a Imagem que eftàjunto à Zambuja oito legoas de

Lisboa,he,que como oferenifsimo Principe dom Duar-

ceíiiho primogénito do inuiftifsimo Rev de Portugal do
Ioão o p;imeiro quiieíTe em ajuda do paterno, èc rcalbra-

ço,yr com ellerambé brandir lança contra o Sarraceno,

èí Africano imigo, pedio a diuina Mageftadeperaa em-
preza, o fauor de ília direita mão , metendolhe por vallia o

fcraphico Padre Francifco, de quem era tão dcuoto, co-

mo nelle comfiado,de por feu meyo alcançar ò defpacho

que pedia, poisoauia com hum íecretariotão valido do

muy ai to,que lhe eftaua entregue nas mãos o real ceio da

diuina mifericordia ; &: querendo o bom Principe lcuar

neíle negocio os mefmos termos càdaCorteoíicrecco ao

celeftialfecretario,queauendolhedc Deos amcrcèpedi
da,lhe faria pêra feus religiofoshum morteiro. Foy afsi,q

tornando vi&oriofas as duas reaes peíToas de feus imigos,

tratou do íitio, depois de auer o beneplácito dó Surnmo
Pontífice Martinho quinto, &efcolhcojunto à Zambuja
o lugar q chamauão de Ademis,&: ali meímo fez o mortei-

ro onde eftaua,como inda hoje húa deuota hermida de N.
S. que então tinha o próprio nome do lugar, a que depois

omefmo Principe pôs o nome que té das Virtudes, pellos

muitos milagres que fazia, Sc ainda por refpeito da virtude

diuina,que elle viofeníiuelmentcanirnarlheo peito, ef-

forçarlhe o animo > enrigecerlhe o braço,pera yr contra a

cnimiga gente de vencida.

Vás Santas Imagens de Efpanba.

C A P. X IX.

Ndonòsjàas fandas Imagens deHefpanha, foy a pri-

meira que nomeamos^ noíTa Senhora do Pillarem Sara

goça,

i
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goça,'quc por aparecer fobre o pillar, que eftaua junto ao

rioEb:o,aog!oriníopatráodas Hefpanhas S.Tiago, lixe

ficou do melino pillar o nome; afki meímo ficou nome de

Monícerratc, a Imagéq eílà na prouincia de Catalunha,

por íer achada cmhua afpcra montanha, cão baila U diJÍ8

rada,q tem em tornoquano !e£uoas,&: tãoaieiiantada )
&:

alra que quê íobreas pontas delia fica, deícobre as ilhas de

Maíhorca , & Menorca, òc.inda a dcluiça que cílio men-

eias duzentas legoas pello mar Medicetraneoj&: porque as

penhas &: rochedos defta fubida montanha , eftáo apartar

dos hús de outros com tal perfeição da natureza como íè

forão por arte abei tosa Serra, chamãolheos Caftelhanos

cmfualingoaMoncerate, que na noíTa,he, mote cerrado,

ficando o nome a íacratiísima Imagem q a húapatte deílá

eílranha penedia téa cafa. ASenhora q chamamos deGua
dalupe,têo nome do lugarem que cila, & o iugartomao

dasagoas lu panas que porjuntodclle corre. Aíii meímoa
nofla Senhora da Penha de França,França, & a penha lhe

dàoonome, a penha fegundo dizem he táo alta que não

parece fenao que fefoy aleuantando,pera effeito de yr en-

tregar aoCcoafanta Imagem,pois tãolongediíia.da vif-

tados que lhe ficao ao pê, que quando aleuantao ao alto

delia os olhos,parece ficarem vendo a diuina Imagem ter

debaixo dos pêsaLua,emteftemunhodoquevioS. Ioáo,

híía mòlher telía por chapins. ^Também aquelía miracu-
lola Imagem de Puyg,iêgundo conta Pêro Antão Beuter,

tomouonomede humcaftellovezinhoa Valéça,afsimef

mo chamado Puyg , queos mouros derrubarão ao tempo
que el Rey dõ Iayme hia de mão armada pêra os lançar da
própria Valençã,porque fe ternião foíleo tal caftellome-
lhor rneyo pêra a militar emprefa de feus contratiosi&: pe
raellesomais conhecido perigo a fuadefenfa: &: nãofo-
rão errados em feu concelho, poiso mefmodomlayme

H j ouue3
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•uue, que pêra o feu intento feruia eftar a fortalezaem pê,
& afsi logo entrega a erecção da mefmaàfoldadefcade
feuexerciro, repartea em companhias, huaspoemfeaos
alicerces,ou trás dão os hombros ao carreto de materiaes,

&deítamaneiratodos em deltreza de pès, em agilidade

de mãos , emferuordepeílba,preftes vontade, ajudarão

de tal maneira a obra, que cm breue tempo fezerão hum
bem forte caftello,em que clRcypós cento & fefentaca-

ualeiros de guarnição, & preíidio, ate que os Efpanhois

peitos íe poíerão ao acometimento do Mahometano coix

trario,com tão eftrànho esforço , que veyo afer feuo ef-

tendarte do triumpho com Valença juntamente. Suce-

deo que citando as vigias do Caftello àmira, virão hum
fabado,que dcciáo do Ceo luminofos rayaos, & fazião po
ta pêra o próprio lugar,donde hoje eftàa Igreja de Puyg,

ôc vendo que contmuaua ifto a meude por muytos dias

pretenderão (já alcançando niíto myftcno) cauar o mef-

mo lugar que dourauão os fermofos,& celeítiaes rayosj 3c

metendo as enxadas na terra forão depois de muita fora,

dar com hum ííno de boa cantidade, &: dentro delle com
húa Imagem da Virgem Senhora noíTa ,aquechamão de

Puyg,bem celebrada porfeus milagres,&:dosReysde A-
ragáoreuerenciada. Afsi mefmonoíTa Senhora do Lore-

toemItalia,he também dos fumos Pontífices muyeftima

da,- mas não tem em feu nome mais de myfterio que cha-

rnarfeafsi,por reípeito davilla em que eftã, fua Igreja he,

emaProuinciade Marca dç Ancona,hua,legoade Reca,

nate Cidade principal de Italia,ficpc uco menos de outra

donjar Adriatico,ou Venezçano. Sanca Maria dos Anjos

jumtòa Ali is em o mefmo reynodç Itália^ tcue primeiro

potnonaeilímtaMariadcPorcíuncula, por refpcitoapda

quellc pobre rebanho,ou pequena porção deChníto (iflo

quer dizer porciuncula) com que fc o feraphico Padrç

Fran-
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Franciíco em feu 'principio de religião recolheo nefta

fantahermida , dantes fomente deuoluto recolhimento

de paítorcs,& depois por refpeito do beatifico Padre fo-

ráo tantas as correfpondencias do Ceo com eftc humil-

de apofento,que veo pella frequentação muyta quenella

auiade Anjos a perder o nome que tinha de porciuncula,

&: tomar a dos Anjos , promoftrandofe nifto quanto fe

auiadeaíTemelhar aocopiofo numero dos Angélicos ef-

piritos , o que depois ouueíTe de filhos do feraphico Pa-

dre,poispor Anjos começou aquella pequena cantidade

de penitentes varõis(não erão mais de doze) a perder o di-

minutiuonomedeporciuncula > fazendo entãoaquellas

celeftiaes creaturas o immenfo corpo mixtP da religião,

que hoje formado vemos de religiofos do Chriftifero

Padre.

A Imagem da graça na Cidade Iteramna não temem
feu nome coufas,em que feajão de inquirir antiguidades,

nem mifterios nouos:he Imagem por milagres muy vene-

rada^ indao foy do Sanéfcifsimo Padre XiftoIUI. Hoje
tãbem-hecõ refpeito , & deuido culto feruida de dezaíeis

religiofos do beatifico Franciíco ,q emeonuentoviué no
mfefmofitio.Quantoàque!iasduas preciofas joyasq dif-

fehiós auiaemRoma como em ornato da cabeça do mun -

do, S.Maria mayor,& de Araceíihúa dellas>não té por ou-
tro refpeito nome de mayor,maisq o de antonomaíia,&
exceléciajporferaprincipai^grejadaS.Cidade.A de AraM^ijPç*
celi traz feu nome de détro do antigo capitólio de Roma "J^ *

édificado,como queré muitos, por Saturno Sabatio fegun j,

*°

do deite nome,ou como dizé outros,por Saturno,chame-
fe nono nome o primeiro: chamandofepoi efta caufa , o
Gapitolino ediíicio,por alguns tempos , Monte Saturno,
& ehamarfe agora capitolio(cftâdo nós pelo q cõtaMarco
Poncio Catão(he por refpeito dehua cabeça humana, q

cruen-

carnal.



Litiro prime ir

o

,,

ementada, &; inuolta no próprio Tangue, foy achada ao te-

po que íe abriào os alicerces do íumptuoíb teplo , que vãa
mente oPrincipeFranquiniomandauafazerao ncrando
Iupiterneftemefmofaturno monte; ainda quelha quem
também diga,fer íô a cauía do nome Capitólio, eftarofb-

berbo edifício na cabeça do mundo Roma, &fer onde os

Coníules,& Senadores tomauão aíséto nas coufas dogo-
ucrno do vniueríb,então ao real império fubjeito. Noin-
terior efpàço defta.real,& admirauel obra oijuehum paço
enriquecido de toda a prata, ouro,& pedraria que fe podia

imaginar,&: de tal íorte era íua vifta que a todos os que de
diucrías partes o vinhãoa ver,enchiadeefpanto. També
aqui era o vniueríàl iitio,cmqucosmaisfamoíbs, ainda q
fa!íosdeofes,tinhãofeusindiuidos templos, aquieftauao

da profanaIuno,a da diofaVefta,& o do fingido Hercules,

& onde eftaua o templo de Iuno efta hoje,com mais razão

o da Saeratifsima Imagé de Araccli,& he aquelle lugar ori

de a SibillaTiburtinamoftrouaoEmperadorO&auiano,

hua gloriofa &: celeftial Virgem, fobrehu radiante circu-

lo de ouro aflentada,tedoagafalhada nos braços hua te-

rá criança de parecer diuino , auifandolhe juntamente

não quifeílecontarfe antreos deofes, nem pretender ter\

antréelles altar,poisnão era como cuydauao maispodér
roíb Senhor do mudo,que ío o era o celeftial filho daquel

ladonzellagloriofa,cheo o Emperador de temor, &c igual

mente temendo,&: tremendo com tão admirauel íinal,&:

nono oráculo, mandou aleuantar Ara em honrado futu-

ro Rey,ficando daqui nome aquelle lugar deAraceli, que

heo meímo que Altar do Ceo,& ainda ficouomcfmono
me à Imagem da VirgemSenhora noíía(que dizem he das

que fezeraíaõ Lucas) porta emomefmo Araceliano Al-

tar.

E temos
13
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E temosjà fabido das imagens que ha miraculofas, òt fa

mofas, &: afsiniefmo da caufa de ícus nomes, que ounaf-

ceo do íitio donde aparecerão,ou da deuação dos que lhe

fízerão as hermidas,em que tudo fica mais refplandecer*-

do a diuina Imagem da Luz, pois feugloriofonome, nem
íitio,refpeito,ou peíToa humana lho deu,mas a natural, de

própria Senhora lho pòs por fingulares , &. ineíFaueis in-

tentos,que ainda que de todo nos não fejão deícubertos,

ao menos raftejamolo$,mormente quando vemos que a-

lem dos nomes com que nomeamos as coufas, fempreíi-

gnificarem aquillomefmo,que os Autores delias lhes pa-

receo bem,& agradou (queeftahe a caufa porque não ha
gente,rcyno , nem prouinciaem quefenãoacrefeentem
alguas palauras,&: fe mudem outras,ou inuêtem de nouo,

ou fe deixem , ou emmendem em tanto que fe não foíTem

conferuadas com o exercício ,&Efcriptura, nenhúa das

palauras de que vfou a antiguidade teriáo agora fuafigni-

ficação)achamos também que algús nomes fe acomodão
a alguas coufas, &: outros a outras por particulares rezões,

da maneira que fez Platão,que eftapalaura,homem,ade
riuade outra hebraica , que íignifica terra por fer feito o
homem della,&Deos nomeou a Saray depois de a ter fei-

to fenhora de muytos,por eftoutronome,Sara,por quan-
to quer dizer omefmò , que fenhora de muytos , alsi meí-
mo foy deA brahão que acrecentandolhe a lctra,h,às mais
defeu nome também erapornouorefpeitodepay,queo
Senhor lhe deu,em ordem àquella glorioía geração , que •

ao numero das eftrellas a comparou, &: na multidão das
arcas do Oceano lha prometeo. Defta maneira os He-

n<
breoschamãoaEfaUjEdomjporcaufaque Edomjíignifi thnfiâmu

cacordelentilhas,& comoEfau porellas vendeoalacob » n Gcnef«

feuirmão
5 a primogenitura,indaaosIdumeosíeusdefcen- 78 *ca?* -

dentes,lhc lança aEfcriptura em roíto,por afronta, efte

nome,
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nomccomo conftado capítulo 2 /.do Genefís, auendo os
porinfamcs filhos dehumpay,quedeuo morgado anne-
xo ao facerdocio por húa pouca quantidade de lêtilhas;&
indo auante com o mifterio, tambénòs ca pomos nomes
àMãy de Deos por particulares refpeitos,dejmaneira, que
íendo ella hua íò Senhora, íaõ hoje tantas nos apellidos,

quantas as neccfsidades & refpeitos > que nos obriguarão
a que lhos pofciiemos , o que efperou delia remédio pôs
lhe o mefmo por nome,inuocâdoa Senhora do remédio,
afsimefmooquedellaimpetrou faude,chamalhe Senho-
ra da Saud'e,& dcfta maneira pomos àMáy de Deos o no
-me,não como queremos,mas como a necefsidade em que
nos achamos o pcrmite.E porque a facratifsimaPrinceza
na íua Imagem que chamou da Luz, pretendco íbcorrera
mais,que aneceísidadedoparticular,não efperou queal-
guem por fò feu refpeito lhe pofeíTe o nome , adiantoufe

poriiToaporlho^foydaLuz por quanto a luz he a todos
cm Tua virtude tão vniueríal , & comua , que como diz o
real Propheta,nãohaquemfdheefconda. De modo que
como os nomes fegundo difTemos, fe põem muy tas vezes

as coufas por particulares refpeitos, &: motiuos que nellas

fe defcobrem, parece que não alcançamos nós os muitos

diuinos, que ha nefta iacroíanta Imagem da Luz , pois o

Ceonãofiãdodenósjàporiíibaimpofiçãode feu nome,

elle meímo lho pòs;&. em fer logo o nome da Luz bem po

demos ter difto o mefmo pcníamenro,que teue S. Agofti-

nho,porocafiãodo quediíTeoEuangeiíftaS. Lucas, que

apareceraoos Anjos aos paítorescomgrande luz, &: rei-

plandor naqueila (agrada noute , em que o Verbo diuino

apareceo ao mundo humanado:eratãto, diz, o que fenos

dauadandofenos Deos, que feclle mefmo não trouxera

configo o lume pêra o vermos , mal fepodera por outra

qualquer luz ver,nem conhecer,^ fundafe bem efte pen-

famentò
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famentonaquilloquediíTeDauid, emvoíTolume Senhor

veremos o lume,que foy também dizer, que era tal a gra-

ça,queperafcreceber,conuinha queDeosnos defle pri-

meiro outra que pêra eila nos difpufefíe , no que vem os

Theologos quando põem particular auxilio pêra receber

eíTa mefmagraça,fendo efta toda a caufa,por onde o Apof
tolo Sanctiago chamou a Deos pay dos lumes,pois fò dei

le íaé,&:jumaméte toda a maneira degraça diuina. De fe-

melhantes termos colho,a mercê grande , que o Ceo nos

fez em nos dar com efta fanta imagem logo a luz, pera po
dermos com a de feu efclarecido nome,ver a diuindade de

feus marauilhofos effeitos.E ainda não auia pera eftefan-

to nome de Maria melhor,nê mais próprio íobre nome,
que o de Luz, porq como Maria na lingoa Ciriaca,quer

dizer Senhora,fò eftauabemjunto a tal nome, a luz folar,

que fobre a dos outros planetas he também fenhora.

Qjuam miraculo/o ftja eílefíngular nome de nojfa

Senhora daLu\,

C A P. XX.
"'A

NAo ha achar termo em as grandezas defta efclareci

daSenhora,poistefeumarauilhofo nome quis co-
municar riquezas de graça,pera quenem ainda o ti-

tulo forte em elía de menos intereífenoíTo, quenome feu:

& não faõ tão poucos os exemplos defta verdade,que dei-

lesíeme não ofereceffe pera tratarhum copioío numero
de que fomente colhi os mais aprouados por não que-
rer, a conta de querer dizer muito , perder todo o va-
lor da hiftoria,que hetoda acerteza,& verdade,& ponho

por
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por primeiro aquelle tão noraucl caio, que na era de mil
quinhentos & outenta aconteceo â entrada deCongo ao
noflb Bifpo dom Marcinho deVlhoa. Quis o bom Pontí-
fice poro pê em o reyno perao viíitarcomofuffraganeo
naquelle tempo ao Bifpado de S. Thome; fezlheelRey
(que então era dom Aluaro o primeiro; toda a refiftcnci^

quepode,porqueouuedizcrfelhe que o hia excomungar
pelos bens que v&rparai Igreja (cafo comprido, &não
neceíTarioao intento) &: pêra a reíiftencia íer mayor, fe

conjurou toda a efcrauaria de Congo contra o Bifpo , vin-

dolhe d^íTuada tomar a pafTagem do rio Lices , onde o
bom paftor viera demandar pêra poder entrar no reyno,

fobrefaltouíle o bom Pontífice com a nouidade do cafo,&:

íabendo da in formação que fe tinha dado a el Rey fer falfa

(pois nãoerão ainda feitas diligencias baftantesa poder
proceder no cafo)pedio faluo conduto pêra mandar hum
clérigo feu com as rezões de fua vinda;não lhe quis el Rey
differirjde que o Bifpo ficou fobre maneira fentido, afsi pe

lo refpeito de amorofo paftor , que via defmandarenfelhe

as ouelhas,como pela afronta que daqui fe ficaua fazendo

ao Senhor em lhe defacatarem feus vngidos. Confultou-
piai. i9. fecom Deos o pio paftor, retirandoííe da fua gente por ef

paço de meya hora , Sc gaftandoa em oração , tornou por

fim delia a elles com alegre rofto, &: lhes diíle chea a boca

de rifojnão vos intrifteçaes filhos,que Deos prouera no ca

fo,pòslogoo fanto velho os olhos no Ceo,&: metendo a

mão direita no feyo(poftura que notarão muytos, & de q
logo direi) diífe ao rio Lices tornando a elle os olhos, em
nome de I E S V S , & de fua fantifsima May te mando pa-

res,não corras,& como fea elementai creatura,quizeíTe

com feu exemplo reprehender a defobediencia que tinha

aquella gente Congonifta a feu paftor, em continente o

rio obedeceoàvoz do Prelado, parando; Si não leuando

adiante
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adiante a corrente; tiíando o Bifpologo a mão do íevoa

pos na folha de hua aruore chamada Mangc , que lhefi-

cauajunto afsi,&: no meímo momento íecou de tal manei
ra,como felhe atearão o fogo: A viíta das quaes maraui-

lhas fe abrandou a gente, & o Rey veyo a tudo o que o Bif

po quis,com louuor de Deos,& credito daíanâidadeda
paftor,que perguntado depois porquejuntamente prega

ra os olhos no Ceo,&: metera a mão em o fevo diífe,quc

por confiar tanto do Ceo naquella emprefa lhe fofle bom,
cómodo nome de noíla Senhora da Luz , que nefTe feyo

trazia metido eferito na fua mefma medida;&: foy afsi, co-

mo eliedepois de vindo, a Portugal contorna caía de nof
fa Senhora da Luz, ao Padre frey Boauentura Ofouro,

frey Efteuão de Torres,& a mim,que ao tempo em que fe

ouue de embarcar pêra a Bifpado de S. Thome aonde hia

nouamente eleito,teue primeiro húa nouena em noffa Sc

nhorada Luz, &: tomou a medida da Santa Imagem em
hua fita,efcreuendo em cila com fua própria mào o nome
damefmaScnhora,prometcndohe nunca o largar defi,

comofez,qucjàmaisotiroudo feyo , &c afsi meímo de o

ter fempre por vnico auogado em fuás coufas. E.de tal

maneira lhefoy faudauel,& rendofa a companhia do fan-

to nome,quefegundodezia muitas vezes: coulas obrou
Deos mediante elle,que não oufaua contar por lhe pare-

cer que fe lhe não poderião crer,cendo por coihime ao té-

po que auiade fazer algua das femelhantes eoufis meter

primeiro a mão no feyo,& ir com ellebufcar o fanto no-

me da Senhora da Luz , querendo com ferrar nelleobri-

galoa lhedarafeu intentctodoodiuinofauorjda manei-
ra que o fez ao tempo que quis paraífe o Rio Lues, fe fecaf

fe a aruore Mange.E nomear o tíifpo o nome ianto.de I E-

S V SjquanJjoimperatiuamentediííc ao rio paraífe ,uá?o

tiraaogloriofoda Senhora,que juntamente comodel E
I SVS
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IESVS n orneou, a gloria de felhe atribuir eftas duas tão no
taneis marauilhas , pois afsife haDeos perafeusfantos,

que com e!!c ferfempreo autor dos milagres queobrão,

nunca lhe quis leuar agloriade fe fazerem , mas largarlha

em liberalidade muito fua. Bemfe vio ao tempo que Eii-

zeobateoa primeira veznolordáocomacapadefeumef
tre Elias,fem que o rio lhe difFeriílea paíTajem enxuta que
ellc pretendia,como a virtude,&: poder que pouco dantes

Elias moftrou, abrindo com a mefma capa o rio , náo era

virtude própria da capa, mas mera, &: liure vontade de

Deos,que quis tiueíTeelTe manto tal poder em hua hora,

òí não em outxa,&: com tudo ao fanto manto atribuímos

o milagre que fe fez na fegunda vez queElizeu comelle

bateo as agoas.Deos por ventura deixou de acompanhar
a Moyfes à entrada do jEgypto,ou de lhe dar o poder pêra

fazer todas aquellas marauilhasque a fagradaEfcriptura

dizjobrou diante de Pharao,&feusenganofos Magos? E
mais afsi quis o Senhor que foíTe de Moyfes toda a gloria

daquellas obras miraculofas, quetcporDeosqucr fete-

nhana Corte dePharao, com tão inteiro poderfobreo

mefmo Rey,comofe Moyfes, & não o próprio Deos fora

o que fobre elle tinha ajurifdição>&: dominio , & afsi con-

ta a Efcripturadiuina,que lhe diíTeraô Senhor, eu te faço

Deos dePharao. Quanto mais he de crer que dará Deos
fempre fuás vezes à mãy fantifsima, moi mente na matéria

de nos focorrer,& valer. Eu não fey, vejo que fe fahe do

morteiro de noíla Senhora daLuzoPadreFrey Thome
de Brito(aquelle varão de cuja virtudejà falamos) perafe

embarcar naquellataõ pouco venturofa armada , em que

cl ReydomSebaftiãoleuou afroldaLufitanagente>rnais

cm ataúdes a enterrar, que cm galeões apelejar j &q fò

leuaconíígo o dito Padrehum Crucifixo de vulto, & o no

me denolTaJSenhorada Luz eferipto em dous dedos de
papcl>
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papel,queindaopadre frey Luys Torralualhemeteocm
hua nomina por recear poderfelhe perder ; & entra fò co

eftas duas armas eípirituaes naquclles campos Africanos,

com tão eftranho animo, &: esforço incrediuel , comofe
mais profeíTara pelejar q rezar , mais fayr ao encontro do

imigo a matar,q ao Chriftão ferido ao cõfeffar,demodo q
tê os próprios mouros punháo os olhos no valerofo caua-

leirodc Chrifto,comoosnoíTosPortuguezes asefperan-

ças deospoderDeosporfua ajudafauorecer, pois como
depois fefoube, porteftemunho do Doutor Belchior do
Amaral Defembargador doPaço dcíle reyno,mais erão os

níouros que fò com os pês do canalo mataua, que os que

muitos dos noíTos cõ alança; affirmando mais o mefmo
Doutor Belchior do Amaral , lhe ouuira nomear muitas

vezes,N.Senhora da Luz,N. Senhora da Luz,à maneira

q

os Efpanhois em fuás pelejas, 3c guerreiros encontros no-

meio Sandiago,afsemelhandofe bem o cafo com o dato

mada de Hierico pelo Capitão Iofue onde os imigoshião

caindo,juntamente com os muros , por onde o Sacerdote

hia nomeando o admirauel,&: inefTauelnome Iehouah, q
tãbemconíigoleuauaefcritoemhúalamina,fegúdo a tra-

dição,& lição de Rabinos.E como ainda querem dizer al-

guns Dodores, que quando foyaquella menta! porfia de
S.Miguel cõ Lucifer,& dos bõs efpiritos com os mãos, &:

Luciferinosfequaces, o vidoriofo Archanjo hia fazendo

nelles deftruição em virtude do fandiísimo nome de I E-
5 VS, que lhes nomeaua ; de modo que indo faõ Mi-
guel IE SVS, IESVS, repetindo, afsimhião do Ceo
caindo aquclles obftinados efpiritos.Nem defacreditouo

miraculofo , & efeiarecido nome de N. Senhora da Luz,

nãoterapelejadePortugalcom o Africano contrario ,o
mefmo vitoriofo fuceíTo,que Iofue ouue em a lua batalha,

6 S.Miguelem feuproípero encontro, quando o mefmo
I z Sandi-
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San&ifsimo nome hia fazendo por fua parte nos imigos o
de ftroço q os olhos demuytos virão,podendonòs por if-

ío cuydar,quefetodoo exercito o remara por valia na em
prefa,o meimo bõflmtiucra, que os quedelle fe valerão;

pois o Defembargador Belchior do Amaral, depois de vir

de Africa em romaria a efta cafa da Luz ; diífe ao Padre
frey Raphael, que então feruia de Sanchriftão,as palauras

feguintes,fazendo delias aíTento noliurodos milagres da

Senhora. Depois que nabatalha ouui nomearão Padre

freyThomconomede noíTa Senhora da Luz,& entrar

tão animofamente,cõelle ema boca pelo meyo dos mou
ros leuando muitos diante de íi cõ os pès do cauallo, &: ou
tros deixando a trás mortos, afsimeímo chouendofobre
clleas lanças,fem receber nenhua ferida mortal por todo

o cfpaço que o cu vi;tanta deuação tomei ao nome da Se-

nhora , que nunca o mais tirei da boca cm quanto me vi

naquelle , & nos mais apertos de Africa , & certo que
fenti viíiuelmente liure da morte , pois /unto de mim
via cayr os noílbs às duíias, èc fe agora eftou aqui viuo ,a

efta Senhora o deuo.

Também Francifco de Brito natural de Lisboa, deu fua

fê,como omefmoPadre frey Thome de Brito de que fo-

ra amigo, &: cõ quem j untamente embarcara, lhe dera por

confelho &aos mais do galeão, tomaíTem naquellaviagé

por auogadaN.SenhoradaLuz,ôdeuafséconíigo feuno

meefcrito,oquefez,&: de tal maneira fentio emíiofauor

da diuina Senhora, q com paflar por glandes perigos ella

o trouxe faino a fua cafa,teftemunhãdo mais, que muitos

do mefmo galeão vira depois em Portugal,confeíTando to

dos igualméte,quão bõ lhe fora em feus rifquos,& perigos

o nome da gloriofa Senhora q por confelho do Padre to-

marão por auogadoj& deixafe bem ver, pois o Padre frey

MathiasdcChrifto '(companheiro na jornada do mefmo
Padre
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Padre frey Thome)que por defcuydo não leuou o fan&if-

firno nome,fe foube morrera no primeiro encontro, da ef

caramuça ,eítandoconfefTando hum Francilco Gomez
(que depois contou o cafo)valendolhe pouco as armas,q

dizião veftiia debaixo do habito perá reíguardo,& defen-

cãofua,no que enxergamos quantas fejão as auentagens

queleuão asarmasefpirituaesàsmilitaresjpois o quevek
tiosasdeaíTonãoefcapou aoarremeçodalançaimiga, ÒC

o que fe guarneceo fomente do Crucifixo,&: nome daSaa

tifsimaSenhora,nãoíòfoy deita lança,nao digo jà ferido,

mas temidorpor iffo quando Deosquis moftrarquamhõ p A ins#i

refguardo,&defefa era aos feus , diífeque fazia pêracom
elleso ofiiciodeefcudo,quefobre todas as outras armas

defeníiuas refguarda ocorpo;o elmo, ou murnão,fò de-

fende a cabeça,ocorçolete& peitofòreíguardaa diantei

ra,o efpaldar as coitas, porem com o efeudo a tudo fe aco

de,& com elle humhomem todo fe emeobre ao inimigo, aAuíí,*;

ainda os pês por elle fedefendemj&r tem mais iíto oefeu-

do,que pode o braço leuallo ao caminho , a reparar o gol-

pe por ficar o corpo,atê da força da pancada, liure àma-
neiraqueChriítoSaluadornoííb, por não faltar aos feus

emfemelhantefauor, fahio a tomara Saulo naeftradadc

Hierufalem,antes que deíTefobre aquelle corpo mixtíco

da fualgreja,que tinha recolhido nafanta Cidade ;&do .

modo que também ântiguamente o meímo Senhor (quan
do fomente era Deos,& não como agorajuntamenteho- Genef,j^

mem)acudio com prefla a tomar a Labão, antes que^ che-

gaífe a Iacob,pera lhe abrandar o furor , em que acefohia

contra o innocen te. E pofto que as humanas armas defen-
íiuas,não poderão dar fauor , ao Padre frey Mathiasde
Chrifto;deulho logooceleítial Pay,emo leuarperafi,da

quellebelicofo,&: cruento efp&aculo com mil fauores de
fauorecido, &mimofofeu , como o nomeado Francifco

Ij Gomez
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Gomcz difle a alguns dos noíTos religiofos, não contraria

do apaz,&foíTego da alma do bom Padre a aftual guerra
cm que morria,que na batalha morreo também Ioíias , &;

ig»&eg,<a. mais compriofeahi apalaura queDeos liie tinha dantes
22. & %h dado,de morrerem paz, porque alma quieta , entre efpa-

dascftà empaz,&:moire nella, &:ao contrario a alma in-

quieta em nenhum deícanço aquieta, que como diííb S.

Agoítinho,náo eíiá o morrer bem , em morrer em boa ca

ma,mas acabar em boa vida(diíficultofo de meter em ca~

beça a profanos)mal jurarão os Neros,os Máximos, & Ma
ximinianos,queosían&osMartyresde Chrifto', quando
diante de íi os mandauão tiranizar, como a often fores da

diuindade,quebrantadoresdapaz,ô(:religiáo,tinhãofuas

almas nefte mor tormento de ferro,&: fama, aquelle defeã

coem que fe pinta híía alma muito querida do celeftialEf

pofo,reclinada fobreafua mão efquerda, &juntamente

fauorecida damão direita, ficando delta maneira em pof-

Cant.2; turadegozardaquellescaftifsimos abraços deDeos , em
Ocut. g*. que Moyfes figura dos mais fan&os,acabou a vida fegúdo

averçãodos fetenta interpretes, que lem,morreo Moyfes

em os braços,lendo nos vulgarmente em o ofeulo do Se-

nhor.Emal cuidara o mundo da troca,que fe auia de fazer

do Nero no inferno , &: do retalhado martyr em o Ceo:

mas não leuenios auante o difeurío, que ficaremos perde-

do o fio denoíTo intento > &: profeguindoo acho por não

menos notauel cafo dos que diíTemos,o que também acõ-

teceo no anno do Senhor de mil quinhentos &: oitenta &:

cincoahús mareãtes,vindoda Ilhade S.Miguel paraLif-

boa chegão com bonança te as Berlengas, oito léguas dif-

'tantcsdabarradaCidade,eisquefubitamentelhefobreue

jiatal paragem,às noue horas da noute, hua desfeita tor-

meta,os vetos crufaõfelhe, o marembrauecefe,carregafe

oar3onauiopadece,cõ oimpeto das ondas efmorecé, os

marean-
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mareantesjade Tua íàluaçao defconfião os pafTajeiros,vão

íêos marinheiros recolher, ou por melhor dizer a reta-

lhar as vellas,que por as não poderem com a força do ven-

to apanhar as queré corrar,ao mafto fe arremeçáo os gru-

metes pêra lhe porem com preíla o ferro : fobc neíiema-

yor aperto ao conues do nauio, hum Franciíco Lopez na-

tural de Sanearem, aleuanta a voz tremula com o medo*

porem tão viua que fobreleuaua o alarido que faziáo as

outras,&: começa a dizer repetidamétenoíía Senhora da

Luz nos valha,noíTa Senhora da Luz nos valha, todos lo-

go a húa fazem a mefma aclamação não fem muitas lagri-

mas^ grandes effeitos delaftima, juntamente parece bê

aoMeítre do nauio fe lancem fortcs,fobre quevento to-

mariáojtãoarrifcadas tinhãojàas vidas, comopoftasàvé
turadefortcs,fazem logo três papeis , em hum efereuem

o nome de N. Senhora da Luz , &c em outro o nome de N.
Senhora do Cabo, em outro o deN. Senhora de Boauia-

gé,jutosostres eferitos ficou/e nifto,qfe fabifleN. Senho
ra da Luz tomarião pêra o lcfte,ainda q o tinhão por olho»

feN.Senhora docabo nauegarião ao Sul,&feN. Senhora,

de boa Viagémarcarião pêra o Norte : metenfe as fortes

cm hú chapeo^efcolhece o moço que as tire,&: a primeira

quefaheheN. Senhora da Luz,fobreueo cotai forte grau

de prazer em todos auendoa por certo final de fua defeja

da bonança,poremocontrarneítrednTe que fenãoerade

parecer fe íeguiífe eíta fortc,porque tudo o que ficaua ao

leite era mais contra elles,o vento,os mares,a faração,inf-

taflecom tudofe íigua,cafo miraculofo,em vindo todos

niíto,o nauio que começa a cortar a groffiira das agoas,

o creípo das ondas,romper pellos ventos , como fe mais

voara,que nauegara vindo aferofucceíío tão bonançofo
que quando fe menos cuidaua o nauio eílaua dentro na
barra de Lisboa pêra fe poder anchorar com cfpanto do

I'4 Contra-
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Contrameftreque fearreceaua , & alegria dos mais
, qnc

fiarão fua forte da gloriofa Senhora da Luz;depois jurarão
o Meftre,& contrameftre como efta obra fora doCeo,por
que não fabião dar razão por onde, nem como chegarão a
portoa lançar vnhadeferro em terra firme, queosmaftos
vinhão pedaços,das vellas fò traziahua , o cafeo do nauio
todo aberto a gente delledeíacordada.finalmenteo Ceo
foy fò o quegouernou , portanto fe obrigarão todos a ire

logo em pondo o pê em terra a noíla Senhora da Luz,a
lhe darem as graças da vida,que lhe tirou de tão conheci-
dos perigos,flzerão o afsini; com igoal, & alegre animo fe

ordenarão em prociíTaõ, & em fio delia entrarão na finta

Igreja da Senhora,com muita outra, gente que os veo acõ
panhãdo da Cidade,porque nuca faltou aplaufo de pouo
ànouidade,nem a milagres quem os fefteje , fobre tudo
fintandoíTe ajuntarão hua boa eímola, que derão à Sancri

ftia, pondo fomente de obrigação aoSãcriftão lhe mandaf
fe cantar húamiíTa no Altar da facrofantalmagé da Luz,
depois de alguns dias paífados tornou outra vez o Contra
meftrea offerecerhum nauio pequeno,quehoje eftà en-

tre outros pendurado na Igreja deixando juntamente af-

fento do milagre que a Senhora obrara no nauio da viage.

Outro cafo femelhante a cfte miraculofo aconteceo agora

na crademil&feifcentos&feis,quc vindo húacarauella

do Braíilteuc também hum fubito temporal, &: remeten

dofeàs fortes,tomarão os nomes de três Senhoras, Penha
de França,Boauiagem,noíTa Senhora da Luz, &: efta mais

que todas as outras Imagens miraculofa lhe fahio por for

te,&: por iguais termos marauilhofos & inerfaucis, com q
trouxe o outro nauio ao porto , meteo a faluamento em
Lisboa a carauella , de que derão fê & teftemunho todos

os quevierãonellaeftando prefentes 3 os Padres frey Pe-

dro Machado Sãcriftãojfrey Ambroíio Soares,freyVicéte

da
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daPaixão,& frey Iacomc Raymondo : & bem "confio que

fem a fêdetaes teítemunhas crerão o miraculofocafoos

íeis Oliílponenfis mancebos,Francifco daSylueira , Ior-

ge Serrãojacome Soares, Ambroíio Teixeira,Pero Duar-

te,& Francifco Barbofa,pois em o que também lheacon-

tcceo na era de 1600. experimentarão quaõ bom emparo
he em os perigos o fantifsimonomeda facrofanta Senho
ra da Luz. Quiferão por corioíidade yr ver &: correr os ga
liõesdagroífa armada,que neftemefmo tempo eftaua na
barra de Lisboa pêra fayr contra a pérfida & herética lia

bel RaynhadaquellaingrataaoCeoInglaterra,&: fretado

o barco fe meterão nelle com toda a galhofa de muíica>&:

inftru mentos armandofe pêra leuar hua tarde de prazer,

&indoafsi neftepaííatempo por efpaço de duas horas, o
barcoquenãochegauaà torre de Belém, quando lhe aíTo

prahum vento rrjo,que os começou a enfadar, & obrigar

a fe fufpenderem da mufica,pòrem de parte os inftrumen-

tos vendo jà em íi começarfe a comprir aquilo dofabio:

depois do rifo choro.O barqueiro bem pretendia deferir

ao que lhes elles pediãofoíTe demandar a terra,mas o ven
to não eftauatão humano que pudeíTem fazerdclleoque

lhes parecia,antes tão fora de maneira obtermos, que co-

meçarão todos em vozes a chamar, &: com os chapeos à

cenar a quem vião lhe podia alli fer bom , chegando a tan-

to o cafo,que fem remédio algum foy o barco palTandoa

torre de Belém jâ chegando a de S. Gião tè fe lançar da
barra a fora , onde o mar parecia os eftaua com medonha
vifta aguardando,como la outro mõftro marinho aoPio-
pheta lonas perao tragar^ fendo o apertou tribulação,

a que fempre nos mete no acertado caminho fez aquifeu
orficiojdírige os corações dos agonifados mancebos ao
Ceo falos delir em lagrimas > & a fazerem mil promeíTas
de emenda de vidaj diante da diuina Mageftade, tomão

I y por
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porauogadaa celeftíalPrincczadaLuz;chamâo cõ vo-

zes fentidas&deuotasíeu íàntifiimo nomej&quãdofoy
a terceira vez que o repetirão :o barco deu três grandes ba
lanços que parecia efpedaçarfe,&: nãofoy fenão que quis

com o fauor de que jà a Senhora,lhe queria fazer mercê
dar três empuxões ao em foberbecido mar , & defpidirfc

com tal izenção delie pcra a terra donde arancara,& digo

iílo afsi,porque em dando os três balanços volta a lefte, &:

torna como íeta bem derjgida a entrar pela barra dentro,

fazendofe em breue tempo na voltado cães, donde o fre-

tarão.

He verdade , que fegundo diíTerao os mefmos Ccis

mancebos, nãoderão féíe víerão por cima, fe por baixo

dagoa,maseíTehe Deos, que quando quer falu ar, aguar-
dara peífoa nas entranhas do peixe , que viue afogado a

refgliarda,&afsiChriftãa, como corteíaámentefe ouue-

rão os taes mancebos no reconhecimento de tão notauel

mercê que diuião a diuina Senhora $ pois alemdefecon-

feíTaré!& comungarem o dia feguinte norhofteiro da celef

tial Raynha leuaráo juntamente configo muficos da Cida

de òc charamellas,comque mandarão cantar húafolenne

rniíTa.Nem pareça fercftc caio vnico pois teue fegundo,

na era de feifeentos &dous,forãotambé dous padres de

S. Francifco em hua bateira viíitar cõrefrefcoreligiofos;

feusqueeílauão embarcados nas n^osda Indiajàapique

pêra a naucgação:dalhe também hum tempo,de maneira

que andarão ate as Auemarias ao pairo com o tempo, tê

queomefmo temporal os lança nos cachopos , ondefe

não diíTerao muito apreça,noíTa Senhora da Luz nos va-

lha, fabidamente , como defpois conftou , alli àquelles

penedos oslançauão darremeço os mares , & fe fizerão

meudos pedaços, comofe fazem todas as embarcações

queos tocão.amdaquc fcjáo as próprias nãos Orientacs

que
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qucparecem eftarem fazendo com fuafortidão&: gran-

deza , fobrançarias , &c ameaças aos danos , &c grande5

perigos do Oceano; como bemà cuftadeftenoíTo rcyno

de Portugal,vimosneftcsnoíTosdias,emhua a experien-

cia com lamcnrauel laftima das almas , & grandeperda

juntamente das fazendas; porem com ameímapreflaco
que os Religiofos nomearão o fantifsim o nome da Senho
ra da Luz com a mefma,ôdnda de ventagemlheacudioa
piadofa mãy rirandoos de tão euidente perigo , & pon-

doos no firme porto, donde como poferâo o pê forão lo-

go dar à meíma efclarejcida princeza as graças reconhece*

dolhe aobra,& mercepor muyto fua no íeguinte termo

de palauras: fem duuidanenhua que o batel em que hia-

mosfe defpedaçara naquelles penedos, &: nos ali comel-
le fe não nos perueniramos dantes de chamarmos por et
ta miraculoía Senhora: E foyellaferuidade nos valer do
perigo antes que nos chegaíle. Ainda que o Padre frey

Pedro Monis Prior a eíte tempo do Mofteiró, não man-
daíTe fe eícreueíTe efta forma de paliauras em perpetuo
teftemunho de tão notauel mereço cafo mefmo de íi efta

defcobnndo termos, por onde conhecidamente enten-

damos efte beneficio fer da Senhora diuina , pois tépor
coftume,como bem notou S. Agoftinho,acodirnos antes

s
- •

de virmos ao perigo,que como elle mefmo notou,polo Ar pa hundê
cheteclino não vira padecer,nem ainda afronta, a que po Cnm>

deria chegar fefolfefentida dos conuidados a falta do vi

-

nho,adiantoufe vendo que todavia elle cftauajà no cabo>
apediraofilhoproueíTeas hidrias,nê aguardar oq ha de
acudir com o remédio que primeiro fe faça o dano , hc fe-

gundo fente S.Bernardo de animo grãndiofo,antes deef-
piritos entereírados.poisentãomaisofazporoccafiãoda ^
honra,que lhe ficara de acudir,que por cõpaixão do mife
íauel a que foçcorrc. Por onde difle Séneca , q benefícios

vagaro-
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vagarofos erãoínjurias apreíTadas.Eindonòsdehúa mer
ceaoutra,foy também notauel a que fez efta mefma Se-'

nhora daLuz ahum homem pardo noífoefcrauo, pollos

annosdo Senhor dei

j

6o. tomaráno no Algarue os mou-
ros,vindo em hua carauella com fazenda do Conuento,
Sc leuado a Fez coubeíhe por fenhor hum ty rano, que lhe

daua por onças o comer,&; às arrobas os ferros,que o pre

dião,otrifte íeruo defefperaua com tâodeshumanos ter-

mos; a memoria, porem que fempre nos apertos difcor-

re,&:correapos os melhores meyos do remédio a fim de
aueralgum,veyoa lhe offerecer o que fó lhe poderia fer

-

uir, que foy lcmbratlhe o Moíleirode noíTa Senhora da

Luz,ondejàferuira aos Padres, &: afsimà mefma Angéli-

ca Princeza pêra a tomar por auogada,pofto elle nefta tã-

bem acertada lembrança , determina coníigo fazer húa
deuação à mefma efclarecida Raynha, & foy repetir to-

dos os dias cinco vezes feu Santifsimonome, &: rezarlhc

outras tantas Auemarias. Correrão tempos em q conti-

nuando fempre com a deuação,veyo achar húa cana de q
fez hum certo género de trombeta tão fonora que não pa

recia fer de cana,onde fe vio bem à letra o que Deos diífe

lí*y>c,ç<j

pCu Propheta Ifayas que faria hábil ao inábil debaixo

deitas palauras:Náome diga o eunucho fou madeiro feco,

& podre,porque fe comprir meus preceitos eu o farei pref

tar,&montar,oque vemos nefteferuo , que em negocio

de engenho de mãos foy femprehum negro fape, & fazer

èfteinftrumento,&fabellojuntamentetanger com arte>

não fey como podeíle fer fenão cõ fauor da diuinaSenho-

ra>que queria darlhe meyos fuau es por onde podeífevir a

ganharpor fim fua liberdade atrocoda deuaçãoquelhe

fazia,colhendo nos também domefmolugarda Efcriptu

ra que não ha fanto defafado,mas tudo aquillo a que fe a-

piicão fazem com eíhemada perfeição. Quemenfinou a

Iacob
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Iacob criado no regalo, &: mimo de feu pay òc may,a guar-

dar gado de Labao 3 pera fazer ocargopaftoril, taco a prol

das ouelhas,&; fatisfação de feu fenhor , afsi mefmo quem
o infsinou a abrir,& empedrar poífos,vindo a fer vnico of-

ficio?Quem fezdeftroa Dauid nas armas , fendo moço
criado no campo fempre trás fuás ouelhas? Quem enfi-

nouaEliasafazercadeas,comofezasquelheDeos man-
dou lançaífeaopefcoço? S. Paulo primeiro Ermitão não
teceo as folhas das palmas,não talhou &: fez delias pêra íi

o mefmo veftido?Em fim deixemos os fantos,pois nada os

encarece a belidade pêra eftas coufas , venhamos a outra

rezãopor onde poderia fer fácil ao eferauo fazer aquelle

modo de trombeta íem ajuda particular do Ceo, òcfecõ-

fiderarmos o aperto em quefe via,que como difle o Phi-

lofopho a aflição efperta os fentido, auiuenta a razão, 6c

aguça grandemente o engenho 5comobem íevio em duas

peças que fe trouxerão de Alemanhaao Archiduque Al-
berto no tempo que gouernauaeftereyno, erão os dous
mifterios deChrifto,nacimento, & oíiereciméto dostres

ReysMagos,quehumrcligiofoeítandoem o cárcere a-

brio em madeira tão fubtilmente com a ponta de hum ca-

niuete(efte heo efpânto)que nem o primo Pintor pode-
rá com o mais delgado de feu pincel fazer de hum,&: dous
leues toques tão piqueno manechim, & miúda figura, co-

mo era amayor de todas ellas, & bem o moftraua a obra,

qual era a quantidade & grandeza de fuás imagens , pois

toda a fabrica que caem grande,& efpaçofo painel, fe cu-

ftuma meter na pintura de hum preíèpto* &naadoração
dosReysMagos,eftauaaquipoftaem dous tãopiquenos
cfpaços,como podem tomaras rodas de duaspefas detin
teiro das que comumente andao em faluas,não fe acanha
do em nada o cngenho,a pouquidade, &: breuidade dama
tcria,porq na hiítoria doNâcimento fez ferras, &: paftores

nellas
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ncllasjhum &: outro rebanho de gado,& Anjos,como que
pendiãodoaraviredar aosferranosasnouas dafaudauel

vinda do Saluador,fez também choupana,& dentro a Vir

gem Senhora nofla com o béditifsimo menino IESV,& o

íàntoIofeph,&: iiidao boy,&mula. Afsimefmo na hifto-

ria dos Reyspòs todo o aparato de cauallaria emqueapa
rcciãojuntamentc,camelos carregados,& dentro do pre-

fepio poftrados os três Magos com as infignias de fuás pre

ciofas offertas , fem nenhua deitas cowfas por fer miúda
perder fua propriedadejporque toda a viueza,ar & graça,

inteireza>&: proporçáo,guardaua cada qual em feu géne-

ro fem prejudicar em nada a meuda,& piquena quantida-

dc,vindoaobratodaa parecer fer feita mais peraexami-

nar com fua miudeza a vifta,que pêra recrearcom feu apa

rato os olhos; &: afsi diífe o porteiro mór Chriftouãodc

Mello(em cujas mãos eu vi,& forãoviftasde outras pcf-

foas eítas peças)quediíTera o Cardeal quando lhas apre-

fentarão,&:ascõtemplou,que no liara la paciência? tam-

bém na cafa do thefouro, que cftà à porta do ferro deita.

Cidade de Lisboa entre outras peças reaes, ha em pao a fi-

gura dehum homem que fez hum prefo , eítãdo na cadea

de tanto artifício,que por acharem os efeultores, ôdmagi

narios fer obra rara na fua arte a mandarão osReys dePor

tugal por antre as joyas de feu thefouro.

Afsimefmo conta Eugubino Bozio,queneftes noíTos

ioan.Bof. tépos eftadohúamolher prefa no cárcere do fantoOffi-
'

*

is IXd, cio fizera dos oífos que lhe ficauão do carneiro que comia

alguas peças de tanto engenho,queexcediaao de polidos

artífices, q laurão no branco marfirn, St o q nota para cir-

cuílancia da marauilha,he q de hús oíTos fez os inítrumé-

tos para laurar outros,não nos falrauão nas hiítorias mais

cafos cò que fe pudera ainda mais farilitar o engenho que

na priíãõ moftrou o eferauode q falíamos, mas baítão £»s

aponta-
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apontados, que nc fempre dizer tudo he tão fermoío à ma
ncira do rio q então vay turuo &c não corre claro quãdo de

cliente lcua configo quanto acha. Tinha o eícrauo cita or

dé,em fabendo q feu amo eftaua à mefa punhafe a tanger

cõ tal ordé,paufa,& concerto, que veyo como o outro pa-

gão a S. Paulino,a lhe tomar afoiçãp de maneira qu c lhe ti

rouos ferros agardecedolhe melhor o amor coque lhe ta

giado queSaulagradeceoaDauidtocarlhe a arpa pêra o

aliuiar do mao eípirito,pois em íàtisfação o quis atraueçar

cõ a lança que lhe arremedou. Quanto logo melhor o fez

o mouro com o Chriftão que o Ifraelita com o próprio na

tural.E como ojàfauorecidoferuofe viofem os ferros, q
o detinhão, cobrou confiança de acometer o virfe a Por-

tngal;hum dia a noite em fe recolhendo o amo faefe de ca

fa repetindo primeiro cinco vezes onome de N. Senhora
daLuzíua cuftumadadeuação,& femmais outro viatico,

dinheiro,ouprouimcntofepòs ao caminho , & cõ trazer

contraíl as cores do roftoq aindacànoreynoellasfaõ as

que primeiro malfsinão ao eferauo que vay fogindo, dado
fempre cõtra elle mao teftimunho,não lhe forão em nada
empedimentOjantes como fe forahome branco cõ feguro
real,& refiftos neceíTarios paíTou todos os lugares de Afri

ca,atê fe por cõ notauel fauor da Senhora da Luz em Por-

tugal,&no próprio conuétodeThomar donde partira,cõ

ferfua vinda tão fubita,&innopinada não caufou nos pa-
dres doconuéto tanto efpãco como foy o q elle meímo mo
ítrou de fe ver à vifta delles,q como elle era o q melhor via

os perigos de q efcapou,& as diffieuldades por onde paíTa

ra por iffo auia mais razão de receber cõ efpãto o feguro lu

garem q eftaua, na informação q lhe tomarão deite cafo

(auendofe q era notauel,pellas circuitadas, q nelle ouue)
diflecomo nuca antes deite acõtecimento tangera frauta

quanto mais trõbeta,& por fe ver enfadado naprifaõ dera

cm
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em fazerhuacomque tangia a feu fenhor.DifTe mais,que

pelo caminho fempre viera di zédo noíTa Senhora da Luz
alem da deuação que tinha de repetir todos os dias cinco

vezes efte fantifsimonome,&: que fentiraem íi tanta coti

fiãça,que não temia andar de dia,afsim como de noite, a-

chando fempre pelo caminho quem lhe fizeífe caridade.

,
Temos bem que notar nefte cafo, como a fantifsima Se-

nhora imita a Deos em fe fazer hum com todos , acomo-
dandofc tanto ao particular reme.iio do feruo, como ao

próprio do Rey conhecendo fò a diffcrença daspeíToas

pela que tiuerem nos merecimentos. Quantos grandes

pretenderão liberdade da Mourifma priíaõ,&. que por

não acharem remédio ficarão nella confumindo a vida?

quantos fidalgos .quantos nobres acometerão o mefmo
caminho de Africaa Portugal,& fe ehegauão as três jor-

nadas, não chegaiflão a fazeraquarta , porque logo, ou os

mefmo s Mouros os tomauão, ou poi' caufa da fraqueza,

ou por falta dadefpeza desfalecido, &:morrião ao defem-

paro,& vem hum eferauo a lhe leuar nas condições, & na
Gencf.48. ventura,auentagcm,faõ ifto as mãos trocadas de Deos ,q

e^\
1

' o Patriarcha Iacob figura nas fuas,ver que faço Senhor ao
3.B,eg, 19, caminho a dar agoa a Ifmael filho de húaefcrauadeAbra

hão,&vay cm outra parte mandara Elizcu, feque as fon-

tes de hum reyno pêra que ate o reyno Achab chegue a

Oamfu, fede. Oíferecefc a Elias hum Anjo com hum bollo pêra q
4, &cg, 9, coma,& fc esfoiíe a andar o caminho, ô£ nem ainda a pe-

fo douro hão os grandes de Samaria papos de pombas,an

tes do lixo delias lhe fazia mercê,a grande fome, quando

lho- deparaua,liura o mefmo Senhor a hum humilde Da-

niel dos famintos Leões,eftando com elle da porta aden-

tro^ aãoliuraaclReylorãodifecaque lhe atira ofol-

Gcncr,2?, dado^de Iehu, por mais, quecl ;Rey lhe quis togir a» vnha
4> Rc è> 9 - .d .s quatro cauallos de feu coche. Vay Iacob fcm perigo

todo
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todo o c.aminhoj-qtáe hadeMofopotámiaà cafa deLabão,

&: não fazem oslftantésde Achab a primeira jornada fem.

perda das mefmas vidas , íkõ como digo trocas de Dcos,

em que fófeudiuino concelho hepera nos a caufa. Por

iíTo o acertado,he ter fempre grangèado o tal Senhorio
bom numero de merecimentos , porque ainda que hum
feja no Tangue menos nobre que outro, elles orarão na for

te,nas condições de bonança,&: felicidade auantejado. E
noremosjâporfirndocapitolo,como o fantifsimonome

de noíTa Senhora da Luz de que falíamos, alemdefcr mi-

raculofo he vniueríalnlente bem aceito cm auerreligio-

fos,q tomãoo feufobrenome, chamandofe frey Raphael

da Luz,&c#t. A imitação de outros varões , que também
em tempos antigos tiuerão o nomefantiísimode IESVS,

como forão, Iefus Nauè, Iefus Sirach, & Iefus Iofabech, Yàtwòbl
ainda que dizem algús eferiptores , como Eufebio Ceia- Fuanr»c.t$

rienfcNicephorojGalatinojSanaoPagnino^Ianfenio, j^'
cei [ x*

que não tiuerão o nome IESVS com todas as fuás letras> Gafai, lb\

porque eíle então era Iefua, &: elles nomeauanfe por citou ?

'

(ie arc *

tro Ieofua,mas ha logo molheres,que fe nomeao pello ^0-^,^3,
método da Senhora:Chamandofe Manada Luz , &c£t. UnOcá,?,

Ficando porem nellas tendoamefmadifterencia, que Cy concôr '*

rilo Ierofolimitano,Tertuliano,La&ancio EinnianovOri

genes, &S. Ambroílo , apontarão auia antre o nome.de

lESVS,arefpeito de Iefus Naue, Iefus Sirach, & Iefus lo-

fedech,quc eftas peíToas tinhão fó em a materialidade das

letras, &: ChriftoSaluadordo mundo teueo ainda mais,

fegundo fua própria virtude, &efficacia,&: afsi fò nelle o

nome era proprio,&: nos outros metaphorico, talhe em
certa maneira a differença,qucvay deite fantifsimo nome
de Santa Maria da Luz a refpeito da fagrada Imagé , &: das

peíTòas,queo tomãopordeuação,que fò adiuina Senho-
ra tem a virtude > & efricacia delle. O que ainda fica em

K mayor
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ínayorlouuor dafacratiísimalmagtm^he.queas que ago-

ra aparecem lhe tomão também o nome, como fe.ve na
que hoje íevifita com frequência de gente naquellas par-

tes da batalhado que hcbem grande moftra da verdade da-

quellas pallauras que acimaem outro capitolo referimos,

differa a íàcrofanta Senhora da Luz, a Pêro Martinz eítã-

do prefo:vay ao lugar de Carnide,&: na fonte do Macha-
do acharas hualmagem minha,a que porás nome de San-

ta Mariada Luz,por ferefte o nomeque mecõuem, &de
que meu filho heferuido me eu chame, de modo que não

ío foya facratifsima Imagem da Luz , a primeira a que a

Máy de Deos pòs o nome , mas ainda aquém o Ceo imita

lia impoíição dos mais que dà às Imagés , que miraculofa-

mente aparecem, quemuyto que íejaeíteíantifsimono-

me miraculoíifsimoíque a vcntagem ficão fazédo os mor-
taesem fe prezarem delle,haja pois a ínclita Vniuerfida-

dede Coimbra por íèu mor luftre, &: realce das letras, &;

fangue das peíloas,profeíiores delias,o ter por timbre a cõ
frariaqueiheelRcydóIoãofegiindo inftituyo em honra,

& perpetuo louuor do mcímo íantiísimo nome de no fia

Senhora da Luz,porquejà o muy Católico Rey, cftaua co

mo vendoaueremdevira fer os engenhos , as habelida-

des,comfamoías letras da fua noua vniueríidadc taqclig-

na^deferem conhecidas pelo mundo, quedantemão
lheaplicoua luz,quemilhcr lhe parecia,as pode-

riaaclarar ;&:deicobrir.E talhe que onde che

ga aluz diuina,com efclarecido nome
deixa tudo.

FIM DO PRIMEIRO LIVRO.1

LÍVRO



LIVRO SEGVNDO
DOINSI GNE, E NOTÁVEL
APARECIMENTO DE NOSSA SE-

nhora da Lu^&: de ftias marauilhas.

PROEMIO.
S^SpjfS E ST E fegúndo liuro/òmente trato da fonteem

l^Cfe SÍ
âpareceo a gíônofaTmagcmde noíla Serihò

|^^p| radaLli^&do^jmatauilhoíoscíicitosderaa Im-
perialCoroa>&: afsi de iel^íagrado manto > como também
do nledicinauel azeite defuaàlampada, &de hua cinta q
em nome deftá SefíKòra fe comunica aos eníermos 3 &: po-

fto que cada qúaldèí£t$'Coufas pedia;íeu liuro pelo mufto
que haquedrzer de'cada hiiá,nãdfiirèv com tido maia,1 ^
íbmar,&: recopilar em breueas coutas mais notaueis, pê-

ra nem vir a fer mòleíto na obra; nem cançartiiais Õi
r
de-

fejosdaquellesquefedoaefperío. ^Ubir;

D A F O NT E.

.
$ r

Que cau/a natural aja pêra auer fontes.

-

C AP. I.
,

t

NTRE ascoufasem que a ferenifsimaRaynha

dos Anjos,SenhoradaLur,quisfermiiagrofa4Tíio

,
.

ftrando igualmente/eu poder,&:íua magnificên-

cia yheli ila das principaes a fonte onde ordinariamen-

te com a fluenciadasãgoas correm a par as nuiytâsttier-

ces: Pello que não fera mal recebido tocar aqui a ori-

gem das fontesjtómando ifto mais de longe, afsíi porque

íempre òfãtta-r ncllas fety ápraÍjLueíy^or fer a agoa dose-k-
*WfO Kj mentos,
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mêntos,o mais proueitofo,neceíráriQ,&: o que mais dclci-

ta,pe!lo que Pindaro lhe chama excelentiísimo, como tã-

bem por clle fer eícolhido por fundamento das maraui-

lhas, que ao diante fe dirão.

Ouue na matéria opiniões;, a dá Ari(loteies,hapárticu-

lardeíeu engenho, o quai phiioiophando, no liuro dos

Meteoros dà por geral origem de todas as fontes & rios, o

ar,& vapores recolhidos nas entranhas da terra, os quaes

por natural ai tcraçào,& corrupção fe desra-zem cm agoa:

E afsijútoelleeftelicidio^das gotas>q d.ehua& outra par*

te cõcorrcyvemaíetazerhúcorpo, querõpe agroíTurada

terra,&fae ao alto delia ficado dependendo a perennida-

de do fluente curfo da continua conuerção do ar,& yapo-

rcs,emagoa. Não pareego bema muitos eftainuéção do
philofopho,aMedoapor incrciuchporque fendo as fontes

ninumeraueis, &. a cantidaded'agoa
;
que delias corre pç-

rennemente,quaíi infinita;não» parece> q de tão leue prin-

cipio,como heo vapqr, & ar cõgelado polia nafcer a infi-

nidade d^goa^que nas fontes hrojta da t
;:

errçi,& taz.tãocau

dalofos rios; mormente leuandoo Sol com feus' rayos ao

alto amor parte dos vapores , pêra nolos reftituyr desfei-

tos em agoa,que he o feu natural principio , inda que não
hepiqueno argumento pêra cuydarmos,que nas cauernas

da terra farão o mefmo os vapores,que fazem no alto, on-

de com muito mayor facilidade fe podem congelar 3 &re-

íbluer.A natureza headmirauelem muitas çoufas, como
no edificar d abelha,no enceleirar da formiga, èc na fabri-

ca dos apofentos das aues,por ben^ de fua perpetuação pel

Janatiuaígeraçãa de feus;fi lhos, &;n
;ú^aja nos perfuadira-

.mosfe-o&áo Yiramos,pois ainda çõ o ver nos <fpantamos>

- não, caindo na caufa de tãoeípancofos effeitos,E afsi pode
fer na Qrigê>&; rçaciméto das fontes>q as dê a natureza, co-

mo diz P Philofpphp, & nos o não alc
:
anx$0&©s,

;

, Outra
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Outra opinião na matéria tiucrâo os Padres & Do&o-
Bafíl ^

resTheoIogos,quecommayorlumc virão as obras dana- miiut.H*

turezacm fuascaufas, na continua lição das Efcripturas **"* r

n

'

#

fagradas,& na comunicação com o Àutordeila. Dizéquc a a.i caj>;

as fontes,&: rios,vem do mar &: a ellc tornão depois de cor Hcdcua.

rerempellaterra,&:acercarem;auedocfte circuloporbal .

tante rezão pêra ornar não fe desfazer cõ a fayda dos rios,

nemtresbordarcoma entradajpois elles perennemente

faem&,entraõ,femauernefte circulo quebra,cu detença,

pella qual fe finta exceflo de redundância com a entrada,

nem defeito com a fayda.Ao modo que em Dcos, o dar,

não diminuemem o receber o que pode dará criatura em
retorno acrefeenta o mar de fuás infinitas riquezas. Os
defta opinião,que he a verdadeira , faõ , o grande Bafilio

S.Hieronymo,S.Ifidio,Damafceno , Hugodefanto Vk>
torc,Santo Thomas , Alberto Magno, Dionyíio, Philo Sc

outros que com cita philofophia dão fayda ao dito de Sa-

lamao (quecom tudo não pode deixar de fer verdadeiro)

ondediz,que todos osrios entrão no mar , &: o marnão
tresborda, porque ao lugar donde faem tornão perenne-
mente correndo.

Outros Philofophos do noíTo tempo, tem também fua

particular opinião na origem das fontes., dizendo qDeos
no terceiro dia da criação do mundo apartou em hum lu-

gar as agoas,&: as meteo pelas cauernas da terra,&: afsi por

diuerfas partes delias por vcas,&: vieiros repartio muita ca
pia diriuada do grande abyífo, ou mar, cõforme fua diuina

prouidécia,o ordenou pêra bem do home, criação de ani-

maes,&: de plantas,comodidade, &fertelidadedamefma
terra,& q defta copia d'agoa manarão por Império diuino

no terceiro diada fundação mudana,muytos rios, &fõtes>

perarriayorfrefcurafua,fecudidade,&fermofura,dõdean

cre outras coufas , q naqlle terceiro dia a fabedoria diuina

K5 andaua
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andauafobreasâgoas traçando como prouido archi&e-
to,foy ííííade(ras,aqueapõtao fabio, Librabatfõtes aqua
rum,ò repartir &difpéfarporpefo&:mcdida, os afpe&os
fyderaes,osclimas,as fontes,&: rios, como cõuinha a qual
quer parte da terra, que Deos aparelhaua peraapofento
dohomem.
E poílo queeftas opinióes,fò adeSalamão;queosPa-

dresdec!arãoheaverdadeira3não deixão deter as outras

feu louuor,em quanto feruem pêra melhor fe entender a

doutrinado fabio,que fò por lua merece refpeito,quanto

mais fendo doEfpiritufantoque nellefallou,feruindolhe

a lingoa de Salamão,de pena bem aparada , porque difto

deueíeruir o faberhumano,&: a philofophia gentílica co-

mo famula,&pediíTequa da chriílãa.

E afsi não dizmaloPhilofophonaorigé quedâàsfon-
tes,porque ainda que feu nacimento fe ja do mar,& da li fe

principie fua correnteicom tudo também feconferua, &:

acrefceiKafuaperennidade, &cótinua fluênciacom o ar>

£ Yípoi-es que nas entranhas da rerrafe refolué em agoa,

acodindo alli pellosmeatos,&:veas> por onde a terra lhe

da lugar àfayda dos rios,& pelos poros damefma terra , q
nãohenaqúellas partes onde osrios,&: fontes arrebétão,

tão comporta, &denfa >que impida a fútil entradado ar,

leuandoo também a melma natureza a fim de encher o

Vácuo que a natureza tanto aborrece, o que moftraoos

lugares.ondedenouo defcobrimosagoa
>
que íaõ ordina-

riamente arenofos,& de terra argiloza& folta.

Eafsitambema philofophiamoderna feruindoàdiui-

na tem feu lugar,& o cafo he,que como Deos na primeira

criação recolheo as agoas na cõcauidade da terra,as quaes

cobriãopor fua natural condição o globo da terra,elemé-

to mais graue , 5c as recolheo por mais cómoda habitação

dos animaes terreftes,& então toda aquella agoa , erado-

ce,U
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ce,& toda eftauajunta naqucllc grande abifTo,&:comglo-

badanumeyoglobo,quecomaterraofazia inteiro : fica

que toda a agoa das fontes, em fua primeira origem , era

mar,&:dali íayrãopor diuerfas outras concauidades aco-

modadamente ao vío dos animaes>&: plantas: E quanto a

entrada,a experiência moftra que todos os rios vão parar

ao mar.E por citemodo fica entendido Salamão, quando
diz que os rios do marvem,& la tornão, conuindo por ef-

ta maneira na matéria & refoluçao delia, Theologos, Pa-

dres, Philofophos modernos, &: o antigo Áriftoteles com
Salamão. Porque com efta declaração todos os rios , &C

fontes originalmente vem do mar,&: nelle fe recolhe ten-

do também outras ajudas em feu nacimcnto,como temos

apontado.

E quanto a perennidade das fontes,& rios, também de-

pendem do mar,porque inda hoje do mar,como de feu na

turalviueiro corre porencubertos caminhos,& como ar-

tcrjos,a Agoa, por aqucllas partes , donde Deos quis que .

no principio do mundo ouuelTe fontes, &: rios, adelgaílan

doiie,&: perdendo o fal com a força do continuo trato, òc

curfo,porque o falhe lhe peregrino, caufado das exalta-

ções aduftas,que ficão como coadas pello fluxo com quey< ir ca
a agoa vem correndo a íuperhcie da terra.

E nem todas as fontes,& rios que hoje há, brotarão lo-

go no principio do mundo , porque inda nacem muytos

denouo,afsi como também fecão outras>por quatro cau-

fas,a primeira hc a ruyna,& de fluxo da terra cobre a vea,

& caminho da goa,entulhando &: tapando, por onde cor

re. A fegunda a dureza da terra fegundo Theophrafto , a-

qualaperta os mcatos>&veas poronde agoacaminha, Sc

afsilheempede acorrente,& a continua criação , &aug-
mentodagoa por refoluçao doar congclado,que mais dif

£cultofamentc ali entra.

k 4 A tercei-
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A terceira caufa he a noua procreaçao das plicas,* ar-
uoi^a.ò.conudçaodasnidmas.párquecomoauerquc
asplancastoaiem por féualmiécooomamelhorda terra
as agoas,&: com cilas crefçáo

;acontece muy tas vezes que
gaftada a agoa & bebida nas ray zes que hê aloca por onde
le bebe falte na corrente acuftumada.

Aquaitaheacorrupçáb,ounouageraçãod'alguaalagoa
debaixo da cerra daq uai a agoa íedcriua a frol da rnefina,
& afii nafeendo, ou faltando; faltara, ounafeerade nouo
emdiuerfas partes. E como quer que a nolTafontedoMa
chado he tao anciga,que fempre fc foube correr,podemos
com baftance fundamento cuydar.que foy ellahúa das 5
a diurna prouidencia repartio pelo mundo, perabem , &
coníeruaçao deIlc,&nãodas que depois arrebitarão por
caufa natural ; & ainda fe auemosdeeftarpellofentidoq
alguns efenptores dão aquellas palauras da fabeduria; Cu
eo eram cúóca.componens,com clleandaua compondo,
& difpondo tudo

, entendendo as da fercnifsimaRaynha
dos Anjos,inda que não cõforme ao literal, quehe outro,
he de crer que feria ella toda a caufa de Deos criar cftafon
te querendo jà defdo principio do inundo emrriquifer a
mefmagloriofa Senhora de occafiõespor onde ao diante
nos fizeíTe mercês tão copiofamente,comohea corrente
que tem aagoa da propia fonte.

Particularidades da fonte de nofla Senhora da Lk<.

C A P. II.

TEM fua agoa a corrente do Norte pêra o Sul, &an-
tes quefaya peraa bicadafonte,que efta feita , &la-
urada em a fachada da capella q fica à parte do mef-

mo Sul,arrebentaem duas partes, húa dentro na horta do
moíteiro,
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moíreiro>&a outra juntòaos pês da facratifsima Imagem,
&: quando fòauiaahermidavclha tomauaífeaagoanefta

parte que fica mais veíinha a íacrofanta Senhora, mas co-

mo as obras da noua capella,que fe hia fazendo tomaffem
eftelugârperaopauimentodospresbiteriosdoAItarmòr •

decentemente fe cubrio comhúa abobeda àíanta fonte

daiidolhe a corrente, & feruentia pêra a que fe fez de pe-

draria da parte de fora. E como a facratifsima Princeza da

Luzjfeprezaíle de lhe tomarem os deuotosfuaagoa deju

to defeu pè (como antigamente fc fazia) por ainda nifto

imitar aquelle diuino Cordeiro que vio o beatiísimo Papa *;
x

f

k,ar
:
t'

Clemcntedecujopemanauatodaa agoa de que oebeoa
multidão deChriftãos,qacõpanhauão o fagrado Põtiflce

nofofrimento da períiguição q lhefaziaoimpio tyrano

Trajano.Infpira a méfmadiuina Senhora,em hú Padre de

S.Frãcifcopor cabo dehuanouena, qahi cõprio lêbraíTe

aos Padres da caía fua antiga fonte pêra quelatornaíTem
àbrir>-&: digo q foy infpiração daSenhora,porq em o Padre
fazédo a lébrança foy de tanta impreíTaõ no Prior,q então

era o Padre frcy PedroMonis,&: no PadreSãchriftão,frey

Ioao Romeu,como fe a mefma Senhora em peíTba lhes dif

feraabrimeminha fonte que fou diflb feruida. Aplicaífe lo

go o Padre Frey Ioao Romeu > vindo niíTo o Prior , com a

feruoradavontadc,&:cõincrediuelfcruor,&:marauilhofa

corioíidade a mandar abrir a fanta fonte com tanta alegria

dos religiofos,& aceitação do pouo que o fabia , que bem
fe deixaua ver fer a obra ordenada pella mefma fantifsima

Senhora pêra mores efeitos de fuadiuina liberalidade em
ganho &intereíTe de feus deuotos.

Àbriofc por detro da capella na parte do Euagelho bejú
to ao altar mor fazédofelhehú bocal com tanta arte , que
fica igualado cõ o mefmo andar das lifonjasdo pauiméto.

E logo que fc abiio cojreofua fama de maneira que vco
'

~ Kj afer
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a fer tão grande o concurfo da gente que vinha de Lisboa,

termo 3& de outras diuerfas partes a buícar a agoa,que che
garão(por dizermos tudo) os oleiros da Cidade a manda-
rem cargos de barris a vender aporta da Senhora,pera a

gente que vinha a bufcalla,auendo alteração entre algús

dos officiaes,fbbrequemauiade venderjtãofolta andaço
mo ifto a cobiça,que por não perder lanço de interefe,quc
ria aqui fazer das franquefas do Ceo matéria darrebatapu

nhadas.Neíle mefmo tempo focedeo, que eftando na der
radeira Francifco Gomes natural de Lisboa mandou buf
cav deita agoa,&: bebendoa tornou a cobrar a vidadeque
ate o medico tinha defeonfiado^como confta da feguinte

cmformação quefelhe pedio empiouado milagre.

CErtifico eu Duarte Nune^ medico nefla Cida

de de L ;sboa,que tu curaua Francifco Gomes,

hora morador da me/ma Qdadç de híiasfebres ma-

lignas^s* q quandofoy aofeteno memandarao cha-

mar defua cafa das de^pera as on^e da noite, di^e

do/eme queeftaua acabando , <(s chegando lhe tomei

opulfo,er o achei entre cadente^ <sr no roílo úpfém

brante,todos osfinaes de pouca Vida, ordeneilke bua

pequena de pedra ba^ar pêra lhe lançar pellaboca.,
\

V não a podeelle leuar pêra baixo yafsi porje lhe

poder jà mal abrir a boca, como peííafalta da natu

reça que jà o não ajudaua. Defenganeifua molher

X/r lhe difse que ali nao auia mais quefa^cr nenhud

tnedecina } que encomenddlo aDeos isr nao q deixar

formas eíiiuefjemfempre em Vigia com elle, <& com

illo me tornei peraminhacafafluÃdofoypelUs três

horas
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horas depois da meya noite tomarão me a mandar

chamar^i^endome que jâ vftaua mífb'or
y
não fny fe

não às noue horas da menhaa acheiocom os olhos W-
uos 3 efpcrtosco fembrante alegre <s femfebrc.í?

informandomc do cafo medijfe fita molher
, quefua

fogracomeçàra a ehamar por nojja Senhora daLn^
Vendoo tanto no cabo {p a dita jua molbcr prpwftè

ra de bir enigmaria ajua cafa &* que eftandoni-

Siu [eu marido dera bumgrattdejaluço, isr dijjeco

\o\que todos ouuirão\queh me da da agoa de nof

fa Senhora da Lu^ foy logo polia pofia hum filho

feu a nofía Senhora da Lu^ com húa quartinha, £?

trazendo da agoa lhe lançarão pella boca três colhe

res de prata, 6r quandofoy d terceira lhe deu hum

Jluxo grande de humor^ hum copio/ofuor de mo-*

do,que em conúnenteVirao nelle a melhoria com qo

acbei
% & por me parecer a obrafer miraculofa dei

eftafè.

NAõfem caufafaõ tantos os feruos fequiofos que cor
rem a efta fonte de agoas viuas, chegando jà os Sà-

chriftãosdafantacafaatcrem na fanchriftia cânta-

ros dei Ia pêra da hi encherem os muitos barris que vem, Pfaim.3.

por não poderem acudir a tanta azafemacom o vagarq
na quando a tirão da fonte,atê do Braíii*femandou pedir

com termos encarecidos efta faudauel agoa ao padre frey

Lourenço Monis/endo Prior da cafa da mefma Sacratifsi

ma Senhora,nào ficandojà a agoadacifternadeBeléafen- \\[f^ ^
do fó aporque aufentesifizerao eftremos polia auerem^né

fen-
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fendo (o Dauid o que ouuc fede de agoa íanta. A cantida-

de da agoa defta fanta fonte,he tanta que nem a mor fecu

ra do eíHo a apouca, afsi corre igualmente no verão, como

t
no inucrno,tudo por prouidencia diuina,pois não faõ me
nos nu tempo , que no outro os que tem delia necefsida-

de;& toda efta perenne,&: caudalofa corrente de agoa vé

cayr na fonte de fora,onde fe recebe em húaarca de pedra

bem lauradafem vir por algum artificiofocano, como hc

de coftumeauet nas outras que ha curiofas, que eu acho
foy traça decente,& diutda a tão fagrada fonte, porque to

da ainucnção,&:engenho,que.hanefta matéria de carrã-

cas,&: Liões,que defpcdem &: lanção de fi agoa, nafceo de

húa filia fupcrftição dos j£gypcios,quc como tinháo pê-

ra fi,q por meyo do Leão fe lhe cõmunicaua toda a agoa,

& inundação que o rio Nillo cuftuma fazer naquella terra

quando o Sol entra em oíinoLeo , punhaoemtodasas
firiolibi- fuás fontes fingidos Leões,fazendo que pellabocadelles
deferis íihiflcaeoa,peramoftraremaofinocelefte,comolhceráo

ur, gratos a mercê que lhe razia dagoa,em anão quererem rc

ceberdoutrem,que não foíTedcLeão ainda que fingido.

Depois vicrao osarchithetos, como moftra Vitruuio ,&:

Pirio a tomarem daqui a inuençãodequevzão no debu-

xo das fontes, &: chafarizes dilatandoífejàmaisnafuperf-

tição em fazerem que Serpes , Sátiros , Sereas , & outros

moílruofos animaes fejão os que defpeção, & lancem de íí

aagoadoaltoem ostanques,o que em tão fanta fonte,co-

mohe efta da facrofanta Senhora,feria tão endecéte for-

ma, òc debuxo,como aplicar o profano ao diuino. O que

ostcftamenteiros<Ía Sercnifsima Iífanta dona Maria pre-

tenderão fazer era recolher efta fonte antre grades de brõ

ze,peraque não fiquaíTe tão comua , & tão liureatodos

por fer muitas vezes a caufâ de. menos limpeza; de manei

raquequcdãoouueílc huachaue , &nãç) fe tiueíle dagoa.

da
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dafontcmais,queaquc! caiíTe fora da arca depedra,&quã
do algum enfermo fe quifeííe lauar em el la por deuação,&:

eíperançade a Senhora lhe dar com iíTblaude, fôpera o

tal effeito feabrilTea fonte,mas vay em íeis annos que an-

dão neftas traças fem as darem àobra>cõ fe chegar ja ata

tosque eftiuerão pedras eícolhidas pêra iíTo,& apalaura-

dos officiaes pêra o outro dia começarem, fem nem com
tudo ifto chegar a efeito,que entendoferaSenhoraaque
eítauapornão ficar debaixo de chaue, que nós ajamos de

ter, o remédio dos necefsitados , que na fonte muitas ve- Fer * Reg*

zes alçanção cõ fe nella banharé.Húa vez entregou Deos
achauedagoaaoProphcta Elias > pêra que não choueíle

em Samaria fenão quando > &: como elle quifeííe, & tara

deshumanamente , obrigado do zellodiuino , fe ouue o
Prophetacom oreyno , que veo Deos a lhe tornara to-

mara chaue>&: mandar agoa, muyto ainda contra võtade

do Prophetaach.egando Deos ofrendido a fe compadacer
mais dos delinquentes s que o home quenão tinha daof-

fenfamaisque ozellode fentirfazerfe contra feuSenhorj

&c ainda parece quequer a facratifsima Senhora em yrà

mão a efta obra emendar os lanços da natureza
»
que fem-

pre do que criou melhor,mais perfeito,&: fermofo fe mo-
ftrouefcaça,&: auaraa&cno lo cpmunicarhberalméte, co-

mo vemos noouro,no Sol,narofa -, o ouro la o foy tanto

mais que.os outros metaes meter nas entranhas da terra,

que parece auiíinharem antes com elie afombras do in-

ferno,que o calor do Sol. Com fer o mefmo calor o que a-

brangeatodaacreatura, por mais que eftejadiftantedo

Planeta folar. Afsi faz tambemmenção S. Hieronymona
quarta Epiftola que efcreueaRuftico,de hua terraque ha
no Oriente chamada Euilath* onde tudo he ouro&: pra-

ta,& onde ha a mais,&: melhor pedraria rica, que em to-

das as.outras partes juntas. E logo diz que a natureza fe

moftrou
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dellatãoauaraquea cercou do rio Phifon,hudosquefa-
hem do Parayfo terreal , &apouooudefcras , fendo ali à

porfia tantos os Tygres,os Leões, &: mais ferinas faluages,

que a fazem inhabitada de gente humana. Aqui vereis,

dizofantoquegentedeguarnição poema vareza cmref*

guardo da riqueza.Tambem a rofa,que antre as flores odo
riferasheamais,&:entre as fermofas a primeira , afsimcf-

mo o porlhe a natureza cfpinhos no pê, foy como notou
S.Baíilio,em refpeito de a refguardar,&: que primeiro nos

magoafscmos, qa acolhefsemosjDefta maneira os rayos

que o Sol defpedc de íi faõ como húas lanças de arremeço

contra os que quiferem por nelle os olhos, por iífo quem
ha que fite nelle direitamente a vifta;&: a não fira?E por Eu
gubino nos defuiar dê cuidarmos, que quando no Euange
lho nos diíle Chrifto Saluadornoífo, que o reyno do Geo
era efeondido como thefouro em hum campo , fora poí:

leuarefte Senhor cõnofco emascoufaspreciofasidagra-

caos termos que a natureza leua nas fuás naturaes, decla-

rou que Deos não efeondia por querer emthefourar,&: ef-

condernos fuás riquezas, afim de as não auermos, nem al-

cançarmos,mas fó com o refpeito de fazer mais émellaS,

porque vemos que fempre o que anda entre mãos , como
coufa ordinária, &: muito achada,nao ganha pêra com nof
co tanta eftima,como tem aquella que tnifeamos com âl-

guacuftanoila;mas nempor cfte cuítoquera Raynhada
Luzlheleuemosafua agoa franca, & liberalmente a da a

toda a peflba , que em todo o tempo, 6z hora a quizer

hirbufear; querendo ío ella ficar eíHmando poder-

nosfocorerpormeyos taò fáceis,que nosnão
curtem mais , que hir bufear

agoa â fonte.

CO M



Vo aparecimento de ^.Senhora da Lu^. 8o

Como toda a virtude , <y* bondade
,
que tem a agoa da

fonte de nofsa Senhor a da Lu\ > pêra com os en~

fermos hefobre natural.

. C A P. 1 1 1.

CO M fer eftafanta fonte tão nomeada , &: conhec u
da na Chriftandadejcomo pode fer em Campania a

fonte Suefana,&: em Roma as agoas Albulas,ern Ná-
poles asfontesLeucogias,naArcadiaafonteLuíis,naPhri

giaa Sirife, naMefopothamia aCabura, &: em Laria re-

gião menor de A zia,a fonte Salmacis ; não tem com tudo

viitude,ou bondade algua natural, como té cada qual def-

tas nomeadas^porque a fonte Sucfana como conta Plínio

tem virtude pêra fazer as molheres eflxriíes, & pêra tor-

nar os mentecautos fezudosjas agoas Albulas curão fegú- Píin.iib.
3#

do diz Celio,quaefquer feridas,asfontesLeucogias,como ^;
2

*

fi

dizo mefmoPlinio , & Yitruuio,íarão os olhos dequal-

o

cr .j. 4.&

quer mal;a fonte Luíis tira conforme dizem outros frial-, ^»oU««.

dades,também a que haemPhrigia chamada Afirife, tira ríoViico!

em bebendo fuaagoa qualquer veheméte paixão, ou dor, l^Lioni

a fonte Gabnracura algua aleijão, &: laça de íi cheiro fua » 32.s.hUp #

uifsimo,a fonte SalmaxisreuerdeíTe a velhice, de cujos ef- li.ii.ca.í..-

feitos &bõdades repartiotaomal a natureza com anoíTa ^'^'j^
1 '

fanta fonte, que nem ainda he boa pêra íe beber regulan- abicauL

donòsfuabondade,pelaquedeclarâoosmedicos , &na- ,po
f*i*

***

turaes, qiie haode ter as agoas boas, lerem delgacias, &: aforífm.

fem nenhum fabor, &c efta noíTa he groíTa& falobra, mas Jí
1"-* 6

!

nem íem principio, &miítenodo Ceo, porque pêra os ccracníf \

milagres , que por elía a Senhora auia de obrar foíTem

mais euidentes, &marauJlhofos nos enfermos,bê era que
peraellesnãotiueíTeaagoa algua bondade natural: que

íeas



Lturo primeiro,

íz as agoas do Iordão,como bem notou S.Hiernoymo tine

rão virtude pêra alimpar da lepra nenhúa virtude diuina

arguira no Prophcta Elizeu o íarar delia a Amão como
mandar fete vezes lauar nas mefmas agoasjtambem o mef
mo Propheta quando quis fazer por milagre boas asa-

*-^eg ?. goas de Iericoàinftancia,&: rogos dos naturaes, primeiro
1 eg

*
* f

as fez piores do que erão,com lhe lançar punhados de fal,

&: foy tão auifado nifto como moftra Procopio porefta

razão : fe o Propheta em lugar do fal lançara nas fontes a

raiz de algua erua,ou de mitra qualquer coufa que não fof

íe tão euidentemente contra a bondade das fontes como
he o fal,não faltarahum mal dizente que dixefe por abater

o Propheta,quando deíTe as agoas melhoradas, a raiz, ou
aquillo que lançou foy o que adoçou tk melhorou asa-

goas,&não virtude deÉlizeu : porem quando viíTem os

próprios imigos, que ofanto velho lançauaà fuavifta fal

nas fontes, &: que cõ eífe fal as adoçaua , & as fazia preftar,

afsim pêra fe beberem (bondade que dantes não tinhão)

como pêra regarem as hortas,que nem peraiíTo erão, fi-

caíTemos taes maldizentes acamados, & obriguados a cõ

feílarem a obra por miraculofa.E parece que tomou Eli-

zeu efte modo de obrar de feumeftre Elias, porque qua-

doouue de fazer vir fogo do Ceofobre feu facrifícioem

3-Kcg. i

n
. conuehcimento dos idolatras de Baal , primeiro mandou
lançar quantidade de cântaros de agoafobre a lenha do

facrificio,pera que quando mais molhada, &: menos diípo

fta pêra o foge a viflem feus cõtrarios, foíle pêra elles eui-

dente o milagre de fazer ali atear o fogo quedoCeo vief-

fe. Ate Chrifto Saluador noíTo, pêra moftrar quão miracu
Mati$. loíiauia defera cultiuaçãodaféqirejfeusdifcipulos flzef

fem nomundo.dizqueob lançaua como fal fobre aterra,

porque (alem doutras grandes comodidades) como não

hacouía,quemais a eíterelizequeoíal dizendo por iíTo o

Prophe-



í)o aparecimento Jel^Senhora àá Lu%. 8í

Propheta > quando por parte de Dcos prometeo fome ií

fedeemcaftigos dosmaos,quefecaria eííe Senhor as foiv

tcs,& alagaria as terras, afsim quemjiegàra iet. obra fò da

omnipotenciadiuina, cultiuara terra com lançar fal ío-

breella?pòrefte fundamento acho fer ordem do Ceo não

pòr a natureza nefta noífa fonte abondade, &c virtude q
pòs em as outras, que relatão vários efcriprorcs , pois afsí

nos fica mais euidente fer fó fobrenatural, &: diurna a,bon

dade,que tantos lhe achão com faudaueis experiências

em muitos enfermos

.

Qomo hum homem /arou de bydtõpefiájjuan-

do/e nafant afoute.

C A P. IIII.

POnhãojà os necefsitados a boca à bica da fonte de

feuremedio,&vejamolosfarar,no lugar de fanto A-
drião termo de Lisboa,ouue hum homem chamado

Pêro Afonfo,que auia cinco annos que fe não podia bolir

pelo ter todo tomado o mal de hydropeíia, cõtinooupor f**"^!
ellefuamolher Marta Simõis algús fabados a romaria de duVeftve-

1

noífa Senhora da Luz , tê que acertou de vir em conjun-

*

abluS -

ção,queadiuinaSenhoraderaviftaa hum cego natural de

Braga,com fe lauarema fanta fonte,q ella não he fò fonte

de que perenemente corre agoa pêra fequioíos de qual-

quer remedio,mas também he Sol de que íae cõtinua luz

pêra os fegos queadefejão, à maneira da outra fonte de

que Mardocheo diífe que erajuntamente riojuntamentc

Sol>juntamenteluz, maselledizque vio ifto fonhando,o

que na noífa fonte fanta hetampropiio,q como na reali-

dade corre delia agoa tam copiofamente , que pode fazer

rio,afsi he tam certo auernclla luz, que cegos aalcanção.

Obrado o milagre,a molher fe foy logo cõ grande fè a buf
— L cat



Líutb Segundo^

cat afeu marido, &: ordenando como podeffe virem hua

caualgadura trouxeo ao feguinte Domingo , quefoy no

mes de Março na era de mil fefenta & fete;&: depois que o

oftereceo a Imagem fanta, leuaraõno em braços à fonte

onde no ponto que o acabarão de lauarfe poso homem
emfeuspêstamfiõ como era dantes que lhe deíTe o mal,

que alegriaperaapropriamolher,quegoftoperao enfer-

mohomem, aquiqnegraçasdarião osprefentes a Sacro-

íanta Sènhora,tudodaua,&tudo pedia táo grande mara-

uilha,tomarãoire logo teítemunhas prefentes , comofo-
ráo Iorge Serrão, Aluaro de Médonça , Lopo de Sequeira,

Ambroíio Anes, António Alurez , Francifco Rodrigues,

Maria Sanches , & efte caio foy muy íemelhante ao que a-

conteceo na herade15p1.com a agoa damefma fonte de

que o Padre frey Pedro Monis, que a efte tempo era Sam-
chriftão,deu fua fè na forma feguinte.

Certifico eu freyPedroMoniz,que fendo Sãchriftão do

mofteiro de noíTa Senhora da Luz, o anno de mil &; qui-

nhentos nouenta& hum (tempo em que era Prior o Padre

frey Sylueftre)queeuvihúamolher ao parecer, de idade

dequatorzepera quinzeannos,aquaItrouxerão feus pa-

rentes a dita cafa dizendo,que depois de lhe fazeré os re *

médios,& curas necefTarias,&:não lhe aproueitandoaof-

ferecerão a algúas cafas da Senhora, onde a punhão ao té

poque lhes parecia ,& afsim diíTerãoaleuarãoacafado

bemauenturadofanto Amaro,porfer fuaemfermidadedç.

pernas, &: braços tolhida de frialdades,&: por vitimo reme

dioatrouxerãoa cafa de nofla Senhora da Luz, &: a hi a

xteixàrão,efta molher com dores, & trabalhos,ficando na

cafa alguns dias determinou por lugar o que eftajunto a

hua coluna de pao;quc fuftenta o coro, & dali todas as me
nhãs ajudada , ou como podia fe hia à fonte da Senhora a

lauar>& fe tornaua pêra feu lugar,nefta cõtinuação palTou

comp



Do aparecimento de ^.Senhora da Lu^. oz

como tenho dito algus^ias* tê que hua noite da ícftaperâ

ofabado, efhndo dormindo no dito Jugar lhe veyo hum.

liiorrnuygrande,&: amanhecendo, &parecédolheeftaua.

íàafealeuantou fem aleijão nenhúa,dando graças &lou-

uoresà Senhora da Luz 3 &: deuulgandoo todos os que o

ouuirão,&: eílandomo contando me pus també a dar gra-

ças â Senhora cõ os mais prefentes , & por Ter ordinário

na Senhora da Luz,fazer ordinariamente milagres, não

me lembrou mais que pêra o contar, como outros muytos

(quefey &:Vi)quandome acho em conuerí;ição,& pedin-

dofeme coríioteftcmunhade vifta, a verdade do quepaf-

fauaneftecaío a dei, por mim feita,& afsinada,ho;e deía-

fece de Nouembro,hera de feifeen tos & oito.

T>e hum mancebo^que furou de hum eSíelicidio^

com a Santa agoa.

C A P. V.

DE Santarém trouxerão fciis pays a António de Si-

queira tam confumido,&: gaitado de hu eftelicidio

dopeyto,qnãotinhafiguradehomé,&eíliuerãoc5

elle na cafadenoíTa Senhora da Luz, huanouena,mãdan-

do dizer por ellc todos os dias miíTa,& no derradeiro dia o

pelarão a cera.Eftando o dito mancebo na balança deulhe

tam grande defejo de yr beber na fonte da Senhora, que

diíle fe logo o não leuauão q ali acabaua a vida,leuarãno,&:

lançandoíTe de bruços na fonte bebeonella por algum cf-

paço,& quando íealeuantou,foy com cores no roíto >cq

forças no corpo , ti cõ tam perfeita faude , que íò na falta

das carnes fediferençauadoeftado de ília boa defpoííção;

deixaraõfe na fanta cafa ficar íeus pays coe lie mais outra

nouena,pera cõualecer,& no cabo dos noue dias parecia o

mãcebo q não fora nunqua doente : Foy eíle milagre tam

L i notauel



Uuro Segundo,

notaue! ao medico que enraua o mãV:ebo,que depois veyo

de Santaicem romana a caía da fantifsima Senhora coto
da fuá cáía,& deixou hum aílento da emfermidade, pêra

quemi!Korconftafieamárauilhofaobra,que nomãcebo
fizera a diuina Imagem, & pela informação fer comprida
anão ponho- aqui,mas o medico chamauaíTeGafpar Nu-

T *. nez,&: ahcrafovade cincoenta& hum.Queííntirãode-

/.cut. íle caio acontecido,os Galenos,& os Hipócrates , quan-

do defeu brindo tão pouca bondade na agoa pêra emfcr-

mos y q tê dá boa diíTeráo que não íeruia mais , que pêra fe

beber,&: matar a fede ao homem , quando ainda eftiueífe

bem difpoíto,porque na inflamação do bofc,jànão mata
a fede,nem a potajem,comoellesmefmos dizem, que me-
nos faça efcarrar(rcmedio em quemais cõíifte a faude de-

ita enfermidade)antes faz mores efteitosde quentura em
doenças quentes, &: homés coléricos , gera muy tas opila-

ções,deibaratando todos as partes internas, & principaes

por fuagrofsidão, &: crueza, fendo por iflb tãoperjudicial

a todas as emfermidades , que logo em fe bebendo caufa

kfaõ na parte enferma,como fe vê claro nos gotofos , que

em bebendo agoa fe lhes acrecentão as dores , ou lhe vê

de nouo eftãdo íem ellar.Quando da boa agoa ifto dize os

prothomeftresda medicina,que diflerao dagroíTa&falo-

bra,como headeftafanta fonte,fenãoqoCeo obranella

quando ainda faõs a bebem,& não lhe fazperjuyzo? Afsi

não podem mais fazer os Philofophos nefta fonte, que

cruzarefe,&: renderem afcienciaafeusmarauilhofosefTei

tos reconhecendo nellaaomnipotenciadiuina por fupie

ma regente da natureza criada , pois quando Deos quer,

nem a neuc esfriara,com o ter por natureza,antes geando

fobreo pobre, que por falta de gafalhado fica denoite ao

ar,lheferuiraa neue de roupa,que o fomente, &aquente>

Pfól. ii7< comojâ fobrealgíía experiência o diffe Dauid : Dà neue

«orno
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comolamjncm o lumequeimarà 5masafrefcarâ>comobrá Datl j ej t ,;

do Zefiro,&: frefca viração,da maneira que o forno deBa- Exo^.ij.

by lonia o fez com os três meninos Hebreos,que não os a-

brafou,antes os refrigerou, o meftno rochedo não lerá fte

nl 3mas tam prenhedeagoa/queadê abundante a toda a,

multidão de Ifrael,o ar não fò feruira de congelar , òc con«

dençar os delgados vapores,quc fubirem da terra , fazen-

do delles as aluas,&: crefpas nuuens , mas também laçarão

de íicodornizes,&: perdizes a todo o tempo que Deosqui
fer fazer mercês decafa , como a outros Ifraelitas no de-

ferto,porque ainda que todas ascreaturas tenhãoparticu

lares virtudes com que obrem , &: facão fcus effeitos , he
Deos cõ tudo tam Senhor de todas,que as pode menear a

feu querer , fem que por nenhúa puxe o particular natu-

ralrantes auerão ellas que mais íuauementc obrão , quan-
do Deos particularmente fcquifer delias feruir,quequau

do geralmentecom ellas comcorre; apõtou por iflbmuy
bem o ProphetaHieremias.quandolhe o Senhor pergun
tou que via,em dizer quehua vara que eftà vigiando: por-

que he tam fuaue^as coufas naturaes y réfe por onde Deos
asleua>queeftaõ vigiando fua vontade,peraa ponto lheo
bedeceré , por onde não fe efpante o Philofopho da agoa
farar,quando a Deos quer tomar perafemelhanteeffeico,

mas reconheça a natureza por obediete ferua do Senhor,

Como com a mefma agoa de fua fonte tirou nofía Se-

nhora da Lu^ a Lopo Dalbuquerque>ayeli-

daflne tinha em hum olho.

p
C A P. VI.

Or todas as eras vão correndo as marauilhas > na de tV ^ 7

ijn.tez a diurna rnnceza outra em Lopo Dalbu-

L 3 querque



Liuro Segundo,

querqueveo a nofla Senhora da Luz bufcar remédio pêra
húaveIidaquelhenafccra,&recrefceratantoem hú dos
olhos,quequafi nãoviadelle,&: o que não poderão obrar
os médicos com os muitos remédios que lhe aplicarão, o-
brou a fanta agoa da fonte 3 comeftremadafacilidade,por
quctantoquecomellalauouoolho , tam claro ficou, &:

limpo como o outro que tinha faõ, foy tanta a deuação
que deite dia tomou o fidalgo à fanta fonte,que de Lisboa
mandaua bufcar agoa delia, não querendo beber d

5

outra,

invfca
}

là logo Gregório Niceno não tem que nos vender porter-
Mo/ f* mos encarecidos a deuação que a gente Ifraclitica tomou

a agoa que beberão da pedra no deferto, di zendo,que ten-

do ido adiante muytasjornadas,tornaraõ atras fòporbe-

ber outra vez della.Dos mais efteitosbõs , que no bom fi-

dalgo fez obrar o reconhecimento em que ficou a finta

Image da Luz,diremos mais largamente ao diante por oc -

cafião de outros milagres que a facrofantaSenhora obrou

em algúaspeífoas deíuacafa, que por não ferem milagres

tocantes à fonte paífò por elles aguardandoos ao diante

em feu lugar.

Qeu vifta afanta agoa dafonte a bíia molher*

C A P. VIL

NA era de 61. veo a fanta cafa de noíTa Senhora da
Luz húa moça chamada Beatris , que cegou de be-

xigas^ offrecendoafuamãy,à fantifsima Imagem,

a deixou diante do feu altar em quanto foy à fonte a mo-
lhar na agoahum pano,que como atrouxe, &: lauou com
eileosolhos a filha d^mprouifovio, Sc os olhos lhe fica-

rão tam limpos, òc claros como dantes que tiueííeasbe-

xigas,a may ficou cem tal prazer , que lhe não faltou.mais

que
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que pelo por nome à filha, da maneira que fez Iofeph a

feuíílho rvíanaffes, forão teftemunhas do caio, Ambroíio

Rodriguez , Eftcuão Caldeira, Garcia Alures, Duarte

Luys,OiterinaDomingues,&muyta outra gente que pre

fente fe achou a cam notauel marauilha. Algum parecer

tem efta facilidade,com que a foberana Senhora da Luz
obrou milagre nefra cèga,corn a que moílrou em faiar hu
olhoaChriílouão Gonçatues,que andando na pedreira,,

que eííàjunto ao morteiro da diuina Senhora tirando pe-

draperaonouo hofpital,qucfe ahifaz,por mafidadoda
ferenifsima Iflfanta dona Maria, a lafea de hua pedra lhe

deu rijamente emhum olho , &: lho quebrou , trouxerãno

logo os outros cauouqueirosà fanta Imagem da Luz , èc

lauãdolhecõafuaagoaoolho^viraoquecõa mefmafacili

daded'agoa,&lhealimpauaó fangue,quedalejão corria,

cõ ameíma lhe reftaurou em hú momento o olho cõ tanta

perfeição,que depois o Padre Frey Lopo Salgado religio-

10 noííb,q a efte tepo tinha a feu cargo as obtas do hofpital

ferio do homequando lhe diíTeq quebrara hú olho, porq

tam iguacs na inteireza,&: claridade lhe via ambos, que bê

parecia rizo dizerile,quealgudelles fora lezo, toda viaco

mo os outros orficiaes teftemunharão o cafo, como tefte-

munhas devi fta/oy pêra o dito Padre , 5c pêra todos os

mâis,q a eftetéporeíidião na fátacafa matéria de cordeal

cõfolação,&: de daré deuidos louuores a tam marauilhoíà

Senhora,bé he q fe aduirta que ainda q Deos tenha come-
tida a caufa dos olhos a hua íantaLuíia,como a do coração

a hu fanto Igtiacio,ados pés,braços,&: mãos, a fanto Ama
ro,da maneira que caos Rcys reparte por diuerfos triJbU-

naesajurifdição real pêra íepodere mais fuaue, 6^como-
dametedefpacharas partes,não faz cõ tudo eftaordécõ-
tra a gloriofaPrinceía,poisà maneira de fupremaSenhora
lhehedadaaprcíidenciaerntodasas caufasmòrrnctenas

L4 de



Liuro Segundo^

demifericordia
, pêra quepofla correi'-com cilas pela or-

dem,& traça de fuadiuinavõtade,fauor que là Faraó Rey
do JEgy pto deu ao feu Viíorey Iofeph , fegundo notou a
Efcnptura fagrada dizendo, q lhe difera o Rey,nao moue-
ra ninguém pê nem mãoem todo JEgypto fem voíTa orde,
& tanto miihoreíUnagloriofa Senhora, por juntoopo-
der,que Deo5 repartido tem pelos outros íantos, quanto
também nella eftao cm mor grao,& eminência de perfei-
çãojuntas,asvirtudes4elles entre fitiueráo repartidas.

Hum homem [arou de opillaçoes do baço bebendo

dafanta agoa*

D
CA P. VII I.

O Pedrógão veyoà fanta cafa da Senhora , na era

de fefen ta &c quatro, hum homem, que chamauao
Luys Pires tamemfermo do baço,quecó qualquer

exercício que fazia,pareciaquefeafogauapor falta de fo-

lego )deixoufeeftarnouediasnafantahermida,&: em ca-

dahu delles por deuação bebia em jejum hum púcaro da
goadafonte,quando foy ao fegundo dia fefentio com me-
Jhoria,& ao terceirojà com maís,de maneira, que quando
foy necabo dos nouedias, ficou também defpofto,&faõ

comofe nunqua tiuerafemelhantcinfermidade,mandou

fazer hum baço de cera,&: com efmola o offereceo à Se-

nhora da Luz. Efte milagre achei nefta forma eferito fem'

teílemunhas apontadas,m as porque o liuro, em que eftà,

heautentico,afsim tenho portal o milagre,pois também

c . Suriohvíl:oriadorp:ranifsimo,quãdo relata hum milagre,
Snrms fa v h

i - j • u J cr c u
€)ir©f5..?fi .

que em Inglaterra rez emhuademoninhada^oílabenho'
"••ij. tá : ra de SpifiiLiitheo doutra authoridade não vfa pêra o auer

por aprouado; maís que achalo entre as obras de Thomas
Moro»



Do aparecimento ie KjSenhora da Lu^. gj

Moro martyr,que foy de Chriílo,&: Cancelado de Ingla-

terra.No mefmoanno defefenca &: quatro obrou a fanta

agoa também marauilhofamente,em hum moço chama-
do Ioào natural de Cintra,que trazendo o pefcoço criua-

do de alporcas,como o lauou ficou de todo faõ delias, foy

viítaa marauilha demuytas teílemunhas, bailando nos
nomear fáaquiLuys pirez , &Ambroíia Thomas rafsim

• meímo trouxeraodo Lumiar hummenino feuspaysàfan

tafbnte3
comasmiostodas cu berras de verrugas , de ma-

neira, que era delias aleijado, & tanto que o menino as la-

uou na agoa,deimprouiíoa:>'c£ue limpas :jà pode ler que
foíle efta mercê que obrou a diuina Senhora a mefma qu£
o Padre Francifco deGouueareiígiofo da Companhia de
IE S V,me contou fezera a Senhora da Luz nelle, fendo

criança,porque pelos mefmos termos o conta hoje,o que
ainda faz demais authoridade o cafo, pois teílemunhas

viuas&taes,dobrão no credito,& naptoua^queporiíTo
Deos fempre quando auia de fazer algú milagre notanel

no pouodelíiael, primeiro mandaua a Moyfes que ajun-

rafle os Hebreos maisgraues , comaquando ouue de fa-

zer aquelle tam notauel milagre,de tirar agoade hua pe-

dra viua no deferto, nãoquis por teílemunhas da obra,

mais que os velhos,& letrados do poua y auendo que baf-

taua darem elles depois fuafè,peraque ornais pouo deífe

o mefmo credito ao milagre que derao/e cõ os próprios

©lhos o virão fazer.

Sarou mais com afanta agoi dafonteJ?um homem

natural Dalcohaça.

C A P. IX.
Em vos pio leitor canfeis de ler,nem eu de e/creuer
tantas mercês do Ceo,quãdo o mor numero delias;

L % nos

N
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lios fica fendo o que he a agoa pêra a fequiofa terra, qué
né por íèr muita he fobeja , veyo Dalcobaça Gafpar Vaz
cm romariaa noífa Senhora da Luz, & tenda os dedos da
mão direita pegados de nacimento, não podendo por cau
ia deftanatural aleijão trabalhar, que aindaasjuntas dos

mefmos dedos nãojugauão,foy tão pia eíla Senhora, que
tanto que oh ornem lauou as mãos naagoadafonte, afsifi

cou repentinamente faõ da dircita,como o herada efquer

da,em cuja memoria deixou o dito home na fanta Igreja

da Senhora hum braço com mão de pao , &nelle aberto

feunome,&eraem quefoy o milagre. Neftasemmendas
que a diurna Senhora faz em nos , dos erros & defeitos da

natureza,pareccqueeítà como pagando a Deos em fuás

criaturaso cuydado que o mefmo Senhor posem a, fazer

aellacomo diz nos cantares:fem ruga, nem tacha algua,

porque ainda o corpo que em nos he imperfeição , a ref

peito daquellas criaturas,que fiõfòmenreefpirito, corno

os Anjos ,na Senhora quis Deos foffe de tanto valor , &;

preço,como hc.ncliao íer Mãyde Deos , porque nunca
fora cfta,fecareccrà,como o Anjo carece, de corpo, por

onde,ha S.Athanaíjo,que quando no ceo fe ouue de co-

roar tam gloriofa Raynha,que lhe não pode dar o mefmo
ceo outras joyas, outras louçainhas de mais preço, nem
outro veftido mais acomodado pêra tam glonofo a&o , de

efpeótaculo, que o feu mefmo virginal corpo , Sc por ifto

tornou do ceo a alma da celeffial Senhora a buícar tam
preciofi parte de íua humanidade faruifsima , ao Scpul-

Atlna.in chro,pera aparecer com ellanalblennifaçãodcfuaglorio
ho. de nr.

f^ coroação,quc fe fegundo o mcímo fanco Athanalio fen

pfal # 44. te,tanto vai dizer Dauid,que ficou a Raynha à mão direi-

ta deDeos vertida de ouro reluzente , &: de variedade ma-

rauilhofa,como dizer qfoyefta Senhora cm corpo, &: al-

ma tomar poffc de hilgloriofo tronojunto deDeos:d^
do quç
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doqneaindaoferdecarnc & fangueteue neftaSenhora

aparências de imperfeição,antes toy marauilhofo termo*

òc meyo fuauifsimo pêra Deos a fazer mais perfeita, 3c glo

riofa,que todos os Seraphinsjuntos;bemeftâ logo àctca»

tura,q tanta perfeição recebeo de Deos,ainda no corpo,q

laça tãbem que as demais criaturas y né ainda em hú dedo

da mão tenhão hua menor perfeição, qfegundooSenhor

fe paga do bem que fazemos aos feus, então fica a Senhora

moílrandofTe grata aDeos pelo que de fua diuina larguefa

recebeo, quando tambéfua maternal mifericordianosen

riquecc,forão teílemunhas docafo, LuysdaSylua Perei-

ra, António Gomez de Leão^o Padre Sebaítião Goterres,

Gil Lopes.

Contaffe de hita notattel mercê
,
que a Senhora da Lfi^

fç^ com a/anta agoa de fuafonte , em Ima mo-

Iber natural de Setuml.

C A P. X.

V"
Eyo Francifca Teixeira em romaria à cafa denoí-

fa SenhoradaLuz^no primeiro dia de Mayo,na era

de mil quarenta &daus,&: como vieíTe com o roíi

to t odo comido de hum mal que lhe deu,a maneira de no
limetangere,era de grande pejo,& afeo, pera os que cn-

trauão na Igreja o veréna anrreíi
j pretendeo oSãochrif

rão,que então era o Padre freyRaphaelj lançala fora, àm-
ílanciade huasfidalgas,q.ue a hitinhaonouena, laftimou

fe a molher fobre maneira de ver feu defemparo, òc cõ voz
alta diíTe olhado pera a fantifsimalmagê, Virgem da Luz
alembraiuos demi,que tê de voíía cafa me lanção como
miferauel,efta molher fefahio logo da Igreja 3&íefoyà fo-

te como feta ao ai uo, & fe arremefou a agoa cõ hú impem
q logo parecera que outré a leuaua a que fe lauaíTc nella,

cafo notauel , eis que fe acabaua de lauar cõ a fanta agoa,

quando
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quando lhe começao a gritar huas mo lheres que fe ahi a-

charão>molhereftasfaõ,dà graças a Virgem da Luz, vay-

feamolher correndo algreja (vejafíe com que alegria) èc

íepòs ella não foíTemasteílemunhas,que a virão lauar &
íararde improuifo ,que jurarão do cafo, não parecia cre-

diuel aos que dantes a tinhãovifto fer ella aquella* por-

que como fe nunca recebera no rofto magoa,afsio tinha

limpo,& faõ, fez o padre frey Raphael aífento deite tão

notauel cafo, tomandoífe por teftemunhas , afsi as que vi-

rão lauar a molher, queToy hua moça de Carnide, chama
da Ifabel,queeítaua na fonte pêra tomar agoa,&huaGra
cia Francifca natural de Lisboa,que tinha vindo em romã
ria, como também as fidalgas , que eftauão dentro da I-

greja, que era dona Ioanade Mello, &donaInes, &afsi

mais duas donas que tinhão configo, Anna Collaça, &
Leanorde Soufa, &mais outras muytas peflbas que ti-

nhão vifto a molher emferma. Neftetam notauel efpec-

taculo fe virão duas circunftancias, húaemdefcreditode

noíTacharidade , vondoífe fer tam pouca, que aindada

Igreja > queJbte cafa commua a todos , ouue quem qui-

íeíTelançarfoíaamifcraue^aoutracircunftancia, he em
louuor das maternaes entranhas da facrofantaSenhorada

Luz,que né por fe ver Raynha no Ceo triuphante, defpre

zaahumilde emferma , q fe quer chegar a el ia neftavida,

p. Bonai?. védoíFe nifto bé o q diífe S. Boauétura: grade foy para com
vV&nk

°
os miferaueisamifericordiadaVirgéMariacaviuédonef

cap,g# iq mudo,muito mais refplãdeceo em ella efta mifericordia

quãdo fe vio triúphãte em gloria,por onde lhe acomoda o

cõtemplatiuo Doutor a refpeito da primeira mifericor-

dia,aquillo da Igreja,pulchra vt luna,fermofa como alua,

& a refpeito da íegúdamifericordia,eleaavtSol,efcolhida

como oSol,auédo q como o Sol véce a lua cõ fua fermoíii-

rarefpládecete, aísi a charidade q efta Senhora nos mof-

troiiídc
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depois quefeviono Cepcommilauentages, vence a que

no^ teueviuédonaterra,quebaítaua viuerella entrenós,

pêra não fer tão acefa fua charidade, como quando já viu e

antre Seraphins,que faõ as viuas brafas,&: nós os frios fci-

xos,naconíideraçãc diftoferue trazer à memoria,que co

m o Chrifto desfez com a morte a fabrica de íua compofí-

ção humanaapartandoaalmadocorpo por três dias, por

ficar elle depois fendo fó o que fe refizeíle, fem entrarm

-

fo,nem ainda fua fantifsima Mãv, que tinha dantes entra-

do na geração do mefmo filho,fícando nifto comprindo o

Senhor o que tinha dito aos Iudeos do templo de feu cor
l uca * 2Í -

po fantifsimo,queaísimcomooauiade desfazer, afsim o

auia de tornar a reedificar por gloria de refureição; deita

maneira desfez o mefmo Senhor por morte o facro edefi-

cio da humanidade da Mãy fantifsima, apartandolhepel-

los mefmos três dias a alma do corpo,pera que elle fó ficaf

fe fendo o autor da noua Senhora,que auia de ficar intei-

ra depois que a alma fe reuniíTem ao corpo , porque em
quanto cila Senhora poíTuyo fua compoíição natural de-

pays terrenos,como Anna, ôrloàchim, não podia fer ou-

ro fem fezes,de mortalidade,&: penalidade, &. afsim quã-

to Deos mais foy afaftando efta diuinacreatura da terra,

tanto mais nella forão as virtudes &c perfeições ganhando
nouos quilates,de maneira que ficaííe a charidade!, q hoje

temnoCeo,arefpeitodaque teuenaterra tão difTerente

eomo he o Sol da luz do diamante,o ouro da prata, nem o

Verbo encarnado filho feu,fegundo notou S.Ioão Damaforar
*

<5e

cena lhe alargou a poíTe de todos feus thefouros da graça, afumu.

fenão depois que de todo a vio deípedida da terra, que ín-

daque S. Paulo diga que os filhos não faõ os que deué em ;

thefaurarperaospays^ntes or pays pêra os filhos decla-

rou o mefmo Damaíceiío jvte fenão entendia em filho

tam rico por herança r t; ú como era o dtíta Senhora,

que

í.Lor. 12,
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quefòellepodeemriquecera todok, &: ninguém aellcde
tudo iíto fico colhendo,quenãonos fica rezãode nos ef-

panrarmos da noíTa pouca charidade , em qdãto viuemos
na terra,pois ate na da própria Senhora de Scraphins pa-

rece que a mefma terra,por lha esfriar a aífoprauajnem me
nos nos marauilhe fer eíta Senhora emparo de miferaueis,

inda que agora fe veja entre tanca mageítade , pois latem
em fumo a charidade,&. à fua ilharga o Reydagloria,que

Car^.Pct. fe honra de lhe fazer doação de quanto tem, queporiflo

fcrtw.dc a difi'e douta, &deuotamenteo Cardeal Pedro Damião:
tmit.v.rg» ouuimosjò Virgem,porque vòíTo filho, não vos negando
u,s#

nada vos honra.

Como a [anta agpafe^ notaucl benefício^ cmfrey lorge

da Qofla religiofo da ordem deSJiieronymo*

C A P. XI.

NA herade6oj. frey lorge da Coita religiofodeS.

Hieronymo,hora morador no Conuento de Bethlc

hua legoada Cidade de Lisboa,fendo muvtodoen-

te de pedra,chegou a querer lançar hua, &: não pode por

fuamuytagrandeza,eftando poreftacaufa perto de quin-

ze dias fem poder ourinar, com fe lhe aplicarem pera iílb

todos os remédios pofsiueis , veyo por ifto a inchar , & a

cheirar tam mal da ourina 3 que fez defconfiara todos de

fua vida,nefte eftado chegou a noíTa Senhora da Luz(por-

tocerto denecefsitados,emque defembarcam a bufear

feu remedio)& indoífe à fonte,que eftàda parte de dentro

da Igreja , tomou cã muy ta fê a caldeirinha cõ que tirão a

agoa,&cheadellaabebeo,&:logolãçouaourina, em tatá

quantidade,ãj parecia defpedir por ella a vida, &juntamé
te deitou hua pedra da grádezade hubõ pinhão cõcafca',

quafi como caroço de tâmara, qem memoriada notauel

merce,
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merce,mandouengaftar em prata, &:pendurala na Igreja

cUSenhorajútocõ a relação do milagre;de pois no anno

feguinteJhefezaSenhorafacrofantapor meyo de fuafan

ta agoa,outranorauel mercê femelhanreàpaílada, &rpor

fer na mefma matéria feita > dobrada pellosmefmos ter-

mos da primeira^ão trato mais delia, ha coufas que fe to-

cadas não moleftâo, repetidas enfadãorefta he a direréça

que o outro fó daua antre a muíica 3 &: a pratica auifada , q
a pratica não forre fe repitao duas mefmas palauras , &à
muficaeftãolhc bem as mefmas vozes dobradas , ainda a

violla pêra férmais fuaue à orelha, não ha de ter as cordas

íingelas.Com o que obrou a Princeíà celeftial naSenhora

IfFanta dona Maria, quero dar felice remate aos maisef-

feitos mifteriofos dafonte fanta : emfermou a feremfsima

IfFanta de huas febres que lhe vierão a lefpondercm ter-

çãsjVeyodizerporellamiíTa a efta fanta caía o Padre frey

Francifco Foreiro feu confefíbr, religiofo da ordem dos

Pregadores , varão de grandes letras , & Chriftandadc , &:

tornãdofe lhe ieuou em hum barril de barro daagoada
fontedaSenhora,aprefentoulhao reucredo Padre cõfem,

brante,&:moftras de grade aluitre;&cõomefmo efpirito

coque fempre a Chriftianifsima IfFanta tratou as coufas

daimpcrialSenhoradaLuz, com eílemefmo,tomounas
reaes mãos o baril de barro fazendolhe a fefta>que bõs alui

três merece,& podoo à boca bebeohu golpe grande dea-

goa,bu por melhor dizer bebeotodaafaude,porq naquel
le põto fe lhe defpedio a febre terçãa , & entrou em fuaue

cõualecencia,fazédo nifto o Ceo mais de fauor a efta real

Scnhora,do q noutro rfpo fez a el Rey Ezechias, q ainda
ífaiç#

~

q lhe mandou prometer pelo Propheta Ifayas , vida & íau x 4. asg-

4e 5foycompeníTaõde fefogeitaràmeíinhaq lhefizefleo lo'

xnefmo Propheta,q fegudoTaõ mas de tomar medecinas,
parece quebem pagaa faude p que alcança por cilas.

Na-
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Na memoria,que tê qui fizemos dos diurnos eflfeitos da
fantafonte , bem emxergamos como a gloriofa Senhora
os obraramuyto conforme ao humor,&: cõdição deDeos
feguindo na operação de todos, o ordinário eftillo que el-

le Senhor noííbleuou em quantos fez miraculofos,que

foy obralos fem meter niíTo muita fabrica, antes com táta

facilidade,como fe ella fó foíTe a circunítancia de fe faze-

rem,& nãoa virtude da omnipotencia,quemor facilida-

*
cg%5

' dcque receber íaude bebendo 3goafria?ou banhandoíTe,

& refrefcandoflenella? de fer efte termo facilifsimo , veo

Amam a fombar de lhe dizer o Propheta Elifeo que fe foí-

fçlauarno Iordão,&:que fò com iflb ficaria faõdefuale-

prajeíle heDeos,que por náo parecer que nos vende o q
nos faz,danos as mercês, &: os bés,comopordefdé, afsim

nos deu todaa machina do vniuerfo de hua palaura que
juáic. 7 . diíTe,deunos a alma de hum bocejo, as frutas da mefa, as

flores dos prados,as fearas do pão,nos dà de hum grão pri

meiro podre na terra,ou dehúasrayzes nella fepultadas,

afsim mefmo com os teftos de hunscantaro$ quebrados

deu a Gedeon a celebre vi&oria dos Madianitas , & por

meo das vozes do pouo,& trombetas dos facerdotes , deu

a Iofue aHierico,& finalmente aBitulia a liberdade pello

braço feminil de hua Iudic.E o que he mais,qué fe dà o tal

Senhor por muy agrauado de Moyfes, porque quis fazei;

com moftras de poder o milagre de dar agoada pedra no

deferto,qucria Deosfe fizeffe efta marauilha,comamef-

ma facilidade com que Moyfes podia dizer ao rochedo,

em nome deDeos te mando que lances de ti agoa, q por

iflb lhedifleo Senhor que fomente falaíle apedra &que
elia-danade fv copiofa corrctedeqbcbeíle todo o pouo,

mas Moyfes como defeonfiado dehum penedo dar pello

que fe 'he difeíTe, tomou hua vara.& com ella lhe deu duas

ou três vezes,confiando mais do açoute que das palauras,

acabaf-

lOÍuc. 6*

Exod.



Do apare/cimento de TS^iSenhora da Lu\. 89

stcabafle com a pedra fizcíTc o que ellcpretédiaauerdeU

lajdiftofe enfadou Deos muito, ao que acode Eugubino

arrazoando cm fauor de Moyfesdefta maneira. Eu cuydo

Senhor que mais honra ficou fendo vcíla fazer Moyfes

com hum leue toque de vara, que húa feca penedia Jan-

çafledeíi agoa,do que fora fe lhe falara em voflb nome,

porq palauras eftão muy acreditadas na Efcriptura , pois

vos com palauras fízeftes tudo quanto ha , Elias com pa- «

laurasfezvirofogodefuaefphera abrazar o facrificio>q 3* Rc S-8«

catinhanaterra,osfantos falando aosmortos ,os refuci-

tauão,& fe aos penedos , faziãonos cõ ligeireza mouer de

hum lugar a outro,por onde fe Moyfes diíTera a pedra, em
virtudede voíTonomequefeabrifleem fonte, não eraja

de tanto efpanto pêra os circundantes , &: ficauão fendor

verem que acode hum penedo ao açoute,&: toque de húa
vara,antesao contrario imagina o mefmo Eugubino, que

Deos refponde,porque tudo pode quem tem vara , &: né

tudo acaba quem íó falia, que ate o próprio Moyfes , em
quanto vzou de palauras no ^Egypto, nunca negoceou,

nem acabou nadacom cl Rcy,&Corte;& tanto quealçou ,

vara,& vzou della>leuou o negocio a tudo que quis, tê che

gar a alterar os elementos,& meterem aperto , &: afom-

bramento tê apropria naturezarporiííb bem fundaDeos
fuás queixas contra Moyfes,pois quer cõ vara fazer o mi-

lagre,querendo o Senhor fe obraíte com toda a facilidade

de palauras.-mas como logo fe Deos eftaria recreando em
verfuaMáyíàntifsimaccm menos agoa, que a demeudo
borrifo abriros olhos a cegos,& dar faude aleijados, com
fó meterem os pês &: mãos na fonte, & fazer arrançar a,

infermidade das entranhas de muitos, comhum trago da
mefmaagoa , pois não ha mor termo é/t facilidade em o-

brar grandezas,do que heeíte, ôdiecafo, certo de bem
coníidecação, que queira Deos que fe dê vifta a cegos,

M deftie-
f
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deftreza de pês aentreuados,faude a enfermos, compóu
co mais de hua bochecha d agoa. Ainda que como diíle

fantoHefrem,maisfemoftraDeosgrande,quandotiraas
coufas donde fe menos efperão, que quando nolas dàda-
quella parte donde as aguardamos. Se tirara o talento , Sc

preço neceflario perao reígate do género humano do the

fourodadiuindade,dandoliberalmenteperdão,qtiemiiy-

tofazia?mas tiralo como o tirou de hua humanidade fi-

xa, &c encrauada na Cruz,ifto he o que efpanta,fe aconuer
íaõ do mundo Deos a ouuera pellas armas dos He&ores,
dos Achiles,Vlifes,Pirhos,&:Menelaos , ou pela oratória

dos Tulios,dos Demoítenes^dos Péricles, dos Licinios,

dos Demades,quemuito?mas meter o Vniuerfo debaixo

do eftendarte Real da fè como Pedro , o Simáo , o André,

&c outros peccadores ate doze,he a maraui lha , os Troya-
nosnâo fe efpantarão da innumerauelfoldadefcagrega,

que fupitamente deu fobre ellesem hua noite , pois bem
fabião qual poder era ogrego,masdeverc , que todo eftc

poder fahira de humemmadeirameto chamado dos poe-

tas caualodepao, que ardiíoíamenteos Gregos deixarão

nos campos Troyanos. Quem feauia de arrecear de hum
animal fingido de pao?quem auia de temer que ellelançaf

fe,& defpediíTe de íí,o poder baftante a deftruyrTroya em
hum hora?E quanto diíto menos fecuydaua,tanto depois

que focedeo,ficourezão à fama pêraem todas as idades o

inculcar por nouoefpanto, & ardil ; quemàfemelhança
difto não ficara efpantado, confiderãdoquede douspaos

cm Cruz que Deos leuarítou no alto do monte Caluario

(fabrica tam piquena)íahio o esforço todo da miliciaChri

ftãa,osinuenciueis efquadrõesdos mártires , os dos per-

feuerantes confeííores, os dos penitentes Heremitas , os

virgineos choros das cândidas, &" puras donzellas> que o

mundo afombrarão;0 inferno desbaratarão , &: por fim

tomarão
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tomarão,& ouueráo pôr fua a íuprema Cidade de Hieru-

falem Celeftial.

Afsim mefmo fe Deos lançara feu filho Chrifto Se-

nhor noílo , que no Euangelho chama grão de trigo,

cm hum campo de terra mimofa, Sc bem beneficiada,

nãoerademarauilhar fruclificar , &: dar gloriofofru&o,

pois todo o laurador o colhe, quando em femelhante ter-

ra faz fua fcara, mas que cava o celeftial grão entre efpi-

nhas,que lhe dauão pelo alto da cabeça, &: que nellas fa-

ça o deuer de bem cultiuado grão,he o efpanto todo, pois l is. 8.

jà o laurador Euangelico fe queixaua , que lhe não dera

fru&oafementeque cayra entre as efpinhas , &elleque

diftb fe não efpantaua,pois cilas a afogarão: da mefma ma-
neira fica em matéria de grande gloria de Deos, que no

meyo de viuas pedras fizçífe com quegloriofamanteflo-

receífe outro grao,como hum protomártir Efteuão , ten-

do o mefmo laurador feito queixume das pedras, que por

falta de humor lhe não foiiberao dar logrado o feu pão,

pois nas viuas chamas,também hu Lourenço fruótificou,

que não foy defigual matéria de efpanto , por vermos

que Sanfaõ , quando quis deftruyr as fearas dos Phelif- lúdlc^í'

teos,lheateouo fogo por mais fácil remédio. E profe-

guindo mais na matéria , feDeos de hum viuo mármore
tirara fogo,não fazia muy to, porque càvemos,que quan-

do he ferido com o carregado golpe de íi o fentila, defpe-

de, &: lãçaemfrifcas,masquãdo Deos tiraíTe delle agoa,

emtão ficaria i'azendocoufanoua,pois nunca vimos q fei-

xofoífe tão brado q fe deftilIaffe.Quehú idropico,q rece

b.a melhoria abftendoífe de beber agoa,parece q ha peraif

focaufa,q pondo a boca a bica de hua fonte receba faude,

nãohafenãoleuãcarasmãosao Ceo dado graças ao obra-

-dor da marauilha.E eu cuydoq toda a caufaporq Deos to-

ma meyos fracos, òc ainda cõcrarios pêra obrar femelhãtes

M z
,

grande-
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grandezas que fecftãovendo na experiência da mcfma a-

goa,porque fe corre por antre os lizos feixos, ou polia foi

taarea,vem a beberfe em toda fua pureza, &: propriedade»

poisafsicomoofeixoporondecllacorrejhe nãopodea-
pegar algúa de fua propriedade pela defpedir logo de fí,

defla maneira , nem também a deixa comunicarlhealgua

das fuab;por onde a agoa que nafee em pedras,he a milhor
quehaperabeber,porque nem tomadoutrem,nemdàdo
feu,mas afsim como he,íe mete &: recolhe na fonte dõde
atirão,oquenãotem a agoa que vem por pês de aruores,

rayzesdaseruas,ou minerais,quefempretoma daconuer

íàçãodehúa,&: outra coufa,vindo daqui a fer, ou falobra,

groflà^uem fabor defgoftoza, por íemelhante rezao , fe

Deos nos comunicarafeusmarauílhofoserTdtos,&mira-

culofas obras por meyos poderofos,&; pêra o mefmo inté-

to acomodados nelles ficaua muita parte da gloria , & hõ-

rado mefmo Senhor, porquanto nos podia parecer que

auia tanto poder nos taes meyos , pêra poderem comuni-

car virtude aos diuinos,& miraculofosefTcitos,quantotã-

bem nos taes effeitos necefsidade dependerem deites mef
mosmeyos,& comodefta maneira ficauãoasmarauilho-

fa$3&: fobrenaturaes obras ao noífo parecercom algua mif

tu*a de termos , bc claufohdades humanas,afsim nos [não

podiao ficar fabendofò a virtude diuina,mas femprecom
al^um fabor da humana,ou danatural,oqueflca não po-

dendo fer quando as taes obras Deos as faz por meyos

muy defproporcionados delias* que então nunca fe lhe po

de dar outro autor fenão o Senhor que as obra^fenidepé-

dencia algua doutrem > vemos qi.c pêra Deos fazer ma-

rauilhas no JEgvpro , tomou por meyode d^ obrar hum
Moyíes fanto>hiím Aram eloquente, toma os a&iuos ele

mentos,& que quanto eftes meyos forão antre fipodero-

£os 3 tanto Deos ficou perdendo o feitio de todas as obras,,

que
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que por ellcs obrou,porque Pharao , que era o que Deos

pretendia render,atnbuhia ao mefmo Moy fes como aMa
gico,o tornarenfe as agoas em fangue, o ar em moíquitos,

o poda terra em raãs, os Iíhielitas não ficarão tarnbem ti-

rando deftas marauilhas tanto o poder de Deos , que de-

pois não vieflem,como vicrão, a negar que foraelieoque

os tirou do iEgypto, fazendo fefta ao bezerro falfo Deos

j£gypciano,dizendoqueelle fora o Deos aquemdeuião
fua liberdade,& na enuolta do bezerro (como querem al-

guns eferiptores) metiao também a Aram , queporiflb

nãodifTerão,efteheoDeos,maseftesfaõ os Deofes, que

nostrouxerãodo ^Egypto,por onde quando o verdadei-

ro Deos &Senhor,ouúede íêgundar nos milagres, &: ma
rauilhas,diante da mefmagéteIfraelitica,jànão quis por

inftrumento,mais que fomente húa vara, comcllafazn»
mar firme palTagem pêra o pouo, faz fayr agoa da pedra,

& chegou a não querer vfar,nemaindada vara, fem ella,

&fem outro algum fauorhumano,ou natural, lançou do
ar nas mefas>& tendas líraeliticas as perdizes, as codorni-

fes,nos limpos campos copiofifsima quantidade de fibo-

roíifsimomanà, porque com tal modo de obrar maraui-

lhas atalha Deos ahum penfamen to humano não defuai-

rc, & và perdidamente bufear outrem,que não feja o Se-

nhoria quem dé por ellas as merecidas graças, & diuinos

louuores,&: pêra efte intento do Criador , nenhum meyo
ha milhor que a agoa, que como, nem no púcaro deixa de
fy (por mais que eftejanelle)íâbor,ou cheiro , por ter cila

natureza de yfenta,afsim nem nas marauiíhofas obras em
queellaentrar poderadeixar coufa , que inda cheirea

roubo dodiuinoíouuor, mas afsim o deixaraem
fcuvigor,como deixa a flor a quem

banha,&iegaopè.

M 3 D A



LiuroSegund^

Da real coroa de nofsa Senhora da Lu% ] çjr dos mila-

gres que por ella/e obrarão em algús enfermos,

que principio tiuerao as coroas r^aes.

H
C A P. XII.

E tam digna de rcfpeitoaimperial,&:fagrada coroa
da noíTa gloriofaImagem da Luz

,
queouueeu por

indecencia cometidacontra ella,porlhelogo a pe-
na^ fem que primeiro a cmfayaíTe em outras coroas. Por
ifíb trataremos do principio delias , fazendo efte pê atras,

mais por fazermos rcuerencia,& corteíia à coroa fanta da

«aí!.

1

i f celeftial Raynha , que por effeitode moftrarniíToalgua

curioíidade. Celiohiftoriadorgraue,&curiofoemdeicu-

brir antiguidades,quer que Prometheo folie o primeiro

inu£ntordacoroa,&:aoccaíiãoquedizteue pêra a inuen

tar,miítura de húa fabulapoetica;porque Prometheo,foy

o quediíl'eaIupicer,comoeftaua determinado pelas par-

cas,que o filho de Thetisfoíle de mor potencia quefeu

pay,&: como Júpiter trouxera intento decafar com amef
ma Thetis,tomouporaluitre o que lhe Prometheo diíTe,

pois vio o perigo de que efeapou com fe não celebrar o ca-

íamento(auia elle por mal feu ficarjhe outré, ainda que fi-

lho por íuperior ) remunerou Iupiter a Prometheo efte

feruiçoque lhe fezliurandoodas cadeas em que eftaua,

pelo antigo delicio de furtar o lume ao Sol,porem pela lé-

brança defta mercê que lhe fazia da liberdade , mãdoulhe

Iupiter meter no dedo hum anel de ferro, que foy mudar-

Iheperaodedo.osgriihõesdos pês, em quantidade mais

pequena>emíígura 3& forma mais abreuiada, &: indamais

aiicía]gada >ÔL dizem que daqui tiueráo principio os anéis

que hoje hus trazem po.rgala , &c outros pelo intéro defe

inoftrarem obrigados , & catiuos > mas os cães táo fáceis

í IA faõ
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faõ em fefoltaré da obrigação de quéos prende , qua fá-

cil he de trazer no dedo o grilhão de ouro,ou prata com q
feobrigãojã jà a cfha facilidade parece q aludiaDeos, qua-

do Lalando do pouco caio que rara dos que o nao quile-

rem agradar, diíle que fe Iechonias também foííe defees,

queafsimo defpederiadefi,como oaneldo dedo.Quan-
do Prometheo fe vio com as cadeas, &: prifaõ comutadas

em humayrofo anehpòs huacoroana cabeça auendofe

por viótoriofo,cm nãofer caíligado cendo(ao parecer poe

tico)peccado tão grauem ente,& logo nifto moftroubem
fergentio,pois oChriftão por melhor forte hà padecer ca

as penas da culpa, que não deixalas pêra a mo* alçada do

fupremoIuiz 5 íabendo quefò Deosíabe>&: tem mão pêra

darcaftigo 5que pelo elle querer dar grande aos filhos de

Eli,permitio que não deíTcm elles polia reprenção do pay, i.Reg. sq,
1

aduertindo ali o texto fagrado,como fora ifto, porq Deos
mefmo os queria cafeigar , que o caftigo que podem dar

os homens,he hua fombra do que Deos fabe dar,& por if.

fo pode o Chriftão coroarfle de alegria , fentindo queca
padece^ não ganhar efperanças de triumphar na outra

vida,quandoneftaquifertera coroa de bens temporaes..

Nas deque vamos falando toca o mefmo Celio outra o-

pinião, que affirma fero primeiro que as intientou hum
homem de Grecia,chamado Efteuão, ficando em diípu-

ta fe tomou a coroa o nome do Autor , ou o Autor o no~

meda coroa, porque o nome Elteuáo,quehenomegre--
go,o mefmo íigniflca que coroa,como feipio , que em ia-

tim quer dizer cajadojdizéalgunsqdeíte tomou o nome
Scipião Africano,porq feruio ao pay velho de feu encof-

to,&: outros dizé ao contrario,que porq Scipião feruia ao

pay de bordão,por iíTb os latinos derão o tal nome ao cajá-

do:tãbem baque afrirme,q o PatriarchaNoe/orao q inué

touacoroareynando em Italiadebaixo deftenome lano,

M4 que



Uuro Segundo^

B€rofoJi/que%nificaomcfmo,queIain,quehc vinho, & que de-
»•* *« pois de fua morte fe lhe fez hum temp lo na mefma Itália,

^íib.Te ondeie lhe fazião particulares facrificiosofferecendolhe
«"g»n- juntamete,pão& vinho,comoaautor deftas duas coufas,

^a
";

lit

que tantoos homens tomarão porfuílenraçãodavidahu-
mana,ainda quer mais Fábio Pi&or,quedas portas, &: fe-

chaduras foíTe o mefmo Patriarcha autor, cftenden-do o
nomedelano,alanua,queem Jatimhe o mefmo que por-

ta,&; porque a inuentou , fícoulhe delia o nome, & bom
fundamento,temPiftorpeLafua imaginação, pois quem
foy oautordopãojbemcraqueofoíTetambemda chaue,
pêra que logo iníinaífe a fe enceleirar , &: fechar, &: o que
também foy caufa de auer vinho deífechaue às portas das

cafas, onde fe bebe fem ordem.

DamolherdomefmoNoe ouue também opinião,que
foraaqueinuentaraaCoroa,&:faziãonafera Deofa Iuno

Calimac. a qUemagentilid3dealeuantou,eftauana infigneCidade

Tercui.in de Argos,em Grécia. Nào contradiz a nroo que outros
jratiuu.de diíTerão,queá Deofa Veíla fora a molher de Noe, & ou-

«aplr*
trosaDeofaIfis,poique como toio* eítes nomes íeno-

mcaua Iuno: Afsicômo auendo hum fò Hercules os anti-

gos fizerao com que ouueí7
.^ tantos na nome quantos fo«

rãoo^ que em esforço,& armas íeafcmelharãoao Theba-
no que fingirão porfilho de Almena, &Iupiter, aquém
fò (comoengenhofamente trata Plauto) coube por pro-

priedade fer Hercu!eS;fçnd : o nome nelle próprio,& nos

mais ap'ellatíuo,Mas todas efíás oniniões faótamcheas de

fingimento,como também o hc dizer Hefiado, queapri-

Hcfr inriv meiramoJher que no mundo ouue fora Pandora, &a pri-

r.uácribf- rneira que inuentou a coroa, que logo Teituliano duuida

&dK$!
raí

deauer,nemaindaem al^íía Eícriptura tal nome demo-
lher,por onde emrricndando Tertuliano ao gentio poeta,

Heíiodo, diz derta maneira ,,lvIoyfes Profeta paftor, não

paftor
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paftor poeta, nos defcreue a primeiramolhernoíTamãy

Eua, fazédo a primeira coroa que ouue no mudo naquel-

Ias palauras,confejerunt folia ficus & fecerunt fibi perizo-

mata,porqaepcra feEuaveftir de folhas de figueira , co-

mo aqui diz o tcxto,era neceflario que as fizeiTe primeiro

em coroa pêra dar volta ao redor do corpo, E por me pa-

recer eftaconfideração de Tertuliano digna de nos ficar-

mos comella,afsimporferizentade fabula (o que não te

as outras opiniões) como por quadrar mais com a rezão,

que parece cftar dizendo > que aquella primeira Raynha
dovniuerfofoííeaquc tiueíTe a primeira coroa. Doutro
modo não ficauão as coroas íendo gémeas com a dignida-

de real dizendo Plínio que logo com o Império nacea co
roa,como nacejuntamentecom a romãa.Por iíTonãoha

pêra que nos detenhamos com o que diz Phcricy des, que
Saturno foy o primeiro coroado, nem com o queafirmou
Diodoro , que Iupiter o fora depois que vefíceo aos Ti-

tãos,aísimnãoha pêra que dar credito a Theneoquãdo
diz que o banquete foy o primeiro lugar onde fc fez,& pòs
a primeira coroa,mas fiquemos como penfamentode fer

Eua a primeira coroada, pois na terra foy a primeira Ray->

nha. Efe entre os hiítoriadores humanos ouue algum>

que com mais fundamento faíaiTenefta matéria, foy Va-
leriano>p(>rque diz que a coroa fe inuentou da diadema,

que antiguamente era hum fendal,que os Reys & fenho-

res traziãoenuolra na cabeça, peramoftra de eminência
&: dignidade, & daqui foy o engenhohumano inuentan-

do vários géneros de coroas , pêra queas obras em que os

homens íe aíinahiíTcm tiueílem premio& remuneração,
pois ncnhúafatisfação íe podia dar melhor apeitos genc-
rofos, em paga de eftraragemas* &gloríofos feitos, que
hua iníignia de grandes, & hum final real de fuperiorida-

âc.E entre as muitas coroas quefe inuentarão , as princi-

Mj pães
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pães forão as feguintes>Gemmatas, Áureas, Vallares,Mu-

rales, Roftrales,Ciuicas,Triumphales, Gramíneas. A triu

phalfedaua ao Capitão , que triumphaua coma folenni-

dade requiíita,a Gramínea cofturnauão dar os cercados,

aos que.os tinha liures do cerco, como fe deu a Quinto
Fábio Máximo na fegunda guerra púnica, por ter liurado

a Roma do cerco de Anibal , a coroa Ciuica , fe daua ao

que HuralTe ao Cidadão Romano da morte entre os inimi-

gos, faziaíTe de folhas de carualho,Vallares, ou Caítréfes,

merecia ao que primeiro peleijando entraua no arrayál,

ouvallo dos immigos,& a coroa Murales tinhaa o primei-

ro que íiibiffe o muro dos contrários, efta era de ouro. E
como a inuenção das coroas íoíTe tão aceita , como ellas

próprias pêra ornarem honrosamente húa peífoa,ouue a

Igreja Catolica,que lhe não eftaria mal , ou fó delias , em
feus filhos, &: afsim as põem nas cabeças , ainda das Ima v

gês daquêllesq mais càfeafsinalarao-noferuiço de Deos,

por quanto o tal ícruirhe reinar, & com mais fundamen-
to põem coroa na Imagem da Virgem SenhoranoíTa,pois

por todos os títulos fe lhe deue,pormãy de Deos,por Ray
nha dos Anjos,por Senhora dos Martyres , & por fanta

dosfantos. E ainda fazendo difeurfo pelas mais coroas,

em quem melhor que nellapodeeftar a coroa triumphal>

poisfòo feutriumpho foy trafordinario? a quemfedeue
acoroa Gramínea fe não aquém nos Hurou do cerco, em
que nos tinhapoftoo príncipe das treuas,que foy a glo-

riofaPrinceza , pondo ainda comfenhorioopé fagrado

fobreo tal imigo ferpente antiga? aquando não dermos
atamceleílialprote&oraaoutraCoroa, que chamamos
Ciuica,nãoferàporqueellanãodefendeíTe, &: ajudaíTea

tírardamortea todos os Cidadocs, quchojereíidemna

fuprema cidade da gloria,mas porque he de folhas de car-

ualho , & por iífo imprópria pêra íe por em cabeça onde
fò
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fòtcmlugarascapellasdas flores, que os Anjos colhem

do jardim do celcftialEfpofo,&: por iftomefmo as coroas

Vallares,as coroas MuraÍes,como todas as que ha imp#-

riaes, tem em tão fagrada cabeça,pouco lugar,pela ter to-

mada com muito ar, &; graça a aureola de Virgem , ôt ain-

da,fegundo a contemplação de Doutores outras diuerfas,

como faõ as coroas com que os Theologos dizem , eftão

noCeo ornados os Martyres,as Virgens, Sc os Do&ores»
quecomonagloriofa Senhora fe confiderem todos eftes

grãos de dignidade ,afsi também juntas as coroas de to-

dos elies.

Trata/e particularmente da Coroa de nojfa Se-

nhora da Lu^*

C A P. XIII.

CHegandojàao particular da fagrada coroa da ceie-

ftial Senhora da Luz,não nos confta , que aparecef.

fecomeila,aindaquehahum milagre feito no anno
de mil &. quatro centos òc fefenta &: cinco,dous annos de
pois do marauilhofb aparecimento, quejàfaz menção da
coroapor fero milagre obrado porella, comofeveràao
diante.-mas nem iftohebaftante conjectura pêra cuydar-

mos q apareceó a gloriofalmagé cõ coroa>pois neílesdous

annos lha podia dar algum deuoro , comofabemos , que
também elRey dõAfonfo quinto, mandou dar vinte cru-

zados pêra fe fazer âmefmalmagé fagrada húveftido , na
quelle tépa era ifto dadiua real,parecédo nefte, efmola de
home comu,mas afsi era então gala dePrincipes , o arbim
que hoje,nem muira da gente montanhês quer veftir , por
andar a feda nefte noílo tépo tãto de mõte,como de Cida-
de, 6c não mais deCorte,quc dakiea, né tambem Cci dizer

de
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de certo fe a coroa com que a diuina Imagem foy entra*

guedos Clérigos aos noílos reiigioíbs, eraa mefmaque
na dita era fpz o milagre , íopofto affírmarquea Senhora
IfFanta dona Maria deu a facrofanta Raynha da Luz hua
coroa de ouro mocifíb,de forma & feitio imperial, &: ou-

tra do mefmo toque,ao Santifsimo Sc jdulcifsimo Menino
IE S V, que a efclarecida Senhora tem como filho aga-

falhado em o braço efquerdo,& o que mais he pêra notar,

com muita íuauidade deefpirito , que fendo eftafagrada

coroa feita pella medida da real cabeçada Angélica Prin-

ceza daLuz,queemboa porporção,náo podia fer mayor
o efpaçocircular,queheo que da coroa entra , & encaixa

na cabeça,do que pode fer hum comum barcelecc, ou ma
nilhade ouro,pois o fagrado rodo da San&ifsima Imagé,

comojà diífemos,nao he de mayor grandeza da que pede
porporcionalmente,hum corpo de palmo)com tudo, afsi

como fendo efte o fanto rofto,a Senhora o faz (da manei-

ra quejàeíta dito)proporcíonadoaocõprimentode dous

palmos de corpo,afsim tem feito,quc a lua imperial coroa

íirua a outra Imagem, em duas partes mais alta que ella,

confideraçâoem que deu o Padre Frey Efteuão Eftaço, cu
riofo na arte da prefpecHua,& foy efteo motiuo que teuc,

eftà na mefníacafa de noíTa Senhora da Luzhúa Imagem
quaíi de quatro palmos dealtura,q fcruedehirem híí an-

dor na foléne prociíTaõ,q todos os annos fe faz na feita da

cafa,q he a 8. de Setébro,a efta Imagé fe poé,pcra o orna-

to do dia amiraculofacoroadalmagéfantadaLuz, &tã-

bé lhe cae,& tátoem cõpaço &. medida lhe vé^como fe pê-

ra eiíâ,& não pêra outra Imagé de menos eftatura fora fei-

ra êdaurada,& ainda mais que a coroa^na era de itfoj. lhe

deuPcro Furtado deMédonça, de feitio,nos parecia de tá

tagrãdeza,tédoa nas mãos antes qfepufeífe na efclareci-

da Pnncefaque Martitn de Crafto de Rios o mefmoque
a trouxe
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a trouxe a ofFereccr â Senhora,duuidaua fe fe tomara bem
por ella a medida, &. os Padres todos que nos ahi achamos

deziamos,que era impoísiuel fazer tão grande coroa alma Pctr.Da»
r

gem de tão abreuiada quantidade, mas pondofelhe ficou- de natm|i?

lhe também qne logo moftroufer'aquella Senhora de que

diífe Pedro Damião , que nenhúacouíaporgrandelhc

deixara de fazer, não como Dauid que deixou depor as

armas de Saul, por fer piqueno pêra ellas,mas ate o ícr ini

menfodeDeos , fe oelle pudera transferir noutrem , ca-

hira também neílaSenhora,como diíTera S. Dyonifio,que

fòcomtemplandonella agraça , lhe vio tantos geitos de
Deos,quefe afê,o não defuiarâ,dizel!e,que portal aado
rara. E vindo a tratar dos marauilhofos effeitos dx coroa

fanta,foy humaquelle milagre quediíTemosfizcra,na era

de mil &: quatrocentos &fefenta & cinco, em hum filho

de Dona Branca natural de Lisboa , queeílando à morte
fem ncnhúasefperançasdevidafcveyoamãyporelleenl

romaria a noííà Senhora dâ Luz tam agonizada como po
dia eftar a Raynha Vafte , ao rempo que el Rey Afuero a

defpòs da coroa, &: eirado de Raynha, pois Iob não ante- Iob/í?;

pòs a perda dacoroa real,a perda dosfilhos,antes ouuejq

dos filhos era de mor fentimento,dizendo na falta delles:

defpojoume Deosdeminhagloria, 3c tiroumea coroado
minha cabeça,q em ofânto paciéte não fazer eílas queixas

na ocaíião em q lhe tirara Deos o eftado , &: a coroa real,

quis moftrar que não era eíía a coroa de que ellefentiaa

perda , mas a dos fi lhos por fer a com que mais fe coroaua

de gloria,& alegria r depois que a mãy do filho enfermo
foube apreíèntar à fanta Imagem aslaftimas em que ficaua

fe o perdia, pedioao thcíoui eiró lhe deíTealgua relíquia

da Senhora, porque tinha fê que leuandoa a feu filho teria

faude}daualheo thefout eiró hum ramalhete de flores de
prata que na mão direita tinha a gloriofa Senhora, mas.

ella
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cila diíTe,& com inítancia lhe não deíTe fenão a íanta Co-
roa,que logo ao outro dia a tornaria com hua boa cfmo-
la,othefoureirolha deu,&: indoíle com ella pêra cafa tam
confiada na virtude de tam fanta relíquia,como Ghefi hia

no cajado de feumeftreElifeu , pêra com elle refuícitaro

defunto a que o mefmo fantovelhoo mandaua,acha o fi-

lho tirando,& jà cm agonia da morte , vayfc a elleamãy
com eftremada fè dalhe a beijar a coroa , poéiha na cabe»

ça,&encontinenteaquellequejàchorauaõ por mortoa-
brio os olhos como viuo j falou como faõ , aleuantou as

mãos ao Ceo, como agardecido>&:finalmête com tão per-

feita faude ficou que logo na meíma hora pode yr com a

may a noíTa Senhora daLuz, a darlhe igualmente as graças

detamnotauel, &: extraordinária mercê, deixarãoíe ficar

huanouena na fanta caía , onde fe fezafiento do milagre

na forma q achei eferita, &he a feguinte, aos 16. domes
deAgoftonaera de noíTo Senhor IESV Chrifto de mil

òc quatrocentos òc fefenta &: cinco, mandou o Senhor
dom Afonfo Nogueira , hora noíTo Bifpo da Cidade Lif-

boa ao Doutor Gomes da Cofta feu Vigairo, que exa&a &:

pifquifadamente tiraíTe inquirição, de como dom Lucas

filho de dona Branca Pereira, molher que foy deDuque
AluresGiraldo,alcançou faude tam repentinamente, &c

chamando diante de fia dita dona Branca, &adomLu-
casfeufilho,maisCaterinaFrois, &SuzarteNunez , fuás

criadas, &: Gomez Lopes, òc Simão Frade, òc António

Merciana,feus criados,afsimmaisaoDo6tormeftieIoão>

queeraoFifcoquecurauaodito dom Lucasacadahum
cm particular fez perguntas no cafo, & pellojuramento

dos Santos Euangelhos que tomarão , dúTerao todos co-

mo teftemunhas de vifta,que dom Lucas feleuantarafaõ,

&bemdefpoftodacama em que cítauaauiadous meies,

tanto que fua may a dita dona Branca Pereira !hc pofera a

Coroa
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Coroa de noffa Senhora da Lnz na cabeça,afsim mais dit,

lerão que ao tempo que lhe pòs adita coroado Lucas feu

filho eftauaempaílamentojàcomcandeanamãoj &: fen-

do chamado ao mefmo teftemunho Vicente Serrão , que

a cite tempo feruiaa thefourariada hermida de nolTa Se-

nhora da LuzjdiíTe pelo mefmojuraméto dosfantosEu^

gelhos , que era verdade , como húa dona chamada dona

]3ranca,fora com muytas lagrima^ pedirlhe algúa relíquia

de noffa Senhora da Luz 5& que dandolheelle hum rama-

lhete de prata>quea Senhora tinha na mão,o nãoquifera,

masque forçadamente lhe auia de dar a coroa da mefma
Senhora , porque tinha fé fe aleuaíTe a hum filho que ti-

nha à morte que logo fararia^ afsimmaisprometeodea

tornara trazer ao outro dia^omhuaboaeímolaj&defta
maneira lhe deu a dita coroa,pelo que vifto o dito deftas

teftemunhas,&eftarprefenteofobredito dom Lucas faõ

& bem defpofto tendo eftado tão mal , julgou o Senhor
Biípo , que iftofora milagre 3 Sc afsim julgou o mefmo o
Dou&or Gemes da Coita: cuja inquirição me ficou em
meupoder 5 dondetresladei efta memoria, peraaífentar

no liuro dos milagres de noífa Senhora da Luz: O que
fez eíleaífento/ovocapellão que a eftetépo era da fan~

ta hermida de nofla Senhora da Luz , chamado Efteuão

dePina,que como homem curiofo ordenou huliuro,que

tenho em meu poder,dos milagres aprouados,quenaquel
les tépos obrou em os enfermos a facratifsima Senhora 5&r

foy peia mim hú grade, &preciofothefouro achar efta me
moriana forma em qeílàautética,afsi por poder efereuer

mais fobre o feguro os milagres da gloriofa Raynha,por fi

quar em parte tirado a queixa qcõ magoa minha trazia da
quellas primeiras teftemunhas,q por íitiuerão as maraui-
lhas da admirauelSenhora em não as entregaré àmemoria
daslecras,peraq é todotepotiueilcaMaydeDeos.de feus

deuocos
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dcuotos as graças de tam notaueis benefícios, pois as mer
ces ainda que antigas pela ydade,nãoprefcreué no direito

que tem de ferem agradecidas , & eftimadas; masjàfoy
queixa antiga de SJíidoro,que menos feobrigaua a corio-

lidade humana das coufasdiuinaspera asfa?erpcla hifto

ria eternas, do quefcpenhoraua das obras dos homens,
pêra as não deixar paílàrfem que as não fixnflc na perpe-

tuidade,por meyo dos chara£teres,&: bé fe deixa ver, pois

de muito poucas hiftorias humanas fe tem perdido, nem
ainda a circunftancia das horas, &: dos dias, como da toma
dade Ceptatemos,nãofò quefoy no anno de 1414. mas
também hua quarta feira, antesdoSol pofton. de Ago-
fto, &afsim difcorrendonòsporaquellas coufasquefaõ

mais tocantes a noíTa nação Portugucza, & pêra faberde

maisgofto, também achamos cfcripto , que no anno de
i437.foyoIncanteD.AnriqucfobreTangere,&:fenosap5

ta o mes, quefoy Iunho,& o dia q foy atresde Iulho, &: q
no ano de 1435?. foy abatalhaDalferobeíra,hua terçafeira

aos2o.dias do mesdeMayo onde foy morto o Iffante do
Pcdro,& como no anno de 145 8. Partio el Rey dõ Affori-

fo de Lagos pêra Alcacer,i 2.de Outubro, &: o lugar fecõ-

bateo a 17. do dito mes,&: aos 18. fe fez cl Rey de porte, em
huaquartafeira,afsimmefmo temos q no anno de 147 1.

dia de S. Bertholameu,a24. domes de Agoiro fe tomou
Arzilla,logo dahiatres dias fe tomou Tangere. Tambc
no anno de 147 j. entrou cl Rey dom Afonfo em Caftella,

a 10. dias do mes de Mayo,& fe chamou Rey de Portugal,

& de Caftella,& não fó neílas coufas em que parece yr em
fua conta,&: pontualidade algua circunftancia necelfaria

às hiftorias queastratão, mas inda noutros,em quefò fe

enxerga conoíidade,ouue em fe apontarem tanta íuper-

ftição,&miudeza,como parece na memoria que fe fez da

partida da IfFanta dona Iíabel filha do virtuofoRey dom
Ioão
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IoàoperaBorgonhaparticularizandofe o anno > qne íqy

ode Hi^.&odia^quefoydefaõ Phelipc &: Sanctiago, o

primeiro de Mayo>&: ainda a hora q foy a féis da menháa3

afsimcõ eiras meudezas temosefcriptoo tempo em que

faleceoelReyd5Ioáo 5quefoynoannodei4jj. cz o lugar

defeu falecimento,quefoy Lisboa y &a hqraiov vefpora

de noíTa Senhora de Agofto^tambem, o quando falcceo ei

ReydomDuarte,queroy noannode 1455. <k o lugar do

falecimento^uefoyThomara^.diasdeSerembíOjdexno

do que fe tem a, curiofidade humana bem mqftrada, tanto

mais diligente em nos fazer lembrados daquillo em que

parece hia pouco íeefqueceífe, do que efmeradoem nos

enculcaraquellas coufas que em ferem lembradas pode
virganhoanoífas almas 3como faõ todos os marauilhofos

feitos da gloriofa Senhora daLuz rpois chegamos a ter por

grande mercê do Ceo auerhum curioíò que as quifeíle a-

pontar cifradamenteemhum abreuiado cartapaísio.

Conta/se de outros dous mar'anilhofos ejjeitos dâfa^

grada Coroa.

CAP. XIIII.

PRofcguindo nos com os ; diuinos effeitosda íâgrada

Coroa; a eftafan&acafa denoíIaSenhoradaLuz,veo
hum homem chamado AgoftinhoFrancifco morador na
freguefia de S. Miguel termo deSantarcm> tam atromen*
tadodedor douuidos,quetudooqueouuia lhepareciáò

trouocs,eftripitos, ô£ rumores, não podendo pellamuy ta

inquietação que lheifto caufáua, tomar ác nenhua ma-
neira o fono, de que veo o pobreJiomern a demintiir nas
carnes , Sc perder de talmaneira as cores do roíto q pare-

cia morto>mandou dizerMa MiíTa à Senhora, &: comoo
N San-,
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Sanchriílãofe compadeceíle dellc pellos grandes gritou
&ais que dauaotomoupella mão, &: olcuoucomfígoao
alçar da íantiflima imagem , onde com afanóta Coroa lhe
tocou os ouuidos,8dhapòsnacabcça,&:foylogo tantoo
humor que o enfermo homem lançou pellos ouuidos, &
de ta mao cheiro, qpòs efpãto,&rjuntametcnotauelafco
íios circuitares , masdaquella mefmahora ficou o home
ouuindo tamíuauemcntecomo fenunca tiueralezam,q

íbbegidãodc mao humor fofle toda a caufadefte homem
ouuir de differente maneira dos outros : não he muyto
quãdocàas inclinações naturaes dos homésqvulgarméte
chamamos o humor década hum fazem nos ouuidos os

ExoJe.3i
1Ile{jllos effeitos.Moyíes,&:Iofueambos eftauão ouuindo

o rumor que fazia o pouoludaico ao tempo qleuantauão

porfeu deos o bezerro,porem Ioíuccomo fett humor era

andar femprecom as arrtias cometendevimigos, rompen-
do exércitos, rcprefencauafelhe, que ouuia alarido de pci

leja,&: queria acodir: Moyfesaocôtrario,comoera deíeu,

humor a paz, a quietação, vniformidade, &confonancia

das coufas parecialhe que ouuia cantar , &: a fli difleao

valerofo capitão Iofue,não he o que ouuis rumor de guer-

ra,mas muíicade bem concertada capella, defta mefma
maneira correm cà as coufas, que as q Iam de meu humor
xecreamc ouuilas>&: as que não dizem com minha condi-

ção parece que me atromentam, quãdo mas reprefentao*

A quem não recreaua Dauid quando tocando fua arpa

cantaua a ella,porfer muyto pêra feouuir,o emeulcarãoa

Saul feusvafallos, mas Saul como lhe queria mal, affilhe

parecia Dauid cantando, como fc, fora imigo que eftaua

contra elle com cólera bjamindo,que por tãto lhe correo

Saul de tal maneira hua lança, que o quhTera atrauefar,

Pordondeobom interior he oqueaindadifpoemosou-

tiidos pêra pem, ouuirem , osòlhos pêra bem, olhaccm,&

yl taiBh
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tambcm pêra o falar reforma a Iingoa, o que não hc afsi

quando temos mal effeita a alma que tudo enferma,&: des-

compõem, como cà os mãos humores a hum corpo: As

teftemunhas deite notaucl cfpetaculoforão dõ Frãcifco

de Moura , Ioáo Mendcz morgado doliucira , António

CarualhodèSetuual, Sc Pêro Munis; também Anna Lo-

pes,& Ieronyma Goterres.

Outra marauilha fez mais a efclarecida Senhora da

Luz com a virtude defua farióta Coroa, &foy>quc.na era*

de mil & quinhentos & trinta & hum, trouxe a cita ianota

Gafa Maria Camélia natural de Lisboa hum filho íeu todo

cubertode bexigas cõ grandes receos de ficar delias cego,

& como o aprefentaíTc à Senhora , o padre fanchriftam

tirou a Coroa da cabeça da glorioía imagem > &:a«pòsna

do menino,& no mefmo tempo ficou tam limpo daquelle

mal como reftituydo à limpeza das carnes de hua criança

da maneira queafagrada eferiptura conta,que ficarão as

de Amam com os banhos queElifeo lhe mandou tomaílc

nas agoasdolordam : afíl tcílemunhou também o padre

frey Chriftouão da Mata religioíb noílb,ao preíente viuo,

que fuecedera a outro menino ao tempo que elle fora fan-

chriftàovejo amay ofFereceloà fereniiíima Senhora todo

fcyto hu lazaro de bexigas , &: como lhe pòs a Coroa tam
puro , & limpo ficou o corpo da criança,que o pudera a

mefma alma tomar por Coroa fua 3 aíli como os doutores

fagrados dizem que Chriíro Senhor nofso fe coroou da

humanidade Sacrofanda , que lhe deu fua fandifsima

máy : tomando nefte fentido aqucllas palauras dos Can-
tares: Vinde filhas de Hierufalem ver o Rey Sal amam CÀnt,u

*

coroado com acoroaqueihedeu fuamay,quepcraDeos
moftrar quampuralhe deraadiuina Senhoraa humani-
dade náopodiafer por melhores termos que eftes., onde
a faz como coroa da própria diuindade

N z Sarou
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Sarou a[anela Coroa bum demoninbado*

C A R XV.
\T Ejamos como ate o inferno he tributado areal Co-
v roada nofla efclarecida Raynha da Luz, pagandolhc

cm temor tremor, obediência, &reípeitoferuil o tributo

davafalagem. Noannode mil & quinhentos & trinta,

trouxeram feus parentes a Manoel Borba, ácaíadaglo-

lioía Senhora, auendo feys annos que o demónio o atro-

mentauaterribelmente, mandarão dizerporellc logo ao

primeiro dia três Miflfas, quando foyà noite inftaua gran-

demente o endemoninhado olançaíTem fora da Igreja,

c<r com o corpo do pobrehomem daua o demónio impu-

xões tta porta com tanta força,& deshumanidade que por

fe compadecerem os parentes delle lhe abrirão a porta,

porem pegados nelle, por fe temerem fe acolheí!e,&: afim

cõ trabalho o tiuerão ate que vindo a manhaã o tornaram

a Igreja , ainda que com muy ta dificuldade,porque eítre-

buxaua,& daua grades gritos queonãometefiem dentro,

mandaraõfíe dizer Ioga mais duasMiíIàs, quando foy na

fegunda chegarão odemoninhado ao altarmòr da ima-

gem fanfta, pêra que o padre facerdote lhe difeífe o Euan-

geího da Senhora, &: lhe pufeíTe a Coroa, tanto que o fa-

cerdote leuantou os braços peraa tirar dacabeçada glo-

rio íli imagem,foram medonhos os bramidos, &: v-uos que

o maligno cfpirito daua, & grande a forca que fazia por

tirar o homem que atromentauadasmaõs daquellesque

otinhão, mas acrecendo mais agente que os ajudauaao

terem mao, o padre facerdote lhe diífc aquelle Euange-

IhodenoílaSenhora quecomeça,LoquenteIefus adtur-

bas,& logo que acabou pòs a Coroa fan&a fobre a cabeça

do atribulado home, &cõmarauilhofa prefteza foy logo

falto èc liure do dcmonio,dando à defpedida hú cípantofo

ay
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av que atemorizou à todos os circunftantes, daquellaho-

ra ficou o homem com cores, com fizò, &: continuou hua

nouenanaygieja com muytadeuação, acompanhado de

feus parentes, Iorge Ribeiro, Francifco Rõiz que foram

teftemunhas do milagre com mias outra muy ta gente que

aíiftioàtâo nòtauel efpetacuIo,daqualfò tirarão por te-

ftemunhas António Perez Dandrade, Atnoniolaquez,

Francifco Serrão, Aloníb Ni:nez,PeroEfteues, ôcainda

quetodaseítaspeílbas viram o muy to que fez o demónio

por fe não deípedir de quem tinha prezo,& aíTim quanto

cuftoulançaremnofora do miferauel homem,fempre cõ
tudo fica lugar ao dito de fando Ambrofio, que mais facii

heà hum homem liuraríTe dodcmonio, do que lhefera ^^^
liurarfle de outro homem quando maò, porquehumde- an^nui.

*

monio deixa hua hora por outra tomar fôlego àhuapef-

foa,como deixaua a Saul,q nê fempre o atrométaua,mas à

maneira de humor de quaitãa,vinhalhe a certas horas ;ne

Dsfandos lidauam fempre cõ efte infernalimigo,mas afim

como tinhão horas de peleja tinhão oras de defcanfo pêra

iiia contempla çãojaindanaqiledeíàfiò q o demónio te-

ue com Chrifto no defeito diz o Euangelifta que o mef-

mo demónio foy q por fim deixou aChnfto Senhor noíTo;

porem hum peruerfo, & mao homem, ò como pei fegue>

não deixanunca de inftar, nuncade atremenwr, &: fazer

©mal, afim como moftroaefcripturaem Azael indo atras

Abner,Abncr fugialhe, AzaeJcurrialhe, Abnerrcgaua-

lhecoma paz Azael não queria fenaõ trauar gueira,dc

modo, que feamorte aquinaõíobreuiefse a metei fse de

pormeyo entre os dous, ya mais feviíá Abner liure de

Azaeljtambem vemos que aygreja tem podei pêra aper-

tar tanto cõ hum demónio por mcyode feusexorfimos,

de feus Sacramentos de feus fandos,&de fuás relíquias

até q o lança fora não íò dos corpos, mas ainda das almas,

Nj porem
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porem contra mãos homens nenhum poder ha,quc por
tanto quando o demónio fe vio vencido deChrifto no de-
ícrto,& quis depois fegundar o defafio na praça de Hieru-
íalenijfoyíle guarnecer de gentc(que ellefòja via que não
podia) òí não foy ao inferno bufear anjos mãos feus anti-

gos fecazes
, por ter em íijá tomado experiência q não

Matth, i 2 .
nr, hão elles forças contra Chrifto, mas foyfse a Hieru fa-

lem bufear homens mãos , como ô erãoEfcribas,&: Pru-
ridos, &: com elles entra no fegundo defafio, nà maneira
que cotou, &: defereue ò Euangelifta S.Matheus aos doze
capítulos de fua hiíloria Euangelica; demodo que o que o
demónio efpirito infernal não podeconfigo acabar, pre-

tende leuallo com homens maos,&: não eílà mal na conta,

porque mais poderofos fam homcns,quando diabólicos,

pêra fazer mal,do que faõ Anjos(nãodigojà diabos) mas
ainda Anjos bõs pêra nos defenderem dos mefmos males,

quenosfizercm,comodo£tamçnteconfideroufantoPaf-
chaíio.fobrc virem Anjos em efquadrõesacompanhando
Iacob ao tempo que fe mais arrecearia de feu iimãoEíãii^

Iacob(diz o . íagrado Doòlor) não trazia coníigo a íeu An-
jo daguarda?íi trazia,pois elle ío não fe atreuera cõEfaut

auante 5 eíTc Anjo bomjunto com hum homem bom , co-

mo era Iacoh,não baftarião ambos a refiftirem ao que qui-

fèíTe fazer aquelle mao homem do irmão, digo que não, q
ainda heneceílario que a Iacob, òc afeu Anjo fe ajuntem

outros,& não em qualquer poftura,mas na de efquadrões

apoftadosapelejar,pera poderem fazer fegurohumbom
home dos males de outro mao,com tudoifto fempre fica-

ra mais acertado guardarmonos ames de hum diabo, que

de humhomem,pormaisperjudicial,&: maoquefeja,por

que ainda que homés mãos poílaõ mais que os diabólicos

éí malignos efpiritos , fempre os danos q o demónio nos

pode fazeríàô canto mais pefados,quanto mais chegados

aalmfc
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a alma,que como notou fanto Cyrilo Ierofolymitano, por

iflb Dcos não veyoaterraa prender mãos homens , mas

mãos Anjos ciandoíTe mais dos males dcftes , que dos da-

quelles 3poishumhomémaoperíêgueíoa vidadehú bõ,

mas o demónio a vida &c à alma nos atira pêra em tudo nos

atromentar.

Toem/e hm informaçao>que deu ãurenticaila Francif*

co de Mendonça, do que lhe aconteceo com a

fanta Coroa.

NO anno- demil quinhentos oitenta Sc noue ,a pri-

meira oitauado Natal do meimo anno, me deu a

mi Francifco de Mendonça* naquel la noite húa dor

em hííailharga,& daqui deeeo a dor às tripas: Imaginarão

que era dor de colica,derãome hum grande copo de vinho

cuberto decanella,quefoy caufa de me durar o acidente

dobrado tempo bebendo o vinhojvendome eu com o ac-

cidente tão grande chamarão três fiíicos,os quaes não fe

íbuberão detreminar vendo as operações do accidente,

com tudo determinarão mandarmefangrar o quefe fez às

onze horas da noite,que então fazia vinse& quatro horas,

que eílaua com o acciden te,&emme fangrando pelo fan-

gue conhecerão os fiíicos fera doença prioris nas tripas,

doença de que eícapão poucos , &tambemfoya doença
caufada dajornada de Inglaterra em q o anno antes tinha

ido,qfoyodo Senhordei5 88. em o qual morrerão mais

de vinte tãtas mil almas, caufadas todas as mortes &: doé-

ças de fome & fede , forãome fangrado todos os dias duas

vezes, ao quarto dia tédojà noue fangrias me deu firro na
guarganta &: feluços , tantos tão grandes &: continos,que
em os vendo todos os fiíicos deíconfiarão de mi 3 &: fe forão

&: mandarão que me entreguafsem a religiofos,&: que cu-

ra íTe de minha alma, nefte tempo todo não tinha eu co-

N 4 mido
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mido com muito faftio,nem durmido , nem podia aquie-

tar com a muy ta moleftia que me daua o faluço , defeon-
fiadojá de minha vida recorrime ao remédio diuinoàfe-

renifsima Virgem,& fenhora da Luz,com muica fê 3c effi-

caciá pedindolhe remédio a meus trabalhos, adormeci
&: dormindo reprefentouíTeme ver a virgem Senhora nof
fa,&queeuihefaziaamcfma petição, & ella me refpon-

dia vendome chorarjcallate não te afrlijas, tem fé que que
vem a minha cafa,&mevê não morre; acordey logo mui-
to efpantado,peço com muita preflà huãs andas, pêra me
yra íuacafa; cuydarão todosqueerão fernezisas coufas

que eu dezia,& dezião os mefmos fizicos , que aquillo era

com a morte , vendo com tudo minha determinação pu-

ferãome o fato íòbre a cama pêra que eu me veftice,&: de-

zião os fiíicos que eu que eftaua tal que menãoauiade
poder veftir,&: que não me podendo veftir me aquietaria;

cume vcfti como feeftiuera faõ,& com todas minhas for-

çasse maneira que todos fe efpantauãc , fò tinha a barri-

ga tão inchada que me não podia abranjer o fato, com tu-

do me vim meter nas andas por meu pè fem confentir que
criado algumchegaíTeami, vendome nas andas mandei
caminhar com muita prefla cheguei a cafa daVirgem Se-

nhora da Luz na propriahora-&: tempo que fazia o fete-

no, pus a coroa da Senhora,&íingimecomo feu manto,

& bebi hum grande púcaro de agoa de fua fonte, & logo

em continente fiquei fem o faluço > fendo tão grande que

demuyto longe me oimião , afsim mais fiquei fem incha-

ção da barriga, & quando foy dahi aouto dias , eu eftaua

íaõ como dantes que me deíle o mal,& por fer o milagre

tãonotauel feme pedio relação delle o qual deinefta for

ma, fendo tiradas por teftemunhas minha molherdona

Catei ina,minhas fiihas>& todas as de mais pefíbas de mi-

nha caía»

DE
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De como a/anta coroa apareceo a huns mareantes.

C A P. XVI.

TAmbemomar he fogeito à celeítial coroa, junto à

Ilha de fama Maria,vindo o galeão S. Lourenço ma-
reando lhe íbbreueo tão grande tormenta,que todos

©s que nelle vinhão fe dauão por perdidos,eis que na mor
ferração do ar lhe apareceo húárotilante coroa feita de ef
trellas,que tanto os alegrou,como fegurou de feu reme-
dio,todos em conformidade diferão q aquella coroa era a
de noíTa Senhora da Luz,por quem elles tanto de coração

chamauãonaquelle aperto & perigo, moftrouíTebemfer
afsi pois no ponto que ella apareceo no ar, & os marcan-
tes feaffirmarãoemferaquellefinaloda fantacoroa,logo

lheveyohúaeítremada bonança com que entrarão a fal-

uamento pela barra de Lisboa, & lançarão anchura em o
fcguro porto : prometerão os do nauiode virem àcafa da
mefina Senhora da Luz, como vierão com húa boa efrao-

ta,muytos delles fe confelTarão, &: comungarão na meíma
fantacaiatomandolTéporteftemunhasdo cafoloão Ro-
drigues,Marcos Quadrado, António Duarte,Domingos
SimõesrFrancifco Ribeiro. Foy o milagre em oanno de
milfeifcentos &feis,&como afagrada &miraculofa co-

roada Senhora em occafiões de perigos tenha alguas ve-
zes aparecido no mar a mareantes,que fouberão deuota-

mente chamar pella imperial Raynha,como apareceo
no anno de mil quinhentos &: trinta & três aos que hião

peraa índia na NaoEfperança,&: aos da Nao S. Francif-

co indo por Capitão delia Simão de Mello, & afsi mefmo
apareceo aos do nauio de Pêro Lopez vindo do Brafil , fe-

ra bem moftrarmos conueniencias , por onde ajamos por

íobrcftataracs & rniraeulofas as eftrellas de que aparece

N j feita
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feita a (agrada coroa pêra que não fique a alguém eícrupu-

lo ci?ydando que os mareantes fe poderião enganar cõ os

lumes que fe cu fhimão ver nas tormentas que vulgarmen-
te chamão de S. Pêro Gonçaluez, ou corpo fanto , & teré

iflopor a coroa denoíTa Senhora da Luzrpera o que aue-

mos de eftarneíle principio, que hecoufamuy antiga apa

recerem lumes íbbre as Nãos em tempo de tormenta,pois

jàPlinioquefioreceonotempodoEmperador Vefpafia-

piinlib.
no nosannosfetenta& cinco de noíTaredéção, faz men-

z.dcosta, çãode alguns aparecimentos íemeihantes,&: como a cau-
Ibft.ca^y,

fa de os auerfeja natural a defputarão jà, &defputão inda

hoje osPhiloíophosrdizem que do halito,bafo,&refpira-

ção da muyta gente que vay cm hua Nao , & afsi dos mãos
ares que defpede de fi a madeirabreada,&jà podre,as rou-

pas,os mantimentos não mimofos,aagoanáotomadaàbi
cadafontemasjàcorrumpidanaspipas,apoucalauagem
&limpezaquehaem todooferuiço,fevemdetudo age-
rarhu ar tão vifcofo,&:groffo, que chega a fermateriade

inflamação,a qual facilmente fe faz do ar frio , que cerca

&apertaa exalação que jàdiíTcmos fe aleuantaua dapu-
trefaçao,&: immundicia da embarcação: &: o aparecer aiti

flamação em figura de candeas,ou em forma circular, co-

mo de eílrella caufao a defpocifaõ da matéria a que fe atea,

fea matéria eftajunta,&: vnidaficaainflamação parecen-

do eftrell?:& então parecera lume de vella(qfempre faz fi

gurapyramidal) quando neíTa mefma forma cftiuer dif.

poíta a tal matéria, que tudo fevè como emexéploem os

cometas,q por tépos aparece, porqomoftraremfeemdi-
uerfas figuras,he por caufa da diuerfa dilpoíição de fua ma
teria, & otdinarimétc eftes lumes,ou inflamadas exalla-

ções,quãdo aparece promete ferenidade, por outra cauía

naturalj&hcqquandohatormétaemqos ventos fecru-

zãc&: rigaméteafoprão,naopodé as exallaçõesque vão

criadas
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criadasdaNaofobiraoaltonévniremfe, antes faõ pcllos

ventos rijos,q as abatidas, &:efpalhadas,poré abrandando

elles vão então eflas exaltações ajuntãdoíTe,vnindoíTe , Sc

fobindo de maneira,que quando íc reprefentão, &: vem a«

cefas no alto das gaueas,téosmareãtes por desfeita a tor-

méta.E então como elles nãoprofeíTemPhilofophiaqde

moftra, & enfsina ifto hão*todos eftes effeitos pormiracu
lofosatribuindooscâosChriftãosaogloriofo S. Gonçalo
(a que por muitos fauores q deu no mar anauegãtes obra-

do por elles milagres chamão corpofanto, tédopera ílq

he elleo q lhes aparece nos acezos lumes das gauias)&: os

gétios q nada fabé atribuyr á diuina potencia por neguaré

ao verdadeiro Deos o diuido louuor,cuydão q eftes lumes

q de ordinário aparece deftintaméte,dous faõ os dous ir-

mãos da famofa Helena chamados, Caftor, & Pollux, dos

quaes fabulado os poetas , dizé queembarcandoílena ar-

mada,que foy na derrota deTroya, pêra a conquiftar afim

de cobrar a mefmaHelena,as nãos, onde os dous valero-

fos mancebos hião defaparecerão, fendo por ifto tidos da
fega gentilidade emDeofes,crendo que não foy perda def
aparecerem, masmoftrasde diuindade,& afsi que faõ el-

les os dous luminofos refplãdores q faem nas tormetas em
fauor dos q nauegão. Poiéo refplãdor de q aparece feita

nomaracoroadaSenhorada Luz , comonénoluftre,né
noseffeitos tenha femelhança com os lumes de que rra-

tamos,não lhedeuemosde chamar refplandor de Caftor,

ou de Pollux , nem lumes que tenhão por caufa genera-

trua a natureza, mas aboca chea, & com fegurolhe po-

demos chamarluzdiuinaadminiftrada por hua Senho-
ra,della diíTcmos que hedifferente no luftrc , porque afsi

os queforão na Nao Efperança , a quem a íanta Coroa
apareceo pellas dez horas da noite, como os que vinhao

nonauio de Pêro Lopez?comoos dogaleaõS.Lourençoi

que
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que também tiuerao vifta da fagraòa coroa pelas horas áz
irieya noite teftemunharão que de tal maneira os alumia-

rá cõ o nouo refpiandor,que de fi fuaue,& marauilhofamc

tedefpedia,qaindaosquehiãonolaftroafsife vião&r co-

nhecião como fe fora nas mais claras horas do dia,moftrá

do nifto a fantifsima Coroa,como não era menos lumino
ia que a outra Coroa mifteriofa,q contaPlinio fe vio no ar,

ao tépo q Augufto Cefar entrou em Roma depois da mor
te de IulioCefar,q diz fora vifto o Soi recolhido detro dei

la.També hediferéte na forma, porq femprefov vifta era.

huamefma maneira , &c figura que era de no |,_ eftrellas

em volta a modo de bem ayroíaCoroa,fendo as eftrellas

delia tão viuas &: deftintas,fentilantes,& claras, como as

. proprias,&:maisfcrmofas do firmamento, de modoqbc
fe podia crer dagloriofa Senhora,q queria dar vifta da ru-

tilante Coroa, q lhe S.Ioáo vio em a cabeça també feita de
eftrellasrafsim mefmo he diferétc nos effeitos , porque em
aparecédo não fó quebra a fúria da totméta, masxlàhure-

giftrado vento às velJas,hú fingular corte às agoas,tudofi

nalméte o da embarcação põdoo em popa , alcgrajunta-

mente os ânimos dos q lhe poé os olhos, cõ huatãonoua
alegria que os faz crer vniformeméte, q tão notauel final

não pode fer fenao diuino,por onde de todas as vezes q he

vifto fem duuida dalgué , dizé todos cotoahe de noíTa Se-

nhora da Luz. Outra Coroa de eftrellas ha no Cco chama

Cuu. fcflo daAriadnes,q fe cõpoem fegundo o Poeta de noue eftrel-

td Kcmi y las,& fegudo o mathematico de oito,mas tâbé não he Co»
roa daSenhora q diífemos aparece fobre as agos doOcea-
no,não porq em a eftrella de Ariadnes aja por falta de luz,

belleza>ou indecécia por onde lhe não ajamos de dar titu-

lo de gloriofa coroa,mas porq alédenãoferfobienatura!,

os poetas a profanarão trazendoa ao vio de fuás fabulas,di

zendo que Ariadnes fora filha dei Rey Minos fenhorde

Creta
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Creta,o qual fazendò^fuerraaos Athenienfes , por lhe te-

rem morto injuítamence hum filho , & alcançando delles

otriumpho, que com mão armada &durapretendeo, de

alcançou,lhe pòs hú cruel tributo, de lhe darem todos os

annos fete mancebos,& fctedonzellasperapaftodehum

feromonftro que tinha recolhido em hum artificiofola-

berinto 5
eftesmanccbos,& donzellasvinhãoa Creta por

fortes,que os Athenienfes lançauão,aconteceo cahir hua
vez a forte em hu mancebo chamado Thefeo, esforçado,

6c de gétil peíloa, &: de outras partes naturaes tão notaueis

de preço,valor,& eftima, que vindo áprefcntaríTe com os

outros mancebos a el Rey Minos, a filha Ariadnes fe lhe a^

fciçooudefeição,que traçou logo cm fuafantafia, o mo-
do que teria pêra o libertar do monftro,&: o catiuar pêra

íi, vaiíle a Dédalo artífice do laberinthoemcheo de dadi-
uas,abonalhe promeflas que lhe liure o feu Thefeo: De-
daloleuadodo intereíTe deu hum fio ao mancebo cõ hua
certa fopa pêra fazer dormir o Minotauro (efle era o no-

me da feros befta)&: íe tornaflfe a fahir feguindo o fio què
ficauapreío aporta do artificiofo , ifto feito &: liure The-
feo,tomou logo a Ariadnes de ca fi de feu pay, perafe def-

poíarcom ella cuydando q niíto lhe ficaua dando as mof-
tras do agradecido animo com queaceitou os efTeitosde

ília afeição. Embarcarãofse os dous afeiçoados,Thefeo Òc

Ariadnes com mais hua fua irmãa,rumão &c nauegão pêra

Àthenas,mas jàefquecido Thefeo das obrigações, q pou-
co antes conhecera tinha a Efpofa , ou por miihor dizer

caníado o profano amor de fuftentar correfpondenciade

verdadeira & leal afeiçãoantre os dous , faz que o nauio

<k viagem vâ demandar a Ilha chamada Dia, peta nclla

deixara pouco afurtunada Ariadnes, &irfe auantedefa*
briguado della,afsi paíTou,que fingindo o ingrato mance-
bo quererdefembarcar,por tomar refrefco>fahio comel-

íe
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le Ariadnes em terra , que como c|tiiVeflerepou/ârpegoS

doíono, & aproueitãdoíTeThefeodefte natural defacor-

do da efpofa tornaíTe a recolh cr no nauio, &: dando à vella

íeacolheo coma outra irmãa deixando atrifte Ariadnes
fò naquelle folitario ,& inhabitauel firio, acorda cila , &:

deu logo fê de feu defemparo com tantas lagrimas, íuípi-

ms&laftimas,queBachohum dos falfos dcofes da gen-
tilidade cõmouido de compaixão deceoaellacomíocor
ro fazendolhe auantagens grandes, tirando da própria ca
beça a coroa q trazia de rica pedraria,& pondoa em Ariad
ncs,afsi mais a meteo emhum triumphante carro,em que
aleuou ao alto da imaginada gloria, que o fingimento»

poético da à fallidade de feus deofes. E por Bacho darei"*"

te caio a perpetua memoria, dizem que conuerteo a co-

roaem eftrellasjficando nellas o nome de Ariadnes táo ce

lebrado,como coroado. Porque náò fique tãodefpidade

efpirito efta fabula,jâ que nos foy neceíTario pêra o inten-

to da noíTa coroa trazella nefte lugar, bem he que a ador-

nemos de algúaconíideração íanta,pera que ainda as cou
fasmiraculofasdefteliuro não fiquem entre outras, que
de todo fejão profanas. E mais quando o dito de S. Au-
guftinho tem tanto lugar na deshumanidade , com que
Thefeo tratou Ariadnes, diíTe o fagrado Doutor por oca-

fiãojfalando do lançol queo Euangclifta S.Ioao largou na

prizãodefeumeftreChrifto,que tão desleacs ficarão os

homens depois que o foy pêra com Dcosopay comum
Adam,que nem à roupa que traze veftida fabem fer leaes,

Hieronad concordando com ifto o que notou S.Hieronymo,que na
Fabrun. morte de Chrifto aquellas creaturas que menos tinháode

homens, eflas foraoas que mais fizerãoo officio de leaes,

as pedras que emnadatemfemelhancacomnofco , huas

em outras íc quebrarão de fentimento, o mar também
como íentido bramia, o Sol como magoado carregpufle

de
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de'todaamalcnconia,aLuademuyto cubertadelutonão

aparecia, coinocuftuma prateada &: fermofa , &: logo as

feras do mató,as aues do Ceo,as plantas, as flores da terra

nãofizcraodefi mouimento, nem deráoalguasmoftras

defentimentOjporqueosanimaestemde homem fenfe-

tiuos,&as aruores o viuerem, Merecerem , &:dilatarenfe

por interior alimentação,^: ifto que tem de nòs,iíTo mof-
trarão de impiedade, quem também confiderar que ain-

da os difcipulos do diuino Meftre Chrifto Senhor notTo o
deixarão fô na prifaõ,o da bolça como o vendeo, o do pei-

to como lhe fo£Ío,o dasehauescomoo neçou viràacon

feífarcom S.Fulgcneio , que milhores amigos forão nefta

conjunção os mortos, que os viuos , pois nunca alargarão

ao bom IES V desda hora de fua morte até entrarem

comelleem a gloria , dizendo oEuangelifta que muitos
corpos de Tantos refurgirão vindo aedes reunirenfe as al-

mas dos bons amantes falecidos, que pois os deite mun-
do faltarão na lealdade, bem eraquéos do outro vieílem

moíirarafua. Bem entendeoS. Remigio que acompa-
nharfeo meílno Senhor na transfiguração de dous mor-
tos Moyfes,& Elias que jà fora mimo,& mercê feita à co-

ta de bons amigos , de nenhum de quantos el Rey Bal-

teíar cuydaua que traíia emfeu paço recebeo mor anuía-

de da que lhe fez aquellc da outra vida,quenaparedelhe
efereueo o defengano que lhe conuinha tomar pêra íc

não perder , eftâ jà a boa lealdade tão fepultada, que fà

os que paíTarão pellas fepulturas a leuarão , elles a tem,ô£
delia fò os da outra vida vfaõ>& em tanto,q nem o poe-
ta foube mentir contra efta verdade , dizendo queda
outra viera Bacho a fer bom a Ariadnes , parece que ain-

da a fabula não fabc reprefentar fingimento na lealdade

dos mortos , por iíTo os Santos fe fahião antigamente da
conuerfação dos viuos pêra os hcrmos^acõpanhandoíTe

fo
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íòdehua caucira caindo bem no intereíTe que lhevinha
de não tratar com mais,que com mortos, Moyfes outra ri-

qucfa nao tirou de ^Egypto mais que os oíTos do Patriar-

chalofeph,os outros Hebreos traziãojoyas,ouro, prata,

que Deos lhe deu,mas o íanto como mais auifado, fó quis

a companhia do defunto por riqueza,o amigo falta,The

feoaAriadnesdefcmpara,doshomens,os mais enganão,
a vida cançanos & desfalece,as riquezas & tudo o delia a-

caba,emfimfòaoquehe da outra vida femprc por fim nos
recorremos, òc íò delia efperamos dos males o remédio.

Do /agrado manto de no[?a Senhora da Lu\ , isr do

yuepor elíefe obrou em alguas pe/soas enfermas*

Tratajje em geral dos Veflidos que.tem

a glorio/a Senhora.

C A P. XVII.

SA5 muy tos,& muy ricos, &r de varias cores,os que pef*

foas deuotas tem dado a facrofanta Imagem. E cõ fer

da piquenacantidadequediílemos , leua de tellaem

hum vertido quatro couados , tendo o fagrado manto em
roda dez palmos,& fete na volta que faz aqnella parte que
cahefobrc a cabeçada fanta Imagem : demodoque hum
manto deites he bem feita mantilha dchombros dehua
molher.Em oquejànotamos(falandodacoroa, & roftro

da mefma Senhora)materia de grande confideraçao: pois

não carece de mifterio,queefta Imagem fanta de quanti-

dade tão piquena , lhe fique proporcionado tudo o qnos
ca parecegrande, o dia em que tão miraculoía , & celef-

tial Senhora fe vefte,&: põem de fefta(quefempre lhe lan-

ção a feucolo mais alguasjoyas de preço) he fobrcnatural

agra-
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ágraça>&: fermofura com queíica,parecc cftar viua engra-

çando tudojbem fora vay ifto dopenfamento dç S. Am-
broíio,que teue pêra fi não ferpofsiueleftar bemotrage
loução ahua pefloa modefta,cuydãdo que he ifto mefmo
cõfideraçãodafagradaEfcrÍTura,pois foy notar que Deos
empreitara fermofura a Iudicquando diz que ellafecnfeí

tara,perayrtercomHolofernes
,
quanto milhor cirzo fa-

grado Do&oreftiucracomamodeftiadcludic hum ron-

cado rafo de hua Sara,do que lhe efta hua grinalda, como
fem comparação dizia milhor com fua penitencia, & ri-

gor deuida,o cilicio que defpio do que diz a louçainha,q
viftio,bemfc deixa ver pois a fagrada hiftoria conta que
Deos lhe dera afermofura,pera poder parecer bem , cotn
os vertidos ricos,&:toucadosa!tos:de modo que parecer
Iudic fermofa, com elles foy por milagre que Deos fez , òc

fem nos fazermos tanto mifterio no cafo, podemos dizer

quepareceré bemhojeasmolheres , com o toucado que
trazém,quehemilagre,&:juntamente falta de verdade, q
lhe não falão os efpelhos.Né Deos pretendia viftir aquel-

las duas fermofas creaturas Adã &:Euaqellcfcz de barro

cõ fuás próprias mãos, &cõ o bafo de fuás entranhas,mas:

fòmétcasauia de deixar andar cubertas da inocécia, veyo
o pecado por onde a perderão, &: então lhe deu Deos em
pena de fua culpa o veftiremfe,ficando daqui, que o peca-
do foy o primeiro que inuentou veftidos.E porto que a Vir

ge Senhora nofla não perdeo a inocécia abrâgeolhe cõ tu-

do a pena da culpa do comupay trazendo na vida veftido

pêra fua mor decencia,& honeítidade,não admitindo po-

redemafíano trage,mas fò trazendo o que íe não pudera

cfcufar,S.Dioniíiodiz,quc vertia burel,& o mefmo affir-

maS.IoãoDamafccnoj&feindahojeosdeuotosque vef-

tem fuás Imagens,ouueíTem o parecer da mefma Senhora

acerca de as veftirem, não lhe porião os toucados cõ que

O as
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as hoje enfeitão,nem ainda os vertidos, poisafsim as verte

à cortefaã,como fe as imagens forão retratos de damas, &r

nãodehuahoneftifsimaSenhora.Ebcmhepcranotarna
cafo,que todas as imagens que faõ viftas miraculofamen-
re vertem de húa mefma maneira,que he com meya opa,&:

manto , fomente como eftà vertida a noíTafanta Ima gem
da Luz, talho honefto, &: bem conforme àmodeftia da
Raynha dos An jos,&: ainda ao que Deos quer,prefaíTe el-

le muito de os feus viftiremhoneftamente,&: eftranhaaos

mundanos,que na matéria de gala faõ vãos, ao menosjà fa

bemos que em confufaõdelles,náo trouxe o Rey da gloria

quaíiemtodo otempo quecàviueo entrenós, mais que
hiunvertido,&eflepobre,&:oqueemcafadeHerodes.,&:

Pilatos lhevirtiraodcRey , não no trouxe hú dia inteiro*

íiem ainda por eftebreue tempo confentira que lho veftif-

fem, fenão fora por efearnio, &: afronta em pago de nolTas

culpas; bem notauel mifteriohe que todas as coufas que
lhe derão-em paço, tornou a deixar em paço fem querer fa

hirdelle com cJlas,aHerodes deixou a roupa branca, a Pi-

latos ade grã, & com fò a que lhe deu fua fan dtifsimamay
íahio perao caluario : não fei queafeo tem Deos tomado^

ao luftrofo &: rico trage, que nem o efperito de Prophecia
quis dar ao Rcy Saul cm quanto eftaua vertido como Rey,

mas tanto que fe defpio logo profetizou,os Profetas o nãçH

quiferão receber antre íi,fenão com habito vil & humilde,

quemnãovêahum Elias fobiraoCeo & lançarjàdoaltò.

por grande mimo hua pobre capa a Elifeu feu diícipulo,&:

vir efla pobre roupa tam cheadeeípirito , que o comuni-
cou dobrado ao mefmo quea erdou?E quem também não.

olha ao ar,&vè com S.Ioãoem feu Apocalipfeamãy das,

idolatrias, Babijoniaem figura de molher profana vertida

cie ouro, &: feda & não faz conceito da pobreza dos verti-

dos andar cn\ fan&os, & a riqueza delles ero profanos ?.&:

ainda,
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ainda ha mais, queaspreciofas roupas pegam aquéas trás

a contagião da fenfualidade,& as humildes, & pobres co-

munição efpirito,deuação, &: fantidade. Por duas coufas

aceita a Raynha çeleftial vefrirenna cá de borcados, &: tel-

las,ahua porque fó as recebe na Imagem ília, & não em o

natural,quehe em íi própria, &: como ais i íeja aceita àri-

quefa& preciofidade dos vertidos como coufadelmage,

fombra,& íemelhança, &: não como bem legitimo &: ver-

dadeiro; á outra por não yrà mão &c deuaçâodos que lhe

querem fazer ricas ofFertas ; quanto mais nos vemos, que
Iacob não ficou perdendo de fua fantidade, porveftiros

yeftidos ricos,que lhe a mãy deu deEfau,an tes elles lhe fo-

rão em caufa de auer do pay Ifaac a benção da primogeni-

tura > eftãdofò a indecencia do profano trage em fe trazer

pordilicia,brio,&:vaydade,c©mo Amam, Sc não por com-
primento & rezão de eftado,como veília el Rey Dauid.

fio quefe^o [agrado manto de noj/a Senhora da Lu^
em húa emferma hydropica. ,

C AP. XVIII.
>

Vindojà a contar os marauilhofos efTeitos das {agra-

das roupas da noíTa Sanátifsima ImagédaLuz,foy
húbénotauelq fez em dona Maria Dalbuquerque

filha deLopo Dalbuqucrq,de quêjà afsima falamos. Efta-

ua a nomeada fidalga por cabo de ímã prolixa, & cõprida
enfermidade feitahydropica ; defcõfiadosjáfeuspaes da
faude dafilha,pelos meyos &: remédios humanos , q todos
lhe crão aplicados, fem moftras de algua melhoria , o pay
que tinha fé &deuaçãona miraculofa Senhora da Luz
pello milagre que nelle obrara tirãdolhe do olhoabellida

Oz da
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da maneira que deixamos dito nos milagres da fama fon-

te, determinou correr com a caufa da filha diante dacelef

tialRainha,&mãdouprimeiramétc fazer hua, nouena na
hermida damefma Senhora por hua. fua donachamada
Iíabel Coelha,dizendofelhe em os noue dias,noue milTas,

náofen.tioa enfermaneftetépoaIguamelhoria,masocré
te pay,né por ifto deminuyo em fua fê,torna a mãdar dizer

outras noue miíTas,&ao íkbadodaqueliafomanafoy elle

cõ fuamolher em romaria í fantacafa,trouxerão delia à

filha por grade relíquia o mato da diuinalmagem,q como
chegarão a cafa>& lholançafseaos ombros de improuifo
logo fe lhe des fez a inchação q tinha , &: extinguio de tal

maneira a intentifsima fede qpadecia,quc logo madou ti-

rar de Cios pucaros,&: quartas deagoa, q pòrconfolação,.

&aliuiode fuafecura tinha em muita quãtidade ante íeus

olhos , foy grade aluoroço em toda acafacô tam grande
final & moftras de íaude,a outro dia poé os pães afilha en-

ferma em huas andílhas,&: com o milhor pode fer a leua-

rio â fan&ifsima Senhora daLuz,pera acabaré de auer dèl

la a mercê principiada: quando foy ao decer das andilhas

pêra jàentraré na Igrejajdeulhe.tão grande acidéte, q cuy
darão morria, poré nunca alargando de íi o fan to manto
da S enhora>em braços a meterão na hermida ate chegaré

béjunto ao altar da celeftial Imagé,que como lha oferecef

íem,&:ellaemfeuspèsfealenantairefãa,&rija, &cõ fuás

cores natura es, tudo foyjunto ficando daqui credo todos

os que tinhão viftò dantes o accidènteq fora a caufa del-

le a força que o mal da enfermidade punha em fcdefpcdir

daquelle fogeito em que moraua auia tanto tempo. Da»
das as graças àmiraculofa Senhora por tamnotauelmer-

ce,lhe tornarão o manto cõ promeíla de hua grade efmo-

la,&: fe deixarão ficar na fan ta hermida hus noue dias tédo

nclladcuotamente huanouena; mandando dizer muitas
- - Miílas
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miflas moítrãdoíTeemtudo tão agradecidos os dous pacs

à Senhora pela merce
,
que de ília larga mão tinhãorece-

bido>que ainda tratarão de fazer capella na meíma cafa da

ccleftialPrinccza, como em effeito fizerão na maneira q
eracapaz à pequena hermida,pondo no retabolodo altar

hua Imagem da Virgem Senhora noíTa, & afeus fagrados

pès retratados,LopoDalbuquerque de hua parte com (eis

filhos,&; da outra íuamolher com íeis rilhas , da maneira

que hoje fevéna Sanchriftia, aonde por caufa da Igreja

noua que fe fez,ficou m udado cite retabolo. E he deuota

apoftura, em que eilão pintadas eftas quatorze eftampas

de fidalgos,porque todos tem as mãos leuãtadas emaito,

em feguimento dos olhos 3 que enleuados té na Tanta Ima-

gem por lhe ficar ellaem modo ay roíb mais aleuantada,&:

fuperiora cllcs , fazendo nefta deuota poftura, diante dá

real Princezamoftras de agradecidos. Porem bem pudé-

ramos preguntar5porque fez a foberana Raynhaeftamer
ce de meãs,que podendo farar de todo a enfermados pri-

meiros effeitos que nella obrou , o fagrado manto o não
fez,mas aguardou que foíTe a fuafantacafa, pêra lhe aca-

bar dedar a perfeita faudeífe não tiueramos mais que no-
tar de fubftancia,neftecafopuderamonosfò deter nacõ-
templaçãodifto,quefeduuida,aindaqueameuvernãoté
dificuldade a que nos cufte refponder,quando cita tam fa-

bida a condição de Deos,que vay dilatando a merce , por
dilatar em nos a fê,o feruor,&: fantodefejo, com que es-

peramos recebela ; por iíTo indo nos à confideração , que
milhorpedeeftenotauel milagre,hedefaber,.que osDo-
dores fagrados hão que a hydropeíia tem muyta femelhã-

ça com a cobiça, porque da maneira que o hydropicohe
incanfauel,cm pedir agoa,& emabebercnfaciauel, afsio

cobiçofo em defejar, & adquirir riquezas, donde veyo S.

Gregório a dizer (dãdooíentidoaquellaspalaurasdelob

O 3 falara-
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falando de Beetmoth:atentay queaíorucrà o rio > &não
fe cfpantarà,mas indacem confiança de beber todoo jor-

dão)talhc a cobiça dos homés, pêra as riquezas como a

fede do demónio pêra as almas ,afsim fearremeça aellas

como o fequiofomonftroBeetmoth aos rios, que com be
ber mares fenão farta,compara o fanto Doclor aqui a con
tinuafucceífaõdoshomes àque leuãoas agoasdehúrio,
todas vão correndo ao mar>as ondas huas após outras ,cf-

taque leuaaoutra, &afsim com incanfauelmouimento,
fe vão metendo de corrida em feu marítimo fim , que he o
Oceano. Da mefmamaneira,diz,vierãofemprefucefsiua-

mente correndo os homés daquella primeira fonte, Adão
ainda conforme a verfaõ dos fetentainterpretes, quelem
fonte de Iacob, onde vulgarmente lemos olho de Iacob

lia terra de pão & vinh o,porque os lacobeos, &: Ifraelitas

de Iacob,como rios de fonte, &: manarão cotam copiofa

corrente que o Profeta E favas falia delia, como de correu

tedeagoaque vem de algum afude de pouco quebrado»

que trás coníigoimpetUj&eítrondo, dizendo : os que fa-

hem com impetu de Iacob: pòs o demónio aboca toda

efta corrétehumana,&: toda bebeo,& mais como diz lob,

não fe fartou,nem diílofeefpantou, ai ndanelle arde a co-

biça demais ai mas,ainda cípêra arremeçarííe a todo o lor-

dão,a todoopouo Chriftão (entrepeta omefmoS. Gre-

gorio)& bebelo: ò fede que não bailia pêra a matar , ò íi-

quioíòimigotodaeffaTurquia,queellebebe,toda a Mou
rama,e(Ta Afia em torno,&: em com prido,coda eífa Cafra-

ria.nem quantos lagos, quantos poços tem por eíle Cer-

tãodaBarbaria,antes como fe tudo fora hua gota de agoa

lançada com a ponta de hum dedo no incêndio infernal*

âfsi monta pêra a fede do demónio tudo ifto, fufpiraô£

afsi com effeito fe arremeífa à
genteChriftãa3aqué Chrif-

to deu a corrcnte,da maneira que fonte a da aclara agoa,

como
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como fe fô eftaouuera pêra elle beber , & à falta delia pe-

recerarque fede, que fede, porfer tão infaciaue! a cobiça ^ n

I

r
'^\

dos homens igualmente falia também delia S. Ambrofio, i c,f>.

não tem, diz modo a cobiça em defejar,nem recebendo fe

enche antes mais recebendo em mores defejos fc acende,

prouandooS.Remigiocom a comparação do fogo* que

com a mais lenha íe raz mayor: chega à peííoa de Deos aíe

prometer a Abraham em premio feu, &fatisfaçãodoque

por elle íizera,&r aísim fe moftrou Abraham fequiofo,que

logo lhe torna a repetir: Senhor que me aueis de dar? Co-
mo fe Deos todo fora ainda pouco pêra elle, &: ainda que

o fentido literal deite paço dependa das feguintes palia-

uras do texto , que ao diante diremos na expoíição de

feu fentido , detence toda via o Abade Roberto com fô

aquella pregunta. Senhor que me aueis de dar? Efe-

guea engenhpfamente, falando com o meímo Abraham,
Patriarcha fanto.preguntaes a Deos que vos pode dar2

iílb lhe faltara que vos dè;fequiferdes Rubis delles té , diz

^diuinaEfpofaasmáoscheaseíTc Senhor, àrtambemos
çem às mãos cheas,pois fe Safiras , pelos pés lhas vio eílar

Moyfes>íe defej ardes ouro,he tanto o que tem, que Iob af-

íirma , qué. o lança Deps na,terra como lama fem eftima,

&; fe não pergíuntay a Dauid que fente de Deos nefta

caufa de ter, 6c dar. Tudo acha elle que eftà faindo , ÒC

cayndo da mão deífe Senhor , que jà a eíla conta ellea

tem fempie aberta, temna aberta fobre. os Anjos, fobre

os Ceos, fobre a terra , fobre os homens, ate fobre a pe*

quena formiga ,&: a menor eruinha do campo , pêra que
2. cada qual venha o que lhe cõuem , pêra fua fuftentação,

òc fer.Todas eftas larguezas conhecia Abraham de Deos,
como fe deixa crer, pois elle entendeo muy bem do tal

Senhor,queeraimmenfo,&mais com tudo fez a fuaper-

gunta, Senhorque me podeis dar r porque fe tizeííe bom
O 4 c que
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o que diíte Damafceno , que fe ouuera algncm qne pu-

dera lançar rifeafobre o poder de Deos, que feria o apeti-

te humanojO qual parece mais poderofo pêra defejar,que

Deos pêra o poder encher,&: fartar; &: moftraíTe bem, quá
do depois que eíle Senhor diz a A braham,quefe lhe dará

em premio, lhe refponde fobre tudo, Senhor que me aueis

de dax,ifto não parece lançar íobre Deos o apetite? Aísi dtf

íèo incognito,que fe os Caldeos eonheceíTem quam infa-

eiauel Abraham tinha odefejo,o não deixarião fayr de
fuás terras,pelo quererem antes adorar , que ao fogo (ti-

nhãoelles o fogo em conta de Deos,fò porfervoras, tra-

gador,& confumidor, erro em que também derão outros

gentios queadorauão o idolo Bel por comedor, achauão
cliesque comer muy to, & coníTumir tudo era fó do bojo

de Deos,no que parece que ficauão com mayor fundamé
to os Caldeos, em adorarem Abraham , pois lhe não fez

cílamago toda a redondeza da terra, que lhe Deos prómc
teo&deu ,.&'afsi mais o numero todo das eftrellas do fir-

mamento,© immenfo das arcas do Occano,nem outro ta-

co numero de peífoas,que lhe dão por defeendentes: pêra

que he mais,nem ainda a immenfidade de Deos parece q
o fartou,vendonos preguntarlhe, que lhe ha de dar , ten-

dofelhejàeíTemefmo Senhor entregue; O apetite huma^
normais que fogovorasjò cobiça mais ainda feqtfiofa,quc

ydropefia,lcuandc também efta pregunta deAbraham 3ao

íeufentido literal não fe flcademinuindo efte encareci-

mentoda humana cobiça,antesacrefcentandoo,fabendo

que quanto Deos dera a Abraham tiuera o mefrno Patriar

chacmnada,porquelhenãodeujuntarnete hurh filho le-

gitimo herdeiro de tudo (que efte heo fentido literal da

pregunta)moftrandonifto,quefenãocontentaua, fenão

com abarcar os bens da outra vida,juntamehtecom os de-

fta^porque como filhos, diíTe o Philofopho,faõ braços dos

gaes
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pães tendoo afsi a mefma Efcritura diuina,queem muitos

lugares chama braço ao filho do Padre Eterno, fíeão da-

qui os ricos defejando filhos a inflaria de fua cobiça, por-

que eítáo depois de morte lançando da outra vida, pello

filho que deixão,o braço aefta, tendo entãocomhúa mão
os bens eternos , & com a outra os temporaes à maneira

do Anjo que vio faõ Ioão,com hum pè fenhoreando a ter-

ra^ com o outro apoílandoífe do mar. E ainda he mais

pêra aduirtir no caio,que Abrahamao tempo que Deos o

fez rico tinhajà o filho Ifmael. Mas tamardilofaheaco-

biça,em bufcar com que fe encha, que pello mefmocafo Daniel#,B
'

queospaesferetratãoemos filhos,querdeIlesmuytospc

*a ter mais em que fe dilate, fentiofe Nabucodonofor pe-

queno pêra recolher quanta gloria,& honra cobiçaua,poc

iflb manda fazer hua eftatua fua muy agigantada, de a to-

dos os de íeusReynos &:eftados,quecomoafua própria

peífoa a adorem,querédo que o que elle por pequeno não

cecolhefeíiia eftatua o recebece,&; agafalhalíc,& afsi não
ficaíle da gloria humana nada cfperdiçado; bem baftante

proua era efta pêra fanto Agoftinhomoftrarqueerafofre

gaa cobiça,mas que digo,faltarãolhe pêra iífo exemplos?

Abimelech não matou íètenta irmãos ,porferelleíòoq
ficaíle com o Império? Athalianão extinguio todos os def

eendentesdacafareal de Iuda? Abfalão quis admitirem ',Reg,i^

partido,nem o próprio pay. A fsi Como nem Baafa fofreo^g> **

a Nadab^nem Zembri a ella; notando fobre tudo o mef a,Reg, i 5

*

mo fanto Auguftinhojquereremos irmãos dclofeph tira- 3,
n
Cg> t5#

ré lhe a vida, porque fonhara auer de vira ter fobre elles

auantagens,tal he a cobiça humana, que nem por íonhos
as fofre bem,por ondenão ha no mundo coufa,que à tam
infaciauelfera,mateafede, fenão he Deos quetudopor
fua immenfidade enche,notando por iílb S. Hieronymo MaMfr«

não replicar S.Pecko depois que IheChrifto refpondeo a

O j pregun*
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pregunta quclhc fez entereçada , com lhe prometer pcrá
elle,&: pêra os mais Apoftolos doze cadeiras , moftrando
no cafo,que com menos de cadeira igual com Chrifto, fe-

Aopcj. não daua por fatisfeita a cobiça,&jâ o mefmo Senhor tra-

tando de como na gloria auiãodeeftar os bemauentura-
dos fatis feitosjdiflc que lhe auia de dar feu próprio trono,

porque a prometer menos,parece que não ficaua Deos de
clarando aueremfe la de aquietar defej os: Lúcifer fatisfcf-

fe por ventura com a dignidade Àngelica,ou com fer o fu-

premo antre os celeftiaes efpiritos? fobre tudo afpiraa

querer ter a cadeira do mefmo Deos. O cobiça quam ài*

ficultofo he teu remedio,que pcra te aquietarem , hafe de
fazer rapina de tudo o que Deos tem de feu,ainda que fao

Bernardo da outro remédio mais fácil, mais Chriftão de
mòrrefpeito,&:maiscomedido,&he abraçarmonoscom
âpobreza,nãoaforçada mas a voluntária, porque como
eftà viua de dar de mão a tudo, nem defeja nada, nem tam-

bém fe dobra a íntercíTe algum humano, antes dandolhe

de mão, fica a cobiça deftruida, òc fò o defejodascoufas

eternas em feu vigor,

.

Do que ta mbem obrou o [agrado manto de nojfa Senho

ra da Lu^em hum febricitante.

C A P. XIX.

N Ao aja quem cuyde , quefò tema medida do fanto

manto,a virtude cõ que a dinina Senhora obra por

elle marauilhas.,porque como a capa fingeladeElias

deu dobrado o cfpirito a Elifeu, afsiavirtudedofagrado

manto dobra fobre elle na medida,eftendendoíTe por to-

das as ydades,pelosannos do Senhor dei^i. IoãodaSil-

uafilho deLopo Furtado de Mendõça,auedo muyto tepo

que tremia terçã , lhe deu a febre eftandô ouuindo Miifa
•

*

-

• na
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na Igreja de nofla SerfrforadaLuz , &tam_rijamcnte,que

lhefoy neceíTanodeixaramiíraaquejàtinhacomúgacio,

&c o Padre SanchriíHo o leuou a húa cella, das do dormi-

tório a repoufar,onde foy de tal maneira a febre crefcédo,

que veo a trefualiar,defpedirãoíTe logo dous criados feus a

bufcar medico, &: a chamar feu pay Lopo Furtado de Meu
donça.Nefte antre tépo foy o Padre Frey Gafpar Sanchri-

ftão pollo mato da Sãtifsima Imagem da Senhora da Luz,

trouxelho,&: em eõpanhiadosPadres,Frey Sylueftre,frey

Dioniíio,Frey Bertholameu,Frey Luys Torralua,lho lan-

çou fobre a cabeça, de modo que lhe cubrio o roftro,&: par

te do peito entoando os Religiofos nomeados a antipho-

na de noíía Senhora, Subtuííprxfidiú confugimus fan&a

Dei genitrix,&: acabada de dizer a oraçã,Famulis tuis quç
fumus domine,de improuifo ficou o enfermo, cõ efpanto

de todos em fuás cores boas,& defpoíiçao, como fe nunca
fora,não digodoéte , mas achacoío , a febre defpediofe,

por húa vez fem nunca mais lhe tornar o mal da maleita.

Chegou a eíte tépo Lopo Furtado de Mendonça, & não
pode reprefentar o fobrefalto da roim noua,q não foíle pri

meiro a alegria da outra q lhe derão em chegãdo,imforma
do deuagar do cafo,forão grades as moftras q fez cie agra-

decido àfacratifsimaSenhora da Luz , aleuãtauaas mãos
aoCeo entoauarepetidaméte. Beata dei genitrixMaria J &:

choraua de prazer,abraçaua o filho, batia nos peitos reco-

nhecendo/Te por tampecador 5como indigno de tam gra-

de fauor : manda logo pêra o Domingo feguinte ordenar

dãças,& outros jogos de fefta , q vierão da Cidade Lisboa
cõmuytos muficos,inítrométos perafolennizar o dia,em
memoria da mercê recebida^ diíTefehuamiflalbienifsim a,

òc pregou o Padre freyBaptifta religioío noífo pêra eífeito

de publicar o milagre, tédoílejà peraiílb licença do Arce-
biípo:& ha q notar no cafo de quanto milhor cõdição vfa

Dcos
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Deoshoje comnofco , que antigamente quando não fo-

fria que outrem fechamaíTe pêra remedearmales queren
^'doquefóaelle reconhecefsé por verdadeiro medico dei-

les. Cahio el Rey Ochozias de hua varanda de feus paços,

& foy a queda grande,& perigo fa , acode vaflallos , leuão-
no em braços à cama, chamãofe médicos , duuidão de fua

vida: determinaíTe a mandar confultar o idolo Acharon
fobrefuaenfirmidade , tomou Deos táomal iílo quein-
doíTe logo tercom o Propheta Elias lhe diz: fahe ao cami-
nho aos mefageiros de Ochozias, &c dizelhe da minha par
tc,cm que rezào cahc , auendo Deos cm Ifrael que mande
clRey a confultar idollos em fua enfermidade? que eu lhe

prometo como quem fou que fò por iíTo fenão ha de aleua

tar da cama onde eílà,&: forre Deoshoje , que a primeira

diligencia,q fe faz na enfírmidade, feja a de fe chamar me-
dico,com tàtafê, muytas vezes em fua arte de medecina,
como fe delia fò dependera o remédio da faude, auendof-

fe Deos por aíTás çontente,que depois de não obrar a me
íinhaochamé aclle por vitimo remédio , não falando jà
de como Deos hapor bem,que nos valhamos de feus ían-

tos em noíTas necefsidades , pois nifto fempre Deos guar-

dou reípeito a feus feruos, auédo por digno de feu fauor

oqueaelles fe fecorreíTe. Mas fobre tudo, eufoudepare-
5,Greg, cer,que não ha mayor valia pêra com Deos , que a boa 5c

^lap
01

? féaconfciencia do quelhepedeamerce,porque jànunca
vimos que Deos lhe perdefle o refpeito, que vimos não

guardou a alguns fantos que pedião por peccadores. E
afsi ha S. Gregório que a faude, que o meímo Senhor cõ-

cedeoaelReyEzechias , fora maisà conta das prepara-

ções íantasquefez em fua alma, quando deíi difpòs pêra

morrer,que não pellos rhereciniétos do Propheta Ezayas

que o foy da partedeDeosa viíitar,fendo certo q muytas

vezes não monta ao enfermo ter em cafaos fantos dasl-

grejas,
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Igrejas,nem chegar pêra fi fuás relíquias feDeos eíbdelle

ofendido,vemiftoarefponderaoque Dauid diíTe, q não

aceitaua Deos offertas,nem facrificios de cordeiros , mas
fò hum coração contrito,auendo alguns expoíitores,inco

gnítus fuper illud,non accipiam de domo tua vitulusjan-

íènius , illic. Quea elle chamara o real Profeta facrificio

dejuftiça no Pfalmo. 50. &: não aos outros qucfcfazião

de rezes, porque como ajuftiça, fò de quem pecou pede á

fatisfaçãojdeue o coração humano, pois he em nós arrais

de toda a culpa,fér o que ha de correr com a paga das diui-

dasem que eftamos à diuina íuftiça, quea offerecermos

íantospornòs,&: as romanas que outrem faz faõferemo-

nias de deuação, como erão antigamente na ley ofertas,

& facrificios de cordeiros , & como por cíÍQsfc não fatif-.

fazia,nem Deos feauia por pago , afsinénòs comprimos
com o que deuemos,por orações de terceiros,mas por pro
prios 6c legTtimos a&os decoração, &: por iflb o primeiro

remédio pêra a enfermidade, que muitas vezes he caftigo

de culpas,ha de fer pedir os facramentos,quc fantiíicam a
alma>&: rcconciliáo com quem nos pode amcfínhar, por
que ainda que fantos acabem muito com Deos por íeus

merecimen tos,mi!hor& mais honrofo nos ficara,quàndo

com próprios , & não com os alheos ouuermos o que do
Ceo pretendemos.

De como ojagrado manto reftituyo d pureza de car-

nes bum meninoflue cabio nofogo.

N
C A P. X X.

Oprimeirodhdc Agofto,ãnodo Senhorde iy8o.

veo Aires de Miranda cõ fua molher Francifca Pe-
reira à caía de noíía Senhora daLuz a oíFerecerem

hum
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hum filho feu de três annos, quedeteítradamente caindo

em húa fogueira ficou com as carnes creítadas , & em par-

tes tam queimadas , q o braço dêreitonãopudiabolir de
nènhuamaneirajo Padre Frey Bercolameu Pereira , q era

conhecido dos pães da criãça pedio ao Saõchriftão lhe po
fcfíe a coroa da Senhora,o q elle não fez,porque difle, não
podia rõper por então polamuica gente da Igreja , pêra a

yr tirarda cabeça dafagrada Image , mas que ali tinha na
Saõchriftia hum mato damefma Senhora, que bailaria

por relíquia,tomou o Padre Frey Bertolameu , &: o leuou

com fè ao menino,&; tanto que o cobrio cõ elle lhe deu tão

grande frio,que a mãy não podia mais fazer que apertallo

configo,taiserão os tremores q a criança tinha. Crétesco
tudo os pães na fanâifsima Senhora não tirarão nuh ca do
filho o mãto,diíTelhe o Padre Frey Bertolameu hú Euãge-
lho,& o menino pegou em hum pezado fono, & banhado
em copiofo íúor efpertou dahi a efpaflb de hum quarto de
hora mui viuo,mui efperto,rifonhoj alegre, faõ&tãolim*
po da lefaõ do fogo,como fe nunca nelle peguara,foy vifto

demuitagétea marauilha, &: forão geraes as graças q to-

dos dauão à gloriofa Virgé da Luz achãdofle prefente a ef-

te caíb,&.a cita mercê do Ceo António telles de Meneies

Iriquiíidor do fanto Officio de Lisboa, q deu feu teftemu-

nho como pe/Toa de vifta, afsinãdolTe no aflento,q fe fezju

taméte oPadre Frey Bertolameu,Frãcifco de Sà, Anrique

Çorrcâ,DiogoSerrão,&:Àluaro Pires Dandrade , &: mi-

lagre he efte bem acomodado a fe poder notar, nelle ver a

diaiuf]^ propriedadequeS. Gregório, diz temopeccado,que he
"p. ip. atear fogo,ainda que como efta criança em que fe obrou o

milagre por feus poucos annos não era fogeito de culpa

actual,parece q nem dea fazermos figura, & retrato de hu
peccadorabraíàdo em fuás próprias culpas ; mas por não

perdennos efta ocafião em q pode tçr lugar- o ditodefaõ

Grego-
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Gregorio,nos vai emos do prefentc cafo.Chamou o fanto

Do&oraopecado,braza infernal, auendotãbemq aqu.el-

le tição que Ezayas diz,fumigaua, era o pecador , q não té

emfi mais queastrescoufasqfeachãoem hu madeiro , q
ardejfogo q o confume,cinza em q fe refo!ue,& fumo q de

fi defpede,o fogovélhe daeulpa,&: abrafalheaalma, acin

2a fafle do corpo,& he a em q íé refolue,o fumo faõ as fuás Heron. C5

obras,^ como não merecerão eternidade, fó de fumo té
tra Eiu *

femelhãça:E diíTemuy bem em outro lugarS.Hieronymo

q como não eramuitoviueré os juftos ainda cà neftemun
do prolongada vida,pois a diuina graça os trás fempre, co

mo preferuados da corrupção, chamando por iíTo a alma Berndr, jn

fanta ao amado Efpofo ramalhete de mirra 5 que não tira- »«*•;

ria nunca do feo portrazer(comodiz S. Bernardo) fem-

pre coníigo defeníiuo contra a morte; afsiao contraria

nãohe pêra nos efpantarviueré os pecadores pouco,pois

trazem fempre coníigo o fogo,queSalamão diíTe era impo
fiuelnão queimara quem o trouxeífe no feo. E ainda que
a culpa não foíTe braza que queime o peccador não deixa-

ra por iílb de andar quente pella viíinhança do fogo do
inferno c5 quem jà tanto em vidafe ajunta, que^ois as

creaturas,que mais chegadas andão ao homéjcomo faõ ta

das as que trás emfeuvzo.,&feruiçolheabrãgerão,&:che

garão fempre as penas da culpa defle mefmo home fò por
terécom elle vifinhança,na maneira que vimos nodiluuia

geral das agoas,&;iioqveyo de fogo fobre Sodoma,aonde
té aflor,&: paííarinho perecerão , & na deítruyção q Deos
mãdoufazeremAmalech,ondetãbem,aocoKÍeiro, &:ao s

cãodaruamãdouEXeosqmorrefséafiodeefpada: he afsi
x

mefmo razoauel,q aos profanos abrãjão as meímas penas

q feus viíinhos os danadosjà fem remédio padece.E he tã~

to afsi arderé ainda càem vida peccadores, ou feja pela viíi

nhãçadoinferno,oupelabra2adapropnaculpa , q-.haS-
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Ang.ftrin, Ae-oftinhoque fenãoforáoos juftosjàomundo,porpar-

t iLÍ tf dos mãos eftiueraabrazado : & parece aludir nifto o fa-

«-. grado Doftorà natural compofição,& vida do homem, q

fc conferua por caufado humor radical que Deos cõ parti

eular prouidencia, criou pêra temperar a adiuidade do ca

lornatural.que de comino em nòs arde , de Feição que ef-

tà noíTa vida em auerquem refrigere o calor, que de contt-

no nos anda ateado em as entranhas:afs. mefmo efta a co-

feruaçáo do mundo dépédendo da viração que iheosfan-

tos fazem com a graça que.de Deos recebem, em tanto

quejà no tempo do diluuio, o mundo cfteue em tempo de

fe acabar fe não tiuera hum Noe, como tambe Deos pêra

exunguirosHcbreos/enão fora hum Moyfes,donde in-

ferem os fagrados Doftores . que os derradeiros
, & mais

ccrtosfinaesdonmdomundo; feraonao auernellcsjuf-

toS;& he tanto mayor a adiuidade da fatuidade de fua n-

da,queadofogodosmaos,quefehumfOJufto,deraAbra-

ham a Deos ao tepo que quis deftruy r as cinco Cidades

mfames,náo fe ateara nellaso fogo, quem nao ve três me-

ninos Hebreos metidos na ardente íornalha de Babylo-

niafen,fe queimarem,nem
ainda a chamufeo cheirarem,

ína^vêlogoquantomaisrefrefcaagraça^oqueabra-

zaofogo.

Vejaífe quammarauilbojafe moflro» a gloriofa Se-

nbora da Lux.tm hum mortojandobe

com o teu manto a Vida.

C A P. XXI.

^' O mes de Agofto,anno de iy7 4- em hfiafeftafeira

ientTouemalgrejadenoífaSenhoradaLuz.huaca

«ru debute, que traziahú home morto.emhua

briga f
rcmoí:;^Sarnide.Aefte tép0 eftauaoPadrc
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Frey RaphealdaLuz^noftrando a dona Inês molher de

Chriftouão de Mello porteiro mor húas pai las, que a Se-

nhora Iffantadona Maria dera pêra o fanco minifterio do

Altar,&: mais alguns vertidos ricos da ían&ifsima Imagem
daLuz.Adeuota&compafsiua fidalga, fabendodocafo

tam defaftrado,deu muito à preíTa ao Padre frey Raphael>

ofagradomãtodaglorioíaSenhora(quealiantre os mais
4.Reg %^

veítidos tinha)pcraqueoleuaíTeaomorto, não fazendo

aqui falta a fè com que o Profeta Eli zeu entregou a Gee-
zi o cajado pêra com elle yr refufcirar o outro filho da Su-

namitides, chegou o Padre ao defunto, ô£nãoduuidofo

mas igual na fê de quem o mandara,lhe lançou o milagro-

fbmantofobreoroftro,&:oqucnãofez o cajado de Eli-

zeu,obroumarauilhofamenteofanto manto, pois tanto

que tocou o defunto fubitamente à viftadetodosos cir-

cunftantes cobra o morto a cor,toma fôlego , abre os o-

lhos,faltafora,não fomente viuo,mas tam forte , alegre òc

faõ,como fe por elle não paífarão mal nenhú , nem ainda

Jhc ficou final da eftocada, ou gota algúa do muito fangue

em que dantes èítaua feu corpo enuolto , que Deos quãdo
faz milagres grandes têàmenorcircunftanciado cafo, a-

code como quãdo abrio o mar rouxo pêra paíTagé do pouo
Ifraelitico,nãofò apartou as agoas a hua, èc a outra parte

pêra ficar caminho,mas o enxugou do lodo cm modo,que
como diz a fabedoria, poderão paíTarapéemxuto, afsi

mefmoferefpondeaos quepreguntarão quemacudiono
defertoeõ alcofas aos Apoftolos,perarecolheréo pãoq
fobejou do banquete,q o Meílre Chriftodeu acincomil
homens,nao tratando o Euangelifta mais q do moço que
deu os cinco paes,& os dous peixes,quando Deos , fe diz,

faz o mais,como fartar tanta gente,faria o menos, quehe
darás alcofas em qferecolheísé os fobejos,qucrédo ainda

mais algús modernos curiofos,q eílagéte não comeíTe nas

P mãos
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mãos como pedinte deporta,mas que o Saluador do mim
do que miraculofamcnte multiplicou o pão, & peixes, da-

ria os pratos , as toalhas em que limpa , &: decentemente
comeflem os banqueteados do Ceo>tornandonos à mer-

cê que a gloriofa Senhora fez ao morto, que não hepera
nos diuirtirmos delia, mas pêra meudamente fe tratar,

acheya eferixacmhum dos liuros da comfraria > na forma
feguinte*

IESVS MARIA.
NEfta cafa de noíTa Senhora da Luz, foy Deos feruida

de fazer hum eípantofo milagre,por merecimentos

de fuafan&ifsimaMãyaVirgé Maria noffiSenhora,

& foy q aos quatro dias de Agoftodo anno do Senhor de
i574.ahúafefta feira, feria quatro horas da tarde, pouco
mais ou menos íe fez humarroydo em o lugar de Carnide

vefinho aefce morteiro de noíTa Senhora da Luz, em o

qualarroydo fe matou hum homem com húa eftocadana

parte efquerda do peitojrecolherãonoalgus homens aeí*

ta Igreja de noíla Senhora, &: citando na dita Igreja o Pa-

dre freyRaphacl Sãochriftáo,moftrando a dona Inês mo-
lhcr de Chrirtouão de Mello porteiro mor alguns verti-

dos denoila Senhora,&: palias que a IfFantadona Maria

lhe deixou pêra o Altar. A djta donaines,fabendo como
trazião o morto,tomou o mato de noíTaSenhora,& deuha
aoditoP^drefrcy Raphael,dizendolhe o leuaíTedc ptef.

fa,& o lançaíTe fobre o moito,oque fez o Padre frey Ra-
phael,& logoíem mais detenção dito morto fe aleuantott

yiuo fem íinal algum de homem que fora morto , nem
ferido,& vendo ifto muita gente que eftaua prefente paf-

fioaciade tam grande marauilha, começarão a bradar, mi-

t
*

i lagre,
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lagre , milagre , publicoufle logo por fora , & mandou o

fenhor Arccbiípo dom IorgeDalmeydaao íeu vifitador>

o Doutor Lwys daCruz,quevieíTeaeítacafa de noíTa Se-

nhora a tirar inteira inquirição do milagre,como veyo aos

dez de Agoftodo anno de mil &:quinhétosfetcta&: qua--

tro,comoPadre AluaroGomezfeuefcriuão, &: achando
fer verdadeiro o milagre fe fez delle afféntè pera memo-
ria das obras do Senhor, &Iouuorfeu de de fuafan&ifsi-

maMãy a Virgem Senhora noíTa, norauelfoy efte mila-

gre, mas quem fouber eomo em a íagrada Eícritura le-

mos q a molher Pithonifa refufeitou o Propheta Samuel
por encantamétos &: feitiçarias, parece q lhe ficará aução

pera não eftimar tanto refufeitar a Senhora da Luz outro

morto,né pera ter o cafo portam marauiihofo, que não o
poíTafazero demónio todas as vezes que lhe releuar. Afsi

poderá parecer aos q o demónio té dado a mão, & metido
cm cabeça porjufta permiflaõ diuina , q he elle tão pode-
roíb que tem mero império em cada hum de nos , pera em
todo o tempo nos tirar,*& dar as almas, fegundo lhe pare-

cer^ elle ordenar,mas aos q Deos te dado fua mão,&: cõ-

feruados na luzdafê & rezão , béalcanção quão limitada

he a jurifdição do maligno efpirito, que não hemaisdaq
da ao cão o que o prende ao cepo, em lhealargarmaisou

menos acadea:ie ate nas almas dos danados , queajufti-

ça diuina lhe tem ja entregue, não pode o infernal ini-

migo atromentar quanto quer &defeja,fe não quanto
lhe Deos rnãda& permite, como terá poder nas outras ai

mas q eftiueré em milhor lugar,como no limbo eftauaa de
Samuel?&: quando o Senhor (porjuítosjuyzosfeus)quis

q efte Profeta cà tornaíTe a vida,foy cõ permitir qo demó-
nio o podeíTe trazer por meyoda feitiçaria da Pnhoniía.

Nãoqa almadoProfetafereuniíTeaofeu corpo, mas em
outro que o demónio pode formar doar , como foi ma as

P 1 várias
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tarias Sguhfi em que muitas vezes aparece , quando lho-

Deos confente. Porem os Apoftolos,&: niais fantos quãdo
rcfuícitauãoalgumorto,era pormeyosdiuinos, &: fobre

naturaes,q como herdeiros dos thefouros de Chrifto o Sc

nhorlhes era fácil em lhe cõceder cõ mão larga toda a di-

uinavirtude pêra o tal cafo neeeffaria,& as almas q elles pe
la tal virtude traz ião da outra vida, fiel mete as tornauão a

dar aos corpos,dõde por morte arrancarão. Heperafaber
onde eftauão as taes almas,em todo aquelletépo que viu e-

rão em diuorílo cõ feus próprios corpos > como a alma do-

E.mperador Trajano,quedizemo refufcitou S. Gregório.

Ia não podemos dizer qeftauão no Parayfo,porq iflb feria

tornalas Deosàpena,fendocõdição daquelle eftado bea-

tifico não fe dar,nepoíTuyr por tépo mas por eternidades,

nc també eífcauão no purgatorio,pois tal pode fer depois a

vida do refufcitado q mereça fer coadenado às penas eter-

nas,& as almas q no purgatório entrão não fahé fenão pê-

ra a Gloria , faõ como fazenda que entra na Alfandega, q
em pagando certos direitos,logo pafsãofeguras:néfe po-

dem dar por perdidas, as que fe neíte lugar reíiftão : jà te-

mos fundamento pêra também dizer quç as almas que ef-

tauão no inferno não podem tornar afeus corpos , antes

dojuyzo vniuerfal,pois pode fuceder , que a tal alma da-

nada ordene,&: reíifta de tal maneira o corpo,com que de

nouo refufcitou,que demão comua facão obras , por on-

de adiuinaluftiça reuogue a fen tença da eterna condena-

ção^& torne a fer do Ceo a que dantes era do inferno , o q
lie contra os termos ordinários q Deos leua nefte negocio

da predeftinação,quer que dahi jaca o madeiro dõde cae.

A todas cftas duuidas refpõdé os Theologos cõ remeteré

ocafo,ou o fundaméto delle a diuinaprefciécla, dizé que

como Deos vedante mão as coufas , & afsi o fim a q tirão,.

©smeyos;& o caminho , porq hão deyrasnoflas acções,

&as
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&as obras,tambem o?feitos que podemos fazer,o$ mere-

cimentos queçodemos ter, quem por noíla faluaçãopo*

dera rogar,& interceder,que rifco as háo de paífar , quem
nos poderá liurar,aísi também vay logo dado talho a que

tudo fe faça com íixaue ordem, depofitando tanto q mor-
rem as almas daquelles que prouê,&: ante fabe, haõdere-
fufeitar pelos tempos adiante, por orações de feus fantos,

demodo,que fique fendo feu eftado indifFerétc ao que lhe

pode depois vir pelos merecimentos das vitimas obras de

lua vida,ou pelos merecimentos dos fantos, que ante o di-

uino acatamento tiuerão por feus interceífores , afsi mais

vemos,que nenhúadaspeífoas,que o Saluador do mundo
neftavidarefufcitou , ou das que refufeitarão feus fagra-

dos Apoftolos,&: antes delles os Elizeos,os Elias , nem os

que depois de todos eftes, afsi fantos, como Apoftolicos

varões,refufcitarão os noíTos fantos da ley da graça , nehíí

como digo nos foube,nem pode contar nouasdo que vi-

rão da barra a fora deita vida,por onde andarão algús tem-

pos & annos,com fer tam naturaI,aos que vem terras não
fefaberéter,que não falem do que nellas acharão, &.dcf-

cobrirão,fazendo ate Itenerarios à pura fome de fe quere-

rem moítrarviftos em tudo , acabando mais com ellcsa

vaidade,quenãoa coníideração damoleftia, que podem
dará leitores, & onuintes com hiíaimportunanarração,

que por força querem o que pafsão nas eftalagens ihe ou-

çamos.

Saõ Paulo muyto vio,fem paíTar pola foz a fora da mor-
te,mase]le calou tudo; Lazaro três dias teuedeviílas das

coufas da outra vida,masnemafuas irmãs odefcubrio,o
lílhodaviuuadeNaim , nem o choralo amãypor vnico,

bailou pêra ltrc por obrigação de lhe defeubrir , o que tã-

bem foube debaixo do fegredo da morte, pois o mancebo
que refufeitou Elizeu^que nouas trouxe daquclla cõprida

P 3 jorna-
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jornada que fez ao outro mundo? o^mperador Trajano,

porventuraafombrounos com contar das fantafmas, que
dizem andarem a nos eíperar ao deípedir defta vida,como

cofairosatraueflandoabarra pêra tomarem as noílas em-
barcaçõesíPorcertoquefeniftonão entreuiera prouidé-

cia diuina,afsi como as eípias que forão a terra de promif-

íaõ,fenão puderão ter,que não contalTem o afombramcn-
tocm queospoferaa vifta das efpan to fas figuras que vi-

rãoitiísi nem as almas quevão defta vida acabarião coníigo

não nos relatarem alguas coufas,ou foíTe por nos aduirti-

ré,&:auifarem,oupornos quererem manter cõuerfação>

ouporqueos obriguaiTeocfpanto a defcobrilas fe Deos
lho não eftoruafle:fe eu me achara prefente à refurreição

defte morto,em que a Senhora da Luz fe mcftroumiracu

lofifsima,não fey fe me pudera ter que lhe não perguntara

o quedefejofabernefta mat«ria,masjáque tam certa te-

mos a jornada pêra eííoutro mundo , não nos canfemos

por faber por outrem o que auemos de ver cos olhos.

fPoemfe outros diuinosfauores y
que com feufanto man-

to deu a deuotosfeus a diuina Senhora.

C A P. XXII.
T5 Raticando hum dia o Padre Pêro da Fonfeca religio-

-*• íb da companhia de IESV,varão denoflbs tépos do-

£tifsimo,com alguns Padres dos noflbs , fobreascoufas,o-

bras,&: milagres de noíTa Senhora da Luz , ellelhesaffir-

mou em proua da virtude marauilhofa da ían&ifsimalma-

gé fobre os enfermos,q hum parente feu lhe mandara hua
carta,pela qual conftaua fer verdade,que a diuina Senho-

ra lhe reftituyra a memoria, quede todo perdera em h fia

cnfcrmidadegrãdctãonotauelméte, qnemas coufasque

|T5ZÍaentremãos fobia o nome , & fe fizera nelleamerce

por
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por meyo do fanro manto da mefma Raynha celeftial , q
ouuerapormeyo de hum feu amigo ,&:pofto que não te-

nhamos mais prouadeftadiuina obra , do quehe oqdàa
carta.cõ tudo o teftemunho do Padre Pêro da Fõfeca q o
referio por íer de tão grande autoridadcjuyzojlctras^re

ligião, pareceq bafta pêra fenão deixar de efercueraqui.

Mas digamos o q muy ta gente vio. Entrou o demóniocm
humancebo filhode AluaroCardofo natural da Cidade
Lisboa,duraua&:crefciaomaljàauia dias , oqvifto pclla

mãy cega daimpaciécia dever morrer o fiiho,não ficou me
dico afamado, que não chamaíTe(cuydando ao principio

ferião accidentesdegota coral) fem lhe valer nenhum,
antes fobre todas as diligencias que fefazião pêra íuafau-

de , deu ao pobre mancebo hum mortal accidente , de
que ficou fem falia,& fem fentido , &: afsi efteue três dias

inteiros,não auendonelledeviuo ,mais quearcfpiração*

perdidajàaefperançadamedecinanatural, aquando os

pays menos merecião,q Deos lhe deíTe o remédio ,pois o
íbrão primeiro pedir aos homés,então bufcàrão a Virgem
facratifsimadaLuz, masnéporiírolhencgouamifericor
dia,qacharidadenãofeefcandaliza , mandarão muito à I,C9r,ir^

preíTa ao mofteiro de noíTa Senhora ao Padre frey Dioni-
íio,com quem tinhão algum parcntefco,que lhe rnandaf-

feacoroa,ouomantodaImagéfantada Luzj foyomãro,
&tanto que entrou com ellehú criado pela porta da ca-

mará em q eílaua o doétc > o mãcebo q como digo parecia

morto,fubitamente entrou níí furor horredo meneado a

boca,os olhos,oroftro,o corpo todo cotam feos efgares,

que punha terror,& efpantoros huiuos &: brados delcom-
poftos, & íem fignificação , as roncas &: feros do imigo a-

íombrauao a todos:& na verdadejà aquelles eítrondos do
demónio craõ medo , que como dantes eftaua quieto,

por não auer ali outro mais forte que o defarmaííe , & ttcas
*

**:

P 4 faquea-
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íaqueaíTe do que pacificamente poífuhia 5 afsi fentindo

jà com quem o auia de auer confrangiaíTe,&: carpiaíTe a feu

modo,que he feroz & foberborda maneira que vemos fa-

zerahumcão,ououtroanimalmais fraco , quando fente

perto de íí (ainda antes de o ver) o Leão , ou Rinocerote.

Compadecendo/Te pois a Virgem Senhora noíTado enfer

mo,&:defprezandoaoimigo , como ferpente fobre quem
põem o pê, tanto que fobre o man cebo poferão o feu íàgra

do maino ficou quieto, falou perfeitamente,comeo,farou

&viuco por muitos annosfemmaisferafombrado do ini-

migo.Logo naquelle próprio dia, que foy húa fegunda fei

ra dous deMarço,pelos annos do Senhordc iy.90.manda
rão correndo ao Padre frey Dioni(io,ò mefmo criado que
rrouxe o fagrado manto a dar as nouas da marauilha , pêra

que comoentereíTado naelegriaem queficauatodaa ca-

ía, deíTeà Imagem fan&ifsima, pois lheficaua maisperto>

entretanto as graças, mãdandofelhe também efmollape-

raque ao outro dia fedifeíTe húa mi fia cantada â facrofan-

ta Senhora. Deite cafofoyo mefmo PadrefreyDionifio

tirar de pois inteira informação , que não ponho aqui por

ler comprida, &:eu pretender abreuiaro argumento, ôc

matéria do liuro de quejà vou receoíotne fiqueem volu-

me que não feja manual, porque não quifera tirara eftes

milagres diuinos o que lhe cabe de ferem flores, quehe,

pois os ajuntò,andarem nas mãos,como ramalhetes, mas
a informação eftà bem autenticada por teftemunhas di-

gnas de credito fobre jurarem. Nãofe teue por menos
marauilhoíaafaudedeGomezBarretoa quem os flficos

tinhãodefemparado,&: a molher chorado : veyohumPa-
dredeS.Francifco chamado frey António de Trancofo,

pêra o confeílar & ajudar a morrer , que jàfe nãotrataua

de fua vida, entra a efte tempo húa molheríinha coftuma-

4a 3 receber ejfmolla na caía , & diz a vozes altas,porque fe

não
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não valem neftacafa de nofla Senhora daLuzífoy voz que

tirou em todos a feda confiança cõ que a ouuirão faltar*

diz logo o Padre:vaíTe,vaíTe muito à preíTabufcarhú bar-

ril dagoa daíua fonte 3&:mandemlhe dizer huamiíTa, par-

te logo pola pofta hum homem, chega ao mofteiro de nof-

faSenhora,pede o barril dagoa,&rdaaoSãchriíláoefmol-

la para mandar dizer a mifTa,o mefmo Samchriftãoinfor-

mandoíTe quem era o doente, &: conhecendo a nobre qua-

lidade de fua peífoa tomou o manto da Senhora &: diíTe ao

criado o leuaíTe com muita fè, que por ter também muyta
nelle lho daua em muita eftima, de como fe achalTe o doe-

te bem lho tornaíTe a trazer, chega o criado a cafa , entra

tam alegre com a agoa,&: com ofantomanto, como fe ja

viràdanteso queoCeopor meyo de tam fanta relíquia

auia ao diante de obrar em o amo , toma o Padre frei An-
tónio de Trancofo em fuás mãos o barril dagoa, & o man-
to,manda trazer hua colher de prata pêra ver fe comella
podia lançar na boca do enfermo algúa goteira, em quan-

to não veyo acolher poíTejunto a cama dejoelhos,& lança

o fagrado mantofobreo doente, acabado de rezar oEuã-
gelho de noíTa Senhora fubitamente , o que jà tinhão por
morto, abre os olhos pedio de comer,auendojà três dias

queonaofazia,&namefmahorafealeuantoufaõ,cõuale
ceo em pouco tempo,& yiueo por muitos annos. De muy
tos outros cafos femelhantes apontarei ainda aqui outro

pelo affirmarcomjuramentoamefmaparte,quefoy Àn-
rique Anriques de Miranda eítribeiro mor , o qual diz de
íi mefmo, que eftandomuitoenfermo 5&jàquafifemacor
do,&:pondolhe o manto da Senhora na cabeça, logo kn-
tio quefeíhealçuantauãoosefpiritos, &£ fubitamente íè

achou faõ,E acrefeenta no próprio teftemunho , que não
foy ellefòo que recebeo, por meyo do fagrado manto
efta mercê da çloriofaPrinceza da Luz, porque de muy-

P j tos



tos outros > fabia que íararão de improuiíb com fe che-
gar a elles a fanra relíquia * &: fe lhes rezar o Euangelho da
diuina Senhora.

(Profegueffècorn as mercês que ofanto manto ohra

em os enfermos.

C A P. XXIII.
CRcfceo muito com a experiécia deites , & outros no-

taueis effeitos , em diuerfas partes a opinião que jà

auia da marauilhofa virtude do /agrado manto, por
onde de Cochim o mandarão pedir aDuarte de Sequeira

por hua carta que eu li,&: tinha cftas palauras; muytonos
contãocàosnoíTos , dos milagres que nofla Scnhorada
Luz faz com o feu mãto,o queme faz crcfccr mais a deua-

ção que fempre tiue a eíTa Imagc. Por vida de v.m.que me-
ta fuás valias porme auer hum manto feu , & mandarmo,
pelo qual mandarei à Senhora outra pcífa , que como os

que cà andamos nefte exercicio da foldadefca andemos
tam arrifcadosjbom he trazer homem coníigo defeníiuos

de quem fujão os males que coníigo trazem perigos. Ia

emGoafoybem efperimentada a virtude do fagrado mã-
to,porqueleuandoo coníigo o ArcebifpodomMathcus,
quando fayo deite Reyno, o aplicou a alguns enfermos,

que logc receberão faudecomo foy a hum Afonfo Pcrei-

ra,derálhe peçonha de que eíteue com as efperãças da vi»

daperdidas 3mandoulheo Arcebifpoo manto por hu feu

Clérigo chamadoBelchior Tofcano,o Padre o deu áo doe

teaheijar,&:logo fem mais pauía,detéça, ou vagar, fe leuã

toufaõ,&: em todo feu vigor & forças. Pontualmente a-

conteceo a dom Fráncifco de Deça, que vindo muito mal

dehúa viagem que fez pêra a coita de Quedão, quchena
parte do marítimo de Sião quejaz entrfc p reyno de Pegu,

&o
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&oêftadode Malaca^nde vem demandarosnauíosdo

mefmo Pegu,Bemgala, Sc de rodas as mais partes do poe-

te,foube o Arcebifpo como o pobre fidalgo chegara fem

nenhum remédio defaude viíitouocompalaurasde con-

folação,animandoocontraas dores peraquea impaciên-

cia nellas lhas nãodobraífe, fazialhebom que Deos teria

cuydado de lhe dar vida òc faude, pois erafò emparode
fuás filhas que por donzellas recolhidas & virtuofas, deuia

lhe o Senhor,como bom zellador,&: Efpofo da virginal pu
reza,odeuido emparo,&indaq afèdeftafò rezão tiraíle

cõfiança pêra oCeo cõferuar a vida a dõ Frãcifco, toda via

o bõ Prelado íbbrejá experiecia tomadano fanto mato da

Senhora daLuz fazia coitas à própria efperança, mandão
bufcar a fua cafa chegaífe cõ elle nas mãos ao doéte, & foy

cafocheode efpanto que eftando dõ Francifco moydo
como fal entre os dentes,cuberto todo de hua nódoa ne-

gra,neuoas nos olhos, falta de pulfo, &: em fim mais pêra

fe amortalhar que pêra feveftir,&: calçar àcortefã, tãto q
o Arcebifpo lhe pós o mato , logo ficou tão faõ & limpo

das carnes,como NarnãoSiro depois dos fete banhos,q to

mou nas agoas do Iordão. Correo a fama deita marauilha

por toda Goa,& tãto mais ao diãte,quc de Baçaim mãdou
DiogoPereira pedir ao Arcebifpo o fanto mato pêra hum
feuamigo,q tinha muito enfermo auia muito tepo , mas o

Arcebiíponão qrédopor a rifeo Goa de perder tão certo

remédio como tinha pêra feus enfermos no fanto mato,

não o mãdou a Diogo Pereira, mas cortou dellehúapõra
de q lhe fez prefente dizédolhe em hua carta , q receos de
fe lhe poder perderem tão cõpridajornadacoufaq tanto

trazia nalmapera medecina&curade fuás ouelhas o fi-

zera curto no dar,mas que das coufas diuinas não da pou-
co quem dàalguacoufa, excelência que não tem comil-

ão sy outras çoufas por preciofas que fejanV, o ouro trás

com
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com a quantidade a da valia,porqif&emtãopiquena demi
nuiçãoo podem por que com hum vintém de prata lhe

comprem o preço , &: tanto maisquea prata pode fera

quantidade do cobre,queeíle lhe exceda na valia , o que
não ha nas coufas diuinas,tanto vai o todo, como a parte,

tanto muytas vezes o pouco como o muito , como fanto

Ambrof. Ambrofio odiíTebemde ChriftonoíTo Redemptor, fo-
G^t.4. bre dizer delle adiuinaEfpofa, que todo era pêra íè cobi-

çar,nãodigojà todo repete o fanto , mas qualquer parte

fua he de igual preço, òc digna de femelhantes cobiças, &
enuejas,jà quando o Senhormoftrou fuás coitas a Moiíes

em lugar do rofto de que o Profeta lhe pedia vifta,foy á cõ
ta deftaverdade,comodizendome:pedeíme Moyfes que
temoftremeuroftro pêra te fazer fua viítat alegre &bem
auenturado,&: não vez que he agrauo feito as outras par-

tes de minha peílba,que cada qual delias pode moftrar to-

do o bem que cuydas,fò eftà na face? atéta que te viro cm
prouadifto as coftas,nellas veras o bé todo como no rof.

XT r . torafsi he também nos fantos,tanta valia,tanto preço, tan

lul.orat./, to íer,tem o todo como nua menos parte íua. (guando b.

Paulo fez aquella difTerença entre a baixella rica, & a lou-

ça de barro falando dos predeílinados,& dos réprobos, 6c

- das cafas dos grandes,ondehahum & outro feruiço , ifto

quistambé alem doutro fen tido dizer. Abaixellaíernpre

he de ouro,ou de prata, & fempre por louça entendemos

vidro , porfolanas 3 o púcaro que anda na falua & as mais

peças de barro que feruem na coíínha,&a difTerença que

vay entre a baixella,& louça he ,quea baixella aindaque

fe faça em pedaços fempre vai, pois faõ pedaços de ouro

&c prata , o que não he na louça pois não vai quebrada,

mais fò quando faã &: inteira , fe o vidro quebra pêra mais

não prefta,afsidiz faõ Chrifoftomo declarando a mente

de Paulo na cafa de Deos ha fantos que faõ vafos de ouro,

&ha
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&hapeccadores queíàõ vafosde barro, vafos de contu-

mclia^eítes fó montão>& feruem quando inteiros , muito

montouaerRey Dario,o Poeta Homero , mas quando

poezeaua &: fazia rimas,muito montouAchilesaGrecia,

mas quando brandindo a lança entraua com furor guer-

reiro pelos campos Africanos deílruyndo y &: quebrando

afuria,&: forçados contrários,porem depois que amorte

os fez em pedaços , apartádolhes as almas dos corpos,fer-

uirão,ou preftaráo mais pêra alguacoufa? os fantos pote,

quer inteiros,querpartidos,fempretiuerão a valia , quãto

montou húS. Paulo viuoínão haduuidardo muito que va

leráo os fantos inteiros,&: viuos , &: quãto feruirão a Igreja

Catholica,afsi também depois de partidos em os dous pe-

daços,em que a todos nos parte a morte , lançando ahúa
pavte o corpo,mandando a outra á alma, camba ficão fen-

do proueitofos,&: de incomparauel eftima , fe não vejaííe

na fefta que os Anjos fazem às almas que vem no Ceo , &c

na eftima, refpeito , &: reuerenciaemquecàtemosfcus
€orpos,&aindaa menor parte delles, porque iíTo tornou.

a notar fanto Ambroílo,dizendo, os fantos , não falemos

jà quando inteirosjporqueemtão bem fe deixa ver^qcom
tudo aproueitão com as obras,& com as palauras, mas aiii

da depois da morte com fuás cinzas,&: com os propiosve-

ftidos que deixão,nosfaõ também bõs,&: bem fevê, pois

afamarrade Elias ficou feruindo a Eiizeu de fazer cami-
nho nas agoasdo Iordão,os çapatosdos três moços de Ba
byloniafizerãocom que o fogo lhe ficaíTe em frefcoorua

lho,húahaftiadepaodeElizeu,fez andar nadando o fer-

ro fobre as agoas,Moy fes com fua vara fez marauilhas no
iEgyptOj&paíTagem ao pouo pelo mar, S.Paulo com feu
finto,& fadairo deu faude a enfermos,como das cinzas de
Cinta Bibiana, conta S. Cipriano,^ refufcitarão húmoço
»otepodeIulianpapoílau:daquiheq todas eftas couíàs

as
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as Teftejatnos&: metemos em relicário hum fio daveftidií-

ra do Saluador do mundo , hua pequena parte do cordão
de S.Franciícojhúa areíta da haípa de S. André , como fe

quada qual deitas coufas fora o todo,donde fe tirarão, não
fiquando a piquena quantidade , tirando ou deminuindo
do preço,&: virtude que lhes deu a perfeita fantidade, ni-

fto entra o fagrado manto daglotiofa Senhora da Luz, co
mo principal exemplo de toda efta verdade, porondebé
deue aceitar Diogo Pereira,a piquena parte delle , como
fe todo lho mandara o Arcebifpo. O mefmo Arcebifpo

nas cartas que efereueo a muitos Padres dos noflbs,referc

cmfubftanciatudooqueafsimatemosditojobrarofanto

manto naquellas partes Orientais.

T

Vão por diante asgrandezas dofanto manto*

C A P. XXIIII.
Ornandonos àsmarauilhas,que ofantomanto,nao
nas remotas partes ,mas nas viíinhas a nos obrou.

Não foy pequena mercê a que a gloriofa Senhora da

Luz, fez a Pêro Pereira executor dos quartos das comen-
das da ordem de Chriíl:o,adoeceo pelos annos do Senhor

de mil 6c oitéta &: oito,de húas cezões tam rijas ,que o fo-

rão podo em perigo de mortej&eftando hum diamuy a-

tribulado,atromentauaocrua,&: laftimofamcntea febre,

entra pela porta defuacafao Padre frey Efteuao Eftaço

faelheamolherIfabeldeFaria,feita hua laftima chorado

Sc dando fentidiísimas vozes,lançaíTe a feus pês,como aos

4.Reg.4. deElizcua$unamitide,pedeqnãofequeira deterem viíl

tar feu marido,que afsi,como afsi,el!e não eftaua capaz de

viíita,pelosgrandesdefuaiiosquefalaua,&que(fe a não

quer ver tãbé a ella morta)volte ao moíleiro,& lhemande
algum manto^ou relíquia de nofla Senhora da Luz , tudo

logo
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logo acabou a aflição aí. defcõfolada Iíàbcl deia ria',com a

piedade do Padre,& fuagráde fécõa diuinamifericordia

o Padre frey Eíleuão fe pátrio, &: foy logo na volta do roof

teiro,como a elle chegaíle,mãdou por hu moço correndo

hum manco da diuina Senhora daLuz. Tomouamefma
Ifabel de Faria nas mãos o íanto mãto,& quis lãçalo fobre

acamado marido,mas foylheà mãohum homem que fe

achou prefente a efte tempo chamado António Mendes,
& diífe que o fagrado niãtofe auia de lançar por debayxo
daroupafobreo enfermp , &não por cima do cobertor,

fezfeafsi,&: logo todos os q ali feacharão ?põdoíTe de joe-

lhos encomédandoâdiuinaImagédaLuz yaPero Pereira,

tis q fubitamére virão obrar nelle o fagrado manto, fuama
rauilhofa virtude

3
ceífa o doête de dizer defuarios,auiuen-

taõfe,& aclaraõfelheos olhos da nu tamcopiofofuor , q
molhou fctecamifas,&£ não teue mais fezão , nemmaly
teftemunhas , que faõ do calo,o mefmo Pêro Pereira,

fua molher & fogra , António Mendes , &: mais ontras

peíToas todas ao prefente viuas.Venceo a efta marauilha

a que focedeo em a mefma cidade de Lisboa , coliforme

ao que contahum bem nobre fidalgo Portuguez , a quem
por fc achar prefente,&: por fuamuita ydade, &: nobreza
podemos dar credito 3ainda quehe contra o que aqui pre

tendo tratar fò de coufas muy prouadas por teftemunhas

mas tudo authorizaacalidadedofanguecÕ virtude: cor-

rendo pois a fama de alguns milagres do fagrado manto
por toda a Cidade chegou a cafa de hú leprofo, q o eftaua

jade muito tépo fem efpcrança de remédio , cobrou logo
pelloque ouuiaalguafê , mouido da qual , mandou pe-

dir ao Saõchriftão de noífa Senhora, que pois não po-
dia yr bufcar o remedio,lho quifeíTe elle mandar rto fanto

manto>recebéo o padre Saõchriftão o recado , & logo co
ioda a charidadernaa4^u °kgwdo manto ,.& affirmafle,

que
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,

4afsidcfaparcccologoalepra,&:tSblimpo&njo , &fao
ficou o leprofo no ponto q lhe lançarão omanto,como fe

nuncaabrangeraomal,comonãohadecrefcer cora eftes

fauores da diuina Princeza da Luz,o numero de feus deuo
tos,&: voltar noutro bordo em popa fobre feu feruiço,pois

fe quifeífe contar as mercês fuás de que temos por nos a

tradição,& contos de cada dia , quando pudera acabar de

lhe dar numero?Mas antes feja afsi,quc fiquemos notados

de faltos na conta pola querermos fazer fobre o certo , q
não por dizer, & contar tudo,fer notado de demafiado.

Ficamedeconfolaçãocuydar qhadeyrefte liuroa mãos
de muitos,que poderão yr nelle nomeados por fauoreci-

dos da virtude do fagrado manto da celeftiai Senhora da

Luz,& quando fe aqui não acharem iílb tomaraem proua

de quantas mais faõ as mercês que elle fez , òí eu não ef.

creuo,do que faõ as que aqui aponto.

Da cinta denojfa Senhora da Lu\.

fèoemfe algúas coufas particulares da cinta.

C A P. XXV.

T3 A neftacafa de noíTa Senhora da Luz hum cin to, q
JL Jl vulgarméte fe chama cintai por fer antigo nella,

não haja lembrança dondeviefle )
& que o trouxe,ô£

cujo fora,ainda que corre em pratica comua, que o trou-

xera comfígo Pêro Martinz,quando veyo de terra de móu
ros por miraculofo minifterio da celeítlalPrinceza daLuz

òc cójedurasha por onde hajamos efta tradição por vet da

deira,&bé fundada,porqjaaforma &fèitio do cinto he a

mefmadequeosmourosvfam,&:oscom que fe apertão,

he de couro forrado de veludo azuiiaurado ao tear cofio

d ouro
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cTouro tem de largo quatro dedos de mão trauefTa,o com-
primento faõ quatro palmos,té fiuellas, ou relhos de pra-

ta de feitio &: lauor eítrãgeiro,& antiquiísimo, ha mais ou-

tra conje<9:ura,como he obrar a diuina Imagem com ellc

milagres nos que reconhecem fer cinto feu> relíquia >&:

coufafua, afsi também com fê>&: deuaçao o aceitao, o pe-

dem^ afuasinfirmidades o aplicáo, em fim eu tenho dei

le pelo que contão , conceito de couía diuina , & por iflb

bem milhor ficara a Homero ter por empreza iouuar, &r
Ho ^^

engrandecer eftc miraculofo cinto,que não o que elle cha iib. iV
mou Cíefton,ou Baltheus,cinto do vfo de hua certa deofa

do qual cantou em íèus verfos, pelo engrandecer que ti-

nha por propriedade dar graça a quem o cingia pêra leuar

trasíí as affcições,&: vontades de todos : dondeveyoque
Ityio,quando quis alcançar de Iupiter, certa préda., pedio Ho.ibid^

empreitado por tempo efte cinto à mefma deofa cujo era:

jà dementirofo não podemos efeufar o que diíle de tal cin-

to,que delle eftauão pendendo affeições , branduras, mi-

mos,merces,&: todo o género de fauor:& logo lhe nós dé-

ramos o titulo de verdadeiro, fe ião diflera do fagrado cin-

to da celeftialRaynha da LuzXendo nelle tam conhecidas

citas fauoraueis propriedades, como aplicadas imprópria Erafm.i»

mente,aooutrodequefalauamos,aindaqueos latinos ta-
a ag*

bem eftauao cõ efte cinto da falfa deofa , que trazião por

prouerbio ordinário tendesjCseftumvenerisj declarando

nifto o muyto que podião com elles aquellas peffoâs a que
efte prouerbio fe aplicaua,que he como fe nos cà em Por-

tuguês difleflemos tendes mendracula comigo. Pellaaza-

fema , que ha no pedir o fanto cinto da gloriofa Senhora
da Luz fe deixa bem ver, como fô dellc , & não do outro
cfta toda a felicidade pendcndo,não fe dà dia em que o tal

cinto cftejaem poder doPadreSaõchriftão,por andar fem
pre pormãos dos enferraosjagora a&ualméte fe queixaua

Q/, o dito
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o dito Padre que hauia mais de dous meies que lhe não víe

raafcu poder,afsipertcnde cada hum auello pêra com el-

le fe cingir , comofe nifto quifeflem zellar a ceremonia
dos Romanos, era apertaréfecom certo cinto os que não
querião fer tidos por defayrofos, &: ainda por couardes,

traços, &: de baixos efpiritos,em tantos,que quando auião

de lançar em roílo todos eftes defFeitos em algum Roma-
no,chamauãolhe,homodifcinâ:us, queeraoquegracio-
famentecà dizemos,homem mal enfexado,pel!o contra-

rio pêra moftrarem quem era Iuftrofo,quem polido, &: va-

rão forte,valerofo , &: pêra muito ,dezião, homocin&us,
homem cingido , ainda que teue efta regra exceiçao em
IulioCezar,queíendo moço andaua de ordinário mal a-

pertado,de quePompeyo rindoíTe húa vez não faltou que
lhediíTeíTcCaue ab illo pucromale percin&o , guardai-

uos daquellemoço mal apertado, pronofticandooqucde

pois foy, que a corioíidadeque lhe faltou em veftir, teuc

fobeja nas armas, &c pompco,queofentiria. Etal hequea
quelle fe dará milhor com as armas,que fempre fe dobrou
mal ao regalo.O mefmo Saluador do mundo, Chriflo nof
fo Redemptor em feu Euangelho, tomou o cinto em par-

te no fentido em que o tomarão os Romanos , porq que-

rendo auiíàr a feusfagradosdifcipulos , & nelles aos mais

profeíTorcs da fé,q em tudo foífem perfeitos,afsi na pótua
lidade da obediência a Deos, comona deftreza cm feruir

ao mefmo Senhor, na pureza davida,no reíguardo,na ifen

çãoperacõomundo>mãdalheq fe cinjão, porondeteue
Tcrtuliano,q ncfte cinto Euãgclico eftaua toda a ley diur-

na^ qual afsi nos obriga a recolher, &: apanhar os apeti-

tes, òc paixões cõqnafcemoscomoocintofazaofobejo
dascoufasqviftimos,ondehebé que notemos afacilida-

de da ley de Deos, que nem nos obrigua a perder de todo

gapç.tite,&goílodas eoufas^nem alargar as mefmas çou-
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fa,mas baila q nos cinjamos,quero dizer,q nos limitcmcs

& regremos bem no defejo,& vfo do mundo, ainda q efta

regra de viuer,fó parece que toca aos q viué fecularfnentc

& não aos religiofos,aos quaes aperta outro cinto mais ef~

treito, porque não fò alargamos o vfo das coufas , & do
mcímo mundo , mas também fomos obrigados a perder

as aflfeições a tudo(confiderou bé iílo Ireneo, q afsiílindo

Moyfes âo fazer do que hauia de veftir,quando fofle a fan-

taSanctorum, fòmentedo calçado não fez menção , &:

poriiTocuyda,q o mãdauaDeos entrar defcalço,& Theo- T ;.»«e<U*

doreto aprouãdo o meímo diz ,q o ordenou Moyfes lébrã-
[ C

u

ttlt, y.

dolhe,comoDeosaereomãdaradefcalçar , porrefpeito

da terraSáta,em q eftaua,quando no defeito o chamou dá

creaschamasdamoutaqardiafemfec6fumir: Eraomif-
terio defta ceremonia ,q pelos pês defcalços reprefétauáo

os antigos a perfeita liberdade das paixões , Sc apetites ,q
nenhua outracoufa mais impide,&:detem a alma,por on-

de ainda o Poeta, querendo fingir a Raynhade Cartago
tamfogeitaà paixão do amor, quam liure do temor, não
fomente diífe que fora a fe matar com as roupas tomadas,

& bem cingidas, mas com hum pê defcalço,&r outro cal-

çado,&faõ Dioniíio Areopagita, diz que pêra a Igreja fí-

gnificarcomoos efpiritos Angélicos faõ de todo yzen tos
de paixões do corpo, por iíTo cuyda q os cuítumão pintar

cõ os pês defcalços,por eftes pês defcalços fedeuécntéder
c j
™,^

as peíioasreligiofas, quãtoâ pureza ca na terra , hea reli- radrujça,

gião,afandaSandoru do templo , hea Igrejado Senhor l0*

onde nòs entramos como hiao fummo facerdote pêra ve-
nerar, &louuarnellca Deos. Andauamos no deferto do
mudo cõ os outros feculares trás o noífo gado, & ellepor

fuamifericordia nos chamou como a Moyfes pêra mais
peito de íi,por onde abafta ao fecular andar cingido,mas a
nis não baila menos que andar defcalços,baila que he fua

Q^i obriga
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obriguação trazei* ao vfo do mudo o*s apetites cmfreados

comarezão, &he noíTa obriguação nãovfardo mundo
ôc trazermos as lembranças,os penfamentos, &: qs defejos

delle de todo apagados com continua mortifição 3 que niíl

to efta o bom aperto do cinto : &ja que eftamos com efta

matéria entre mãos>notemosquam bem efta na Senhora

da Luz ter cinto, & obrar com elle obras marauilhofas,

pois o mefmoSaluador domundoemfeufagradoEuan-
gGlho,alemdeajuntaraocintoluzdeacefas , & ardentes

tochas,ajútalhe mais tais obras,que íeu Eterno Pad r e feja

porellasglorificadoj&comonadiuinaSenhoranãohafal

ta de luz , afsinão faltarão muitas obras cheasde diurno

louuor, que pudéramos aqui efcreuer do feuíanto cinto,

fe bailara para proua delias a authoridade fò dos que as

çontão,mas como fejão poucas as que tenho em meu po-
der,authorifadas com teftemunhas,não façamos tanto ca

fo do numero dellasxomo da clemenciada May da Luz,

com que as fez, primeiramente em dona Brites de Vilhe-

na molher de dom Manoel de Caftro, fe moftrou adiuina

Senhora miracu!ofa,na forma em que o Padre frcy Pau-

lo Pacheco, aótual viíitadorda nona ordem, deu a rela-

ção feguinte.

C^T
Èrtifico eu frcy Paulo Pacheco Religiofo profeílb

Jm da ordemde Chrifto 3quecftando pormorador nef-

te morteiro de nolla Senhora da Luz,onde rezidi do-

ze annos,no qual tempo feruindode Pregador, &confef
íbrdo pouo,fuy chamado húa tarde às féis horas, nomes
de Iulho,pera ouuir de confiíTaõ ahíía n*dalga>dona Brites

de Vilhena molher de dom Manoel de Caftro , queviuia

cmhuas çafas fuás no campo Dalualade grande, ôí chega

docuàsditascafas,aofobredito tempo da tarde, peraa

•uuir de confiíTaõ a achei incapaz delia, por eftar aliena-

dadc dor de cmxaquecadacabeça , de qcra mal tratada

hauia
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hauia annos ,&: hauiajà oito,ou noue horas que não daua

acordo de fi,nem os remédios da medicina , que os fiíicos

lheaplicauáo lhe aproueitauão,por eftar totalmente , co-

mo infcnciuel,não acudindo a coufa nenhúa que lhe apli-

caíTem,como erão paos pelas ventas emuoltos em moítar-

da afim de a poderem efpertar,& puxarélhc pelos cabei-

los da cabeça,&: pelos braços quebrantandolhe juntamé-
te os dedos das mãos pêra o meímo fim do qual tratamen-

to fequeixaua o marido>dizendo ao medico, pêra que lhe

mataua fua molhercom tam cruel tratamento, o que tudo

eftauafeito,quando cheguei às íbbreditas féis ou fere ho-

ras da tarde, & vendo fegundoDeos &: minha confcien-

cia,que os remédios da medicina humana não lhe aprouei

tauão como os médicos me tinhão arfírmado , eftandoa

caía chea de muitas fidalgas , & fidalgos parentes damef-
ma doente, alem defua família toda, &: confiadoeunas
mercês &: milagres contínuos , que a Mãy de Deos èc Se-

nhora da Luz por mar &: por terra fazia, como coníra das

iníignias da mefma cafa,que no mefmo anno fe mandarão
depoíitar na dita cafa da Senhora da Luz. Tomei por meô
& inftrum ento da mercê que pretendia que era o rem edio
da fobre dita doente mandar por a todos os circundantes

que ahieftauãojuntos comigo de joelhos , dizendolheq
rezaíTemtres Auemarias a noíTa Senhora, tudo afim que
aSenhoraouuiíTealguminnocente qalieftiueíTe,&:afsim

meajudaíTenoq logo fiz,qfoypormedejoeihos, &: cha-

mando a doéte por íeu nome a orelha cõ voz alta por duas

ou três vezes me não refpondeo,tirei logo a cinta q leuaua

da Senhora, da qual eu tinha experiência de outros dous
milagres que lhe vi fazer em duas doétes, &: defenrolãdoa

afsi dejoelhos como eftaua cingi com ella a cabeça à d oé-

te,& íhe rezei o Euangelho dcS.Lucas,Loquente 1ES VS,
com a oração da S"enhora, & não contente lhe rezeioutro

Qj de
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de faõ Marcos por aquellas palauras que tcm,Super egros
manus imponente dizendo as ditas palauras,cõ as mãos
lhe apertei a cabeça fobre a cinta que eftaua cingida,& lhe
diíTe a coleita,proinfirmis,em íingular,o que acabado mi-
lagrosamente acordou,&:abrio os olhos dando humhay,
&: fofpiroscomodepefToalaftimada,faloudahypordian

te,&:refpondiaatudoqucfelheperguntaua, pedilhequi-

feíTe fazer fedulla , ou teftamento de fua vitima vontade,

refpondeoquefi,o que logo fezjunto com feu maridodo
Manoel de Caftro,perguntandolhe aquém deixaua duas

comendas que tinha de fua nomeação por fere fuás, & lhe

ficarem de feuspays, & logo nomeou hua em feu filho dõ
Aluaro,& a fuairmã donaLuy za,pera o que tudo foy cha-

mado hum tabaliáo publico pêra fazer tudo , & eu fuy tef.

temunha da fobredita nomeação, como teftemunhei , &
meafsineidemeunome comasteftemunhasque prefen-

tes eftiuerão > & o tabaliáo que fez a dita eferitura. No
mcfmoanno, alem deite milagre fobredito fou tefternu-

nha d outros por quererá Senhora que foíTe feu inftromc

to>ainda que mdigno,dascontinuas mercês que fazia, co-

mo foy por a fua íanta cinta fobre a cabeça de hua molher
doente que eftaua ardendo com febre , as duas ou três ho-

ras da tarde no mes de Agofto,&;dizendolhe o Euangdho
de S.Marcos, pondolheas mãos na cabeça, cendoa cingi-

da com a cinta,acabado o dito Euangelho & oração ficou

fubicamente faã. O que fiz a outra doente da mefma en~

firmidade com a mefma cinta, por fer eu chamado pêra

effe fim das mefmas doétes,pela fama que tinháo das mer-

cês que fazia a Senhora a todos, a quem a fobredita cinta

fe aplicaua,por Miniftro Sc Sacerdote , o que tudo íeja pe-

rag!oriadeDeos,&: de fua íanílifsima Mãy , que por tam
inútil inftrumcnto comoeu,fuas grandezas obraua, do <|

íudo dcy certidão afsinada por meunome, hoje quatro de

Mayo
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M^o'doanno do Senhor de mil feifcentos &oito. Pof-

to que fò aqui ponhamos cfta certidão do Padre frcy Pau-

lo Pacheco,não auemos que he pouca proua tendo por li

a condição de ferem hoje viuas as duas peíToas que relata

em que aSenhorafcz os milagres que eu fey confirmãoo

mefmocomtodaa gente deíuascafas , &: fe Deosjatcnfc

na outra vida a dona Brites de Vilhena, cemos logo ain-

da ca teftemunhas do caio que baftaõ pêra proua dellc.

jDó quefe mais obrou com a [agrada cinta,

C AP, XXVL

EStauaà morte hum filho de Ioao Alurcs Nogueira

quealem das febres de que morria tinha húa perna

que Íe1heinchara,& apodrecera de todo perdida, a-

brirão os médicos & furgiões mão do en fermo,não hauen
do ja,nénaarteremedio,nénanaturezaefperança:Valco

fe a eíle tépoo pay,doPadre F.Raphael da Luz, pediolhe

lhe mandaíTe a cinta de noflaSenhora,& diííeíTe hua MiíTa

àfantifsimaVirgcpela vida defeu filho. Afsio fez o Pa-

dre& nomcfmodiaquefoyo outro feguinte, acabado de
offerecer o diuino facrificio, & inuocar o fauor daRaynha
dosAnjos,achahupagénaSãochriftia quelhediz da par-

te de feu amo,como onté , ratito que poíerão a finta cin ta

nó enfermo ficou de todo liure,& faõda febre, & o q cau-

fou mayor cípáro, foy que a perna que perdera ficou tam
iguoal > tam enxuta ôc íaã como tinha a outra: Pafma 8r

não cabe de prazer o pav, não fecõtenta coo recado q ti-

nha mandado,masfeguda/Com humvilhete, em que pe-

de ao mefmo padre freyRaphael queira yr dar feda mer-
cê qa Senhora lhe fizeraj>pede o Padre licença , vay à cafa

(^jf acha



Lluro Segundo^

acha o pay do enfermo doudo de prCzer, moftralhe a ma-
rautlha,dalhe eõ muitas lagrimas as graças por tão maraui
lhofobeneficio,asquaeselíecuberto da natural modeftia
que tinha,& cheo de verdadeira religião,remeteo a Virge

aquéfcmduuidafe deuião , como principal inftrumen to

de tam notauel obra,perguntauame , poucos tempos ha o
Padre frey Innocencio Machado hora aqui fupriorneftc

çonuento deThomar,fe me viera eftecafoà noticia, &di-
zendolheeucomojàotinhaefcritc, elle mo tornou a re-

ferir pelos mefmos termos acrefeentando que depois fora

I
o pay do mãcebo morador emCarnidejO qual lhe moftrou

o fi lho cõ a perna ião íaõ como a outra, &:lhe cotou parti-

cularmente o milagre todo,qfegúdoifto, teftemunhas te

por íi a marauilha,não fòméte religiofas graues, & de toda

aauthoridade,masaindaviuas.Nãofoy menos milagrofa

a faude & vida de outro enfermo aquémtambém foy a fan

tacintayeftandojàacabandojcomo o tocarão comella,af

íi ficou viuo &faõ como fe realmente rufufeitara ; não te-

nho deite cafo mais proua,q eftar eferito em hum liuro de
mão antigo antre outros milagres autênticos, ôcco tefte-

munhas rcferidas,que aqui vão efentas: mas foy logo bem
publicaamarauilhaquea gloriofa Senhora da Luz por

meo da fuamefma cinta fantafezem hua molher natural

doPedrogão pellos annos do Senhor de mil quinhentos

quarenta &: cinco no mes de Mayo a hua quarta feira, nas

horas da noite, atromentaua o demónio a pobre molher

nalma com vilões efpan.toíàs,&. de tal modo no corpo que
atinhaemartigodemoitejleuaaomaridoa cífa denofla

Senhora da Luz ,* pedio ao Padre Saõehriftão lhe quiíeíTc

rezar hum Euãgelho , mas era em tépo que lho não dauão

as oceupações do feruiço da Igreja , diífe poré que ao ou-

tro dia pela menhãa algum dos Padres que vieíte a dizer

miíTa lho.diria,a trifte molher nãp aquietou aquella noite,

nem
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nem deixou repoufar 4aos mais romeiros que durmiao na>

Igreja,com os grandes gritos,&: bramidos que nclladaua

o maligno efpirito,era dia de muita géte,&: o Padre Saõ-

chriftáo , que por efla caufa fe nâo reeolheo à cella mas fi-

cou tomando o repouíbda noite na Saõchriítiaacodip a

inquietação que hia na Igreja, leuaíTe da compaixão comq
vioeftarapobremolher,vayíTe à cella onde tinhaaíânta

cinta,tralla,coufamirauilhofa , poemnaaísi enroladafo-

bre a cabeça da enferma,&: diífe ao marido,& aos mais cir-

cunftantes tiueíTem fé,porque aquella relíquia baftaua pe
ra lhe dar logo faude,& foy afsi,qainda bem não acabauão

defe por de joelhos virados pêra a Imagem da Senhora,

quando ja a fuafanta cinta tinhaobrado marauilhofamé-

te na agonizada molher,o demónio defapareceo , &: ella

fe leuantou no mefmo ponto com a antiga faude &: for-

ças.Crefceo tanto nagente que alieftaua com a vifta dei-

ta marauilha a deuação da diuina Senhora da Luz, que cõ
effeituofos gritos que a meíma deuação obrigaua dar , ef-

pertarão a muitos qdormião fora, &vierão logo à Igreja,

maijànãoforãoteftemunhas mais quedo rumor, fendo

o padre SaõchriftaÔ teftemunha de vifta , & pofto que tã-

bem o fofsem todas as pefloasfeculares\ que fe acharão

prefentes ao efpe&aculo,íoforão tiradas, Gafpar Munis
&fuamolher,GregorioCcrniche,BrasAlueres, Chrifof-

tomo Pires,Franciíca Domingues,Maria Francifca. An-
tónia Lopez,Lourenço de Lima^&feu irmáo.

p

QontaJJimais dafanta cinta.

C A P. XXVII

Orcyhum cafo na formaem que o achei eferito perai

que aspefíbasaqueacontecco^quefaõhoje viuas , o

Q^j não
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não ache dcfmudado de quando o cpõtarão.l/abet de Faria

cftãdo recolhida cõ toda fua cafa na quinta da torre do fa-

tojuro a noíTa Senhora da Luz, fc lhe ferio hu negrinho
crioulo de cafa,por nomeAgoftinho trafcndo o mal do cá

po,onde foy armar aos paíTarinhos,& fem teto nenh õ que
tiuefsénonegrinhoiandou por cafa antretodos,& fe lan-

çou na cama cõ outras criãças cõ q dormia,ate q o mal foy

mais defcuberto, António Machado, quemorauanadita
quinta feleuãtoucõtra Ifabel deFaria, queixãdoíle delia,

pois por fua caufa fc hauia elle cõ toda fua cafa perdido, fo

brefaltada toda a cafa,mãdou logo a dita Ifabel dcFaria ao
Padre F.Thome Furtado Sãochriftão, q lhe mandaíTe al-

gúas relíquias daSenhora, porq eftaua em grande aperto,

elle lhemàdou híía cinta,aqual cila tomou cõ deuaçáo,&
a botou ao pcfcoíTo , & afsimao negrinho , &: logo ficott

taofaõ,como fe náo tiuera tido mal,& não deu rebate ne-

nhum na quinta,antes todos viucrão íeguros, & alegres

&vindodeforaaeíte tempo Pêro Pereira marido da dita

Ifabel deFariacõ hum feu filho fc meterão na quinta fem
perigo dcalgum.Teftemunhas Antonio Machado, Ifabel

cie Faria com todas as mais pcíToas de fua cafa. Lembra-
roenefte paço aquella cinta de Dauid,que a eferitura cha
ma^funiculumad viuificandum.Armouo Rey fantogucr

ra contra os Moabitas, &: dandolhe o Senhor feu diuino

fauorfemrifcoalgumdcfuagente,ouuegloriofotriupho

dos imigos,&; como o bom Rey, nemainda quando veftia

as armas defpia a elemecia, não quis meter nos contrários

atenta ate o viuo,&: cortar fem do, pelo que mais fcntifsc,

ou foíTe honra,ou fazenda,ou peíToa magoandoos, empo-
breeendoos,deçepandoos,& matandoos, mas comzello

de verdadeira charidadeque ainda na guerra quer que te-

nha lugar,mandou a feq?s toldados, que dos próprios ven-

cidos apartaíTemhuns^eradetodo lhes perdoar yida fa-

l zenda
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zcnda,&honra, &c outros pêra nelle quebrarem rodoa

fúria militar,fezfeifto com duas fitas, com húa cingindo,

& cercando todos osquehauiáo de viuer , & com outra

os quchauião de padecer, ficauão huns como gado encuc

reladopera fe matar, &c outros como em hum fortifica-

do cerco, jà feguros de todo o perigo, & rifco & encon-

tro militar.-vamonos afsi lembrando daquelles tam deía-

ftrados,mas bem merecidos fuccíTos que vimos nefte Rey
no,pellosannosdo Senhor de mil feifcentos , & demil

feifcentos & hum, entrando pello de dous , em os quacs

entrou inuiada da diurna juftiçaa peite fazendonos guer

ra , tanto mais cruel , do que foy a que armou Dauid
contra os Moabitas , quanto também foy mais faka de
refpeito pêra todo o género de peíToa, fazendo o pefti-

lencialimigode tudo, campo pêra a bataria das cafas,

das ruas , das praças, afsi de villas, como também Cida-

des , das ortas > dos oliuaes , das eftradas , dos campos,
dos atalhos , das Igrejas, acometendo em todas as partes

com repentino impetu a todos os que achaua viuos fem
dartempoamuitos,nem pêra alcuantaré os olhos ao Ceo
cfperando pelo chão como brutos fem confifsão , fema-
cordo,nem remédio. Quantos Ifmaes eftauão pelos pês
das aruores perecédo à fede, à fome,fem lhe poder ferboa
Agar,a própria mãy,omefmopáy,oamigo,não fendo, nc
ainda a charidade& compaixão de muitos poderofôa lhe
dar focorro,chegando a mais o defemparo, de nem o con-
feílor poder abranger a todos os q lhe grirauão apertados
da bataria , que ao afligido coração daua cruelmente os
innumeraueis&beftiaes peccados da vida paffada y fò o
demanio lhes chegaua metendo todas fuás forças pelos

defanimar,pelos defeonfiar , afsi do temporaí remedio>
cómoda diuina bondade &mifericordia,impofsibilftan-.

4olhacam çficaíès imaginações,<jueja lhes não parecia

fenão
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fcnao que os vinhão os malignos cfpiritos a bufcar,pera
*fsi como eftauáo os leuarcm em corpo,& em alma aos in-

fernosrquem mais não vio os campos peraonde as noíTas

Cidades tem as faydas de efparecimcnto femeadas de cor-

pos, hunsjà mortos de todo,outros malferidos, femauer
efperança de milhor fruto, que àde morrer cm breue pê-
ra acabar compridos males. Laftimofoserão os efpeótacu-

los , cruéis as mortes fem remédio os males,& cruel o da
pefte que tudo caufaua,neftes mores caftigos da diuinaju-

itiça ouue lugar pêra també a diuina mifericordia fe mof-
trar não com limite como fez Dauid, cingindo hus pêra a

morte*& outros peraavida,mas cm tudodando remédio
aos que neftes mores males fe cingião com a nofía fagra-

da cinta, que jà o não digo tanto pello refguardo em que
pòs a fobre dita Ifabcl de Faria o feu eferauo Auguftinho,

o marido Pçro Pereira, & todos os daquella quinta em q
reíidiáo, mas também pelo que confia acõtecep a Bernar-

do de Soufa,cftando na quinta daRofeiradeu em hum feu

filho a pefte,entralhe a fanta cinta cm cafa, cafonotauel,

como íe o mal apertado delia abafara, fahiofse logo fora

íem fe fentir mais , nem em o ferido , nem nos que o tra-

tauão,antes correndo,trato das portas a fora, pêra o proui

mento ordinário da cafa,nunca entrou por ellas détro ou-

tro femelhate mal em todo aquelle tempo que durou a pe-

fte, parece que erajaleypofta ao peftilencial imigoqnos
guerreaua não acometeíTe aos que cingiíTem tam fanta

cinta,quemdefendeonos confefsionarios cõfeflando de

ordinário feridos,os Padres frey Efteuão Eftaço,fiey Ra-
phaelda Luz, frey Luys Torrajua , frey Dionyíio defao

Bertholameu, fenão a fanta cinta queconíigo reuefada*

mente trazião , &hebemo cafopera darmos louuores

à diuina bondade-,. que afsi.com tam ieuecoufacomohe
hum cinto, quis araras mãos à diuina juíBça , pêra que

em
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cm nos não executaíWem todo feu rigor. Por onde hc
cinco efte,quemilhor merece todaaeííima do que mere- . .

ceoooutro,a que lhe dauao as donzellasdetrczenia , & 4.&C p,u
ainda fica fendo eíle fagrado cinto mais notauel do que
foy o do Profeta Elias, poftoq pareça não poder fer mais

que chegar o mefmo Profeta a fer afsi conhecido dei Rey
Õchozias fò pelos íinaes de feu cinto,como fe fora pellos

íinaes,feiç6es 3& propriedades do próprio roítro,antes os

vaíTallos do Rey calarão eftes íinaes, &: fò derão os do cin-

to,quando quiíerão certificar,queeraEliaso em que lhe

falauão,muito milhor noticia nos da da Senhora da Luz
fua fagradacinta,poisnosdàconhecimento,não das per-

feições fuás naturaes,mas do que mais nos importa , qite

he da virtude diuinaperanos remediar noíTos males.Nef-
ta fanta relíquia tem particular focorro as molheres, aque
as penas &: anciãs do parto atromentão,porque nenhúa a

mandou bufcar,que em fe cingindo com ella não recebef

íè nouo aliuio> &: logo o filho das entranhas , fempre eu
trouxera cafos particulares nefta matéria , fe ella por fer Cçlio.iib;

tal me não defuiara de fi , bafta dizermos que tam pro- *•**?• l0»

prio à fanta cinta facilitar os partos, que pode fer delles

verdadeiro hyerogliphico,como o foy antreas matronas
Romanas , o cinto de que fala Celio hiftoriador graue*

auendoque corriajà entre os Romanos eftafraze, ou mo-
do de falar,foluere zonam, que era então > o que cà en-
tre nos monta efte termo,parir, como fe em tão acõ-

tccera,o que hoje eom a fagrada cinta da Senho-
ra,que onde chega auédo ocafião de parto, não

y
ha. mais dificuldade , pêra fer felice da

que pode auer em fedefenrro-

Iara cinta, pêra fe

cingir.

DO
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i

Do e/lado em que agora ejla a[anta cinta.

C A P. XXVIH

NÀ era do Senhor de mil feifcentos &: Ccis, vcyo Pêro
FurtadodeMendonçadeLisboa pera as Caías das

nouenas de noíTa Senhora da Luz,jàtam defeonfia-

do da vida que te o modo que ouueem o trazeré, era o que

temos em leuar os morros à íepultura,vinha em hu atau-

de,eu portalotinha,aindaquetodos lhe chamauãopalã-
quim,mas né por nos chamarmos coche , andas, cadeira,

âemquchojeandãoosfenhores, deixamos de entender,

quanto milhor efta a tudo nome de tumba , onde os viuos

vãoreprefentandoosmortos,quenãootitolo, qlhe quis

daravaydade , tal chegou a nofla Senhora da Luz y Pêro

Furtado,em quem a diuina Imagc obrou meudaméte ma-
rauilhas>&:fòadiuinavirtudepodianelleobrarcom me-
lhoria,porquc o mal da enfermidade não foy nuca conhe-

cido dos médicos pera lhe podere aplicar algú i emedio,<j

lha defíe,porque alem do humor fer venenoío,fazia o mef
Bio que o mar enchcntes,&: vafantes,em certas horas to-

doo corpo inchaua>noutras ficauatam mirrado,que con-

taria nelle a notomia,os oíTos hum porhum,& deite eflre-

moa eftremoauiainfufriucispennas conhecidas dos que

as não tinhão (ò pcllos ais queouutrão ao laftimofo doen-

te,&o ferellcporcftremo fofrido , comoquem pelas ar-

mas alcançou nos trabalhos fu frimçn to fazia ferem feus

aysdemonftradores dagrandezadefeu mal , não tinhao

bom &. n©brc fidalgo mais de refrígerio,q o que lhe daua o

jtemp.oem que tinha cingida a fanta cinta , &afsi quando
eíperaua algum grande açcidentc, que fempre era certo

ao
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ao tempo em que o humor auia de fazer alteração cref-

cendo,oudcminuindo,logofefocorriaa cinca Tanta, que-

rendo tê niftomoftrarífe Capitão Romano, que antes de

entrarem em algua batalha fe cingião todos com hu par-

ticular cinto, que pêra femelhante a&o auia deputado.

Cerimonia tão celebrada , quedelleveyo o direito ciuel a

vfurparaquelletamfabidotermo(teftametainprodu&o) MatAnvi

porque fazião mais os capitães Romanos : ao tempo que u GpreIi «

fe cingião pêra entrarem em batalhardefpunhão juntamé

te de todos feus bés,como o fez Coroliano valerofo íolda-

do,aoquechamauãoteftamcntos,in proein&u, quefeo su&on. !

ia

tempo lhe foy perdendo,oufòíicou,poré depois de muy- Augirít.

tos annos em feu vigor a ceremonia de fe cingira gente i^JJJ

Ifl^

militar,a qual era tão honrofa,que quando fe queria cafti-

gar algum foldado,ou Capitão , porcrimegraue,tirauão^

lheoeinto,eomoo fez a alguns Auguílo Ca?far,&o Ca-
pitão Marceílo do mefmo caftigo vfou pêra com outros*

E pofto que o fanto cinto da gloriofa Senhora não feja

o militar,he logo outro q té muito de celeftial,&: diuino,&:

fendo feus effeitos milagrofos,em o nomeadoPero Furta-

do tão claros, &euidétes, não quis qofoíTeemellemenos .

(

o reconheciméto, chamou perajuto de íi na vltimaora de
fua vida a Martim. de Caftrodos Rios feu cunhado 3 Sc

lhceneomédouniuito,mãdafle guarnecer a fanta cinta:

acefo Martim deCaftro no amor da honra, q íeu cunhado
mãdaua fe deífc a fanta relíquia, cõapreíTada cu rioíidade

mandou logo a hú broslador,lauraíTe cõ fartura d ouro ou
tra cinta de veludo carmefixndocomprimetoda cintada

gloriofa Senhora da Luz,mas algum tanto mais larga pê-
ra que a ficaffe recolhendo dentro de íi,demodo que a ri-

queza do broslador , faz hua íòbrecinta , que efeaça-

mente deixa aparecer da fanta mais que o largo de hum
dedopella parte de dentro , quanto baile pêra íc deixar
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verodcquefeja,&quegaftoncllatenhão feiro os muitos

annosjos relhos da antiga cinca tiràoíTe, &engroíTandof-

íc mais de prata fobre dourada com moderno , & luftrofo

feitio,tomão as pontas das duas cintas, & como fiuella de

hiía fò ajunta húa & outra ponta , em fim a fanta relíquia

lie hoje húa lindajoya,anda enuoltacmhum tafetácarme
fim dentro de hua bem curiofa cayxa , cm quea trouxe

Martim de Crafto em peíToa a offerecer adiuina imagem
daLuz,bemcreo eu que tanto fique eftagloriofa cinta re-

creando com feu luftrofo feitio os olhos do enfermo a q
feofFerccer,que lhe feja parte pêra menos fentir os males

Baronias da cnferrnidade,como fanto Paulino Bifpo de Nolla,con-
fom. i. ta de hua nobre matrona que fofria a afpercza do cilicio

ftueueplí. com 4UC domaua feu corpo jà não com a vifta fe nao fò cõ

toi.ia a lembrança do cinto do grande Baptifta dizendo S. Hic-
H
ãAtí*ui''

ronymo

(

l
ue ° mefmo fazia Demetriades donzela Roma

Dcwecr. na , não que o cinto do celeftial precurfor tiueífe em fi al-

guaprecioíidade eftremada com que pudeíTe temperar

ademafíadamoleftia,queàs duasdeuotaspenitétes daua

o afpero cilicio, pois o Euangelifta faõ Matheus não de-

M cUrou que tiueíTe mais defeitio , rcgallo , ou mimo que o

terfi*
'

q natureza deu apellc do Camello, mas porq tanto aliuia

àgcnteefpiritualapennadavida penitente com o íànto

exemplo dos varões perfeitos , quanto ao enfermo hum
regalado trato cm fua calamidade.

Do aceite da lâmpada de nojja Senhora da Lu%.

TrataÕJfe alg tias excelências do aceite
}
com certas

confederações ao propo/ito.

C A P. XXVIIII.

òs também a Senhora diuina muito de fua miraculo-

fa virtude cm o azeite das alampadas que arde diante

de
p
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de feu fagrado açatamento,&: tudo o quche fauor do Ceo

efta bem no azeite,pois tanto fe feruem,&: té feruido delle

as diuinas letras em noífa doutrina &: exemplo. Primeira-

mente com o ramo da oliueirafahio a diuina mifericordia

a dar os viuas de paz ao homem, tanto que as agoas do di-

luuio começarão a demenuir,ficando daqui tanto cm pof-

fedepazaoliueira,queofeumais próprio nomeou epite-

dohepacifera cõformeao verfovirgiliano, Paciferaeper
ncid * 5,8#

manu,ramumprxcéditoliuç: E fique in;o em gloria de tal

planta que hum piqueno ramo feu,quanto húa pombinha
podetomarnobico,foyocomqueo Ccqnosdeu ofégu-

ro da vida que tínhamos perdida porhum fò pomo doutra

aruoredoparayfo,ficandonifto mais valendo o ramo, &c a

folhada oliueira,queofruto daaruoredavida,jàpódefer

quedaqui vieífea tradição tão antiguadenos prédermos

os chriftãos huns a outros com ramosverdes na menhãa
darefurreição,quepois o verde ramo foy o porquê o Ceo
nospedioas primeiras aluiçarasdavida& da paz, que cõ

o fruto maduro perdemos, fejão fò os ramos os q huns aos

outros demos como prendas de vida eterna, chegou atan

to mais o conceito que os- homens tomarão da begnini-

dade da planta oliueira, que ao azeite por,fer fiihodetai

mãy diíTerão fer capital imigo do ferro, &aíTo,iriíh;umétó

de guerra,por onde fegundo conta Pierio , os que tratío*
picrias#

emlaurarferro quando querem abrandar feus fios tiran/- vbi mira.

doo do fogo o metem em azeite, fendo poderofa a braridu *»«.!». **•'

rapera abater os fios à crueza, ôcafsi os antigos querendo
3yrog1,

pintar o esforço à crueldade, jà enfraquecido, efculpfão 4

humcutello,faca,ou qualquer outra arma de ferro prega--

daem azeitonas,também quando o verbodiuino naítçò

nomundoveftidodenoffahumanidade, dizéashiftotiSs, ^ for n
,

que no mefmo ponto de feu fagrado nacimentò V brotou fca.W,

'

em Roma hua copiofa fonte de azeite , cemo m oítrando

R o Ceo
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o Ceo que o mefmo era nafcer ChriftorioiTòSaluador,

queem botaradiuinaluftiçanoazeitcosfíosdeíuaefpa-

da& arma, òc ainda a do Empcrador Augufto parece en-

trou no azeite, pois fendo tê ly feuspredecccílbrestam

cruéis , que mais pareciáo magarefes talhando& cortado
cm afougue, que Emperadores gouernando o Império,

ellefeouuccomo manfifsimo cordeiro: Queobrahadc
picdade,queefeitode manfidão , que perfeitamente não
reprefentcoazeite?embraucfeírc,cncrcfpaflco mar , ba-

te rijamente na cmbarcação,pode,& em efeito faz alcua-

tarhuaNaodasquc andáoà carreira do Oriente , que fc

haCidade,ouvillaqueande& fcmoua,húa deitas Nãos
o he,& como fe fora húa leuc &: piquena cafea, afsim a 1c

-

uanta no ar,afsi a mete nas profundezas , afsia trás foíTo-

brada,quc nem laranja anda mais in confiante fobre cfgui-

chodagoadoqueellafobreasdo Oceano, lanccíTencfta

c^li.Koa. mòr fúriahum gol pede azeite, & quer Celio que logo fa-
1.1 .c.i6.

ça o mar leiterainda que contra ifto temos o Philofopho,

&ScithaAnacharfis, que vendo nos feus tempos, como
os lutadores antes que fahilTem a terreiro fevntauão pri-

meiro com azeite (coufa muito vfada entre os antigos)

imaginou , que era por _elle ter natureza de acrefeentar a

cólera & feruor dos Athlctas (tal nome tinhão os que en-

trauào em femelhantes jogos) mas falou como Scithaa*

quem não chega (fegundo dizem)nem azeite, nem afa-

ma de ílias propriedades; O certo he que o óleo he licor

que tudo ahranda,& tudooquehetenrura,& manfidão,

brandura, &: amor elleoreprefenta,por tanto S.Hierony-

mo de todas quantas coufas na eferitura reprefentão ,&
figurão aChrifto Senhor noíTo,nenhua acha que lhe cftà

jnilhor,quc a do olio,milhor lhe efta, diz, que a do Leão a

2x\c ocomparou o Patriarchalacob, pois o bom IES V,

epois ^uetpmounolTa humanidade perdeo o* ímpetos.
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& ferozidadc de Leao^, & co brou todas as roanfidees àc

cordeiro,&aindamilriorlheeftàa pro priedadedo azeite

qadecordeiroaqoafemilhouEfayas, pois peia o paftor

tomar o cordeiro ainda lhe he neceíTario vfa r dealgua ma
nha>& o velho Simeão nenhua moftrou em tomar a Chrif

to cm íèus braços , antes o diuino menino Iefusfclhefoy

meter nas mão s, també milhor lhe efta o azeite q nao a cõ-

paraçao do lirio,q fez delle a Efpofa , pois efta flor íò fatií-

faz à vifta,&; ao cheiro , mas Chrifto dilata íuafuauidade

portodooferuobomqueo©omunica,&poriífomilhorq
nenhuaoutracoufa,lheeftàa propriedade do azeite, pois

hefubftancia delida q a nada reíifte,cõtudoo em q acerta

de cayrfecncorpora,&deChriftoafsi parece que quis di-

zer S.Auguftinho,quando falando do fanto velho Simeã5
que o tomou nos braços difle:Sencx faclus eft puer in pue-

ro,o velho efta fei to húa criança com o menino? tam eii-

corporados& vnidos ambos , eomofeforãohuamefma.
couía,he motiuo pêra fe fazer ao mefmo velho efta prega-

ra:velho fanto vos cóDeos nos braços pedis vos leue logo

defta. vida,não fcy como fazeis petições a Deos,q a mefma
natureza vos pode defpachar,pedis q vosmatc,ellanãoo

fará fem queDeos niffo obre milagre?direis que não pedis

amorte,poishctamcerta em cada qual dos homens, que
hefentença diffinitiua não efeaparnenhú de morrer, mas
que fomente pedis a Deos vos defpache a principal, &: prí

meira palaura de vofla petição que he , Nunc, morrerdes

logo fem mais dilação algua , mas ate efta condição de lo-

go,&: de tempo apreflado vos poderá defpachar a nature-

za,poftovòs nos termos emq eftaesdevoíTavilhice , vos
não foys de cento &: vinte annos,fi,pois Moyfes tanto que
chegou a elles não paífou mais a diante com a vida, pode-

ròfahc tal ydade pêra vos dar a vitima hora com eftrema-

cU breuiiiade , tal he, mas o mifterio faz nouo o cafof

R z porque
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porque tornando nos às palauras de fanto Auguftinho*
com qiie reprefentaaquella arnoroíâconuertencia do ve-

lho fanto em criança,&: a criança &: menino IESVS em o

velho, parece que tanto tez a criança afeumodo o fanto

velh\oque lhe atrazou a velhice, de maneira, que a ficaua

perdendo de vifta,c\:juntamente perdendo as efperanças

de poder , como velho de cento &: vinte annos morrer fe

-

do,porifloinfta expede com efteito a Deos o mate logo

como dizendo,peçouos que acudais aqui com vofíb po-

der, porque me finto- tam in*regecido de forças com vof-

co em braços como fe fora como vos criança , que agora

começa aviuer,mataimequefòcomfauor vofib entendo
que poderey morrer,& logo ao contrario nefte mefmo té-

|>o em que o velho fe via com a velhice atrazada, &vidâ
mais prolongada,o menino IESVS vio a fuamorte diante

dosoihos,comoSimeãoo cutelloque lha auia de tirar, &
atormentar a fanclifsima May , de modo q vemos a rezão

de velhice de morrer logo , paífadaperaa criança & a re-

zão de criança de viuer muitOjmudactaperao velho, por

onde bem deziamos,que não toma mais o pano do azeite,

nem fe mete mais o óleo pehlãado que Chrifto fe vnc

comosfeus,&nãofò ChriítoRedemptornoíTb , poriíto

he bem comparado ao azeite. Mas também pera a repre

fentação do Ceo ouue o Saluador do mundo, que a lampa

da de oleobem prouidaeraa maispropria figura, princi-

palmente agora no tempo da graça em que as branduras

diu irias-, mais pera com noícofemaniícftarão,&íe não ve-

de,dizfaõ Bernardo , que antiguamenteameaçauaDeos

os homens com impoíibilidades pera yrem ao Ceo, dizen

do,que lho auia de dar de ferro , aludindo a força que lhe

faria,Çt agora dànoloem azeite de aiampadas cõ dez don-

zcllasque astenbáo,queheo mefmo que por nòsa falua-

çiò em pura branduta,pois como azaítCi nem o vidro da

alam-
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alampadatenhão algàareíiftenciajafsi nem as dez don-

zellas, força pêra nolla fazerem em tanto queel Reydo
iEgvpro Pharao as temeo tam pouco,que quando os feus

mais Jhe metião em cabeça , que em tanta multiplicação

hia opouodeIfrael,quecommuyta facilidade fe lhepò-

deriãoaleuantarcomo Reyno,ellenão fazendo nenhum
cafo da gente feminil,fò manda às parteiras lhe maternas

crianças que dos Hebreos nafcerem machos, auendo que

toda a multiplicação molheril não era poderofa pêra criar

em feu peito hum menor receo dos homens, fi, com fun-

damento fe podia temer,&: logo Deos não em homens ar-

mados,não em gente varonil , mas em dezdonzellas nos^

põem todaa reíiftencia da entrada do Ceo , que íe ainda

comofaõdezdonzellas,forão dezmatronas, diíTeramos

que a entrada do Ceo eftaua arifeada, pois podião fer as

matronas como aquellas que afombrarão antes vencerão

ao esforço do mundo , como húa Iudic, hua Cleópatra,

huaZenobia,masemferemdonzellasasque temo preii-

diodbCeoquemduuidará de preualecer,& entrar trium-

phante neílagloria.E mais olhemos pêra as armas que cU
lastemcmdefefa,alampadas de vidro, que armas pêra re-

fiftirem? No parayfo terreal eftaua hum Cherubimquc
com hua efpada defendia a entrada,& parece que nos fica

ra então cm etefeu Ipa não entrar no Ceo fe afsi fe defende-

ra,mas não fendo efpadas,nem outras armas, mais que as

de vidro as que à porta delle encontramos , que defeulpa

fica a quem a não acomete, & entra? bem grande credito

certodalampada,&de feu azeite , que nellâ efteja Deos
pondo tudo o quehe Ceo &faluação: Eu tinha pêra mi q
cõfiftia ellaem hua fò coufa , & era aquel la que diífe fanto

Agoftihho,Suftinere&pati,padécer&:fôfier, &que aet
ta contarmos metíamos os religiofos nas> religiões pêra nos

enrriquicçrmos,a£sidefofnmento,côinlc de matéria delle

R j
pois
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poisnellastudohepadccer , &obrigação de fofrer , mas
ChriftoSaluador noflb cm feu Euãgelho nos enfina, q de-

pende de tantas mais coufas , quantas faõas q aponta fao

Matheus falando doCeo,& faõasqjàaísima apontamos>
dez donzelas,com dezalampadasnão vazias, mas proui-

dasdeazeite,& cfte não empreitado, mas comprado, &
maisquehaõdecftarfempreacefas ,& quadaqualdeftas

coufas não faz de por íi reyno do Cco , mas todasjantas o
reprefcntãojporque quem quiferferperfeito,ha de ter tu-

do iftojunto,vida tão cafta que ella fò monte polia de dez
Virgens fantas,como declarou S. Gregório Nazeanzeno
ahúfeudifcipulomãofóhasde fer puro como hum , mas
cafto como dez,pois lemos em o Euãgelho, q em dez Vir-

gens eftà pofto o reyno do Ceo : ha de ter mais o coração

tão puro,tão candido,tão criftalino q refponda a vidro, jà

na charidade ha de fer tão ardente que pareça o mcfmo ltt

me que na alampadafeacende,o azeite não ha de ferem*
preftado,mas proprio,ou comprado>entendé algus Dou-
òlorcs fagrados,por azeite os merecimentos de cadahu>
&quemquifer fer perfeito, não ha de andar pelos fantos

mendigando,& pedindolhos empreílados,nãohadeque

rer que hú S.Francifco com o feu afpero burel fupra aper-

da que recebe o efpirito cõ o trage que trouxer loução , fie

queS.Àntãocomofeu pão, òc fal, tempere as fobigidões

defuamefa:& afsi mefmo não ha de querer que huafan-

taCatherinaremedeecomfua eftremada,&: Angélica pu
rcza,os eftragosdeincontinecia que fizer na vida, mas ha
de ter tudo de caíà,alimpa acaftidadeha de fer de fua vi-

da^ charidade de fuás entranhas,à parcimonia, tempera-

ça,& refifto no comer neUc,& não noutrem feha de ver,q

efte mefmo foyoconfelho que as cinco diferttas doEuan
gelhodauãoas indiíeretas , quando lhe não quiferãa em-
preitar feu azeite/enhoras comprayo antcs,de modo que

na
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nacaftidade,& pureza dalma &: corpo, em hum coração

tam claro,que de traníparcnte fejahum vidro, em azeite

com fogo fempre ardendo eftà pofto todo o Cco, com
tudo quemfeprouerbemde azeite, entendendo por ellc

como entende S.Agoftinho» faõBaíilio, faõ Gregório a

charidadeafirmome em dizer,que lhe baftaràpera fe fal-

uar,porque vejo que das dez donzellas, as cinco q fe per-

derão nãofoy por faltada caftidade, pois todas erao vir-

gens,nem por falta de alampadas,quc as não quebrarão,

mas porfaltadoazcite,que lhe não empreitarão as com-
panheiras,nemellas o acharão pêra o comprar a tempo
qlheferuiíTe,auendoporifto S.Paulo, qaindaq elle fora

o mais eloquente dos homens,& dos Anjos, nascoufaso

mais preuiftodosProphetas,nas letras raro, na fé o mais

eminente, em toda a fabedoria o mais fabio , em todos os

dotes,afsi da graça como da natureza o mais perfeito, fe

com tudo fe viralem charidade ouuera que não era nada:

Todas as demais virtudes, faõ como ouro , ou prata , que
trazem íeu mor preço em fua mor quantidade , ou como
preciofas pedras ;quc fò enteiras tem valia: porque em ca-

da qual das virtudes não bafta muitas vezes húfò a&o pê-

ra ficar,tendo preço & valia de virtude , mas he neceílario

eftenderfe,&augmentarfc,&: continuar por muitos ados>

tambe não fofré quebra,pois pêra o créte referuar o preço

de fua fé,o cafto de fua caftidade, ha de preteder cõferuar

cada qual deftas virtudes cm hua inteirela.porq húa vez q
falte na fé,ou quebre a caftidade , não tem mais preço de

virtude,& não he afsim a charidadc,mas h e como o az cite

damolher viuua de Sarcta,q qual pequena quãtidade fua

enchia grades vafos , qualquer coufa q tenhamos de cari-

dade motaem nòstãto,comofecheos eftiueíTemos delia.

Bem leue coufa era agafalharRab aos dous Capitães He-
breos,quando daqui lhe vinha entereçar a própriavida,&

R4 mais
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mais foy lhe de tanto valor que an trelas caritatiuas molhe-
res que lemos da Efcriptura fica fendo húa das famofas na
charidade,quedadiua era offcrecer Rebeca o feu cântaro

dagoa a Eliazer,&: toda aque mais ouuefle mifter pêra feus

camelos, quenãofejahum offerecimento que ordinária -

mentepode fazer dagoa qualquer peflba que fe acharão

pê dafonte, &: cõtudo tam aceita foy ao próprio Eliazer

&: ao mefmoCeoaquella obra de charidade , qnãofò deu
nome a Rebeca,mas ainda encomparaueis interefles : ne
importa q quebre a charidade pêra deixar de ter feu valor,

pois lemos na fagrada Eferiptura q el Rey Saul indo cõtra

osAmalachitas, pêra os por a ferro & fangue,perdoou aos

Sincos q pela veímhança das terras, & pelarefaõdacon-

fanguinidadequetinhãocõos Amalechitasficauao tam-

bém cõ eiles cayndo debayxo da lança de Saul,& de feu be

licofo furor : mas merecerão o perdão fò porq algua hora,

víarão cõ os Ifraelitas. de mifericordia, de foy quando hião

entrando peio defertoàfaydadoi£gypto:dizé os eferipto

res Ecclefiafticos que lhe íayo a efte tempo Ietro fogro de

Moyfes,.origern,& tronco dos Sincos, & os guiou tê os me
terem caminho polavafta foledade,&: né cõcorrerem de-

pois an nos em que os próprios Sincos femoftrarão na chá

ridade tamdirterentesdefeu primeiro afeenden te &tron
Co Ietro,como faltos na fè na verdade,&; em o refpeito de-

úido ao criador,baftou pêra que a charidade de Ietro de-

uninuyíTehum ponto de feu antigo valor , antes por cabo

de cento &: vinte- an nos,quando jade Ietro nãoauia mais

quehftatam carteada, como antiga 1cbranca, a acha Saul

tam florente , & tanto em feu vigar pêra por-ella fazer

bem aos defeenden tes do que a fez,como fe nunca tiuera

quebra,& logo à obediência que o mefmo Saul quebrou a

Deos em perdoar agente-que lhe o mefmo Senhor man-

dàuamátaiv nunquajà o defobedíente Rey a pode tornar

afoU
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a Toldar por mais q trabalhou , por iíío ficado desdaquella

hora tam peccador nos olhos dininos que nem o Prophe-
ta Samuel oufou leuallo cõíigo ao téplo a entèrceder por

elle. Bem he logo fó à charidade deuida a femelhança cõ o

azeice a que moleftias do cempo nuriqua acometem , co-

mo a traça ao pano, o gorgulho ao pão,o carúchoaopao>
a velhice aos homens ,* a antiguidade as mefmas pedras,

mas fempre por mais que tenha de annos he como fino

ouro,&: ainda eíte pode perder o luftre» mas o azeite nu-

ca o que tem de ouro.

que em hum o mefmo anno obrou nofsa Senhora da

Lu\ corri o aceite dafua alampada.

C AP. XXX.
TOmemos jà a experiência do dito fe andaacharidar

de com o azeite» eftaua enfermo na Cidade de Lif-

boa, & em grande perigo da vidahum Miguel Fer-

nãdes,como elle mefmo depôs cm feu teftemunho , vifi-

touho por doéte &: viíinho o Padre Brás Nunes > &: depois

deoconfolar com muitas palauraseípirituaes* ajuntou q
fe não agaftafíc , porque elle lhe daria hua meíinha com q
logo cobraíTe pçrfeita faude,foyíTe a cafa,& tomando hua
ambulafínha de vidro que tinha de azeite da alampada de
noíTa Senhora da Luz , com que ellejà também faràra de
hua poftema,quetiuera no peito efquerdo: tornou outra

vez âcafa do enfermo que a mefma hora começaua a íayr

dehuapaixâo&accidente,quetiueraforte : o Padre Brás
Nunes tocando com o dedo polegar o azeite, & à manei

-

rade quando fe põem os óleos da extrema vnçaonos que
feaprefehtão perao caminhodo outro mundo, &fe fazé

por mometos idos,afsi o foy vngindo põdolho nos olhos,

nas fontes da cabeça & fobre o peito, tudo foy hú,vngilo o
Padre>& ficarjuntamente faõ o enfermo. Hão os da cafa

R j qtie
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que cítauãoprefcntesa obra por milagre de Deos ~> pellà

brcuidadp,&: facilidade da cura: pellafaude repentina do
doente,hc o cfpanto igual ao prazer,rendelTe logo à Vir-

gem gloriofa da Luz,os da caía chamãona cõ deuotas acla

mações, cncomendãoíTeaella,faõmuitasas graçasqeõ
mãos aleuantadas lhe dão *&: grandes os prometimentos
de yré logo à fua Igrcjaíanta : fae aftoua da marauilha pela

rua,correm os veíinhos à cafa do enfcrmo,a gente que paf
fauavendo o aluoroço, & apreíTado paíTo cõ que hiáo pê-
ra aquella caia, leuaíTe do que vê , &afsi indo gente após

gente,enchcnfe as cafas em que fe obrou amarauilha: Foy
a fama de Ha pêra o Padre frey Gaípar , q a efte tépo feruia

deSaõchriftáo, occaíião de nouo trabalho, porq dali por
diantc,nemnun*ero,nemmeo unhão as peíToas ,em buf-

carofantooleo pêra remédio de fuás enfermidades , con-

feíTou o mefmo Padre,que muitos dias fe paflarão , q não
pode refar o officiodiuino,fenãoà noite depois de ter fe-

chadas as porcas da Igreja,por ter aífas q fazer por todo o
dia,cm deftribuir do íanto azeitc.Mas porq não fe pcrdef-

fe a fê,& deuação,q por efta via cobrauão à gloriofa Senho
ra daLuzmão cra(áiz o Padre) em minha mão , deixar de
eftarfempreadaro oleodafantaalampada, qmepedião.
Foy pore a coufa em tanto crecimeto , q fendo impofsiuel

acodir a todos,hauiajà entre os deuotos requerétes do fan

to azeite paixões cõtra o mefmo Padre, q o deftribuya , Sz

afsiperaasefeufar , como pêra dar tépo a outras obras do
minifterio de fua Sãochriftia,pertendeo primeiro não dar

dellemais a ningué,mas depois vedo inftaréas necefsida-

des,&: recreceré as petições q fe fazião cõ inílãcia , tomou
por meyo outra condição , q todos os que quifefse azeite

da alapada trouxefsé outro de cafa,!cõ que indo prouend»

de nouo,ouueíTesépre pêra todos.Ficou efte coftume tam
introduzido,qhehoje parte pêra os Padres Sãochriftãos

fere
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ferem bé próuidos d^zeite pêra todas as três alampadas

deprataqdecõtinoardénaprefençadafacrofantalmagé.
j>ct-r

Enãofey qual foyrrlais pêra eítimarfc multiplicar o Pro*

phetaElifeuoazeiteàviuua,peraquelhenãofaltafTe,feo

deixar aSenhoradiuina diminuir o de fua alapada por fa-

2erbéaosqlhotomauão:fempreiftohe tãto mais de efti-

mar,quãto mais a faudeq a fazenda, &avidaq os ganhos
temporaes.Deite mefmo tépo,que foy o anno do Senhor
1 j 82.temos outro caíõ emq a celeítialSenhora daLuz não
moftrou menor fauor,q no q agora acabamos de apontar:

Leanor da Sylua dona viuua tinha hu filho feu,& fendo de
idade de vinte annos deixouífe leuar da mocidade , & co-

nto ellafejadoudajatreuidajarremcçadajimpaciente^rio

ía,vãa,cõfiada, perdida por gaftar o cabedal davidaéfcus

goftos , deu com o pobre mancebo cm toda a miferia en-

chendoíTe do mal Francês,que té os males , não digoja os

trajos,tomarãoPortuguéfcsnoflbs aeítraageiros, chegou
a tanto a enfermidade, que veyo a perder muita parte da
vifta,& lhe apodrece© a boca com a força domao cheiro

qde filáçaiuãoas*eJUranhasdanadas,& podres (béjuftapa

ga,aos que ferué deleites carnaes,como S.Agoftinho diíTe

porSamfaõ,quãdo o confiderou entregue a íeus inimigos

pela propriaDalidaefpofa JWa:vos afsio quifeítes , o mais

esforçado dos homés,pois naofeguiftesoconfelhoque íe

vos daua pêra vos não dcfpofardes cõ ella, mas no quejà
mais encaminhou a mocidade que não foíTepera a defpe-

nhar, &c afsi quando Deos quis ameaçar a Ieruíàlem con>

granes caítigos, & calamidades grandes,prometelhe de a

leter nas mãos da mocidade dos qagouernafsé, auédo q
mocidade como não (abe parar , né reparar em nada lhe

feria guia pêra os males todos,não tendojaós do mãcebo
cura,nem a natureza forças pêra fefu (tentar, & andar em
feuspèsjveodehuacama a outra , de que fe não erguia,

â maneira de catreuado eíteue cinco annos. Eraõ
gran-



Liuro Segundo,

giadesaslaftimasdamãyfobreo fiKio,nao tato jà porelle
(porque quando filhos pagão tam mal o amor que lhe tem
os pays,que daliberdade que lhes dão pelos não moleftar
com o rigor, fazé a efpada cõ que de íi mefmo íaõ homeci
das,bcm he que quado os vire perdidos por íua eulpa que
lh^fujãocõas entranhas de piedade, ) masatentauaade-
femparadaviuua,quefòcomos pés & mãos daquellevni-

co q tinhameneauaavida,&: afsi íua fò orfandade& defem
paro fentia , &choraua.Foyavifitarhuamolhcr chama-
da Anna Tofcana,vcyolhe a fallar nos milagres que fazia

noíTaSenhora daLuz cõ o azeite da fua alapada, trouxelhç

por exéplo hu menino feu,q tendoo todo cuberto de feri

pão cõ íò o vntar cõ o fanto azeite ficou limpo &faõ como
da efeura neuoa fica limpa a rofa quando abre a menhãa,
feia aplicar a mãdar bufear tãbé o fanto azeite : foiífe polia

poftaao mofteiro deN.Senhora,&dãdolhe o SaõchriíKo
hu pouco em hu púcaro de vidro,q de ca fafeleuou, Anna
Tofcana, como mais viuanafê que tinha no fanto óleo,

tomou o púcaro afsi como viera cõ o azeite, & vayfe onde
eftaua o enfermo,animao & dizlhe.animo fenhor , vos a-

ueis de beber todo efte azeitejcõfiayem a Senhora da Luz
que he poderofa,pera cõ elle vos dar faude, ifto não he pe-

çonha,he azeite q muitos beirem , não lhe pode o mance-
bo refpondercõpalauras, tal tinhaalingoa&: boca, mas
por finais moílrou querer tomar nas mãos o púcaro do a-

zeitefanto,entregaíIelhe5leuaoâboca, & não faberey di-

zer qual fe defpedio derradeiro,fe o azeite dopucaro, fe do
doéce o mal,porq tanto q o mancebo bebeo o fanto óleo,

neíTe mefmo ponto ficou tam limpo dos olhos, tam enxu-

to da boca,tam rijo dos braços, tam firme nos pês com ta-

tá fuauidade noeííamagcquecomo corrido de eftar dei-

tado , às três horas da tarde fe leuantou da camaada ma-
neira queofaz qualquer peíToâ que eftâ faõ pêra fe veftir.

Foy tam extraordinário , &excefsiuo o prazer queamãy
recebeo
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recebeocom a repentina fau de do filho , que no teftemu-

nho que fe deu defte cão notauel cafo eftà.que muitos dias

nao falou a propofito,como trefualiada, &: todo o feu lidar

era rir,&:he fácil de crer femproua de teftemu nhãs que fi-

zeíTeefte aballo nas potencias a alegria, poisjà a efcritura 1

fagradaquando trata de corno o pâtriarchalacob recebeo

anoua do filho Iofeph,que viuia&reynaua no^Egypfc, • V
tendoo té ali chorado por morto, vfadapalaura , reuixit,

quehemoftrar fizera nelle a nouao mefmo aballo, que
.

faz no morto o milagre de refurreição tornandoo da mor
teà vida,&cõformc ao texto chaldaico , onde o noflbvfe

do termo,reuixit,tem cllc, Quieuit Spiritus fanftus fuper

Iacob.VeyodeaíTentoo Efpirito fanto fobrclacob : dei-

xandonoscuydar , que foy neceíTario animar Deos com
feu diuino efpirito o fanto Patriarcha , & habilitarlheas ?

potenchs,pera que podefle com capacidade recolher à«

legriadanoua do filho,&àverdadeeomoa veheméte luz

do Sol dando de frecha nos olhos lhequebranta a effica-

da da vifta por onde fiquem como cegos,afsi toda a vehc-

menteoperação,oufejadegofto,oudetrifleza, fe acerta

de dar de fubitoperualeíTefobre as potencias, de maneira

q je as cnfraquece,donde he que neftes noflbs tempos vi*

mos,quecomhúanouatrifteda morte que lhe derão. do
marido,perd*eo ojuyzo a fua própria molher,cafoque foy

ncíte noflb Portugal bem falado,por fer a peííba, a que a-

conteceo calificada , por onde fempre fera neceíTario fa-

zer Deos milagremormente onde ha fraquefe de efpiri-

tos,pera que não nos ponhaem eftremos, ou fumo gofto,

ou a demaíiadatrifteza , foy de grande fama efte milagre

qucobroua fagrada Senhora da Luz , &dellefe tyrou in-

teira, &c perfeita informação , dando o medico feu tefte-

inunho na forma feguinte.

TES-
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Teftemunbo do\Mkdic$*

C
r

£rtefico cu Pêro BeíTa,que eu curaua António Rijo
filhodeLeanorda Syluadonaviuua,&:omalde que
o curaua erahumor de boubas de que efteue tam per

dido & acabado,quc os dentes lhe vierão huns a cayr, ou-

t&s àpodrecer,a lingoatinhaaporeftremogroça,íeuada

Sc como podre,& no ceo da boca tinha alguns buracos , q
cu curaua com fios íecos por refpeito de lhe chuparé ama
tcria,dos olhos via muito mal , porcaufa dchuainflama-
ção que lhe fubio a cllcs:fizlhe todos os remédios quefou-
be& nenhú baftou,tam notauel,& peçonhento era o mal,

tê que vco a de todo Te não poder bolir de húa cama, & cC-

tando eu em minha cafa rio mes d' Agofto às três horas da
tarde me veohum moço da dita Leanpr da Sylua a caía

& difle, que feu Senhor ficaua faõ, eu me ri , porq me não
foubc dizer mais,&:aquillopareceome fombaria, fuy lo-

go com tudoaíua cafa,&:«çomo o dito António Rijofou-

beque cu eftaua defcáualgandoàfua porta, cllemcfmo
meveyo abayxo receber , & cu o não conhecera fcelle Ce

me não defeubrira , Sc diíTera que era o meímo que cu cu-
raua,porquc o vi tão faõ como íe nunca fora doente. Con
tarãome o cafo,comó bebendo do azeite da alampada de
noíTa Senhora da Luz,em continente o pufe*a naquellc ef

tadodefaude.DeigraçasaDeos , porque achei que não
podia feraquellafaudcfenão miraculofa, ôcafsi o certifi-

co pelo jurameto demeuofficio,peloquepaíTey efta cer-

tidão na verdade hoje fabado vinte & cinco d' Agofto an-

nodoSenhordemil quinhentos oitenta ôedous. O Pa-

dre freyEfteuãoEftaço, quefoyoque cobrou efta certi-

dão do medico pêra ajuntaras mais diligencias que fefi-

zerãona aprouação damarauilha,me moftrou omãcebo
cm que a Senhora obrou a marauilhajà em tudo home;

com
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com elle faley na cafaâe noíTa Senhora da Luz , nomes"'

de Dezembro,era de mil quinhentos & nouenta& noue,

contoume meudamcnte a obra grande de mifericordia

que com elle obrara a celeftial Raynha ficandolhe ram a-
;

gradecido,que todos os fabados vinha a fua fantacafa, &:

lhejejuaua>&:em todas as feftasprincipaes da mefma Se-

nhora feconfefTaua&commungaua, nãohe tam peque-

no lanço de auizo fazer moftras de grato ao Ceo,quenaa
feja grangear pelo próprio entereíTe, pois como notou S.

Bernardo hum animo agradecido hc chaue que faz nos

cofres de Deos, & lhe abre os thefouros , ficando defta

maneira quem aguardece podendonos fazer dos bens

doCcocfcalafrancafòa contado reconhecimento que
teuenos querecebeo: Nemfemcaufa , fegundoconíide-

raçãodcóiigenes, oSaluador do mundo tanto que hia

na terra obrando pclla ordem & traça doPadre fuás diui-

nas mifericordias , logojuntamente prouco quem por
parte do género humano fõiTc dando delias as graçaSè

Dcrãonasos Anjosemonacimentodo Saluador , derão-

nas os paftores,dcrãonas osRcysrna vifitação que a May
de Deos fez a Elifabcth|faõ Ioão foy o que também as

deu, & do ventre excitaua a mãy quejuntamente as dc£
íç : asdiuidas ao*miftcrio da aprefentação , deuas hum
S)>meão:&; da entrada doSaluadorcm Hicrufaícm derão*

nas os meninos Hcbreos , & deuas a mãy da Luz ao Pa-
áre Eterno pello myfterio do Crucifixo. Em fim não fez

oVerbo diuinoencarnado , ja mais coufapor nos , que lo-

go o Espirito fanto nãoprouefíe d^lguem, que por to-

dos dcíTe a Deos muytas graças , pêra não parar nas

mercês a mifericordia,mas tiueflefemprepera nós corre-

tea fonte delias,& ainda o próprio Redemptor por Jfuprir

aoquenofíb reconhecimento não podia chegar, porfer

çurcopeu as mercês que crãgimmenias» & infinitas , elle

meímo
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mefmo as aguardecia pormomentos ao Padre , ficando-

nos daqui matéria de conlideração fobre quem mais def-

pendia dos thefouros doCeo em vfocfpiritual,& bem dos

homens/e as graças que fc dauao pello que fe recebia , fc

obomIES Vpelo merecimento que tinha diante de feu

Eterno Padre,em andar por nos cà ncfte mundo, porque
ainda que o verbo em feus merecimentos tiueíTe preço

hifínito,com tudo vermos,que quando deu graças ao Pa-

dre pellas auantagens & mercês que fazia aícos piquenos

ôduimildes,quediíTeS. Fulgencio quefenao efpaiuaria

íevifleao humilde ter de feu quanto Deos tem, auendo

que tanto que Chriíto Senhor noíTo por clle fe moftrou

agradecido,fícauãotedo direito em tudooquehc Deos.

Fez o fanto nefte caio muito daquelle dito de Alexandre

Magno,que ninguém era mais azado pêra efeolchar húa
bolfa quehomem agardecido, &: não iey fe o tirou da do-

utrina de Prudencio Senador Romano,dczia elle, fò gen-

teagardecida pode fazer aos Emperadores pobres, &: ain-

da aos mefmosdçofes , heo aguardecimentohualaya de

rouboquenos obriga com fer do noílb, Pello menos faõ

Ambroíio todas as profperidades que teueRuth,atribue a

húasefpigas que foube apanhar nas cearas de Boos com
animo fobre maneira grato aquém lhas eonfcntialeuar.

Começou a fanta molher a viuer das efpigas que hia apa-

nhando trás os fegadores,&: tanto asagardeciaa Boosfe-

nhor da fazenda que veyo a ter de renda todos os mefm os

moyos que Boos lauraua, vendoíTe nifto bem como o ani-

mo agardecido he ainda como terra fertil,quc fobre ó que

fe lhe femeou dobra com ganhos, por onde torno a dizer

com S.Fulgencio, q fupoftoauerfe-Chrifto Senhor noílb

tam agardecido , por parte dos pequenos, èc humildes

como trata S.Matheus em feu Euangelho , que me efpan-

tarev não vermos humildes>tudo quantoDeo* tem de feu

:
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&:jàfaõPaulo,quand«*vfou do termo,exinaniuit,falando

da humildade do Verbo encarnado , diíle que todo Dcos
fedefpejaràno humilde ferdenoflahumanidade. Tudo
ao contrario dcfmerece o ingrato;o meímo S.Bernardo q
faz o açardecido chaue de tudo o que Dcos tem,faz ven-

tofoaoaodefagradccido,quetêasagoas 5&:fontedagraça

feca,tudo eíteriliza, fendo íobre tudo notado de pouco in-

cino,porquanto o defagradecer he hfi virar de cortas a que
faz bom roftro &: ófrece do feu , termos táo pouco íbfri-

dosdcDeos,quepelios não ver nagentedefuacafa, man
dou como diíle Ezechiel,que no feu templo ninguém en-

trafle,& faiíreporhúameíma porta , fenãoque entrando

porhuafaiílem por outra a fim de não virarem as cofias ao

propiciatórios quem tinhão ido impetrar mifericordias,

porque fò a fonte que não fente,fofrc tomarélhe a agoa,

òí depois do cântaro cheo,ou íatisfeita a fede darçlheas

coftas,deixandoa como d'antescm feu lugar, mas pêra

quem feentende,lanço lhe heinfofriuel ver defagradecer

o que acaba de conceder.

Ainda fe di^ mais dofanto aceite.

C A P. XXXI.

COmo o azeite tem corrente quando a redoma dellc

cheafe inclina fobre aboca que temaberta : afsifao

perenes na diuinaPrincezadaLuz as mifericordias,

pelo muito q a nos a inclina fuagrãde piedide. Na era do
Senhorde 1575. de I1Ú3 fangria , que derãoa Iorgede
Mello da Cunha,vco a feíhcapoflemai hum. braço de fei-

ção quejàhauia mes que andaua em mios de furgiões fem
acabar de dar moíiras de algúa melhoria , antes finaes

S de
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de faltarem nelles erpes, òc vir a termos de fe cortar. Algus
fidalgos enculcarão a Iorge de Mello a hum mcftre Nicu-
lao de nação Hefpanhol,famofo naquelle tempo na arte

dafurgia : náo pòs o fidalgo duuida , como nem dilação

em meftre Niculaovir , manda logo a Caftellaporelle,

que pêra matérias que tocão â conferuação da vida tem-
poral,fomos tão ligeiros , tampreíies, tam viuos , &: fieis

miniítros>quefe o viueremos eternamente dependera fó

de noíTa grangearia , rizo era cudar que pudera alguém
morrer por deícuydo feu>&: negligencia: bem na conta

difto eftaua faõ Hieronymo>quando entendeo que o mu-
ro de fogo com queDeos cercara o Parayíb terreal > de-

pois que Adão noíTo comum pay foy lançado dclle > fora

por defender ao demónio não en traíTe dentro, ciandoíTe

o Senhor de poder o maligno efpirito tomar do fruito da
aruoredavida,&:ficartendoa pêra nos poder tentar com
ella ao diante>& fe afsi fora que elle nos poderá cõ ella co-

meter da maneira que hoje faz com os torpes deley tes , &:

com o profano &: vão vfo do mundo,quem ouuera quere-

parara,nem na própria alma, quelha não dera a troco de

lhe tornar eterna a vida temporal? como deziamos todas

as diligencias fefizerão, pêra que logo viefíe de Caftella

melr.reNicolao,mascomoo Ceo queria a cura do braço

pêra fi por fazer nelle gloriofa à Senhora da Luz>não foy

de nenhum effeito a vinda do furgiao,nem os cautérios de

fogo, nem as mais coufas de que vfou. Pofto o fidalgo na

mor deíconfiança de íua faude, fobreuemlhe defejos de yr

a noíTa Senhora da Luz,apedirlhe por efmollafeu remé-

dio,& pêra milhorfayr com feu intento,foyà cafada glo-

riofa Senhora,como qualquer homem ordinário fem apa

rato algum,vendo que Naamão Syro não obrigou ao Pro-

phetaElifeu nofauftocomque lhe defcaualgou aporta,

antes lhe negou oProphetatudooquelhevinha a pedir,

por
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porque quem pede, ai%i como faz o officio de necefsita-

do,afsi feha de repreientar bemhumildes&: pobre, aque

pede o focorra, tudo logo com o mefmo Propheta acabou

o termo humilde com que aquellaviuua de Sareptalhe

pedio,fofíe refucicar feu filho , com taes effeitos rchgio-

los & humildes,entrou o noflb nomeado fidalgo na fanta

Igreja da Senhora,por lhe não fayrefeufa a petição, man-
dou dizerhua miíTa,a que efteue com eílremada deuação,

depois delia acabada recolhendoo o Padre Saõchrif-

tão pêra a Saóchriftia, foy o mefmo Padre ao Prior da ca-

ía adizerlhe como alli eftauaaqueilc fidalgo, que feriabo
virrecebclo,& ofFerecerlhe agafalhado,o Prior que a ef-

te tempo era o Padre frey Martinho de Vlhoa , veyo logo

àSanchriftia, &leuoua Iorgede Mello peraa fuacella,

ondepraticandolhea enfirmidade, &vendolheomefma
Padre o braço cheo todo de mais fê que afco,dilTe o Ihan-

do pêra o fidalgOjfenhor nos auemos hoje querédo Deos
de fazer melhor cura , do que tem feito meftre Nicolao:

auemos de vntarefte braço com o azeite da alampadadc

nofla Senhora,não focedeo Iorge de Mello ao quedezia

o Prior, naofey, diz,fe me inflamara eíTe azeite , porque

azeiteem braço defta maneira apoftemado, nãodeucdc
fazer nenhum bem, todauia o Prior com rezões , Sc com
milagres euidentes, que lhe efteue contando ,que fe ti-

nháo obrado cõ o mefmo azeite,encheo a Iorge deMclIo
deviuafçnofantooleo,&: jàcomnouo feruor, &: entra-

nhaueldeuação,pedefemandeviro azeite fanto, foyíTc

pedirão Saõchriftão,&: vindo,&vntandocõ elle o Prior

o braço, foy norauel o caio,porque afsi como abrir ajanel-

la,& entrar logo o ar,he tudo nu tempo, afsi foy a faude,

&ovntardobraço.Que prazer fe pode imaginar, que to-

do fe não ficaífevédono roftro de Iorge de Mello, eis aqui

bem defeuberto o intento,queja noutro lugar Deos teuc

S 2 pêra
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pcranao querer que as emas, os cnfpraftos,as medicinas*

afsi íimpiices,como comportas, foííem de nenhum cffei-

to nos enfermos &: feridos , pêra que à falta de remédios
humanos nòsrecorrefTemosalhepedir os diuinos, pêra

por ahi virmos a lhe cobrar afeição de bompay, debom
Senhor,&" acabarmosjà de o ter por fò vnico bem noífo:

Gançafe Ifrael, pintao bem o Senhor no feu Propheta
0zeas,por bufear médicos fora da terra,que lhe cure feus

males,manda bu ícaros dos Afsirios, mete valias pêra que
Hie venhão do^Egypto os famofos,não ha Rcy feu vifinho

a quem não peça os feus prothomeftres , & todo o mais

fauorneceíTarioàfua cura, mas Deos tudo defuia , nada
quer que obre em o enfermo Ifrael pêra o necefsirarao

vir bufcar,ainda que feja depois de deíenganadaaefperan

ça,fobrejà cançadad'aguardarpello fauor humano, por-

que quem de veras ama a todo o tempo recebe occaíioés

de fazer bem,ricando não fendo poderofos arrufos pêra

diminuir a affeição.-com tudo ajamos que temos refaõde

eftimarmosatalScnhor,nãonos tomar hoje de tal manei
ra os portos ao remédio humano , que o não poílamos

muitas vefesauer por meyo das medicinas, fendo afsi que
pudera elle muybem em pena de não nos focorreremos

aclleprimeiroqueaellas,enfraquecerlhe a virtudepera

que não foífemde nenhum efFeito,como nãofoy peralor

gedeMelloafurgiademeftreNicolao , nem pêra Ifrael o

íocono dos Reys feus circííuiíinhos, &: em tudo nos Deos
eníina, porque ainda nifto de nos fofrer bufcarmolo de-

pois de tudo,ferue de nos moftrar, que comprimentos
- não os inuentou a charidade,pois a com que nos tra-

ta,não repara em o leuarmos diante, ou em o

deixarmos atrasa tendo cà a policia hu-

mana niílo tanto ponto,que quem
os erra adultera a coiteíia.

-
i C.r»") RE.
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%eceheo viíla hum mancebo ,cow lhe lançarem nos o*

lhos o aceite da alampada de nofsa Senho-

ra da Lu^.

A
C AP. XXXII.

Ntcs de viremos ao cafo, direi de outro por nao di-

latar o conceito que fe me ofFereceo das entranhas

maternais,que tempera com todos a ccleftial Ray-

nhadaLuzr&foyque Brás de Lucena filho de Sebaftião

de Lucená,lhe cahio em o olho direito hum argueiro que

o tratou tão mal,quealem de fangriasaque veyo inchou-

lhe,& cobrioíelhe de neuoa tendoa fobre tudo agrauado,

&cheodefogo, não podeyrempeíToaàcafadaglorioía

Sènhora,poftoqueafè,&:deuaçãoque nclla tinha muito

o comouia aiíTo; mas mandou fazer huns olhos de prata,

que inuiou a ofFerecer à facrofanta Senhora, &: foubeíTc q
naquelle mefmo dia,& hora em que forão offerecidos, fo^

raa,emq deimprouifo Brás de Lucena recebeo no olho
perfeita faude,& nifto eftà o penfámento, que em credito

das piadofas, & maternais entranhas da facratifsimaVh> ,

gem Mãy de Deos,dezia fe me offerecera,pois vemos, que
baftaperafeapiadar denòs,aprefentarmoslhe noflasne-

cefsidades pintadas , ou retratadas em qualquer matéria,

fejaemouro>fcjaemprata,fejaem cera,fejaem pao,no q
parece lhetemDeos concedido hua certa maneira de pa-

relha com fua diuina mifcricordia,pois eftemodo de pie-

dade que tem pêra com nofco he o mefmo de q o Senhor
antiguamente vfou pêra com os de Philiftim , que tambe ,, r€. c .U

retratando fuás queixas,& as partes em que tinhão as do-
res em fino ouro,& offerecendolhas ouucrão da diuinami
fericordia todo cffeito de piedade que lhe impetrauao.Hc
ifto hum certomodo de encarecimento da infinita bonda

S} de
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de,quc quando fe afsi cõmouc a compaixão & bcn cuo Ien-
cia cõ fò ver o retrato de miferias nonas , q fera quando as

próprias cõviuasvozes,laftimofosays , fentidos, fofpiros,

copiofas lagrimas,agonia,&: aflição de coração lhas apre-

fentaremos diante de fcu diuino acatamento? fem falta ve
remos íbceder o que em íi com efíeitos de prazer experi-

mentou Matheus de Brito filho deLourençode Brito, que
he o a quem a Senhorada Luz fez a merccde que prome-
temos tratarrcegou de húas bexiguas, cõ q todo fe cubrio,

&c logo elle era o lume dos olhos de feus pays,como conf*

ta das palauras que Lourenço deBrito diz no teftemunho
domilagre,qucellcdeucõ largos cncarecimétos emmòr
gloria da Scnhorarcotrerão pelo cego deuaçõcs , florecia

a efte tépo naCi dade de Lisboa a deuaçaõ de noíTaSenho-

ra doMonte,&:naõ lhefayadecafaamãydo necefsitado>

querendo tanto cò a frequentar, como cõ chorar obrigar

àceleftial Senhora, afsi mais todas as feitas feiras mãdaua
dizer huaMiíTa ao Crucifixo de faõMamedejO pay corria

com feu requirimento diante daímagé,que chamão nofla

Senhora a grande,q eftà na Se da meíma Cidade, onde to-

dos os diashiaouuirMifla, mas como Deos antigamente

fe pòs em feus treze defenganãdo aos que lhe impetrauão

mifericordia,quc por entam a não auia com elles de tcr,ne

ainda que Moyfes,& Samuel cõ eile apertafsem, afsi fe fe-

chou també Deos ncfte requerimento,que cõ elle traziaõ

os dous pretéíTores da vifta do filho Matheus de Brito,por

quehu anno inteiro correo fem veré nenhus íinaes de mi-

fericordia pêra cõ elle, tê que o muy alto quis dará gloria

dodefpacho á fantifsima Senhora da Luz, porjufta proui-

dencia diuina,comoeftafacratifsimaImagé ficou fora da

Cidade,bé lhe vinha remeterélheas petições pêra q vieíTc

afer corte aonde fò era mato,& aferbuícadaacafadoter

jno comohe naCidade>a caia dos q dcfpachão>& afsi haja

com-
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comprimentoaprofeciad'Ezayas, quediz: &osdefertos

floreceraõ,o caio paíTou defta maneira. O primeiro dia de

Outubro,pelos annos do Senhor de mil quinhétos fefen-

ta&noue,lcuaraõospays a feu filho Mathcus de Brito à

facrofantaSenhora,aõdemãdaraõdizcrporclle todas as

miíTas q namenhãadaquelledia fedifefsé,oCeo(âfsi o en

tendo)os guiou, tãto q as miíTas foraõ acabadas , a alapada

dondea mày molhando a borde dehum lenço no íàntoa-

zeiteabrio os olhos ao filho, Sc nelles lhe lançaua todo o

azeite q de fi boaméte efeoaua o léço, por três vezes o mo
lhou,& por três vezes gotejou nos olhos,&: na terceira foy

repétinaa viftanocego,fitalogoos dous olhos (dates nc-

uoas,jà duas eftre!as)na mãy ôc no pay,& caufalhes alegria

que ao que paíTa noite triftc da a luz dalua, quando ama-
nhece,q graças,q louuorcs fc aqui dariaõ à ccleftialRay-

nhaíeftendcoíTetambéamercc do milagre ao mais roftro

do moço,porque tendoo todo afeado dos finaes das bexi-

gas lho tornou a Senhora tao limpo comooCeo, quando
íaecomaseftrellas nomaisfofsegado, &fereno da noite,

forão teftemunhas de vifta Lopo Vaz de Sequeira , dom
Miguel de Noronha, Pêro Dandrade, Miguel Antunez,
Cofme Fernandes , Maria Copa, Ana Gomes, Brites

Martins. Bemvemos nefte caio a facilidade com que a

diuina Princeza da Luz dá vifta a hum cego dos olhos

corporaes,&: logo lemos q pera Deos abrir os olhos dal-

ma ahum cego de paixaõcomo foy clRey Pharao , não
acabou com todo feu poder a lhedar aperfeitaluz dare-

zaõ que lhe faltaua pera fe ver &: conhecer. Poéfelhedian
te hum Moyfes co poderes de Deos,&naõ lhos enxergão
cegoRey,andaõ á íua vifta os ares coalhados de mofquitos
álaftraõffede ráas as cafas de feus paços , fobemlhe na
mefa,poéfelheno prato,vaõirclhe à camará, tomaõlhc o
leito, faz e de tudo charcoem que emlodadaméte viuem,

S4 Uurc
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liuremenrcíaltao,roucarnente cantão, as agoasatéasdo
gumil,quandohia ao lauar das mãos fangretas apareciao

comotambcmas quecorrião das fontes moftrauão fero

mcfmo fanguc que corre da vca aberta dalanceta , nada
porem vulta nos olhos do obftinado,fazendo tam pouco
caio de tudo,como faz o cego das coufas que não vê, cfta

heaecgueiramaispcrigofa,&quetem mais diíicultofa a

cura,& mais longe feu remedio,he fegueira a que fa6 Chri
foftomo chama monftruofa , porque a cegueira dos olhos

corporaes,ouíejanatural,oueaufadadealgúa enfirmida-

de,como foy a de Mathcus de Brito de que tratamos nefte

milagre, não tiraahum homem ofeufer humano, difeur-

Í1U0&: racional,antes os cegos ordinariaméte faõde mais

viuo,&eíperto entendimento, mais hábeis & capazes de
aprenderem melhor as coufas,porquanto tem os fentidos

recolhidos,&ca,fempreosquefefechão, &aindaosquc
fe põem às efeuras, fempreauemos quelaurãomilhorcõ

o entendimento.O eftudo da noite,por ilfo he melhor , o

de polia menhãadejanellas fechadas, excelcnte,qné quer

orar,& darfe à contemplaçao,da noite fe aproueita, & quã
do queira de dia fazer o mefmo,ou os olhos,ou as janellas

da cafa fecha,de modo que trabalhabem por contrafazer

o dia em noite efcura,pera mais ver &: defcobrir do Ceo;

Ainda o Saluador do mundo,quãdo ouue de orarna Cruz
a ícu Eterno Padre,por aquelles q o crucificauão, primei-

ro que o fizeíTe fechou as duas janellas, Sol& Lua,por on-

de entra toda a luz, & claridade ao vniuerfo , & depois q
tudo ficou em treuas,então como mais recolhido configo

fepôsafazeroração.PoriftoS.Agoftinhofepòs comfua
erudição diuina a confolar o velho Tobias , quando vioq

por fer cego fe dcfconfolauârSãto velho, melhor vos vem
rtão terdes olhos, porquejà não citareis cõ os fobre faltos

que tinha Iob de cuidar qye pellos olhos lhe entraria o ef-

trago
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trago pêra a alma,ficífis náo tendo janelas,nemferuentia

pêra a morte, que o Prophetadiz,entrapcllos olhos, &fe

vos dà pena não verdes a luz do Sol,como dizeis,.cuiday q
o que náo vedes do material vereis do Soldiuino,aquem

S.Paulo chama de juftiça , pois Elias quando quis ver a

Deos no monte alto> aonde o Anjo pêra efle eíFeito o man
dou aguardar , cubriocom hua das bordas da fuacapao

roítro,aucndo que olhos corporaes , mais nos defuião do
.que feruem pcra vermos ao Scnhor.Quanto mais nos náo

vemos que os fantos pêra comprirem com a obrigação de

fuafantidade,que fe não tirarão,por lhe não fer licito, 0$

olhos,pelo menos que trabalharão por não vfarem delles?

ficando com ifto mais cegos dos olhos, que aquelles que
realmente os perderão, porque mais he perder o vzo dos

olhos,que carecer delles de todo. De modo que hua & ou
tra maneira de cegueira podejuntamente eftarcom luz,&

clareia de entendimento,mas em a rezão,&emo enten-

dimento, cegueira ficafelhe bem chamando monftruofa.

Não he monftro hua coufacom roftro de home, cõ mãos,
pès,corpo,&: fala de homem,& não ter entendimento de
homemíE ainda ha aqui mais deconííderar, q a cegueira

dos olhos tem facilo remédio por eftar fò dependendo
da mera vontade de Deos , &affi com qualquer coufa os

cura,com o lodo como o Saluador curou o Cego que má-
dou à fonte natatoria de SiloejE como a Senhora da Luz
com hua fò goteira de azeite fez a curacm Matheusde
Brito,& em mais outros. Mas a cegueira de alma ou feja

ocafionadadaculpa,ou porrezaode paixão,fejadeodio,

feja de fobeja afeição, hetantomais dificultofofeu remé-
dio como pendente de nofla conuerfação a Deos, & vida

càboa,& fanótaj òc aífídà dificuldade comquehumpec-
cadorfe vay ao Senhor, & dobra fobre a rezão, podemos
bem collegir a de feu remédio : & naoefta a caufa em o

S y peca-
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peccador ter claros,& fermofos os alhos com que a natu-
rczailluftrahumrofto, nem em os trazer liures pêra tudo
o que querem ver, porque não fam olhos corporaes os q
bem emcaminhão,nem alumiam a rezão:mas hualuz in-

terior que Deos communica , como diz Dauid a noflb

entendimento. Cheoandaua de olhos aquelle Argosdc
quefallão osPoetas,& nãolheferuiamde mais que de o
chamarem monftro.Innumeraueis olhos tinham osqua-
troanimais queviooProphetaEzechiel (deuiáoquando
andafsemde parecer feitos deargentaria,pelovario pefte-

nejarde tantos olhos, varias luzes com varias mudanças,
dehuns fechados, outros abertos por breues interuallos)

6c todo efte numero copiofo deolhos era neccíTario pêra

olharem como punháo os pês,queiílb diz apalaura, Ante
faciemfuam,de feição que pouco nos ferucmdous olhos

quãdo faõ ncceíTarios tãtos pêra fe faber hua pcíToa guiar

cabem na vida,no procedimento, & termos honrofos de

Chriftão,& logo húa fò luz diuina que Deos infunde em o
noífo entendimento, baftafe a não bufeamospera nos po
der fazer fuaue noíTo procedimento : Nefta matéria q va

-

mos tratando, ningué mete tãto inteirado em fua verda-

de, como o defeftrado acontecimento que nas partes de

Africaveo fobreafrol toda de noíTa nação Portuguefa na

companhia de feu Rcy Sebaftião. Da no peito real o impe
tojuuenil, cõmoueoa que fc aremcíTe às armas fem mais

confelho,que a vontade aceza do apetite de alançearmou
i*os,fobenfclheâ cabeça os fumos de ferRey daquellater

raondeoReydagloria,por noflbbe quis andar feito cer-

uo , &: de tal manciralhe eneuoarão os fumos os olhos da

rezão,qucjà mais pode ver todos os inconuenientes, que

pêra não cometer a empreza fe lhe ofrcciao, né vio oCeo,

os elementos , & o vniuerfo todo que fe lhe pòs diante a

pòrlhccomo as mãosno peito por atalharlhe o paço^cora
os
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os muitos íinaes que lhe fizerão de feu inklicc íucefíb ; jà

osCeosfabidamente lhefayrão pellos annos do Senhor

de mil quinhentos fefenta& fetccom hum cometa de tão

grande cauda,que parecia querer Deos de là eftenderJhe a

lança pêra lhe por cà no peito o ferro,& retirallo,quenem
da ília recamara íayíTe,no mefmo anno lhe fayo também o
ar,quandojunto a Penamacor, em feu termo forãoviftas

de muita gente, n o alto grades exércitos de figuras huma*
nas,&aindaque comefeaceza formadas, via/Te que pare-

dão efquadrQes que hiãomarchando,que mais , o diaem
queopoucoventurofoRey foy benzer a bandeira a Sè de
Lisboa, antes q partiíTe pêra os campos Africanos,fe vio

publicamente,ao tempo que o Arcebifpo foy meter a bã-

deiranahaíte,depoisdeaterbenzidaapòs de maneira,q

ficou a Imagem de Chrifto Saluador noílb cõ a fagrada ca

beça,perabaixo.A qual metida na mão doAlferes mor el-

le imbicou duas vezescomellademancira,queo tiuerão

mão que não caiíTe, acontece tudo iftoàviftadoRey,ô£

não enxerga quam pouco lhe fauorecia ajornada oRey da
gloria,na pouca firmeza que daua aos pês de feu Alferes,

&cm o Senhor da gloria,em cuja mão fò eftauao vencime
tojurarosfeusaoalto claro, final deu de não fero cami-

nho qfepretédia fazerpêra ningé poder por nelle os pès.

Depois de tudoifto paífado,no dia próprio da batalha ar-

uorãdóo Alferes mor a bãdeira,núca apode eftéder, nem
defenrolar, ainda q muitos foldados cõ força o pretédef-

fem , nédom Fernando Mafcarenhas que niífopòs todas
fuás forças o pode acabar,jànifto foraõ grandes as demo*
ftrações de fentimento,& queixas que o bom IESV daua
a todo o pouo Lufitano,pois nem ainda pintado em pano
fe lhe quis moftrar,brauacra la cegueira, que nem hu cor-

po morto vê o noíTotam chorado.Rey Sebaftião, fenda

íogoviftodetodososmais.qhiãonafuagalêíAfsi fe cota,

qyç
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que quado cl Rcy partio deLisboa,$: foy ancorar a Lagos»
ao tempo que furgio , mandou leuantar anchora ,& os

forçados começando de vogar lhe apareceo hum homem
morto atraueíTado no efporáo da gale : Digamos jà tudo,

indo pelo marDomingos Madeira na mefma gale cantam
do,& tangendo a cl Rcy, começou a pór àviola hum ro-

mance feito a el Reydom Rodriguo, quedczia.ahcr fuyf-

tesReydeEfpanha,oy no teneyshumCaftillo, tanto foy

ifto tomado em mao agoaro,que logoManoel Quarcfma
lhe difledcixaíTeaquelIa cantiga triíte > & cantaíle outra

mais alegre : fc faltarão as aues do Ceo que fc não vicíTem

cambem por diante dos olhos d'c!Rey?não,mas nem eíTas

cnxergoUjtodos os mais virão que no dia em que el Rey fc

partio do campo de Arzilla pêra Larache , ao tempo que
©srepofteiroseftauãodefarmandoatenda real peracarre

garcm,deceraodoalto trescoruosapoufarfe encima del-

la,afsimaisfediz,que no mefmo dia feaffírmarão muitos

fida!gos,que virão noarpeleijaré três Águias cõ efe&os,

& moftras de grande ódio & vingança , mais ha inda que
dizer,muitos mouros moradores em Alcacere afirmarão

por vezes,quehum mes antes da batalha no campo,onde
fedeu virão húagrande& porfiada briga antre coruos , ÔC

grous firindoíTe com cruel inimizadcjjàoSol no dia da ba-

talha foy vifto claramente tão vermelho,comofe fora pa-

fta de fângue , & não aluzida roda do Sol , & mais dizem

muitos homens de Tanger , que no mefmo dia chouerão

alguas gotas de fangue na Cidade,ouuindoíTe também no

tal dia grande eftrepito de armas com tiros, & golpes tam

fortes que fe fintião claramente , &: cuydauão que no mar

perto hauia algum recontro dega!es,peloque temiãofal

tcarem aPerodaSylua,quevinhaacompanhar fua irmãa

donaLeanor Capitoa de Tanger, ainda mais affrrmão q
naquellemcs fe vio o que nunca dantes foy vifto dos anti-

gos
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gos,o rio de Tanger v<?rmelho por onde entra amare, Sé

paíTarporelleoXarifeMuleyMahamedeapêcnxuto, &
he pofsiuel que vàhum RcyChriftão tam emleuado,& in-

fluído em ília percenção, que não veja eiras monftruoiida

des,&:prodigiofosefFeitos, que a fim de o Ceo empedira

belicofa empreza,quis òuuefle no ar,na terra,na agoa,nos

homens ,&animaes. Bem diíTefaõChrifoítomo que pai-

xão fò a de Chrifto abria os olhos,como abrio os do íblda-

do que lhe rafgou o lado, & abrio os do ladrão da Cruz cõ

queviofeu miferauel eirado para que fe arrependeíTe , &;

ouueíTe o perdáo,afsi como também os abrio ao cego que
eftaua no caminho de Ierico:ha o eloquente , & fagrado

Doutor,que por virtude da paixão em que pouco antes à

fubidadeHierufalem, tinhacomfeus difcipulos pratica-

do o Saluador do mundo tiueravifta efte cego: Toda ou-

tra paixão cega,cegouà de reynara Abíalaõ, também- ao
Rey Português Sebaftião cegouaque teuedetriumphar
da gente Mahomctana, em fim todos temos noíTapaixão

que nos cega,Deos por quem he nos alumie.

Qontinuafe com as mercês da glonofaSenbora^ tra-

tafe emparticular da quefe^ em bua molber

aleijada com oJanto aceite.

C A P. XXXIII.

S
Emprehe mais o qaefe diz , matou Abfalaoa Àmlo
em hu banquete,q deu a todos os IfTantes filhos deDa
uid,fahe fora da cafa o rumor do cafo dizendo : matou

Abfalão todos os filhos dei Rey,& examinada a verdade,

achafe q fòAmão fora o morto. líío nos ficão fempredeué
do as mas nouas,que todos pretédemos de as acreícéta r,&:

fe faõ falfas de as acreditar > fe ocultas de as publicar j fò

aos
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tos bons aluitres damos fcmprc quebra, fe íaõ grandes,

deminuymolos,fe públicos enterramolos,fe certos traba-

lhamosjporque o não fejão. Na era de mil quinhentos cin

coenta & noue fez a glorioía Senhora da Luz , emhua
molherda freguefiadefanta Eria húa obra de charidado

cam notauel,quecom ferem paliados cincoenta annos,dc

pois delia obrada,indadclla corre hoje a fama , poremja
tam falta,quc cotejada com o aíTento que hado cafo, acha
mos que eftâ deminuyda em mais de feujufto preço,porq

anresqueeu entendefie na inquirição dos feitos miracu-

lofosdaCeleftial Raynha, nenhúa coufa trazia mais na
©rclha,quea molherdefantaEria, &: quando eu queria fa

berdo cafo fò achaua,que fendo aleijada num inftante a

fararàa Princezada Luz,com o azeite fantode fua alarn-

pada,&comoeu achaíTc, queiftoera na diuina Senhora
ordinario,mais me cfpantaua de fe fazer fò cafo deite par-

ticular bencficio,quc da obra em fí, pois os fazer femelhã-

ces em a facroíânta Raynha he tam comúa,como he o o£*

ficial tratar matérias de feu officio : Porem depois quea-
chci,&:lien:amarauilhaemfcuorigmal,&aírento,flquei-

Ihe dando o efpanto díuido ahú milagre grande, & cren-

do que fonas coufas deftaefclarecidaRaynhaerafempre

menos o que fe delia dezia.

Aleijão damólher foy femelhante a de outra que Chri-

fto Saluador noífo farou a outra molher,toda andaua cur-

ua , que parecia querer tocar as pontas dos pés com a ca-

beça^ ainda dar o peito à terra, como ficou em peniten-

cia à Serpente depois que Deos a fentencioujuntamente

cõ noíTos primeiros pays Adam & Eua, fobre maneira an-

daua também a miferauel molher mh rada,trouxea feu ma
rido a noíTa Senhora da Luz em dia de fanta Ifabel , òc foy

pêra todos fua entrada na Igreja nouo efpe&aculo , vendo

cm arco a pcftura humana que Deos fez ereó"ta,& tam per

feita,
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feita, comolcuantad^ao Ceo , a diuina Senhora da Luz
que trouxera efta disforme molher pêra fe nella moftrar

ttiiraculofa,quis que antes de fe defpejar a Igreja da muita

gente que tinha foíTe a molher faa , pêra fer mor a gloria

de feu nome: foy afsi que depois de feu marido a deixara

hua pa-rte da Igreja, foiffe dentro bufear o Saõchriftão pê-

ra lhcdaraefmolladehua miíla quequeria lhemandafle

dizer,&: vendo as muitas peífoas quechegauao aalampa-
da a molhar lenços no azeite, &: vntaréfe nos olhos, & no
peito,& onde tinhãoos achaques , fez a mefmacerimo-
nia,tomahum lenço molha parte delle na alampada,êc
foy o dará fua molher,pera que vntafle o peito, onde mais

vultauaaaleijão,afsio fez & logo (mil graças à diuina mi-
fericordia)fe aleuantou em alto,faá& emperfeita eílatura

como planta que tira direito ao Ceo, &: da maneira queo
arco da velha ordinariamente fe refolue emagoa, afsi na
de lagrimas acurua, & arcada molher fe banha de puro
prazer, das muitas peíloas queaeípeótaculotao notauel

afsiftiáo fe tirarão por teftemunhas, o Padre frey Francif-

co das Chagas religiofo de S.Francifco, Vicente daFoníc
qua,Manoel Telles,Vafco Gomez, António Borges,An-
tónio Lobo,Francifca Dias,MariaBras.

(Poemfe outra marauilha.

ASsi eftà efcrito,MariaGonçalues enfermeira do hof
pitai dei Rey em Lisboa de muitos annos no dito

feruiço,molher viuua, veo a cfta cafa da Virgem da
Luz,hoje vinte & hum de Agofto de 10.9.9. com hua fua fi-

lha,pornome FilipadaCruz,eftiuerão hua nouena diante
da diuinalmagem,mandando dizer cada dia hua miíTa pê-
ra que em parte fe moftraílem gratas a mercê quedeíta
Senhora tinhão recebido pella mifericordia quefobrea

dita



ditaFelipadaCruztinha vfado d^ndolheviíla nos olhos
corporaes , de que eftiueracegade todo não vendo coufa
algííaportodoomesde Feuereiro, de Março , Abril , &:

Mayo,íendojuntamentcferidadomalda pefte,deqDeos
nosliure&guardcdaqualfuapropriamãyacurou como
azeite de nofla Senhora , & afsi também com o mefmo a-

zeite,pondolho nos olhos,cobrou vifta perfeita, Sc eu o ef
creuo pêra gloria de Deos &!ouuorda Virgem , &deua-
çãode feusdcuotos, teftemunhas que prefenteseftauão>

LopoVaz,Francifcoda Guiar, António Lopez.

Mais outra maraulíha obrada com o

a^eitefanto.

CAP, XXXIIII.

VZemosjà de outras palauras,com que encareçamos
amercequea facroíànta Senhora da Luz fezaloão

CarualhoPallatim
;
emavida&: faudequedeuafeu

filho PeroCarualho,era ainda criança de dous annos quã-

do lhederão húas febres taõ iníurnueis no tenrro fogeito,

que em poucos dias a criança chegou a riíco de torna alar

garosdous annos que Ih eeião dados de idade , & laçados

como em roftro à vida que tão azinha lhos cançaua.La dif

feS. Hieronymoque a natureza fe foy repartindo pellos

annos acomodandoíle ao modo delles,porque não he húa
em todos,mas cõ os poucos dias hc criança, &: com os pou
cos annos he menina, &:afsi fe vay repartindo em mocida
de,& em varonil íer tè quejà entrando os annos da velhi-

cefefazcom clles também vclha,contandofc por de oi-

tenta,noucnta,& cem annos; Porem os males que acom-
panham eíla natureza em pena do comum pecado leuão

diferente eftillo, porque nãofe repartem , nemdeílribue

ao



T)o aparefomento de T^Senhera da Lu%> 145

tomodo dosarmos, acõmodandofe com elles,mas Icuão

a rodos por igual rig<MT; afsi atormcntãoà*criança como
ao mancebo,afsi ao varão como ao vclho/endohus igual-

mente cm todos,pois pêra morrer, ninguém hc criança,

ninguém pçra padecerhemancebo ou mcnino,mas pêra

ifto todos temos a própria idade, que não fem caufa pro-

ucoDeos de Anjodaguardaàcriançade hum momento
nacida, Afsi como proueoa hummanccbo,a hum home,
ahumvclhojachaadiuina prouidencia, que em todos hc
neceflario igual reíguardo & defenfaõ , pois nãofaõ def-

iguacs os males , os receos , os perigos,que pendem fobre

qualqucridade.SòeftadifTercnça,&:auanragem nos ficão

lcuando as crianças cm osmales q padece, ícntirmoslhos

todos com hua natural compaixão,queaííi o cftà merecé-

doainnocencia que feja. Ia por aqui veremos que fenti-

mento terião os pays,de verem hua criança filho feu , ter

mais íínaes de perdera vida,do que erão os annos , ou ain-

da os dias que tinha delia: fazem por fua faude eftremos,

não lhefaltáo com os Médicos melhores da cidade, far-

jàraõ a criança hua vez,do que fe achou peor, &c aquella

noite, que era a do fetenoefteuca criança ida defta vida;

to outro dia pela menhã forão molheres defcalças á noíia

Senhora da Luz cm romana , & hua delias trouxe ao me-
nino doente do azeite <la alampadajquando à volta che-

garão a cafa,acháraõ a criança em pagamento com a caía

toda em pranto: Achoufcprefente a cite tempo hua Ma-
ria da Sylua irmã do habito de SaõFrancifco molher de
boa vida; &: comovifle, queasque forãòanoíTa Senhora
da Luz trazião dofeu azeite,toma o vafo cm que vinha,ôc

vaife á criança, àrcómcçálhe a vnraf o peitos não quis o
Medico que ahrcítãuacônícntirifto,dizendoihe,deixaíle

fuperftições,quc a criança corria feu curfo,& não auia aly

que fazer . Nenhua coufa esfriou com ifto a boa molher
T em
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cm ília fè,antes agaftadajdiíTelhcrcprendendoo : & porq
fenhor? MãoheDeos poderofo por-a dar ainda vida a eftc

innoccnte?quantos milagres vimos feitos com efte azeite?

Virafe logo peraamãy da criança comrofto òí fembran-

te determinado, &dizlhe: Senhora tenhamos muita fê

na Senhora da Luz , voíTa mercê me deixe continuar com
o que hia fazendo,que eu efpero muito em Deos. PaíTou

afsi,que tornando a dita Maria da Sylua a continuar em
poro azeite ao menino, &: eis que lhe vntaua as fontes,

quando a criança abre os olhos com eftremada viueza,dà

osbracinhos,queoaleuantemdacama,elletodofeitohu
rizo;encontrafelogo juntamente o prazer dos prefentes

com o efpanto , efte quer imudccer a todos a vifta do ca-

fo,que como diífe SamFuIgencio, nãohe marâuilhofa a

obra que as palauras declarão : pelo contrario , o prazer

do coração, de tudo quer fazer lingoas &: demoftraçóes

com que fe declare , porque abafa íe o recolhem, donde
vem,queatromenta a quem o encobre, que por iíTo quem
diz homem alegre,diz homem defeuberto. E porque não

foi o milagre menos motiuo de alegria que de efpanto, hú
&: outro eííeito fe repartio pelos circunftantesrainda que

o Medico tam marauilhado ficou, que parece tomârafò o

eípanto de muitos os que chorauão dantes a criança, com
o íentimento que amor fabe trazer nos males de quem fe

ama, ficàraõ com toda a alegria quede íi dauaa notauel

marauilha. Ia na mãy,ja na amada criança viafe nellas ar-

rancarfelheo coração de prazefrem perfia lançaõ os bra-

ços à criança pêra a erguerem da cama, & as palauras que

húa dizia,eraõ de tenra mãy pêra hum filho que via viup,

tendooviftomorto.Easquediziaõ a outras, eraõ de ama
pêra aquellea quem per teta tinha dado q de fua própria

íiiíhneia.As taesvozc5> que de altas foranaruafcouuiaõ,

foram
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foram as que chamáríõ o pai da criança,que recolhido cf-

tauacm outra camará com hum Balch ezar Pinto : chega»

&vè o filho no collo da mãy, banhado todo de cordeai

prazer lhe lança logo os paternos braços indofe aellepor

celerados paílòs , tomaoaocollo,náo fefartadelhe cha-

mar feu filho. Pergun talhe pelo que ve,moítrandofc co-

mo duuidofo do que tinha nos braços , não fe dcfprcza

de reconhecer por feu próprio filho aquelle que lhe cn-

geitaamorte.

Mas voltandonos à confideraçao que merece o cafo>

não fei qual ficara melhor aos pays da criança, felcuar ci-

la por diante o caminho em que ja hia tanto pela pofta

pêra a morte, fe o tornar atras ávida que deixaua .* Mas
pêra que hc duuidaremintcreíretamfabidocomo era o
que ficauaaospays de ver feu filho partir do eftado inno-

cente pêra o da outra vida gloriofa , &c não ficarlhe neíía

miferauelarifcode fe perder, porque crecida a idade 3 hc
como quem faedo feguro porto entregue à ventura pela

barra a fora,onde os perigos farri tantos como as ondas das;

agoasj&osinfurtunios parece emparelhaõ com as areas>

onde anão que antes no remanfo da foz a dentro cftaua

firme &fegurafobrc fua amarra rjancíTe mar largo he co-

mo pella,que as empoladas agoaó rechaçao a hua,& a ou-

tra parte tê que muitas vezes vehí adcsfazella em tanv

meudos cauacos como fe o mar fò pretendera fazer dale-

nha da embarcação acendedalhas.

Aísi mefmo,quenão accometeahumhoméforajados
féis fete annos da innocenda indo entrando pela idade
de defafeis, vinte, ate cincoenta annos ? O mudo lhe íàe

comocoflairo, fegueo,&perfegueo té verfe pode meter
ao trifte mancebo no abifmo: a tudo lhe faz tiros, ao pen-
íàmento, endereça a vaidade, aos olhes o motiuo de fc

1 T x W Ú diftrai-
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diftraircm , ao coração guia a arrogância a prefunçao,&
atreuimento pcra todo o acometimento, Vindo tudo a

daremeflrago d^lmajfaõ tanto logo após ifto as difficul-

dades,os perigos,osreceos,osfobrefaltos,os detrimentos

tanto fcmconto,que nos deixa bem cuidar,
v
que fò o ho-

me he o porto,&: o cais onde tudo o que he infurtunio , òc

calamidade vem a diferir, òc adefembarcar ; & aífi Dauid
como auifado &c prudcnte,quando vio que Deos foi ferui-

do.de. lhe leuaro primeiro filho que ouuera da adultério

•<-iia,mais tenra idade de criança,foi grande a fçíj^i que fez,

& depois o tempo foi defcobrindo quanto mais.fao.de.fef-

cejar as mortes nas crianças que as vidas,pois Abfalam que
fe foi metendo mais pela idade tè quarenta annos>veo fen-

do IíFante a morrer enforcado , feruindoihe pêra ifto de

corda os próprios cabelos , que por fios de ouro as damas
delerufalem lhe comprauãopera feus toucados , onde íc

ve bem quanto melhor he ficar nos poucos annos dç vida,

que ir correndo pelos muitos.Nosjogos olímpicos de que

Satyr. i. vfauaõ os antigos : fegundo delles trata Horácio, toda a

gloriados quecorriáoeftauacmfempre irem emparelha-

dos, ficando com a vitoriai premio perdido o que acer-

tauade ficar atrasjmasno curíbda vida entendo, que oq
vai a diante he o que arrifea a vitoria , faluo aquellas crea>-

turas tam ditofas,que Deos tem pcra íi prcdeftinadas,por

que deftas,a híías lhe feruem os mais annos de vida de fa-

zerem feruiços em ganho da eterna, outras vão andando

tè chegarem àhora de fua vocação* òc afli tanto mais ga-

nhão quanto mais vinem.

tProfeguefe com mais outro cafo doJanto aceite*

Ondo nos efte cafona forma em queeftà eferito, hc

afcgumtc.Húa Cacherina Fernandes > moradora na
lugar

p
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lugar de Alies vcoa ejte lugar de Carnidecom tenção de

moftraràhum fwrgião hum menino de idade de dousan-
nos,oqualauia outodias que nãoaquietaua de hum ou-

uido ,nem auia quem eítiueíTe junto delle pello mao chei-

ro q dellefahia * não achando a mãy da criança o furgião

que bu(caua,diffepera outra molherque trazia configo:

vamos a nofla Senhora da Luz que ella he verdadeira me-
zinha , &nella confio achar remédio pêra efte menino:

entrou na Igreja, & fez oração nafua Capella & nelia

vntouoouuido do menino com hua gota de azeite da a

lâmpada da Senhora, em prezença de Dona Vilante de

Lapenha,&:muy tas outras donasqucahieftauão deno-
uena. E eftando na dita Capella adormeceoominino,oq
não fez auia muytosdias& lhe fahiohú bicho do ouuido,

&c acudindo as ditas donas virão irlhe faindo outro, & lo-

go após efte outro,os quaes erão do tamanho de hu carou-

ço de Tâmara brancos: E tanto qwe fairão começou logo

o menino af«ltar,&folgar de modo,q nao auia quê o aquie

tafTe,elletodo são,& definchado do ouuido.

Lembroumepor ocaílão deites bichos como odiuino Cant.*»

efpofo por grande mimo , & mercê feita àCeieftialef-

pofalhe ordenaua dar hús penfamentos d'orelha,varia-

dos de bichos de prata aíTentadosfobre ouro ;&rprefupo-

ftos os Santos , &caftos ciúmes que no mefmo liuro dos

Cantares lemos trazia o bom efpofo da querida eípofa,

quehenoíTa alma, outro remédio lhe não podia bufeair

melhor pêra fe ella não deíuiar darezão ,nem esfriar no a-

mor,nem faltar na lealdade , &: fee deuida a qiiem sò ama
ua, que obrigualla a trazer fempre bichos,por penfamen-

tos que decontino lhe andaíTem como falando à orelha,

pois ninguém nos faz tanto defuiar da obrigação que de-

uemos àDeos, como penfamentos foi a da morte, &
hua perpetua adulação com que omundo nos anda em-

T } baindo»
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baindo , &: recreando os ouuidos: Ç em cafo que nos aue-

zaíTemos a trazer peníamentos daquelles bichos que
nos efperam nafepultura , ou doutro bicho que chama-
mos da confdcncia,fempreoreniorderdchum, ^alern-
brançados outros nos íertiiriadeauiío que bem guardado
nos ganháramos; & tam certo eftauao diuino,&: celefti-

aí eípoíb difto,que ainda que a efpoía querida trouxera

bichos fingidos em prata, achanaelle que lhe aproueita-

rião muy to pêra feu efpiritual remédio; ainda que auemos
de notar a lição dos fetenta interpetres com à aprouaçao

Orig.inliq. de muy tos , &grauesautores,aísi Gregos como Latinos,
duar.homii, como são Origenes,GregorioNiceno, Theodoreto,&:S.

'wíLi^nfi"-
Hieronymo,que onde o nono texto tem,murcnulas,tref-

ne. ladaramelles ,Simulacra auri.De modo,que o feitio dos

_ .... penfamentos, ourecadas douro, que o diuino amante

oratio.3, ín ciaua a amada íata, erao nuas images de releuo dequanti-
cãc.&Theo dademeuda,&: pequena

;
porque sô na companhia de &-

doret.& cri r r o : J

umpatrium guras que rcpreíentam o que roy , &: nao tem mais de vi-

coinentai. uasq reprefenarembem quéjàmorreo,podiam os bichos

*,. . ,.. das orelhas fer de efFeitoà efpoía;doutramaneyra com di

j.cont. iu* ficuldade a defenganariãopor mais que lhe feruiíTem de
uenianum. penfamentos;quejà nos vemos per experiência que con-

ueríàção dcsviuos nos diuerte da lembrança dos mortos.

A viíla tinha elRey Balthezar,a mão da outra vida,que na

parede lhe pintauaíua morte, &: os priuados que tinha à

ília ilharga não íaziãoíe não prometerlhe à orelha larga

vida,encontrando o dHengano daoutra, dizendolheem

vozes altas,viuaò Rey,viuacRey. PaíTanosàtumbapel-

laportavaj com o tom da companhia deitando pregão

peilarua,que cadahum íeaparelhe, porque na vida sò

viuemos pêra morermos. Sobre faltanos neíle paço o

temor, rch eicanos a cabeça com hum frio.íuor,iuípende-

-
•"- monos
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monos com a fita à gonucitraçam no que vaj a enterrar,

de eis queameléconía começa a lauaar, as lagrimas acu-

direm aos olhos, & íbbreuir hua compunção da vidamal

gaitada , & logo hus bõs intentos de emmendala quan-

do chega o amigo , & puxauos pello braço,que não fe-

jaes melenconizado,que vades efparecer , franqueauos

tudo dizendo que fois mançebo,que a inda 0S0I da idade

anda alto, dahi a fe por vaj muito , &: fe fois velho que

eftaesfrefco , as eh mais eftaõ na cabeça , &: barba pêra

ornato, que por auifo de pouca vida ,que o quehiaaen-

terarerajá auia muito tempo emfermo , &femorreo
fubitamente, que elle teuediífoa culpa,po.is foy comer

aquillo que lhe fez mal ; Entramuos eftas rezões emea-
beça,&: como fejam conformes com a fraqueza humana
aceitaas &: abraçaas a humanidade ; Ejà a conca del-

ias rides ; falaes , paíTeays , iugaes , & como fe Deos
vos nãociuera puxado pellacapa ides auante com amà
vida. Por iíTo não fomente o Senhor que zella noífas

almas, trataua deporá orelha da fua mais amada , ima-

gens de mortos em companhia de bichos * mas também
aquelle fantodo hermo Machado , dizem as hiítorias,

quefempre fe andaua faltando a orelha, &. dizendo,

terra , terra , morte , morte ; auendo que o ouuir fempre

defenganos da vidaeratomarlheas rédeas, &trazellaíu.b

jugada,& bem fe deixa ver, pois o demónio quando quiz

que noífos primeyros pães Adam , & Eua fe clefemfreaf-

fem,oudefobrigaífem da ley com que Deos os tinha re-

freados,adoçoulheas orelhas com lhe dizer,que nunqua
morreriam; ( mas quanto milhores, &: rendofos penfamé-
tosferião peraEua bichos da morte,doquelhe foram as

promeífas da vida) por onde diíTe bem Santo Agufrinho

que nunqua a vidahumana fez bõs os difcipulos que a

T 4 ouuem,

J
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ouuem,en;andoodano dellcs-tói o^iuirem fernpreaella,

&lhe guardarem fuado&rina^logo a morte he rão grande
meftra que jamais a ouuio alguém quenãoficaíTerneiho-

rado,porque fempre trata matérias de ciib,dc importân-
cia,^ defengano: E nifto veremos quam longe eftà a vi-

da de nos fizer bõs, que quando a morte nos quer refor-

mar eníinanos a não querermos nada davida.Cahio mor-
to na eftradaaquelle mais ligeyrodos homens Azael, &c

comellefezamortehúa publica inueftiua contra ávida,

porque fegundo bem foy tratando Cafliano,osquepafla>

uão,&:conhecianiàAzael,detinhãfe parando com a cori-

templação nelle: E hus tomandolhe as mãos robuílas,ha

mãos,dezião,quam bem foubeftesleuar da efpada contra

oenimigoj&arremeílara lança ao contrario;mãosque
t
'tã

bem obraftes as coufas da milicia,quam fria vos tem a mor
te, quam prezas a faltada vida -5 fe jàifto não são mãos de
Azael, quaes nosíicão pêra manear, as armas ? Outros lã-

çandoielheaospêes com lagrimas acompanhauão asfe*

melhantes pallanras : Pces de Azael quem tão azinha vos

atalhou o paço, & vos fez parar no meo da carreyra da vi-

da? Ia os feruos, os corços , os gamos com que sò a veloci-

dade de voíTospêes tinhão parelha,ficão não tendo quem
lhe leue a guia em feu apreílado curíb,& perdendo junta-

menre omeítre de fuadeítreza. Pès,abaftaqueouue que
cot rcile mais que vos? o caio he , da morte que vos alcan-

çou ninguém poderá fugir. O peito lhe tinhão cercado

outros amigos que com íòfpiros lho atraueílauam,porem
elles crão os que fe dohiáo, com vozes jà do choro roucas

fequeixauum dá homicida Abner, porque o cõrade que-

rer v e r í e d es aiomb rad o dc q u em o p c 1 í cgu i a,ma tou a 1 e -

-a Idade ác A zaeL Se a tiucras , òAbner nao acometeras a

deftcpeyto;ondccomoade Azael acharemos pçra ami-

gos fé? fê;lcaldade,brio,pnmor,reípeytos , obiasdefama
fc
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fe fepultano peyto ^eftequeeftàperaafcpultura. Com
todas eftaslaftimas que íobre Azael defunto fe dez ião, ar-

rezoaua apropria morte contra a vida, defcobrindolhc

í uasincercezas, opouco,ounenhú refpeytoqueguarda,

Jeuando a todos per hua mefrna medida brcue; E dos cir-

eunftantesao fpe&aculoouue muytos a quem renderão

eftas demoftrações,que a morte fazia em defengano da vi-

da,por onde a cudirão hús zellozos de tal vida,& tirarão a

Azael do Caminho eícondendoo antre os hus vallados,

pêra que tirada dante os olh©s de todos aquella matéria

dedefcnganos ficaíle outra vez com feu credito a vida,que

niftoeftanoíía cegueira querermos mais ouuir enganos

com vida, que verdades fcm cila»

Qifemfíe ainda mais benenolencias que com enfermos

tetic agloriofa Senlfora daLu^por meo do

feu a^eyte.

C A P. XXXV.

Vinha pêra a cafade NoíTa Senhora da Luz em ro-

maria Anna Thome cõ feu marido Lopo Vaz,quã-
dojunto jà doMofteyro feefpantou acauaigndura

que a trazia , &folta,feroz mente lançou de fi a dita Anna
Thome com tamnotauel perjuizo queíicoufem falia, &c

da força da queda lhe arrebentarão algúas veas que pelos

ouuidos,boca,&olhosdefpedião copiofamence íangue.

Foy feito o efpedacu]o,bé moílrou cõ quãto fúdaméto os

Perfas feefpantaráoa pnmeyravez que virão home aCa-
uallo,nemeu«ntédo q foy mais animo que temeridade

do
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do primeiro que cometeo caualgar«fobre efte animal ,por

que em fimhè fera, & nunqua a rédea à fubjuga tanto,

que não fique a fereza Hure pera poder por a rriíco mui-
tas vezes o caualeiro: por onde os Poetas não deraõ lou-

uor a Neptuno, quando fingidamente difleramque elle

fora o que dera o primeiro caualo pera o vzo dos homes,
antesniíToperdeoapretenção qucteuecomMinerua fo-

breaimpofiçãodo nome da Cidade de Athenas , fabida

hea fabula. Queria Minerua que Athenas tiuelTe ofeu
nome,&: Neptuno que não, mas que o feu fofíe o que in

ritulaíTe a Cidade; & por fim de perfias , &: trauadas rezõ-

es de parte a parte , vierão a concerto , por parecer dos

mais Deofes , queaquelleque formaífe da terra pera vzo

dos mortaes algíía coufa mais proueitofa,efle ficaíTe da-

do a Athenas o nome; atirou logo Neptuno com feu tri-

dente a hiía parte da prava doMàr,& fez fair da folta área

hum fermofojb.emfeitOjbemjpoftcviuo, & efpeitogine-

te,jà brioío, jà colérico,jà efeumando,comendo o boca-

do,pizando,&: ferindo a terra,ora aremeçandoíTe,ora pa^

rando,& fazendo cbaças,& de toda a praya campo de ef-

caramuça& comprido lanço de carreiras. Como eftefof-

fe o primeiro cauallo, fegundoo parecer poetico,ouue o

talfo Neptuno,quedauanefte animai hum aluitre grande

aos homens , por que como hum bofngenete he toda a

gala de hum caualeiro & corteíam, he também o cauallo

bclicoza ferpe pera a guerra , & aísi achaua que ficaua da-

do íbcorro as imprezas militares ,&: aos cortezões das ci-

dades com que podciTem paílcar êc íair a íeus jogos, &c fe-

itas. Minerua porem fazendo outro tiro à terra com hua

lançaque tinha na mão,fez fairdelíaa primeira o liucira,

achando quecraperaa vida humana de mais proueito q
não a multiplicação de animaes ferozes ; &afsi fendo os

falfos Deofes defte mefmo parecer ,derão em fauor de

Minerua
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Mineruaafentençaaue fofleellaa quepofeffeo nomcà

populofa,& incljta Cidade Athcnas, como pós ,
porque

Athcnas cm grego quer dizer Minerua. Com tudo não fe

pode negar que foi grande deícanço pêra o trato humano
ovzodoscáuallos, &dos femelhantes animaes,pois por

ellesfeanda aterra, como o mar fenauegaper crnbarca-

ções^ainda que fam tantos os rifeosem qcom ellcsíevê

os homés ( não no digo fò pello que a conteceo ao esfor-

çado Nicomedes,nemao Grego Ciminadesjque mais pa

rece que a temeridade nos meteoao vzodelles,que não

anecefsidade ,E falandojàdo preíen te perigo que trata-

mos náo lábia o marido quefizeíle a lua molher Anna
Thome; os poucos íinaes que nella via de vida o detinhao

não fo.ífe bufear çurgiáo, achaua, que nao feria lua vinda

demais effeito quede vir buícar, &leuar dinheyro fem

deixarem troco algu remédio. Todas as peíTòas que efta-

uao prefentes foram do voto,que leuaífem a molher den-

tro a Igreja & a ofereceílem a facrofanta Senhora ,que po-

derofa era pêra lhe darfaude ,afsi fefez j achoufeaeíle

tempo prefente hua Francifca Rodrigues do Lumiar, a

quema Senhoradiuina tinha reftituidoa vifta auiapou-

cos dias , com por trez vezes , nos olhos o azeite de fua

alampada ; E diíle que fe leuaífe do mefmo azeite

fanto ; molharam logo nelle hú lenço &: vntandoaquel-

las partes por onde o langue corria , marauilha certo gra-

de , vioíTe logo em continente obrando licor deterá fú-

ria do fangue co rente,&: fazer com que a molher tornaíTe

a feu antigo fer de cores, de voz, de viueza,em fim aleuan-

tarlTe de morta viua.Efpantoua todos os prefétes cãrepé-

tina mudãça do mal pêra obé,&o próprio marido ficou tã

cõtéte q no afpeito moílraua trefbordarlhepor fora do co

ração o prazer& alegria. Nam poífo deixar de tornar a di

zer nelle cafo as auãtagés qna facilidade de obrar milagres

Deos
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Deos autor da graça leua afsi mefmo em certa mancyra
em quanto fomente o coníideramos auror da natureza;
não negamos fazer o autor da natureza muytos , antes
todo o Criado he hum contino milagre. Milagre he ver
amachinatamimmenfacomoheados coipos Celeftes,
menearfc&reuoluerfe todo fobredouspontos,qucsão
os dous pollos articho,&:antarticho, & iremfe emtrefi ro-
çando, & nunqua gaftando antes como fe o tocaremfe fo-
ra enuenção fua, pêra fe tangerem tam fuaue mente o fa-

zem ,queouue filofophoque affirmou fazerem ellesen-
trefi tam concertada mufica,quc a todos nos emleuaria
quando acertaífcmos deaouuir. Milagre he também o
Soldefpedir deíítam vniformemente feus raios pêra il-

luftraçam de todo o vniuerfo,dourãdo o dia,pondo a noy-
te em fugida,femjamais vermos emtodooefpaçodecin-
quomil & tantos annos ,que ha que dura faltarem nada»
nem defcompaífarfe em pouco: Ia o dar ellequada vin-
te quatro horas volta ao mundo, &; nenhúaocioza,porq
em todas cria;quecoufahà de mor marauilha>Ecõfera
Lua tam diferente do Sol vermos,que afsi fe concertaram
ambos em fe reuezarem nasnoytes, &rdias,que chegou

Pfalm.rg. Dauida dizer que fe filauam. Pois partindo nos coma
coníideraçáo fita no milagre que o Criador faz nas cea-
ras dos campos na agricultura das plantas , na produção
mimofa das flores , variedade dos meies, hus aviftirem

de verde os campos , outros de branco,digo de neue
as ferras , oceupandofe outros em carreguarem depo-
mos as plantas , acharemos em tudo tanta matéria deef-
panto, como he vermos nas cearas viuerem pella putre-

fação do grão as efpigas d' outros carregadasjha mor mi-
lagre que eíte ,vermos do podre entereçarfe a vidaío mef-
mo vemos que

é
he nas amores pois pellas rayzes que

tem
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tem debaxo da terra Sepultadas recebem o ler vital, & ali-

mento com quc'crecem,engroíTaõ feu tronco,dilatão feus

ramos,multiplicão fuás folhas,ficandolhe fobre tudo ain-

da vida peraa darem a feus filhos,quenos crião pera fru-

tas de noíTas mefas. Quem também vir hus pardos grãos»

que o jardineiro famca , cftarem lançando a ptirpura dos
!irios:& ver mais quehum tenro &: verde pê defpededeíi
ora: encarnados,ora brancos,oracarmeííns crauos: &:hua
ça.rça d'eípinhas, lançando mil variedades de rofas , vira a
confeíTaro Criador por miraculofoemfuas obras;mas ef-

ta difFerençaachamos entre os milagres da graça &: natu-

reza, que pera fe os da natureza fazerem hafede reuoluer

todo o Vniuerfo,femfe poder jamais criar,nehua peque-
na eruinha do campo,qucfenão altcrem,& amotine pe-

ra iífo todos os quatro elementos, &c dem volta todos os

ccosjo que não he afli nos milagres q faz o Autor da gra-

ça,obra6fc com tanta fuauidadc,que o que a natureza não
pode fazerfem muitas carrancas de ar,eftrepito de vetos,

moleftiade frios,ifto he mandar chnua aterra:O obrador
dagraçaa fez vir diante delReyIofaphat,fem mais cufto, 4.Rcg,j,

quepòr elRey os olhos em lagos de agoaonde antes era

terra tamfeca,comofaò os duros feixos:6clogo o Profeta
Elízcu,por quem correo o milagre,aduertioaoRcy,quc
fem aucrchuuanc vento teria diante deíi lagoas de agoa.

Àlfi mefmo , quando ò pefado inuerno ha de dar a neuç,

primeiro nos ameaça dantes com a aíperezadofrío, poré
nomonteefquillinoalãçou adiuinagraça aos cinco dias

cTAgofto,fem preceder mais nouidadcqucvcrfcamefma
rieue cm tempo que fó he dado ao ardor do Sol moleftar,

êegueimar. Aífi foi também no myfterio da Incarnação

dÔ^diuino Verbo,quacom fer tam grande o aparato deíç

-ajuntarem no virginal ventre da facrofanta Senhora noíla

*s duas Raynhas,natureza humana& diuina cõ a aífiftécia

de
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de todas as tres pefloas da Trindade,& ainda cô auer aqui
tanta mudãçadecoufas,como foi mudaríè otéporal pêra

o lugar do eterno, &: o eterno pêra o lugar do téporal,o fi-

nito pêra o infinuo>ô£ o infinito pera ofinito. Com tudo
tanta paz,&: cõ tanta fuauidade fe obràraõ eiras coufas , q
aindaamefma Senhora as não fentio,cõ fe celebraré em
fuás virginais entranhas, fenão per hum eftrcmadojubila
que em fua alma fentia cõ a prefença delias.E ainda que S.

Hieronymo copara a eftadiuina Princefa áquclla molher
Lhcij. j Euangelho,de quemfediz reuoluératodaacafa, per^i

bufear a drama perdida, auendo que tambcella a reuolueo
no myfterio de que vamos falando,pois pos o alto no bai-

xo^ o baixo no alto,Deos no andar de home , &r o home
na altura &: andar de Deos: com tudo eftà comido aquel-

la fua marauilhofa ferenidade, &: celeftial repoufo de que

Cant.7. fc ella gaba nos Cantares: que vedes na Sunamitide , lem
outros,in pacifica,fenaõ arraes armados;não a deícõpos o
auer de agafalhar em íi tanta multidão de partes boas , te

cxceílentes da natureza tãta'variedade de dotes celeftiàcs»

& afsi mais todas as auantagés de pureza que teue fobre

os Anjos, todos os de charidade q teue fobre os Serafins

,

òc osde esforço que teue íobre os martyres:mas como em.

fogeito capacifsimo, ouue pêra tudo lugar feni alteração.

Daqui vimos a notar como também vfa deite modo fuaue

nas obras que em proueito noílb faz com o íauor da diui-

na graça,que o que a arte não curara nelta molher de que
falamos ferida ôípizada da queda, fem oceupar çurgiões,

fem íe bufearem Médicos, fem vfarem de ferros , aplicaré

rnezinhas,auer gaftos de bolfa:a diuina Princefa fez a cura

com hua fò lcue gota de azeite,que onde ha poder & von-

tade,fcmpre fe obra com facilidade,& eíia fe vera tambe
fempre onde ouuer obrar a graça.

LIVRO



LIVRO.TERCEIRO
DO MA RAVILHOSO APP A-

RECIMENTO DE NOSSA SENHO-
RA DA LVZ, E SEVS M I-

lagres illuftriífimos.

PROEMIO.
Homo ao fegundo liuro fornece tratamos

das mercês que a diuina Senhora fezera

aos enfermos por meo da agoa , do manto

,

da Cinta,S£do azeite da fua alampada , fíca-

nos efte terceiro liuro pêra as que a gloriofa

Princefa fez fem dependência, ou refpeito a

algúa deílas coufas^que o poder diuino a na-

da eftà atado.

Deu YiUa nojja Senhora da Lu^ a hum religiofofa-

cerdote da Ordem de S.Hieronymo.

C A P. I.

c

Açamonosjaao largo,pois que a diuina Prin-

cefa nos quer fazer de rrterces fuás outro Ocea-
no, òí fe tégora nós fomos cofteando com as

do manto,da fonte, do azeite, &da cinta , ja

quer rumemos pêra ornais largo delias,premetendonos
mor
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mor bonança.EmPcnalonga termo de Sintra no moftei-

roda Ordem de S.Hieronymo,cftáadohumreligiofoíèii

na Sanchriftia pêra fe veftir das roupas facerdotaes , & ir

dizer Mifla,cegoufubitamctc,&: como aeftc tempo cor»

na a fama dos milagres que nofla Senhora da Luz fazia

geralmente a todos,encomcndoufe a ella decoração, &
pedio a feu Prelado o mandafle ir à fua fanta cafa. Vco

a

ella hum dia à tarde oreligiofo, & offercccndofc à facro-

fan&a Imagem,quando foi a outro diaja com a luz de feus

olhos vio claramente a damenhã, ficando com a alegria
Tó '*• que o velho Tobias choraua não poder ter por caufa da

viftadequecareciaj&aindaq hede crer permitifle Dcos
cegar efte religiofo íacerdote pera fe nellc moftrar mira-

Kíod.40. culofaa Senhora da Luz,comolemos que quis fe rornafle

leproza a mão de Moyfcs pera maior gloria fua diãtc dos

Israelitas &Egyptanos: com tudo podemos os Ecclefia-

fticos temer poder fer ifto caftigo de Deos deuido ao atre-

uimento quando com elIcchegafTcmos ao Altar; porqae

afsicomo Deos caftigou fempreofccu!ar,quecom deui-

do refpcito não trataua o facerdote, afsi nos pode caftigar

delho não guardarmos aofeu AItar>comojafabemosquc

caftigou os filhos de Aram,porque tomàraõfem refpeito
-cmMo. nemcjcccnc iaa }g{ja oincençc&os turibulosqucferuião

no Templo de incençar,fegundo aduirtio S. Hicronymo
na palaura,Arripuerunt,quccomo diz, arrebataria não

era o termo com que Deos queria lhe trataílem fuás cou-

íàs fagradas.E fueceder logo femelhantecafo em hum fa-

ccrdote,&em talado como pera ir dizer Miíla, bem nos

deixa cuidar quantofe Deos dará por mais feruido de não

termos olhos pera nem olharmos tam fagradas roupas,

como faõ as facerdotaes , que rcuiftidos ncllas celebrar-

mos jndignamenteque quando Deos , fegundo aduirtio

íànxo Agoftinhoynomeou pera ofummo Sacerdote as

roupas
9c 2y
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ruopas Sacerdotaes qye auia de trazcr,quis niílb lembrai

nos que afsi como pêra o diurno minifterio do altar os Sa

cerdotesvam com particular roupa. &: tragesò peraa

quillo deputado , aísitambem ande ircom húa alma cara.

própria da quelle lugar,que pareça não fera mefmacom
que foradali viuem,nemos olhos os mefmos com que fo

radalivemos,&:olhanios;antescomoadiuina efletiapor

caufade fer todo o bem tem detalmaneyra arrebatados

osfentidosdosbemanenturados , q o gozãonoParaizo,

que lhe não fiquam liures pêra fe oceuparé em outra cou-

íà ( fe poflitiel fora auella fora da quelle diuino , &: fobre

natural obiedo)afsi nos os Sacerdotes nos ouueramos dé

deixartambe obrigar cana terra de dignidadeSacerdotal,

de modo que sò forao íeus os noílos íèntidos,por quanto

no mundo não ha outro bem maior nem milhor em que vicfemfus

os ajamos de empregar , fegundo a tradição dealgus Ra-

c

ft& bulá.n

binos>quetiueram pêra íi,quc quando Deosouue demo- locumE^
ftraraMoyfes todo o bem , como lhe prometera, lhe ap- od.33.

pareceo reueftido nas roupas facerdotaes como dizendo-

lhe: ves aqui MoÇfes todo obé, qne na terra te poflo mo-
ftrar,&: tu podes ver. E afsi vemos que quando Deos quis

penhorar ao pouolfraelitico,com mercês atroco deofer

uirem,porremate,& principal de todas as promeíras>lhc

prometeo o Saccrdotio como conftado capitulo deza-
g Xod,t$*

noue,do Êxodo ; onde ponderou bem Santo Thomas, o
anteporihe oSacerdotioao rey nado, porquanto o cita-

do Real,he de menos fubftancia, preço, eftima, <k valor,

que o do Sacerdócio -, &c ainda que na feritura efte nome
Sacardote,fe tome pellapeíToa real,com tudo fua natural

t

fignifícaçam , diz peííba dedicada ao diuino minifterio, vpttifl

que eíla neapropriedade dapalaurahebrea , Caham,ad
uit tindo no cafo,Hugo Vidorino que o eftado facerdotal

nãoandaua antigamente anexo ao Real pórmòr credi-

V to
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to,&honrradoSaccrdote,antcs aq
%
Rey fcdauao facer-

docio ,pera mòr credito feu ,& authoridade do eftado,
&afsi por fazer a efçritura muto nos filhos delReyDauid,

% Regmn. os chama Sacerdotes, conftandonos do texto fagrado, q
nenhum filho feufe atreueonunquaatomar , &vfurpar
oofficio Sacerdotal. Ajuntaflea ifto, que elReyOzias,
a quem o quarto liuro dos Reys chama Azarias, vendofe
ricojprofperojvióhiriofo, &: Monarcha de toda a Pelefti-

na,de modo que lhe parecia não ter em poder , nem em
riquezas outro iguoal, chegando a querer leuantarfe cõ-

traomefmoDeos,poremveoa entender,quepcrafuaglo
*

6
riafer conf«mada,deuia de ajuntar a fua real a facerdotal

como o fez.Entra em o Templo atomar o Turibulo em as

mãos,&: comete incenfarcomfolénidade o altar dos pre-

fumes , ao que acudio ò Pontífice Azarias, com mais ou-

tentafacerdotesjdizendo aoatreuidoReyrNãohede teu

officio,ò Ozias,prefumareso Senhor,iííb hesodos facer

doces,q'ue forãopcra eflcfim,& cargo confagrados.Saete

do Santuário não o defprezes , porque nada do que feze-

res ha omuyaltodereputaragloriafuarlnfiftiaoíbberbo

Rey ameaçando os facerdotes,porem o altiflimo logo des

fezacontendaenchendoofubicamencedeleprajcomque

viueo todos os dias de fua vida miferauelmente .Infido bé

bi^tr
V" deftccafo SamChrifoftomoomcfmoquejà tocamos,que

di Domina o Sacerdócio he mais alto,&excelente,quea real, &Ce-
i.Parai.ry. fareamageftadedos Reys , &que elies maiores os iacer-
%jcg>c>6.

dotes no a i car . &r afsio inceníb poílo nelle por noílas

mãos fagradas he fcm cõparaçao mais aceito à diuinaMa
gcftade,que pclla dos inuidiísimos cmperadores,& ainda

a vara do pallioleuada pclla mão do pobre clérigo, fegu-

do que fobre amorte deOza da à fentirDauid, parece me-

lhor àDeos 3q pella do'poderofoMonarcha,fam,diz o mcf
mo ChrifoftonwasnoíTas fobrepelizes sãtasjfarri as nof-

fas
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fas eftolas fagradás,£í noflas aluas cheas de fantidade, as

noflas mãos,ainda que peccadoras Santificadas; por onde

entendem algús expofitores,queacapa porquelacobfuf-

piraua, era aíàgrada cazwllado facerdote; Nem fe pode G«aef.iS«

imaginar qucIacob,ao tépo q eíiaua vendo Anjosem tanta

frequétação,quehusfobiamjàdeÍledefpedidos,outros de

ciãoalhefocederemnaconueríàçio,eítando fobre tudo

o mefmoDeos,nas altas pontas da efcada,por onde corria

o angelico comercio do Ceo pêra a terra,& da terra pêra

o Ceo, lhe lcbraífe pedir a Dcos hua capa , &: mais tendo

íaido tam poucos dias auia da cafa de feu próprio paylfac,

òc por ordem da mefma mãy,que he de crer o não m anda-

ria deípido; por tanto o quesò neftecafo podia defejaro

bomPdtriarcha,erao que também Anjos podião cobiçar;

as roupas digo,facerdotaes.Por tanto diíTe elegantemen-

te EufebioSefariente:fe fedefle cafoque Deosporhúmo
mento foltafle dos defejos os íêrafins, pera que podclTe dç
fejar algúacouíà cana terra, feria fem falta o Sacerdócio,

porque não ho outro bé q fegunde, 6c poífa fuceder aqucl

le fupremo de ver a Deos , íe não he a dignidade íacerdo -

taljEbéfe ve. pois põem S.Thoma&cmqueftãofeheoSa-
ferdoteperrezãode fuadignidade,maiorem certa maney
ra,qomcfmoChrif1:o,porquãtodiíTç S.Paulo,q oquehe
menor recebe abenção do qhe maior, prouando daqui q
foraMelchifedéc , maior q Abrahão, por Abrahão fero q
recebeoabençãodeMelchifedêc&comooSacerdoteno
facrifício da miíTa béza à Hoftia fagrada em q Chrifto eftà

verdadeira,&realméte como nos ceoSjfegueíTeclaraméte

rezão de pergútar íe he oSacerdotemaiorqo mefmo Chri
fto,poftofacramétalméteemaHoftia.Eafaslouuorficajà
ao Sacerdote andar o angélico Doótor oceupado é buícau

Metaphy ficas pera dar diítinção,&:pórdiferéçasétreChri

fto&ofacerdatej&diz doóta &engenhofaméte,q de duas

V z, maneyra>
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maneyras fe ha de cõíidcraraChriíío, ahua em quéto he
oblaçam ; &:facrifi<í:io,&aoutra em quãto hè fupremo Sa-

cerdote , & cm tam Chrifto em quanto oblaçam,fica fen-

do menor,quefi mefmo em quanrohe Sacerdote,&:defta

maneyra quando o Sacerdote reprefenta a Chrifto nefta

dignidade ficalhc também sedo menor o mefmoChrifto,
em quacooblaçam, &: facrificio. Mil graças deuemos dar

In Exechic- os Sacerdotes á diuina bondade, por afsi nos qeurerauan

»*ajp
b " li teJ ar com ta ^ gener°debemcomohe o do noiroofficio

' Sacerdotal: Mas também aucmos deeftarpelloquediíTe

SamHieronymo, quediuiamosfaccrdotes defe darem
por tam pagos^ &: íatisfeitos de feu eftado , que aos mais

bés da terra feauiamdedarpòr mortos,comparandonos
jàaeíta conta á raizdaaruore,que enterrada viue>afsi co-

mo o peixe afogado, fobre moftrar Deos fer efta a fua võ-

tade, quando prohibiuao Suramo Sacerdotedar moftras

afgiías de fentimento por perdas de bés da terra, que ifto

era o mandarlhe não raígafle aueftidura, nem tiraííe ami-
Bxod.26# tara da cabaça,fcndo efte o mor final que os antigos dauão

G-ncfí? ^as perdas quando as recebião,como fe ve em Iob , &: em
Lcuit.io. outros lugares da eferitura. Mas o Senhor queria, , que né

ainda da mor perda fe fcntiíleo feu Sacerdote , fofle tam
fiel,&: própria figurade morto,como feculares o eram de
doridos,quandopòrfentirem fe rafgauam jtambem lhe

prohibianão foflem has cerimonias funeraes,queo pouo
razia quando morria algú dos feus, moftrandolhes quec-

ra impropriedade,elles mortos afsiftirem a mortos. Bem
cftaua nefta conta Sam Bernardo, quando lhe pareceo^

quesônoaltar feauia o Sacerdote demoftrar,&: commu-
nicar,aindaque corna a dizer ,quefe o Sacerdote viuera

vida que lhe dà o pão que confagra,quando diuida mente
t> comunga , bem fe pode pêra edificação doutros ver, &
communicar, que jàcíTc foy o intento de Deos em man-

dar
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darão Profeta Ierefciiâs > que dcfcalço com huas cadeas

depaoaopcfcoço,porabatimento,&:defpre2o,andaíreas

nus de Hierufalem , pêra que com fua pobreza de viftido

moderaflTeos davaidade;com fuahoneftidadede vida,re-

prehendefíeadefoneftade outrosjcom feu jeium- 3& tem-

perança, toíleà mão aos exceflosdagulaj òí Tua mo reifica-

çam de olhos,modeftaspa laurasjgcftoíczudoi&ícmbrà-

te graue,ficaíTe em eítampa da fantidade,porqúc todos os

outros que oviíTem fe retrataíTem*exaquio qucS.Chrifo «.chrifoft*

ftomo,não leua cm paciencia;commugarcm todos os dias movbi iu
l*

ps facerdotes, na Hoília fagrada a pureza de i e s v , fua

modeftia &:innoçencia,fua maníidam & paz,fua entranha

uel charidade, &inexhauftamifericordia , & não andave

dando atodos moftras domeímoparaizo. Sacerdote, diz

ofanto ,fe eftá na tua mão a diuina Hoftia,mcditãte a qual pyijp.i.

te transformas em Chrifto, por que não viucs como hum
Chrifto à maneira da quelle diuino Paulo , que não fentia

em íi viuer mais,quc eflemcfmo em que fc transformara?

E quando os olhos tiuerem tal luz como hc a de l esvs,
piai fc poderam fegary como também a alma ter pena em
quanto e/Tc Chrifto tiuer;afsi mcfmo nem o pé,nem mão
íe alcijarajfeeftajOuaquellcIefusomcnearjporquediíTeS. dccwee.
Athanaíio,que da maneyra que os males acomererão,nof
fos primeiros pães em faindo do paraizo^afsi fe nos achão

agora fora deChrifto,tomam omefrno atrauimcnto,alcã-

canos aleijam, perfegnenosador, falta cm os olhos a luz,

como tambcfaltauãoosbés todos aos Ifraelitas, quando
entrç íi não tinham a arca do Senhor. Scruemuytoaefta
coníideraçao ferem aquelles quatro facerdotes da ley da
natureza,Adam,Mathufalé,Noc, &fcu filho mais velho AgoftJibr.

Tem ( quefegundofanto Agoftinhoj&oquearfirmãoal-^yp^
gus Hebreos ellefoy aquélle Melchifedec , que offreceo

pam 5 avinho a Abraham) mais quetoefos os mortaes

V } auante-
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r
auateiados em annos de vida,&emrfaude perfeita, só por

Vide usei quc furaram a Chriftoverdadevro Sacerdote
j parece

q

gcn.cap. 9. quis ter a diuinajuitiçâ, reípeitoate a íombra do verda-
!•"• déyro Sacerdote,pera lhe náodar os males,que a outros

per ley ordinária perfeguiam.Epello grande trato que os

facerdotesdaley da graça tem com Chrisfto,tomando o
Lib.2 reue- rodos os dias nas mãos entranhando o iuntamente em fi>

um
' auia aquela celeftia! matrona fanta Brifida , que a elles fe

deuia ir pedir oremedio pêra todos os mal es,ainda corpo

raescomoa outro Chrifto; &: não feenganaua pois aos fa

cerdotes mandou o Saluador aquellesdez loprozos,de q
o Euãgelho fala como aquerer refiítar cõ elles omilagre,

quenellesfezerafarandoos danojoza contagiam ,q por

iífo diíle S. Hieronymo , que ao facerdote fer o que deue

não tinha peraque fe recorrer a merecimentos dos sãtos>

pêra alcançar delles milagres,mas baftaua remeterenfe ao

íeu eltadõfacerdotaljreípeitandoaqueÂramfummoSa-

eerdotejCom só lançar húa das bordas da fua roupa facer-

dotalao fogo,que abrazauafeus emu los,bailou pêra o fo-

go fe retirar,obedecenda mais às roupas (agradas, que &

Nuro.i*. toda a diligencia que opouo fazia pello apagar.

Segnnâafe com outro diuino beneficia.

CA g, IL

EStando afTentado à mezajantando cõ íuamolher,&:

filhos Anrique Berancor , Ih» deu hum fupitoacci-

çjente mortal de que ficou fem falla,fem,cores,nem

luz nos alhos, ér coberto de hum fuor frio >não daua mo-
firas nenhuas de víuo, mas de morto tinha todos os fina-

ts/ÁlçHantaíFc logo da cadevra a própria molher , feyta

V
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hualaftima, &: dizendo mildádemao amezadocomer,
como lancandolhe aculpa do que via em feu marido,che-

gaffea elle com borrifos dagoa,mas à nenhu acodia:cha-

mão o auozes altas repetindolhefeu nome , mas como íe

fallaracõ huaped.r&Saiemjà dos olhos dos filhos as lagri

masjcomeçaà parecer fencimentonos criados,fechanue

jencllas,tornãileas oras doiantar aomeodia,às triíles, ô^

efeuras dameanoutejfinal mente todos dam por morto
aEnriqueBetancor-foraníTe chamar os médicos, &,ncfte

tépo emtrou pêra detro.de húacamaraa fentidamolher,

adesfazeriTe em lagrimas íobreamorte de feu maridojti-

nhaella vindoaquella fomana dantes com roda íuacaza

deçoprirhua nouena cm nofla Senhora da LivZjíerucíle.

da lembrança deftadeuação,que tez àglorioíàRa-ynh/a,&:

começaachamalajVirgemdaLuz,porque me não focor-

reis? porque me não íbcorreis Virgem íàgrada j feajda

que fiz auoílacazafoy pera com voícodeímereçcr , não
ha pêra que eu agora eftranhe minha defeftrada íbrte^ fe

também vos fois quem eucreo , mãydemiíericordiapera

todos os que vosbufcam,porqueferei eu soa que não go-

ze de voflb maternal fauor?Virgem da Luz,fede também
perà comigo miraculofa,olhai meu deséparo, &: orfanda-

de de meus filhos: neftas rezões de miftura com lagri-

mas' efteue por poucdçfpaço à agonizada fidalga , qíi?n*

dode fora da outra caza onde eftaua feu marido lhe faem
acorfer os filhos dizendo com aluoroço , May, Mãyjà
meu Pay cfta são j peraq hetratar o comofearremeçou
após os filhos abuícarde corrida a certeza danoua.
Chega, & vefeu marido tarírviuo ,' fam , &: bem def-

. poftocomo quando fe aílentara à meza \ eítandoou-
uindo dos criados o que por elle paíTara. Não pra-

tico alegria deite paço , sò efereuo ò que eítes de-

Uotos da Virgem da Luz V IHe fizeram erhgratificaçam
; V 4

;

do'
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do milagre qucportaloiulgarão os^medicos,quando lhe

cocarão acalidade do accidente, &arepentina faudecom
que tornou em íijpor que em taes cafos tornafle muito de
ragar acobrar força quando aia tornará vida ;forão logo

com todafua cafaao outro dia,quefoyhuafefta feira vin-

te finco de Abril, annodo Senhor defriil quinhentos fin-

cocnta&fete
y
àcafadagloriofa Senhora da Luz onde ti-

ucramoutranouena 3&mádaram dizer muytasmiíTas , 3c

deram vinte mil reis em dinheiro,perahuapeíTadasãchri

ília mandandofle fobre tudo Anrique Bretancor pefara

fera,& afsi mefmo efereuer o milagre em hua taboa bé cõ-

certada,pera ficar na Igreja antre outras infignias de mila

grés que nella eftão penduradas, porq femelhantes mer-
ccs,afsi como merefem tellas a gloriofa Senhoria,por lu-

ftre>&: òrríata defua cafa 3 afsiò bufcarmoslhemodo com
que fiquem perpetuas.

ComoNofíaSenborra da Lu? deu faude a hu elenco

beneficiado vn Touos.

CA P. III.

Am paremos jà que as mercês vão por diãre.No an-

no de mil quinhentos &: outo, hmiiclerigo.de mi (Ta

chamado Àfonfo Pirez beneficiado,em Pouos> eftà-

do em camaauia muytos dias fetolheodemaneyra , que

fenáo podia bolir>nem menear; encomendoufedeuota-

mente áSenhora da Luz,fazendolhe promeíla deairvi-

íitar a fua fanta caía com oferta , &: dizerlhe hua miíla no

feu altarsacabadasas paúuras dapromeíTa,ficou logo o en

trcuado marauilhofamen te famjem que fe vio bem como
Deos aceita fçruiços noflos , &c fe penhora delles por fe

nào dar por liure quando lhe pedirmos , mas obriguado a

conceder tudo o em que lhe fallarnios> querendo o pia-

dofo



Vo aparecimento de N.Senbora da ku\. 15

7

dofo Senhor inda entrar pêra mor bem noífo > em aqudla

regra geral com qu? o Profeta Efaias fala , dos que rc-

cebcmdadiuas (todos diz elle ,fo!guam com cilas )
pêra

que ©celeftialPay obraíTe também o cffcito,que cilas cau

famnos quças recebem,quehè,fegundoomefmoProfc~

ta,entregalos a quem as dà,como em retorno do que rece

beram; de modo que fica o que recebe , entregue ao que-

rer de quem ihe dâ > comprando o que ofFrece a quem dà

pello preço do q lhe deu,como vemos q quãdo Abimelec

deu aSaramolher de Abraham,mil cruzados logolhedií Gcae<:Jd;
fe:lébrcuos que fois catiua, como fe aquelle dinheiro fo-

ra*odo o preço q ella valia, ficãdonos por efta cota Deos

tam barato pêra tudo o que quifermos , como fica fendo

o p'*eço da quillo que lhe damos. Efta foy aculpa que San-

to Agoftinho punha a Cain , nãofaber melhoraras dadi-

uas que orTreciaaDeoSjjaqueviaque pellas que Abel lhe

daua melhoradas, o tinha tam a fauel & propicio. Homé>

diz Aguoftinho,fc vez a Deos tam barato que fe entrega^

rapello qlhedercs,quetedetens,&: lhenãodas logo o q
de teu tes:Hao mefmofagradodoaor,aduirtindo aterra

do tcxto,queo principio dos defgoftos de Deos cõ Cain,

foráo não lhe faber fazer feruiços ; q quando elles fam de

fie] :
ôdealcoração,comoforáoosdohinocenteAbel,não

obrigam a Deos menos do q o obriga a própria fantidade

dos q lhos ofFrccé,como o colheo S.Remigio , das feguin-

tes palanras do texto fagrado;olhou Deos a Abel, & a feiís

dões.Noq parece obrigarfle Deos igualmente dambas as

coufasida peíToa òí da offertajantes como fe Deos não acei

taraapeifoa femorTerta,aduirtioaefcritura.diuina, q quã-'

doAnna ouuc de leuar ao téplo feu filho Samuel ao offre-

ecr aDcos, primeiro fe acordou da offerta, que cõ elle auia

deleuar^como de condição neccíTaria pêra Deos lhe auer

de aceitar o filho à maneyrado Patriarçhalacob, qquan-
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do ouuedc fazer aqucllcrico prcfepteafeu irmão Efau,

induftriou aos que o lcuauam nefta rorma:fe virdes qucvc
avos meu Irmão à quem ides prcfen tear, &: vos perguntar

cuiosfamos camelos qucleuais carregados,dizeilheque

iam meus,&vamde prefente a Efau meu Irmão,&que lo-

go vou as pos vos;moftrandoque efta era todaaualiado

que daua, & afsí Efau de nada do mais lançou mão<,sò por

íeu irmãolacob perguta,&:a elle laçou os braços tantoqo
vio,como a milhor dadiua do ptefétemas não entcdamos
iftode maneyra q cudemos viue Deos de nos > & das ofer

tas q lhe oferecemos , por q eíle he elle q não té como diz

Dauid,necefsidadc de noíTos bés.PoriíTonos dizé os do-
sem.^.ad us padres S, Aguftinho ; & fam Profpero, q não lancemos

em rofto aChriíloo fermos Chriftãos , com algum fer-

uiço grande que niíTo lhe aiamos feyro; porque ajnda que
oferChriftão feia bom defi,coritudo fc o não formos ne-

nhúa perda fera de Chrifto, antes toda ficaracom nofco,

pois fe eftiuermos fem Deos menores ficaremos do que

íbmos ,&: quando eftiuermos com elle,não ficara por iífo

fendo maior, por que elle nãhe grande por nos ter anos,

como nem mais rico pello que lhe damos, mas nos fomos

os que ficamos menores fem elle , & pobres fem feus bés.

Ooceano não crece mais com a entrada,que nelletem os

ganges,os eufratres,& mais caudais rios, afsihe com elles

como fora fc cm fi os não recebera. Por tanto noífa he a

perda quãdo nos não dermos a Deos, &c a nofTa, falta fe na

procurarmos fuás riquezas', quéDeosomefmoficaapar-

tandonosdelledo que era quando nos chegamos a elle.

Por tãto aquel ias palauras,que elle diífc aMoy ies,eu fou o

quefou, algúsdo&oreslhedameftefentido:fou hííDeos

que por cabo de ter criado tantas, & tam varias criaturas,

dar a todas fuftentacam&fcr, não tenho em nada derri-

nuido,afsi eftòu hoie inteiro,rico,& perfeito comova an

tes
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ccs deas crianncm 0% frutos que me deu Abel, nem os fa-

cnficios que me fez Adam,nem as rezes que em meu lou-

uor facrificou Noê, Abraham,&: mais patriarchas,tem al-

guacoufaacrefentadoamcus bés,a meucredito,aminha

honrra 3 anres ofcruircmme com tudo,os acreditou aelles.

E fegundó o Ebraico le as mefmas pallauras,eti fou o que
íbu, per eftroutas de futuro: ferei o que fereijficaíTe eften*

dendo oíentido delias per todo otempo que eorreo de-

pois, que nem Dauid fez a Deos maior cõ oferuir fendo

Key,né Salamão mais gloriofo em Iheedeíicar fumptuo-

íò templo, &ncllelheofreceroourode oPhir, ofedro

do Líbano, de Sophala apedraria. E por quanto Deos he
efte, auemos de cudar que quando queraceitar feruiços

noíTos,hepor nolosquerer pagara onzena cõ outros do-

brados,que afsi teue Tertuliano pêra fi , refpeito do iàtar,

& lauatorio dos pês q quis aceitaílé , feus Anjos de Abra- Tcrmí.

ham,q o querelos de pois o Saluador do mudo lauar a fe- tra^ <fe

us difcipulos defcédétes do mefmo Abraháo,fora por pa- qà \àl
\*'
Q

gar a onzena aos filhos o agazalhado,&feruiço qdo pay rem htkio*

ceberão feus Anjos. Egallatino como quem bem eftaua

uefta condição de Deos ouue , que feruiços noíTos quan-
do os offreciamos atai Senhor , hiam como em frol , Sc

quádoos Deosaceitaua,nos ficauão e fruto,moftrãdonos
o fabio varão,por efta excelente metaphora,quantoDeos
dobra cõos entereíTes fobre os feruiços quclhe fazemos.
Por ifto entendo ferto quesòpornos Deos ver cõ os ga-
nhos,quenosficão, quãdo denos aceita algu feruiço,nqs

obriga a q de cõtino lhos façamos,como obrigou an tiga-

méte a Abr aham,& a ouras muy tas peíToasfegundo nosf^%%
?

cõfta de muytos lugares daferitura.^ TãbéDeos aceita &it.'
2°#

ao fertaqlhe fazemos de bés téporaes,porver fe podeauer 9 30. ;+,

naé volta deles noíTopropriocoração,&:afeiçãj&:arezáq 4S '

dàEugubino bé tirada da doutrina do próprio Saluadorq

difle; +
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Inc. iv diíTerondeeftaoteu thefouro:efta<£tcu coração, &: quan*
do tam pegado anda aos bcs da vida, fundamento ha pêra
que fe cude , que só pêra Deos auer as mãos ocoração hu
mano puxapellas remporaes riquezas, afsi notarão os Pa
dres fantos>que affirmão fefaluaraNabuchdonofor, que
o méo que Deos efeolheo pêra iíTo,fora tomarlhe oreyno,

porq então lhe tomou igualmente ocoraçáojEportanto
não ouue o de Pharao, por quãto lhe não tirou o império.

Heron. Ba- Firmes nefta verdadeS.Hieronymo,S. Baíilio,Theophila

cu concio to,conuensé de mentirofoaquelle mancebo riquo,de que
*d dmitcs tratamosEuan£eliftas,S.Mattheus,&S.Marcos,emque-

feimo aíTcnrcrdizerao baluadordomundo, que amauaao próximo,
tanefia opi fendo afi que foy trifte carregado & cheo de melenconia,

thn.
^ (

l
uan<i Iheofilhodc Deos diíle, que deixaíTçtudo oque

poífuhia, fequeriafer perfeyto&odcífe a pobres: Como
podeferirmão(dizSHicronymo,q ameis ao proximo,âf-

íi como auos mefmo,feuos melenconizacs porq vos man-
dão lhe deis a cfmola?fe como auos o amalTens tãta alegria

receberens em lhe comunicar voíTos bens,como auos ten-

des de os pofuir,mas de o não amardes como auos, vos naf

ccatriftczadelhedardevoffo,poisnodarfevcoamar,fem

que poriffofiqueganhandooamornome denterecciro,

fjquãdo elle não pede né recebe pêra fe enrequiçer,mas sò

pêra defcobriro quevai no coraçõ,lhe podemos ãtescha

mai defcõfiado por íe mais fegurar,q não entereceiro, que

por fe cmeher fe faz pedinte.Quequerdizer mandar oSe-
nhor,antiguamete lhe ofFrcceíIe no teplo fedas deCamel-

lo, fe nãordai o q quizerdes porq nãoei de reparar no que

derdes, como me trouxerdes moftras de boa võtadebafta

pêra me obrigardes. Eis opobre clérigo deq talamos nefte

milagre,oftreceà imperial Senhora da Luz,que fedas de

Milão > que borcados de Veneza ? que milhões d'ouio

do Peru ,&: de Ephira ? que copia de prata de Ccilão?qu e

«* nnmcro
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numero de pérolas dcOrmus?que templo de Salamão?sò

dous alqueires de pão cozido he toda fua oferta. Viralhe

por iílb a diuina princeza o rofto? eftranalhe o atreuimen-

to ? reproua apouquidade? dilatalhc o requerimento?

mandaõ bu ícar mais preço pêra leuar defpacho ? não por

certo mas num momento,dà aceleftial Raynha,fauorauel

defpacho â petição que fe lhe offéreceo cõ pouquidades,

que como as não emxèrgaíTe na vontade, do q lhas a pre-

fentaua, ouuefle por paga delias como partes de bõ amor
a que tudohedeuido.

(profeguefse com mais outras marattilbas.

C A P. IIIL

NAm he pêra fe dilatar a qucle notauel cafo,que no an
no do Senhor de ií^j.aconteceo diante da Santif

íima imagem da Luz. Eftaua ante cila de Ioelhos

Sebaftião Machado mancebo nobre natural de Lisboa,

quandoà triçãofe chegaaellehumfeucontrario,& tira-

do dehum punhal, armou obraço peralhedardepunhe-
ladas;elle que fazia apoftura , quãdo de emprouizo oCeo
como là o Anjo fez à Abraham,lhe de té amão do punhal Gençf
no ar ; & ainda fixandolhe os pês no lugar donde os plan-

tara pêra acometer a emprefa,ficou o atreiçoado dclinqué

te prezo de pés,& mãos por parte da diuinajuftiça,té que
cllemefraoàinftanciadéfeu aperto>&: agonia,foltouco-

trafiauoz acuzandoíTc da culpa. 01ha,efpertado das vo-

zes o mancebo fobre quem oimigo eftaua com mão regu-

rofa , não cuda ainda fer aquillo milagre mas ha q o amea-
ça,&acometeo contrariojfaz péatras,foltaacapa,lança>

*

mão àeípada>& querer por ella deféderfe. Acode gente

pegão

SI,
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peguao no tredor , mas não auia rlbdererruio abalar , pé-
deauozes altasqucooução, conreíía que fe quermoucr
mas não pode, conta a todos feuinconfiderado furor, &ao
Ceo mil fatisfações pede; ajuntanfe logo aiftoas vozes de
todos os que eftauão na Igreja ', &rcomvniuerfal aclama-
ção dam graças,& louuores à Virgem daLuz,pellomara-
uilhofo modo com q apartou o defafio, &:juntamente tra-

zé a braços os dous contrarios;& como de coração fe per

doaíTem ,à glorioza Senhora não faltou com feu perdão

foltando o natural mouimento ao corpo daquelle que ti-

nha feyto tam imouel como rocha firme.

Nacrade ijtf.8íegundoua diuina Senhora com feme-

lhante merecainda que emdeferéte matéria , & foy q hu
cobi cozo fobre ladrão arreuido, quiz cõ mao facrilega to*

mar hús coraes ricos,que a marauilhofaimagem tinha la-

çados em volpas ao collo:Efpreita conjunção, veolhe aq
qms>porque focedeo não cftar nimguem na Igreja,q hera

o que sò aguardauajChegaíTe ao altar,&çomo aexcelente

Senhora lhe fícaua alanço curto de braço por feriftona

liermida antigua,eftendêo o aos coraes que cubiçaua,mas

como ferrou nelles .foramlric cadeas com que a Raynha
dos Anjos,o maniatou,&aljemou de maneyra^que nao po
dcelle tirar o braço téqueveoofamchriftão,&:oacolheo

no furto. SeDeosafsifempreatalharaaos peccadosçom
ir fempre defta maneyra à mão,não há duuida que fo-

ram emtão menos os tranígreíTores, porem comprejuizo

dadiuinaprouidencia, que muytodellaçftàemDeos,re-

partir o tempo,& as horas à fuá mifericordia &juftiça,pc-

raquenem todo foíTe duma neni todo doutra; por q nós

yemos quefea conferuação domundo dependede hua
• perpetua fucccíTam das coufas indo hus dias trás outros,

& tempos após tempos, colhendofe husfru&os femçan-

t
dpíTç outrosdos: homés;horamorendohus,horanafcédo

Yarios,



1)o apare/cimento delS^iSenhora da Lu^ 1 6o

farios,he porque também Deos rras reuezadaamiferi-

eordia òc ajuftiça,quem o duuida? fe dajuftiça diuinafora

todo otempo,nunca ouuera dia que alegrara,fempre fora

efcuranoyce que nos entrifticera 3 &: dado que amanhece»

ra, não feria pêra aliuiar o pezo da noyte paíTada 5mas pêra

dar principio a outras peores : Nunca fe lograria a uida se

penas,fcmmoleftias, òc íubitos fobrefakosda morte: Ao
veramja mais daria lugar vago òinuerno; nem acarração

do ar,a efpefura das nuués deixarião a nos chegar os raios

do Sol,& quando per vencimento de feu ardente ca Jor, fe

desfizeíTe agroífura dos ares ,então chegarião os taes raios

a nos,mas não como luzes alumiar, fe nam como íe forão

fetas aferir: Os ventos de todas as partes baterião aterra

com tanta fúria, &'força'que fenáo faberia que coufaera

zefiro,ar brãdo,viração frefea, &afsi não aueria criação de

aruores, néjardins, vergeis,ncm prados floridos,por falta

de tempo mimofo; as ribeiras não regariam>alagarião,an-

dando os rios sêpre de verde a verde, de monte amonte.

Entre animaes,&: homés perpetua gerra,nunquapollicia

nunquagouerno*fempre falta decõuercafão, detrato,dc

comercio em mor faftio da mefma vida. Poré como adiui

na prouidencia,alternou ajuftiça cõ a mifei icordia não dá
do todo tempo ahua> nemtodoaoutrajficarãoascouías

em mais fuauedifpoíisao,alternado fè tambéos males cõ
os bés,as alegrias com triftezas ,hus tempos com outros,

o Inuerno com o Verão,a paz com aguerra,os ventos cru

zados com outros mais temperados, a conuercasão cõ izê

cao,perdas com ganhos :&: afsi com mais aliuio pafsão os

homés auida,por que ali há recreação onde hà variedade:

Amufícaocãta,osinftrométos o tãgê,apoeíiaodis. Ver-
dade he q que ve cometer aos homés tãtos peccados,&: cõ
tatá frequéciaq parece q anda cõ os inftãtcs do tépo a per-

fiaTobre òmor numero* fem Çcos a cudi^à talhar à tanta

defcmuol-
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defemuoltura,ficaíTe cudando q de|igualmente anda o té-

po repartido pellajuftiça, &: mifericordia, fendo amiferi-

eordiaaquesò o tem todo; acudamos nifto oque con-
uem, porque tem Deos feito confertocomfua juftiça,fe-

gundo notou Santo Agoftinho,que deixe por hora tomar
por juro à mifericordia tudo o quelhe cabe de tempo pe-
ia deíimular, & fofrrer culpas , & que todo o mais que de
pois do mundo acabado correr, queferà fem termo, fica-

ra fendo da eternajuftiça na quellas partes do inferno,on

de famfeus tributários lançados com infâmia. Sobrejà
eflccõtrato feito notou bemRoberto Abbade,apparecer

Rabert.ru. A v r t_ ^ j r
perhunci no Apocalipíe porhua vez ocordeyro comíete pontas,
curn Apoc &poroutraomefmo Senhor com cfpadade dousfios em

Aaioci i.
aboca,moftrando emtudocomoajuftiçadiuina,não per

depor efpcrara auçao quetem fobre os mãos
,
porque o

que hoie não faz por alargar o campo à mifericordia,depo

is a feu tempo o fará com dobrado rigor , que iíTo he appa-

recer com aous fios naefpada, &:dar fete pontas a hum
cordeyro. E do brando outra ves f^breos dous cafos mi-

raculofos 5acharemosquafifeus femelhantesemas hifto-

rias humanas,porque ainda que digamos que o tempo to-

do he hoie da mifericordia, nunca he tanto comretrahi-

mento da diuinajuftiça, que não fahia ás vezes a fazer das

íuas,porque té em lhe amifericordia largar eertos lanços

Vaicrio ii vfa com nofco de muyta.No tempo em que fe tomouCar-
i«eapit.p tago algus dosfoldados , que mais afeycosandauãoàfol-

gienff.

rd
' rura foldadcca,cntrando no templo de Apolo , o defpirão

de algus veftidos que tinha de muyto preco;E a otempo q
os repartiram entre fi, as mãos tarnbé fe repartiram empe
dacos,&hiãojuntamente com as mais peças deftribuidas.

Ainda hemaiso que fe conta de Quinto fluuio falco,Cé-

fòr Romano,que por tirar húas telhas do telhado do tem-

plo dcIunoemLocres > fubitamente cndoudccco,cotn-

pençando-
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pencandoflc oquc tijtyra do alto do tempIo,com lhe dei-

xaremtambém os altos de vazio. Afsimefmo Pirro não

largou o theíburo , dequedefpoiouadcofa Proferpina,

porque às mãos do próprio latrocínio perdeo repentina pli<lí íèfc#
"

mente ávida. Mais ícmelhanteheanoílb intento o cazo,

que S. Gregório cota, que entrando hum Lõgobardo cm Grcg lifc#

certa Igreja,onde comveneraçam eftauahúa imagem do io.i*gift.

íucceílbr de Chrifto na terra S. Pedro , & tendo na mão E? ift *' 5#

achaue,coítumadainíigpia de feu poder, cubiçoulhaolõ-

gobardoporfer cila de ouro, &deboacantidade;&indo
com amão facrilegapera à tomar, repentinamente íe lhe

atreueíbu à gargantahum eutcllo, que odefuiou do infer-

nal intéro que leuaua.E ainda q aqui fe perdoou a efte pro

fano,& infernal ávida, cõ lhe jà ocutello ter poftosos fios

fobreaquelaparte que he a fos*damefma vida ,nãofe per-

doou logo a Breno Capitam Francês , quandoentrando

também no templo deApolo em Delphos com animo de

o roubar ,fe lhe atalhou o crime com dar fobre elle hum
furor,com que tornando cõtra íi próprio, fe matou com a

efpadaq cingia àmaneyra d'outroSaul.E não pareça aque

ler femelhantes cafos , que focederem em fauor dos Apo-
los,das Iunos,das Proferpinas,queheproua de algum po-

der quetenham pêra caftigarem as culpas contrafi co-

metidas aquelles deofes, qne a cega gentilidade adora co-

mo a verdadeyroSjfendo protanos,mlfosca navida>&: aia

da la na outra hus açezos tições do fogo infernarão ten-

domais defilicidadcque aque lhe dam bárbaros adoran-

dolhevam mente íuaseftatuas; mas comodizS. Agofli- Ang. lifc.

nho,heiufta primiiTamdiuina,quemuytas vezes o demo- lciccltt,c

nio façafantafticasrcprefentações depoder, &; magefta-

dena queilas eftatuas,queos cegos inflei? pordeofes ado-
ram,pêra melhor ficar armado o laço em quecàhiam feus

idolatras, porque quem ama operigo iuíloheque cabia

X nelle.
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nelle. Não nega também o fagrad%do&or que muytasve-

zes fizeíTeDeos milagre,nagentilidade fomente em zel-

lodaverdadc&rjuftiça natural,como quando hiíadonze-

la,chamada Claudia„por fe liurar do crime , de que inju-

ftamentea accuíauão cõtra fua honeftidade,que ella ma-

is amaua como eftremada jóia , òc não podendo pellas te-

ft'emunhas,que por parte de fuainnocencia alegaua,ren-

der afeu miihor conceito os aleuantadores do crime, à vi-

ílademuytagentediíTe,quc fecomofeucinto, nãoleuaí-

íà aomaranao^uetè li todo o poder deGrecia,não bafta

ra peraa aballar , ella queria eftar pello que contra ella fe

dizia:Foy afsi que despertando o cinto que cingia,o atou

ànao>&tras íi a leuoutam facilmente ao mar, como o ca-

chorrinho pode leuar o cego, porhumriojheDeos tam
zelador da verdade , que ainda que o fogeyto em que fe el-

la ofende, lhe feja pouco aceito como era o de Claudia

Gentia,por pue com tudo a verdade não pereçajatêàgen

tiafauorecc.

Vejafe outra mar anilha grande que obrou a Senhora

em hum menino.

EStauaa inocente criança, brincando com huafaca

rifonho,al egre,como quem cudaua,que era brinco,o

quelheptideraferuirde cutello: VemaMãyefcara-
pelandofTe toda fobre o filho pollover com a faca nas má-
os^ com tam euidenteperiguo^tiralhalogo,poremàfor

ça , que o minino refiítialhe com lagrimas , do que pou-

cos fedauaàMãy,por quanto mais queria ver o filho fegiu

ro chorando,que alegre arifeado. Recolhefe pêra dentro,

cm hua camara,& deixaõ esbrauijar na cafa à íua vontade>

& fello elletam defeompoftamente chorando ^eílrabu-

xande
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xandocòmo corpo, araftandofle pollo cham, quevco a-

cair polia efcada da cfcfa abayxo : fentc aMãy décro a que-

da,diz logo nofla Senhora da Luz te valha,faheforafeyta,

húa leoa íòbre o filho,qucjà rrao via onde o deixara > mas
lançado da remeço por onde achaua, não o poderiajà ter

viuo. Cazo certo notaucl ex,quedefle polia efcada abai-

xo quando ve eftar ao pc delia acriança cheá de rizo,com-

uidandoacom os braços a que o tome,falo afsi a Mãy,che
gao aos peytos ,apertao comíigo , não fe fartando de lhe

chamar filho de fuás entranhasjolhao logo não lhe veno-
doa,nem final de queda, corremos de caza,& de fora a vi-

íinhanfa averem amarauilha,confideram aefcadaemque
foyodefaftre,vemõmininofam,&:emxergamnotauel mi-

lagre em fua vida,quc na verdade foy grande fegundo eon.

ftadoaíTento, quefefezdclleemq feda fedo numerodos:

degraos da efcada, que eram defafete, & da paragem emej

foy dar o minino,queera hum duro lageamenro,baftante

a poder moer,&: quebrantaracriança demorte,aindacom
menor queda da que deu. E fe por hua parte a inteireza c5
que ficou efta criança atalhou à magoa, queàMãyorde-
riauaodefaft:re,poroutrao euidenteperigodcqucoinno
centeefcapou,ficou adiantando adeuaçãoda Virgem Sc
nhoraNofladaLuz,publicandoiheas teftemunhasdo ca
fo feu fantifsimo nomcpormiraculofiísimo.Onomefan-
ftifsimo ,pera àrrifeados feguro firme , pêra mortos vida,

pêra ce.go luz.

%tceheo Vijiabum cego^fm do %offrecendefíe

a

nojfa Senhora da Ltt%.

C A P. IIII.

Q Empreeu aquidifputara peroccafião deftemilagre,q|

línogo trataremos com as particularidades que coníígó
<

X z trouxe
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rrouxco cafo,oque entre fabios,&:philoíophos íe tratou

dos fentidos,fobre qwal era mais ncfòre,fearezão que por
fitemos olhos me fofrera tornar apor em duuidafua ex-

celência , &: nobrezafendo amefma natureza, a que pare-

ce deu por elles íentéça deeuantejados em tudo,quando
os pos em ornais iminente lugar, ca os aleuantou no alto

da corpo humano , na parte mais fuperior>& melhor ;.&

perconfiílam de todos , fam elles o ornato da fabrica hu-

mana,como fam nos edifícios as portas,asjenellas,& as lu-

zezqucos aclaramjmascontudo porque não pareça aos

que leram Zeno Phiiofòpho,que quis defender em ofen-

íados olhos os ouuidos por mais excelentes,que nos bala-

mos com as rezões em contrario,demos algua Efeia, que
só os olhos tem todos os dotes ,&: prerogatiuasdos mais

fentidos,&: tanto, que onde ha olhos fe podem, muy tas

fultarc
vezes efeuzar ouuidos , pois também os olhos ouuem,

ácaadicn porq fe como dizPultarco, a poeziahehua pintura que
aopoi. falia, &: os liuroshusmeftresmudos,quefem ruído de vo-

zes mas por doce &:fuaue modo nos encinão, ficam fedo

Trca
00, os omos ouuintes- deftes mudos meílres , & da pintura q

falia. També olhos faliam fegundo o Profeta Hieremias

diz 5 quefenão calarão os íeus olhos em o tepo da aflição,

bem falaramquando lagrimas que delles corriao , era lin-

goadoq naalma ficauajbemfalamolhos quãdodizernq
fi,&rquando dizemquc não, como notou Dauid de certa

*al»44* gente,qquerendolhemal no coração , caos olhos lhedi-

ziam outra couíaDemdirerente. Com osoJnosiegundo

diz omefmo real propheta,cítaDeos conuerfando,& pra

ticando comos homés,ôcfazendolheperguntas,&ainda

e noíTo Poeta português diíTe: as afeuo#s comos olhos fe

praticão.Se olhos falam também por olhos fcíêntc como
íe elles forao o coração , & por elles fe entende como íc

fcxaraentendimenta fâbendanàs, que por olhos enterr-

deo*
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dco, & fentio Dauid^uanto era o maUque lhe queriaSau!*

pois a mefma eferitura fagrada diz^q logo Saul nos€>lhos \
lançauaaDauid, moftrauaoodio , que lhe tinha de cora-

ção. Em fim fam os lhos,as laminas,em que a alma rctra

ta fuás afeições,quer de o dio,quer de amor, fam as folhas

de papel, os pergaminhos & cartas, era que feefcrcue,&:

fazem treílados,&:efcrituras do que o entendimento dita,

como Deos mandaua aEzechiel, que cfcreueíTe,&:trefla-

dafle fuás palauras diuinas,^ amoeftações vitimas em o$
7CC

'
;

olhos daquellagentecom quemtratauajporqueaindao-

lhostem maisifto, que no que dizem tem
(
quandoa ma-

téria opede)modo de£mcareçer,&:efpantar,fegundo diz
[Q^ tlft

a Iob , que hum feuimigo lhe metera medo , com os tçr-

ribeis olhos com que o olhaua. De modo que olhos não
fomcntefalão combrandura,mas também com ira,nãoía

©uuem, mas ainda fentem, fentem, &mais entendem/Te;

tem feu íi,&:feu náo,como fe foram a mefma vontade;pcr-

guntam,refpondemàmaneyrade quem entende. Bem
iam logo olhos femalguaduuida, os mais excelentes dos

fentidosjfazendo nos ainda de tudo ifto , outra rezão que
o proua,

Ascoufas que fam fupcriores,alem das propriedades, <|

lhe couberam penrezam de feu natural fer,comunicão ma
iscomodascoufasquelhcficãofendoinferiores, fem al-

gua maneyra deretorno,porque às fuperiores não ti efpaf-

são fuás propriedades às inferiores,como vemos, queofer

material da pedra temno ascoufas viuentesâellaíitperio-

res,como fam eruas, plantas, mas o fer viuentedas eruas

não o temas pedras;os animaés viuemá maneyra das pla-

cas , mas as plantas íuas inferiores nao fentem a maneyra

do Leam,nem à maneyra de formiga. Os homens fentem

do modo,que fente todo o animal,mas nrainda o Elephã-

te, quehede todos eiles ó mais pfudente entende , ou
X j defeorre
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defcorre como qualquer homem. Qs Anjos entende , &
gozam como nos de entendimento, mas alem do quecõ
nofco communicão, tem mais entenderem fetndifeorre-

rem >porquecom hu soado de entendimento, alcanção

todas as coufas, que naturalmente fe pode infirir doutra,

como de feu principio. Deos jà fica também como os

Anjos, entendendo femnecefsidade de difcurfo,mas fò-

breos Anjos tem aexcelécia de conhecer tudo,afsi cria-

do como incriado,fem illações nem inferencias,mas com
diftin&o claro &a£tualconhecimento,decadacouíaem
íuaeíTentia & propriedade; & aísi ficam as coufas fupe-

riores/endo como tenentes das inferiores,&:tam ricas de

pofitarias das partes de íuas perfeições , que dado que as

inferiores fe extingui/Tem, jáficaua sépre delias nas fup-

periores refaluada, fua viua imagem &c femelhança , co-

mo a vida das plantas em osanimaes ; nos homesograo
seíitiuo deites, nos Anjos o entendimento humano,&: em
Deos tudo com mòr perfeição. A natureza mefmopare-
ce,que por aqui feguraua a hum pobre homé,que fe tiuc-

fe olhos tiriatudo,porq vindo elle na era de i jjp.anoíTa

Senhorada Luz 5detodo cego& furdo, sò inftauaem pe-

dir àfacrofanta Senhora luz pêra os ollos, ofrecendolhe

por elles hus de cera. O padre frey Eftètoão Eftaço,a quê
clle deu dinheyro pêra húas miílas, vendo o fazer tanto

pella viftalhe diífe, &: vos não fois também furdo? como
vos não ofreceis também com huas orelhas de cera ? pa-

dre,lhe refpondeo o homem, vifta quifera eu ter, que o fer

furdo não me can íà. Parece que fe atreuia a refazer cõ os

olhos,as faltas de não ouuir, mas não cõ os ouuidos as fal-

tas do ver,o que não pudera ferfe os olhos como fuperia-

xqs aos fentidos,não tiueíTem as propriedades, &: excelên-

cias de todos. Mas também fe note,que afsi como olhos

íàna as melhores partesjcom que a natureza organizahu

corpo,
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corpo, te as cm que como mais fuperiores fc acham co-

bradas as faltas qu^fezerem os ouuidos , não ouuindo,

a lingoa emudecédo ; afsi tambe fam,fc aferram de fer da*

ninhos,os cofairosq maiseftrago fazécmhua alma,&: os

q cm matéria de prejudicar,tcmo poder &força,de todas

as potencias^&íenndosjuntos, náo guardando rcfpeyto

nem ainda a feu próprio dono,.como ale de o dare a enten

der osfantos quádo porfe feguraré na faluação tirauãoa.

feus olhos o vzo de veré(efte era o cõtrato q Iob diz,fizera

cõfeus próprios, pêra não pecar)ja que arrãcalos lhe não

eralicito,fabcmostãbéda eferitura que os filhos, que cila

chama de Deos,àtreição de feus olhos forão mortos nal-

ma,cõfeguindofledella,aindano exterior notaueisdanos»

Ia qolhos alheos fcjão as aguias,os falcões,as arpias f&:aues

de rapina, que de longe arrebátão a alma, quem o duuida?

queíèjamos piratas q roubão, os ladrões de cafaquefur- jok.7.

tão,os mo teryos,que caflam, os inimigos poftos em cila -

das quecatiuão,&os homésdejuftiça que prendem,nin-

guém o nega; as hiftorias humanas o dizcmdos olhosde

Helena ,& às diuinas o mefmoquiferam dizer dos olhos Gene 34.

de Dina ; & jà quando Abimclechdcu dinheyro quefe

comprafle hu veo , pêra Sara molher de Abraham lan çar

fobre os olhos, foy como querer acudir a dous poderofos

contrarios,quc lhe entrauão no reyno a fazer eftrago,ten

dojàpor ellecomeçado,fegundo parece do fagrado tex-

to: tomay, finge Ruberto Abbadcquediz o Rey meten- Genef.*o.

do o dinheiro cm punho à Abraham: comprareis cõ eftes

cruzados hum veo , que voífa molher Sara lançara fobro

feus olhos }paraqnãofaçamnoutremodano q emmicau
farão.E heaquidenotar,ferafermofuradosolhosaqfaz

omal,ao cõtrario doqcuftuma a natureza, qfépreajutou

acõdição nociua coma-desformidadedocorpojôanas fei

coes derofto; dõdeveoadajo:guardaiuos dos qanatureza

X 4 aíinalou,
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afmalornrr;a$ rénifto quis ella fazer eílremados os olhos,

cm fazeiémaifendofeinaozos.Bê íabemos poetas,q não
bufeou Vénus, a profana deofa,outromeo milhor peraq
feu filho Eneas,catiuafTe aRaynhaDido,queporlhegra<
çanosolhos , feios graciofosprimeyro, que lhe entraíTc

a fallar ; de maneyra,que como íe lhe metefie nas mãos hu
punhal j-ou nos olhos a peçonha do baíiliíco,pera a matar

afsidiz,quelhe pufera nos olhos fermofura pêra â obrigar

& na verdade hum peftenejar lie muytas vezes alancear,

como o Spiritu Santo da a entender,nos liuros dos canta-

res ,dizcndo que a alma fan ta,com hum geito de feu olho>

lhe ferira o coração; <k afsi como notou fanto Agoftinho,

nimgucm tanto defeança o demónio no negocio de nos

tentar,& fazer mal como olhos, porque feelles tem con-

figuo beleza;fam lhe notauelmente rendozos : fe fam fol-

toSydc deíaforados no olhar, tantas vezes pecam,quantas

vezes olham; '& fam tantos os peccados que cometem,
quantos iam os obie&os quefe lhe ofrecem.-Por onde fo

os taes olhos baftam pêra infernarem almas, efcuzãdof-

fe bê demónios onde ha mao vzo dolhos. Por onde aue-

mos de cudar,quemuytas vezes permiteDeos,feguem al-

gas homes pêra mor bem deíles, que he como cerarlheas

portas,em refgardo de feu apofento .Quando a Empera-
triz Irene, manda tirar os olhos a feu filho Conftantino>

que fe pode cudar fe não que sò intentou tomar as portas

aos males não chegaíTem a de todo entrarem detro nelle>

pois jà os que tinha em fi foram baftanites pera o nomea-
rem as hiitorias por crueli demos aqui entrada ao mila-

gre que fez, a gloriofa Senhora da Luz no cego, &: furdo>

por quanto cabe bemrefoluer nefte lugar aduuida,q fica

em a Senhora da Luz , abrir olhos , &: dar vifta,quando o
ferem elles /errados , &não veretn,hè de mor proueytoà

mefma alma. Primeyrameiíteo cego, & furdo>era natural

de
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de Viaria,chamauaíTeLopo Iorgcveo comojàhe dito,na

era de 1 5 5.9. a hua feí& feyra.de Iulho, à noíTa Senhora da

Luz em romana, confeíToiííTecom o padre frey eftcuão

Eílaço,&comungouahuamiíra;correoo padrecom ellc

porferfeu conhecido, ôdeuandoopellamão ao altar da
diuina Imagem , lho ofreceojuntamente com hus olhos

de cera.dizendo a ancipriona,natiuitastua,com fua ora-

ção; lançouífe o cego fobre os degraosdo altar,&:opadrc

sè recolheo pêra dentro da íancriítia,pera lhe ficar dando
mais tempo de feemcomendaràíbberana Raynha,&:fel-

lo o cego tanto de coração , que aleuanrandoíleda po-

ftura em queeftaua, que era proítrado , vio clarifsima-

mente a Imagem fanta,& àluz de que antes carecia; Não
lhedeuhcençaoprazer,queefcuzaíTealeuãtaravoz,mas
cm brados, como defcompaíTados, diz:vejo, vejo, Deos
louuado: AluorofafTeagente,que eftauanalgreja,queria

quebrar as grades por entrarem avizinhar mais de per-

to, com amarauilha:Sahedcdétroo fancriftão,commais

algus padres frey Fulgencio , Sc frey Bertholameo,vaõfe

com paíTo apreííado a onde eftaua o home jà não cego,

mas pregoeiro feito de fuavifta: damfeeao milagre, por
qrae eram fido teftemunhasdaeegueira.Foyíiechamaro
padre frey Efteuao , pêra vir ver o que não via quando fe

delledefpedio, onouo vente vendo ante íi o padre, que
de aluoroçado chegara como fem falia, lançafle a feus pês

abraçalhos , banhaosde lagrimas , dizendo com repeti-

das pa!auras:padre meujà vejo.Nãanos coníta doaflen-

to deite milagre , querecebefe o homem também faude

nos ouuidos,ainda que he de crer , que a Senhora não fa-

ria de meãs o mi!agre,pois todas fuás obras fahem perfei-

tas,comode caufa perfeitifsima. E em cazo que não r$-

eebefemais que a vifta,jà nos dififemos lonuando os olhas»

^uefapriâoeiles afalta dos ouuidos ; Agora podemos
re foi iie*
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refoluer a duuida,que parece ficar da diuina Senhora dar

vifta* quando Deosmuytas vezes permitte, qucmuytosa
percam por feu mor bem, Sc ainda quando fabemos, que
não foram poucos os homés,& as molhcresfamofas,que

arrancaram os próprios olhos por feu mor intereçc à ma-
neyra,que de Demócrito Philofopho conta Tertuliano,

&: as letras humanas o affirmaram de Sofoftre Rey do
Egypto. PodeíTeaiftorefponder,que olhos não fam ma-
les , que ajamos de eftranhar dallos a Raynha dos Anjos,

mas antes fam tanto parte daperfeição humana, que pa-

rece cõpeteà tal Senhora diuina em zelloda mefma per-

feyção dallos, quando com clles a natureza falte, ainda q
namouueíTe outro reípeyto mais qpordarluzao apo-

zento,que delia carece > mas he o cafo , que deixandonos

Deosovzodellesemnoflb liurealuidrip , afsicomoodas
mais coufas; nos fomos os q ficamos fazendo mãos olhos

comvzarmaldelles :E quando a Raynha dos Anjos os dà

a quem com inftancia lhos pede , sò atenta conceder

hua coufa que de fi he boà,& a hua peflba que lha pede co
bomanimo , depois fe comdeprauadofeferuirdos taes

olhos 3a culpa dos danos,& males fera da peíToa &não dos

olhos , nemdaRaynhados Anjos queosencheode luz

èc viftajqueos pães quando dam efpada ao filho não hc
pêraque com ella fe mate , nem quando lhe deixao rique-

Z3s,heperaquefe deftraguem na vida.

fpoenfe alguas maranilhas^m a Senhora da Lu\
obrou em Varias pefíoas.

HVma folha de papel achei metida entrehum liurd

dos antigos,da confraria defta efclarecida Senhora,

em que efta eferito o que logo a qui porei na mefma
forma
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formacm que achey^orque não quizera fer como Àrp -

pelion,quc de acresétar de fua cafa nos papeis , que achou
das obras do Ariftoteles

> os veo adulterarem muytas cou
fas,& pode fer que a lhe dar o fer que tem efeuro, porque „

nãopoffo crer do claro engenho dophilofopho , fofref- u
* ***

fe tanta obfcuridadeem fuás obras , por que quem clara-

mente alcança as coufas com clareza as diz.

Àforma do papel he afeguinte.

M Ilagres que fez nofla Senhora, no tempo cm que an-

deynafancriítia.

Aos tresd'Agoíto , íàrou a Senhora ahum homem de
Aueiro d' hu braço, que trazia muyto aleijado.

Veo a efta Igreja hu clcrigo,pornome Manoel Alurez,

muyto doéte dos olhos, &ccomo difle milTa no altar de nof
fa Senhora,logo fe achou são.

Hoje foy noífa Senhora da Luz fcruida,de tirar o faluço

que trazia o Infante, tanto que entron na lua Igreja , &:me
mandou dar três mil reis d* efmola.

Dia de S.Lourenço, trouxe a efta cafa hua molher na-
tural de Loures, hu filho entreuado , Si como fe ofreceo a

Senhora diante demim,logo feleuantoufão.

Hoje noue de Setembro , fe foy defta fanta Igreja com
falia Francifca Rodriguez , tendo aqui eftado hua noue-
na,&veomudade fua cafa.

No primeyro dia de Nouembro , veo a efta fanta cafa

de Lis boa António freyre,& trouxe a ofrecer hum lençol

comhumeirio,&diíTe que noífa Senhora lhe fizera mer-
cê, de lhe dar vida a fua molher , citandojà com a candea
na mão , porque clle muyto de coração a ofrecera a noífa

Senhora da Luz , &deyirfe lhe deífe vida à cila fua cafa,

comprar húanouena»
Vefpora
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Vefpora de fanto André , vco a efta cafa hu frade de S*

Francifcc,chamadoFrey Luis,muytomal dé maleitas? òc

no mefmo dia fefoy fam fcm mal nenhum.
Ao mefmo dia eftando cu abrindo a grçide , pêra o reli-

giofo fe hir,vco hua molher de Carnide, chorando Sc car-

pindofie toda com húminino, que trazia nocollocõhúa
grande ferida na cabeça , a qual elle fez de hua queda que
deu 3eu lha lauei com a agoa da fonte>&: logo a vifta do fra

de,& da outra gente ficou fam.

Aos vinte òc noue de Iunho , me trouxeram hu s mari-

antes dez mil reis d' efmola 5com hu bom quinhão de bei-

joim,&: diíTeramque noíTa Senhora miraculofarnen te, os

faluarano mar vindo da índia.

Aos dez d* Agofto do outro anno , o Prior da Igreja

de fam Ioam, veo aeftacafacomhummalmuy roimnos
narizes , &comofelauou na agoa da fonte, eu vio logo

íarar.

No mefmo mes trouxeram hus pedreiros a hum feu

€Õpanheiro,que chamauão Brás Lopes,quaíi morto a efta

cafa, por que tinha caidodehum andaimo alto dehuas
cafas,que faziam noLumear,& dormindo o homem aquel

ledia na Igreja, com outro que tinha cudado delle, ao

outra dia fe leuátou fam, fem quebradura nenhua das que

trazia.

Mal eftou com qucmfez eftes itens. Não íc aísinou nel

Ics j mas a pouca curiofidade com que efereuo obras rara

niarauilhofas,lhedaonome&hedc perguifozo,&pouco

curioío em matérias,de tanta importância pêra a deuaçao

chriftãajparcce q só pretendeo lançar em lébráça,como a

gloriofaSenhoradaLuz,nãodeixauapafraranno,nénies,

aem fomana, nem dia, em que nos náo fízeíie merçes fu-

ás. Mas ainda pêra iftodeuia de apontar a era,&: teftemu-

nhasi ca fim lancemos ifto aparte da cingelleza , de que
anatureza
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anatureza ( fegundo entendo ) dcuiadetercom ellebcm

rcpartidojnão fique cfoudoamiraculofa Senhora daLuz,

perdédo a dcuação que por taes obras lhe deuemos,pofl:o

q cõ tam pouca corioíidade nos fejaõ inculcadas,mas de-

fta folha de papel cm q ellas eílão em cifra, façamos oq os

dous confulesde Roma,PubIio Corneíío , &Bebio Pan-
phillo , fezeram a quelles papeis que fe acharão, fegun- y M<
do conta Valério Maximojunto ao monte Ianicollo,que xíjm.ií^,,

com eftremada reuerenciaós trataram, obrigandojunta-

mente ao pouo Romano,quc os tiueflem em grande vene
ração &refpeito, sò porque iiellc5eftanamefcritascou«

íàs tocantes,ao credito defeus deofes.E talhe ca,que ba-

fta sò pêra credito dacoufa,.vermos nella algua que de
Dcosícja..

Dafie relação d' alguasmaranilhas\obradas peita

me/ma Senhora da Lu^.

HVmataboaeftanefta Igreja da efclarccida Raynha,
entreoutràsiníignias de milagres, que das paredes

'' dellapendem,cm que eftam pintadoshus oculos>&:-

ao péhum letreiro,que corre delia maneyra..

fes e/fa Senhora daLu^dChriJIouaode^Sohar-

delia, merçe de IhedarYtílajendoa dan-

tes tamfraca}fue sò lheferuiao óculos

daredadeyra ViUa^anno

deis 79,

AFê que nas diuinas letras he comparada àvidaram-
bem tem feus grãos de mais & menos, pofto que co

eftai
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cila diferença, que avilta cá dos ©lhos , aidadeheaque
ordinariíímcnteareíiíta.-porquca^nioçidadedilataa^ ve-

lhice incurtaa. Mâs aFé muy tas vezes ve melhor cõ a ve-

lhice que não com a mocidade. Mais antiga foyagentili-

dade, q arepublica hebrea,& mais íé algúa cõparação foy

gétilidade mais vigurofa,mais linçea,maisviua,niais eíper

ta na vifta dos myfterios , do que o foy nunqua a géte he-

waUh8
. brea.Em humsòGcntio,&: eíTe foldádo, moftrou Chri-

fto noiTo Redemptor , eftas auantagens , dizendopor

elle que não vira tal Féccmoaíua cm Iirael. Sc a

bondade da vifta fe examinara em sò ver coufas grandes,

pudialTe a gente judaica fentirde lhe antepormos na

vifta ao gentio , porque nimguem vio maiores coufas,

que ella , pois vio o grande , &: immenío de Deos , vio

nelle o poder pêra criar Ceos , elementos , força pêra

os. liurar do catiueiro ,. virtude pêra abrir caminho:.no
nico domar,tequichegaua.Mas quando quiferam verão

mefmo Senhor, minino,&homilde, né óculos de dezafeis

viftas,que tantos eram os prophc tas, que lho moftraram,

o não viramtpois aviftanifto fe ve fer grande,em enxergar

ascoufás quanto mais miúdas, &piquenas , milhor vc

quem no chão enxerga à agulha , que quem aleuantado

ve ao alto algum foberbo edifício , Sc por iíTo milhor vio a

gentilidade nos feus três Reys do Oriente, &: vemos nos

hoje feus defcendentes,pois não sò enxergou , cômoJnos

também, enxergamos, omeímoque o Iudeo , em Deos
grandezas, fuapotentia,fua bondade,fua fabedoria,avni-

dade dà natureza diuina,com aTrindade das peíToas,mas

também emxergamos a efte grande Déós , feyto minino,

& por nos humilde , & ifto fem óculos, digo fem vifta ,&
lume empreitado dos prophetas,mas fo mediante áFê,eõ

queeremosem oVerbo diuinó encarnado. Verdadehe,

que outras vezes amefma feeà maiieyracàdá vifta cor-

poral
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poralhcmais viua, mais efperta, de mores efeycos nos

nouos,quenos velhos, quero dizer ,que os nouos cien-

tes leuam muy tas vezes ventagem , aos quejà iam velhos

nelIa,comofem falta os chriftãos da primitiua Igreja: sò

nafeequemoftraramnaquelles poucos dias,que de vida

Jhe dauam os tiranos , excederam aos muytos annos,

que nos hoje temos delia. Andamos tam rcmiííbs,

tam pouco deuotos , tam mal lembrados do Ceo,&
das coufas da outra vida, como fe cudaramos , que ba-

ila pêra alcançarmos muyto per fee, o ferella antiga em
nos. Nam deixarei de fuípirar neíle paílo,com hum mo-
dernograue , òc contemplatiuo , & dizer íuas mefmas
palauras cm queixas deites noílbs tempos, &:louuor do
cm que a Igreja principiou ; ò quanto eftamosaquem,
òc quanto temos degenerado daquellafee , em que nos
criaram os martyres com feu fangue. Os fantos do-
ftores com exemplo &: letras > os fagrados Hiercmi-
tas , com o rigor de fua própria vida , as caftas donzel-
las com o zello , & obferuancia de fua pureza. Entam
tinha a fee olhos , êc que olhos ? de lincea: tinha pey-
to, tinha mãos , de todo eftaua formada , &: agorana
mor parte dos fieis não tem tudo ifto > Jàna vifta eíla

tam curta , que sò para neítas coufas , que mais vizi-

nhas traz afsi,no goíto da vida, na riqueza, que de nam
cmxergar bens do Ceo , os nam procura ames . Nam
tem peyto pêra acommeter & reíiftir , eíta défar-

mada , quechriftam ha que acometa a religiam »ape-
nitentia ,o cilicio, a difcipiina : quem ha aportado aco-
meter ojurado^© taful, o defordenado perao reprender;

pois reíiftir,quem reíifte,quern reíifte»inda bem não apõ-
ta qpenfamento , o confentimento após elle vem

j
quem

icfiíteàcorola, à iras não tem mãos pêra dar , & eftender

a pobres,
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a pobrc5,pcrajogo fi , peia cxccflcg, pêra gados demanV
dos,pcra mãos caminhos,pcra mãos veftidos,pera masvc
nofidades fi ; pêra pobres todas* as diligencias antes que à
efmola,fefaça; pêra dar ouintem, que ti agua a informa-

ção de quem he,decomo viuc,íe he honefta . feh-e reco-

lhida ,valhanosDeos, que efcafeza, & fraqueza ícmFé
ramanha,não tem efta fè íentidos , não ouue quantos bra-

dos dam os pregadoresjbradãolhe a orelha com a memo-
ria'damaree,& da eternidade, cila não ouuemão gofta,não

cheira , chegamlhe ao roftoasrozas, as flores, os rama-
lhetes das virtudes,&não féte aíuauidadej&flagãciaqdel

las fahe,ponlhe diante a^uellediuino manjar,em que efta

toda adofura que hc Deos, no San&ifsimo Sacramento,

nãofente gofto^sò tem hua pouca vifta, & eftamu y efcu-

ra,crêemDcos,crènos artigos da Fe, mas tam fracamé-

te,q não faznelle mais o conheciméto,que têda immor-
talidadedaalma^&do diadoIujzo,&daqueliefeculofu-

turo,em que fe eternamente ha de viuer,do que faz cm hú
Gentio ,que cuda que tudo fe acaba com a morte , & que
depois delia não aparaizo pera hõs,nem inferno pera ma
osy&tq aquellchcomaisbé auéturado,q mais brutal me-
te víucj emflmarcmatemos efta materiade queixas com
dizermos,queafsi podemos hoje aprefentaraFédemiiy-

tos.á facroianta Virgem daLuz , como cega pera lhe dar

vifta,como aleijada peralhe dar mãos, como fraca , pera

lhe dar força como morta,pera lhe alcançar vida.

Profcguindo com outra rnarauilha , femprecu tiucra

por primeyra de todas , a que aconteçoopellos a-nnos do

Senhor de i y 6y. feouuera mais teftemunhas, queãap-
prouaram,ío*y ocafo efte.TinhaíFe-deípedido de cazade

Líonel de Lima, à ama queíhecfiou humfiiht>,&embar>~

cada com ícu marido , já pera a terra cm hum dos barros,

queaocacsde Lisboa íeíretam pera fima,focccdeu terem

vento
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tento por olho , &: pftfto °l
uc ao arrancar do barco eftaua,

, brando , & fofriuel , como foy por bayxo de Sacaucm re«

Ffrefcoudemaneyra , q começaram todos os paífageyros

que hiam a fe emfadar , jà tirauam das algebciras as con-

ta$(jà inuocauãoos Tantos , òc o arraiz ajurartamdefafo-

radamente em raiua da tormenta como fe pretendeflecS

fêrosamanfarò Vejo , eíla gente he como o outro que la 4. Rega»'

conta a fagrada efcritura, que no mor aperto em que fe vio
ca? '*'

juntamente com Samaria,íefoltou em blasfémias contra

o fanto Elizeu,fendo afsi que lhe puderaferbom feodc
precara.hianeítebarcohum Miguel daBreu,que não fo-

frendo adiíonancia que íaziam as juras do arraiz com o
rezar dos mais, volta aellecõpofturadeterminada,&:diz

lhecheodecoiola:homéq diabo te toma,daquidigo,q(e

mais juraes,eumefmo vos ei de lançar aagoa ; nâotêdes

confcieneia ? não temeis a Deos? vedes efte.tempo ? que-

reis nos perder? não leuou o barqueiro em paciência a re-

prenção,( que as cafas de pao em que eftes andão não fam

defo fridos)reuidafhe com mãos enfinos, a que Miguel da

brcu,jàcom eípada lhe quer reíponder;a punha; nefte té-

po o barqueiro alarga o leme por fe defatar das mãos ,&?

pegar d'hua vara , ex que o barco volta,&; lançou em per-

petua fepuitura mais de vinte peíToas, ficando sò duas fat

uãdofle a nado,hua cõ nofla Senhora de Nazaret na boca,

outra .& hera o marido dama, cô nolfaSenhojra daLuz a te

q outros barqueiros, qvinhão de cima os tomarão.A cftc

mefmo tempo lhegrita de terra , & acena com a mão hua
moher;mas não feihe defere,molham ve! ]as,apertãopo-

j a, boa viagem dizem, &: vão por diante rõpendo as agoas

como zombando de quem acena. Algusdos pafageiros

não deixauaõ de attentar , peraquáexcefsiuamente brace

jaua amolher de tcrra>&: dana vozeia mft íeruialhede cu

darem mal de a verem sò em terra , & emprayaseícuzas;

Z outros
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outros cornas zombarias de barco, l^ielançauaodascuftu

madas. Chegam os barcos a Lisboa , lançam fua ancora,

defembarcaíTe omaridoda ama com cores perdidas, co-

mo home a quem jâamotte tinha dado hua de mão, vai-

fe outra vez pcra cafa de Lionelde Lima, entra choran-

do a perda de fua molherjcontao cafo , a todos laítima-,

quando foy ao outro dia a ama entra pelia porta dentro.

Não, o cre o marido>&: também pareceo aos mais de cafa

não poder feraquella,, fupofto oqueelle tinha contado,

hauiao que em tudo lhe tinha mentido; fofpeytam que ou
uera entre elles alguadczauença, por onde fe apartaram

hum do outro^poremouuele amolher, & acham que no
quediz coteja com oque o marido tinha contado;, &c vin-

do a tratarem particular de como fe faluaradiíTe,,que não
fabiamais que verfeem terracom as contas na mão, afsi

comoeftauano barco, emcomendandofledetodoo co-

ração a noíTa Senhora da Luz, rezandolhefeurozajro;ma
* rauilhaferto grande. Ià logo as prayas do thejo virãa a an-

loawt,. **Sa niarauilha,que o Ceo obrou no Profetalonas, quan-
do também enxuto das agoas,fahio debaixo delias no por

to de NineueJàas áreas do mefmo thejo tem mais que ou
ro,& mais quecontardellas a poefia:Ià com verdade po-

dem os noílos poetas cantar o qucdantes pêra sò recrea-

ção deentendimcntos fíngiao , que nymphas auia neftc

noíTo thejo,q por fauoreceré,ou atrahiré a feus afeiçoados

©s efperauão nas prajas,liurauão denaufragios , &:pcrigo

das agoas; Ià não he sò a filha delRey Pharao>arque tira do
rio o perdido,nc jàfo o Dclphim,que liura da tcrrmêta,ôc

poéemfeguro portoa Ariõ,né hesò Arion oaquéacon-
tccé taes marauilhas» antes vejamos fe emparelha a fua cõ

a^noíTa. Embarcaflc Arion aquelle, quea famadamufica

ju>*àft,
emparclhoucõaOrpheo,navoz,pa melodia ^concer-
tadocantou fç quer ir a Le*bo& fuaamada pau ia agaftar

fclo-
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& lograr nella oquewpellas alheas ganhara , à viola, que

nãohe inuenção moderna a ver muíicos,queandem tan-

gendo às bolças , nem nouo em os homens darctri o feu %

quem os engane com tanto que os rcefeem. Heram tan-

tas as riquezas que Arion coníigo embarcou ganhadas k
. violla.que tentou a cobiça aos da embarcação, o lãçaíTcm.

ao mar pêra lograrem roubando o que o crifte ganhou ca-

tando. Inuenrou omufico Arion a treiçáo ,6c via não fc

poder delia defender, que onde ha c õfpiraçao mà de mui-

tos , nem ha piedade que poíTa admitir concertos , nem
outro algu remédio de que poíTa lançar mão o que con-

traí! tem a de tantos armada ; refoluefe a fe declarar com
os conjurados , dizlhe que alcança delles quereremno

lançar ao mar por lograrem o que leua , que quer eftar

por tudo ,mas o deixem primey ro tomar a viola , òc can-

tar hum pouco,qucriaacabar comoCifnc,ogentio,rou-

bando o que sò he dosjuftos ; parece que por fc não fi-

carem rindo delle os do nauio mandandoo defpojado,

quiz fazer dàalcgria eftoutro roubo ,auendo que bem cô-

penfàuanelletudo o quelheleuauamde riquezas; Eafsi

he que os que com paz de animo acabam, ncnhuaenuc-
ja lhe fazem,os que com riquezas ca ficam logrando por
mais tempo ávida. Toma ja Arion a viola, toca as cor-

das , &ncllas dobra òc faz os finaes do próximo fa -

lecimento ; feguefe logo após a vos o tom do inftro-

mento, &hèeftremadoo conferto,armonia que eítà fa-

«ndojnão abranda çlle os companhevros ,porque eftatn

com o tento , & animo na prefa , mas abranda tê os mon-
ftros marinhos. Do centro das agoas vem faindo hum
J>elphim,deípedindo compreíTa as ondas, porem com
tento porque o ruidodellas não fobreleuea mufica que
o traz; chegaíTe pêra perto do nauio,defafogaíre,&:leuan-

tandòíTe com meo corpo ao alto , dà áo muíico à tenção

Z 2, que
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que dera todo ohome quefente dofbcm,cftimaoprecio-

fo, aguardefíe o que íe lhe faz. Neíte mor fpe&aculo em q
hum home eítaua feyto mufico de hum peixe,& hum pei-

xe tam influído &leuado na muíícade hamhomé,como
felhe fora encarregado o fentilla, pêra depois julgar del-

la,quando chega a cobiça que não efpera talho, né aguar-
da compaço,nemíofreconcerto,&: em magotedos mari-

nheiros,da com o mufico nas agoas. He maior o fpe&acu-
lo ;porque o Delphim que ouuia, accelera o nado, acode
logo cõ toda a preça a Arion,&rofrecclhe as coitas por em
barcação fegurajnão teme Arion aceitalas , confiado que
o peixe lhe queria pagar a mullca, que lhe deracom o fe-

gurar, &: foy afsi.porque o Delphim depois queomuficc*
lhe cahio às coitas , rompendo foy com elle os mares ve-

loz , &c ligeyramcnte te que o leuouao porto de Lesbos,

íua defejada patra,onde o cafo foy de cfpanto,&: fobre ma
neirafeítejadodòEmperadorDionyfio: Mas ainda não>

chega ao que contamos, fizera cá nas agoas de noíFo thejo

a efe larecida Senhora da Luz, porque sò com huas cotas,

que hua molhei* corria pellos dedos,&: voz com que reza-

do hia Aue marias em comfonancia do fpirito,que a tudo

aplicaua; fez tam fuaue arm©nia,que te a Raynha dos An-

jos,que atemdecontino celeítialemos perpétuos delei-

tes dagloria,aveodelaouuir: &pagadella,poishiaafua

conta,melhor que o Delphim,porque cm fimhebruto,a

tirou das enuoltas ondas , pêra íeguro. Deite cafo ha sò o-

teítemunhodos dous marido,&: molher,quecomo agra-

decidos vierão a efta cafa dar à facrofan ta Senhora, as gra-

ças ficando de tudo memoria, porque fempre a de mercês

grandes,feruio de louuor a quem as faz.Não àeixei tam-

bé de cudar pello difeurfo deita marauilha,que fe a Fé nos

não tiuera abertos os olhos, viuaa rezam,illuftrado o ea

tédimemòcõ que claramente vemos*como né a falhado

alemo
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alemo fe mouc fcm ordem da diuina prouidencia ; bera

nos.podera efte particular caio períuadir,a que tinham
algum fundamento os Romanos ,no que antigamente di-

ziam da fortuna,pois na deíigual forte quecahioaosquc
juntos em hummefmo barco hiam^eve que ha hus ma-
is bem afortunados que outros, auendojà por iflb a anti-

gua gentilidade Romana,que afortuna era deoíàemcujo
poder eítaua tudo, porem que no deftribuir era deíigual,

&cega, &c afsiapintauam fem olhos, moftrando como
muytas vezes tinha lanços de quem lhe faltauaavifta pê-
ra olhara quem daua> metendo de ordinário todos os

bens , &: felicidades nas mãos a hífm sò , tam cegamente
como fe cudara queerão muytas as mãos por quem re-

partia ; & tal hera a cegueyrado idolatra , quefobre cita,

iniuftiça fundaua arezaodcterpor deofa,aqucmacome-
tia,tendo ainda em tanto àquelles aque viam fe ella incli-

nauacom fauores , que comoadeofes iguaesa ella lhe a

leuantauam templos , da maneyraque o fezeram à mãy
de Coriolano, & a outros,cujos nomes bem he que não
reuiuamos áimmortalidade da eferitura , mas como pe-

dras fobre pedras lançadas fobreAbfalam ,afsio lance-

mos debaixo de hum, òc outro^fquecimento; E emmen-
dando nos o erro gentílico em efta matéria , fiemonos

doque difle Sam Gregório , que nam ha mais fado,

nem mais fortuna,que o que Deos la decima traça,&: or-

dena a refpeyto de nos ca, que lhe ficamos como a íupre-

mo Senhorem tudo fogeytos.

Merçc grande que obrou a facrofanta Senhor

a

%

tmínm borne mancebo,que fe enforcoupor

de/ordem do demónio.

Z 3 CAP.
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C A P. V«j

SVccffosde tempos como ventos vários 3 quef-azem
bordearahua>&aoutra parte o nauio,trouxerão def-

garrado ao lugar Carnide, a hú pedinte, que fegundo

contão hoje peílbas que o virão , só em corpo parecia

que fizera nelle a natureza todo oemprego,porqueerafo
bremaneyraalto,efpadaudo&:largo dos pcytos,mas falto

de barba , &afsinella como em o mais rofto,fínaes que
moftrauam defconfianças,defe poder algum ora pouoar;

E diz com ifto o officio que tomou , que era leuar a cabe-

ça feitos de roupa à cidade; os olhos rinha pouco emgra-

çados , antes comodefauindos cadahumolhauaperafua

parte, de modo que tinha feoafpe&o; bem o foy àzando
anatureza ,

pêra o fim que o demónio lhe ordenou por
permhTamdiuina. Soccedeuque leuando à cidade hum
cargo de roupa como coftumaua , o pos em parte que lhe
puderam furtara mor parte; entra em penfamentos do
que faria : E não quiz mais o demónio , que fempre anda
àilhargacomo malçim defcobrindo pilhagem ; fahelhe

logo ajudar a fazer as contas : Eemduas palauraslhefo-

matudoemquofe acolha^ão faltem com elle os donos
daroupa , &oauexem ; pretendiaoinfernal imigo tirar

q pobre fora da cidade pêra feauercom ellesòporsò» O
triílepedinteleuafíe defte penfamento,& pocmfeacami-

nho outra vez pêra Carnide;notamlhe todos os do lugar

ofembranteque lcuaua;& era medonho como a quem jà
©demónio trazia aíombrado-, & também pelloque difle

Ariftoteles>queancnhumanimal ocoração bate no pey-

to fenão ao homem,& pofto que o phtlofopho aísigne ou-

tras rezões > bafta andar elle antre todos os animaes muy-
to mais cercado de perigos > &mais carregado de mife-

rias : Ecomo quemjàadeuinhaua asqueauiamde car-

regar
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regar fobreelle,cubí^ofc o miferauel,todo dehua tam obf

cura neuoa de trifteza, que ainda as pefloas q cuftumauão

paffar tempo com elle, fugiam temendoffefeinuiaria co
j>edrasaellcs,quetantoà maneyra defuriofo o viam,fem.

íaberem tèliacaufa, porque nem huasòpallaura dizia,

tanto a portas fechadas fe meteo cõ elle o demónio infer-

nal inimigo.Ao outro dia pella menhaa eftãdo à portade

noffa Senhora daLuz, ChriftouãoFrancifco, Mattheus

Fernandes,Pêro Ramalho,naturaes do lugar, & mais ou-

tras peílbasdediuerfas partes,viram o pedinte; chamáo-
no os que o conheciam per íeu nome que era Ioanne:mas
nãoditfina a ninguém, vinha lidando comfigosò, dizea-

do de maneyra que o ouuiamia minha roupa,que ey de fa *

zer , que me furtarão a minha roupa;E prepaflando por
defronte da portada Igreja fanta da Senhora, leuaualhe

oventoochapeo dacabeça
;
&: comoaflbpraua entamri-

jamcnte,foylho leuando pello chão às voltas humpeda-
ço,&elie dizendo comavozalta,&:apontádoperao cha
pco:ex vay o demonio,cx vay o demonio;Na verdade hia,

&: o triíleapos elle, pello que logo foccedeo , que encon-
trando o pedinte huapedragrandeabaixouíTe a ella, &a
leuantou às coftas,& leuaa como efeada pêra a forqua,os

qà porta de noffa Senhora ficauaõ pêra tudo olhauáo,mas
não adiuinhauaõ o que podia focceder, fe não dahi a pou-
co hucaftelhano,que eftaua também antre a outra gente
da porta, leua os olhos, &veac miferauel eftar lançando
cordaahumaoliueira, fofpeitão emtam que fe queria en-

forcar , correm a preffa , mas jà quando chegaram,o de-

mónio tinha bem feyto o officio de algos , por que
quando o efpanhol tirou da efpada , & cortou a corda
jào mofino veo morto ao cham; todos entam cairam
que os aeis que pouco antes ouuiram, eram do mifera-

uel> que ainda que embaído do demónio, a alma,porem

Z 4 não
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não deixaria de fentir verfe em hu corpo tammiferaucl,&
mal parado; la veo fanto Agoftinhp , àprouar que teue

ophilofopho rezam encomparar avniam da alma racio-

nal, com hum corpo, & vida mife.rauel , & brutal ao tor-

mento com que os tyranos de Toscana , cruelmente ma-
tauama feushofpedes ajuntando , &: atando homem vi-

uo com corpo morto , juntando olhos com olhos, boca
com boca ,

palmas com palmas, tee que a podridam do
corpo morto,corompeíTe &: desfizefle o viuo: tal he dizia

ophilofopho Crefarco,o tormento,& corrupçam, que
a alma immortal padefle, por eftar vnida,&junta ao cor-

po que de íi he podridam, & a mefma morte. Se iftohc

de roda a alma em qualquer corpo, que tormento feria o

da particular deite corpo, que tam miferauelmente aca-

bauaínamduuidoquefoíTeellaàquedeíTeos aeis. Entri-

ftiçeramfe todos comefteípeótaculo , compadecendofle
doinfeliçe eílado daquella trifte creatura , a que coube
tam infeliçe forte ,& todos juntos conuem em hua mef-
ma Fe, òc deuaçam, dizem leué aquelle corpo defunto a o
fereçer anoíla Senhora daLuz,quehemuypofsiuelquei
raella darlhe a vida à contadefedesagrauardo atreuimé

to com que o infernal imigo cometeoo delito, tanto

à

vifta de fua cafa:a fi o fizeram, &: dos braços a taude(muy to
.mais da de íi à charidade)traze nelles o defunto à fanta ca-

fa,daíTe recado aoPnor,pera que com mais algus padres

ajudaífem ainftar antea gloriofa Raynha,pella vidada

quelle pobre home. Veo oPrior,eraa efte tempo o padre

frey Innocencio, &elle mefmo tomando híí hyfope de

agoafefoy ao defemto,&:afpergindofobre elleagoa ben-

ta difelhe a oração, Concede. E logo com os mais padres

entoou a Antiphona ( fub tuum prçfidium ) òc el ia acaba-

da, &: o defunto que feleuantaàvifta de todos. E comas
mãos aleuantadas ante o peyto dando mil graças à diuina

Imagem,
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Imagem , proftaíTe mte ella fazendo tantos eflfeytos de

chnftão prudente,como fe todo aquelle tempo, que efte-

ue na outra vida, soo gaitara em aprender o como feha-

uia de hauer no reconhecimento deita merçe. Viuas fatn

hoje algúas peíToas afsi dasfeculares deCarnide,como
dos noflbs Religiofos

,
quefe acharão a efte marauilhofo

afto.O home a quem foy feyta a merçe algu tempo cfteuc

recoíhido no mofteyro a tê q os mefmos padres lhe orde-

narão modo de vidá,mouidos da charidade fratenaL

Não faltou quem fizefie pergunta, fe refucirara efte ma-
cebo mais gentil home do que era, porque darefurreição

geral dizé os Theologos,que fas nos corpos emméda dos

defey tos danatureza ao que naceo cego,íahirà cõ os olhos

fermofos,Iimpos&:claros,o eleijado Jeuãtarfeáíam,o dií-

forme em corpo, &emquaesquer feyções, a parecera có
todas emmendadasjde modo que todos ficarão como tira

dos por hua mefma forma de Varão perfeyto ; entendeíle

sò nos que hão de hir pêra a gloria, porque os que foré cõ-

denados ao inferno,não hà pêra que Deos faça nelles efte

milagre jcomo ne o official pêra que defbafte>&: laure pol-

lidaméte a pedra que ha de cair no fundo, &: bayxo do ali-

ceçej nemazeomadeyroqueade irpera ofogo; &jápor
aqui vamos refpondêdo à duuida , que curiofaméte fe pro
pos,q como efte mãcebo de que falamos refufcitara outra

ve? pêra efta vida, onde não he o próprio aíTento das pe-

dras pollidas,&:bélauradas,queeíle hefoo dagloaia,mas
o lugar da pedreyra donde fe arrancam pêra là,naohauia
peraqueDeos lhe emmendaíle faltas naturaes. E mais
como quer que Deos o refufcitou tam liure na vontade
como era dantes , afsi como podia trabalhar por ir ao pa-
raifo , afsi poderia fazer com que fe foíTe ao inferno, ôc por
fe não ficarem tal cafo perdendo ofey tio , bem era quefe
xião^ccupafle cm o laurar,porque sò fc fazem feitios na pe

dra,
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dra que eftàdeterminado auer derruir perao mais alto
do edifício.

L

Vrofeguefie com a matéria.

Euemos mais auantcefte argumento, jàqueeítamos
metidos nelle,queonde ha campo de muy tas flores,

nunca com húa sò que colha fe contenta, o que as vê
todas;& o que fe pode dizer fobre o que eílà dito ,he a ref-

peitodaexcellenciaquefanto Agoftinho,dàâ morte cha
mandolhe forma em que Ch riflo nos reforma;E magine-

mos a Deos,âí à natureza como a híí ofíicial i& hu apren-

dis. EDeos como primo opifiçe,tomou nas mãos hu pe-

daço de baro,& delle formou ao home tam perfeyto&caca

bâdo,que ouueram os Gregos,que era elle roda a perfey-

çao do vniuerfo ainda q refumida, Sc cifrada.Veo depois

anatureza, &: quis contrafazer a obrado primo meflre,

mas como aprendiz pouco defira a faz chca de mil imper

feições,ora íahe com hú home alcatruzado, ora com ou-

tros faltos nos pès,nas mãos;hus gotozos,outros achaco-

fos com diucríbs males ;fem olhos hus,com olhos outros,

mas disformes na forma &figura,feosdeminutosna fer-

n mofura,& faltos na graça. Pêra fe fazerem as emmendas
neítesretratos,&íemelhançasdopnmeyronome,naona

outro remédio que feja ordinario,fcnão o qdeu aquclle or-

ficial que àviftadoProphctaHieremias,fez o vaio de bar-

ro que lhenàofahiobomj &foy tornallo àmaçado mais

barro donde o tirara,perao fegundar depois cõ nouo fey-

tio; iílofefaz per meio da morte, refoluenos ella com fa-

cilidade^ com a terra &: barro donde fomos tirados,nos

amaça outra vez ; E poftros nós nefte eftado vira Deos a

entender de nouo comnofeo j tomara aquclle barro fegu-

da
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da vez amaçado,E por fuás próprias mãos lauraránelle J &
refará com perfeyção, o que a natureza aprendiz obrou

com errosjainda que ifto fe não verà,fenão em hu sò dia

q

Deos tem efcolhido,&efcondido,peradarmoftras de to

das eftas cmmédas,& fera o dia da vniueríal Refureyção.

Enram lançara fora a morte as obras de Deos acabadas,

&ferãoellas muyto pêra ver, porquecomo diz SamPau- W»np.f*

3o , areformação delias fera feyta comforme à idea , òc

femelhança de toda a fermofura de Chrifto noflb Salua-

dor; E efta honra ficara à morte , olançarelladc fi tani .

fermofos,perfeytos,acabados,&: gloriofos corpos , como
ferão os daquellasditoíascreaturas,que caminharem pe

raà gloria, auendoasella recolhido em bédifterente efta*

do,que por iífo fanto Agoftinho a chama forma
,
porque

lança de íi gloriofas figuras > que dantes só erão pedaços

de barro,que ella tomou das fepulturas: E por fer tão pró-

prio da forma, &c da eftampa imprimir nouas feições no
metal, que liquido fe lhe lança,ou no barro,q molle fe lhe

ajunta,queniílbhe infaliuel : daqui vinha auer quem ef-

peraffe q efte morto de que falíamos, rcfufcitaíTe milhor

figurado, do que era antes que morreíle jMasjàaiftoeftà

refpondido,que sô aosq eftãojà certos de ire pêra agloria

muda amorte de nouo a pelle,& melhora de todo ohomé
pollo pedirem afsi a quellas gloriofas vodas > não entrara

cilas ninguém fe não com tudo de nouo,como o Saluador

domundo tocou em fçu Euangelho. Deixadojà hua cou-
fa por outra , quem cudara que ouue peíloas a quem não
pareceo malafombrada a morte deque falíamos nefte

prefente milagre , porinfiliçe fortecomohe ade enfor-

cado.

Defenfaíliefle o leitorem faberifto:aindaqa matéria na
era pêra lhe darmos tão bõ lugar , mas como as terras fa-

zem às forças» que lhedam o mais efeuzo. Quileram os

Eleos
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Elcosjuftíçarduas donzellos,filhasqueficàr5ocle Arifló-
nio,a quejàosmefmostinhão dado a mortcpor acharem
queeratyrano , &:prezaríe de fazer mais dano com hum

. sò dedo que outros com todaamão,comode Ierobam, o
contaJàaefcritura. Antes da juftiçadar a fen tença, quis
primeyrotercom ellas cõprimento

5&mandoufelhes per
guntar,íobrejà certeza de morrerem , que morte«eraaq
queriam, porque lha dauamàeícolha: aceitaram ellas o
ofrecimento ,porque com fer a morte penofa o modo dei

Puttarco
'a mu y tas vezesaalliuia. Praticam as duas irmaas entre

de vnturc fio cafo,& não fe detiueram muyto, que fenão reíoluef-
muiiem.i> fcm em aceitarem a força por melhor remate de fuás vi-

dassem diz orirão, que não hanenhú tãom ao, quenão
tenha por fi alguém:& não poderá fer nunca menos,qua-
do húa força acha per íi dous votos iguaes. Deuiílo que
fallaratodos, Comohe próprio de nouidades. Emfim
tirãoíTe as padecentesa publico , defpouoãfe as cafas

da Cidade
,
por virem todos a ver as duas tam afeiçoa-

das à força , olhãolheperaos fembrantes fe lhos vem
como de peíToas dcsefperadas , pois quem tal morte
efeolhe motiuo daafe taleudar ; mas achãonas rifo-

nhas 3 & perdidas per comprimentos , vinhãonos ellas

tendo antre íi fobre quem morreria primeyro , & averia

por feus os braços da forca. Tanro inftou a irmaa ma-
is moça com alguas rezões, que alegou amais velha pê-

ra ir diante, queou foíTepordefiriraellas,ou pornãotor-

narvãos os comprimentos, que té li lhe fezera, amais

velha lhe deu adianteyra, mas não foy muyta , porque

logo aspos cila foy pofta no mefmo pao. Ià pode fer

que foram ellas as primeyras com que a forca fe fez no-

ua > porque bem confultadas as hiftorias acharemos,

que te eíte tempo em que ellas morreram,não ouuc don-

zella > a que íe deite tal morte» Doutras moUieres

tonta
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conta Valério Máximo, que também foram àmeíhia ef- £™iu -

colhade força,pera fe defapreíTarern da vida,que ellas ha-

uiam porpenofacomo cafo que lhes focedeo-,E foy que

desbaratados os Teutonicos per Mário Capitão Roma-
no,cm hu recontro de guerra,ou como dizem outros,cn-

trandolheo Capitão Romano , per fuás terras com vi-

£roriofa mão: Ficarão as molheresdedozentos mil mor-

tos,&as dos catiuos , queerão outenta mil , portas em
perpetuo planto,em írremediauel defemparo,trifteviuue-

za,& incoportauel orfandade ; derão em terem igual ani-

mo defeíperado , &comelIe feforão afazeraMario feu

cruel verdugOjhii arrozoado tomandopor conclusão,que

elle lhes deíie a morte , por que vidas tam agonizadas co-

mo eraoas fuás, Sc pobres das efperãças de algu remédio

sò a morte o era peraq a defejaífem;&: quando não achaf-

fcque era lanço de Capitão, empregar o ferro militar em
gente femininas dedicafleà deofa Veíta,pera viuerem em
feu feruiço com perpetua caftidade ( aviam ellas q guar-

daréna lhe era tanto como morrerem, &: por iífo comuta-

uãoamorteem caftidade)aeftavltima condição reípõdeo

logoMario,quea nãoauiadecencedenComa outra fe ca

loujmas as determinadas molheres a quella noy te fedeípa

charam afsi não efperãdo,que Mário o flzeíle: E todas em
hua noy te fe enforcarão,eícolhédo por tão honrroza eira

morte,que a tomarão em recompençasãodoeftado, que
lhe não concederão de feruirema deofa Vefta:E à verda-

de o demónio,também feruido ficou com huacoufa, co*

mo ficara com outra. A qui contara eu o cafo que
efereue António Sabellico , em o terceiro liuro

de fuadecimade cada , mas pêra q hede
termeemeafos tocantes a forqa,deixe-

molosàjuftiça que couta

peulitodas.

Caíbs
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Qâfos Vários em que a Senhora i^Lu^fe moHrou mér

rauilhofa pellos annos do Senhor
}
de ijp$>.

\6oo.<sr 1601.

o
C A P. VI.

Vtros cafos mais antigos temos ainda pêra efereuer,

masvamos como que entretece flores pera ordenar
Capella, metendo huas mercês nouas entre outras

antigas ,jà quede todaa forre eftàeheo eftediuino the-
Mattk.ij. fouro, que vamos abrindo, & não fique a ninguém lu-

gar , de cudarque algum hora foy à nofla celcftial prin-

ecza da Luz, mais magnifica do que agora, pois comche
femprecerta aprimaueraem vir florida , hea diuina Se-

nhora em nos nunca faltar cõ merçes fuás. As que agora
aqui efereuemos fam as que fez no tépocmqueopadrt
freyThomcFurtadojfoyíanchriftão annodemilquinhé-

tos nouéta,&noue,demil&feiscétos ,&feiscétos & hu»

quecllc curiofamente aíTentou em hum liurodc que me
fez entregue.Primciramete o mefmo padre foy o porque

àdiuina Senhora, começou as marauilhas que fabemoso
broucm eftes annos, porque andando elleno tempo da

pefte em que Lisboa,& todo o Reync ardia,recebédo das

mãos de pefloas,que fabidamente .vinham feridas, aísi et
molademiflas, como panos, peralhe molhar no azey te

da alampada : nunqua jàfc lhe pegou a peftifera conta-

giam , nem ainda cometeo hualeucdorde cabeça, mas
tamfegurofeachaua contra todo reçeó, que fe não fora

crerem os que oviarc^eraaquilloaboafombra dadiuina

Imagem que o cubria como boa aruoreaquemíeelle fc

chegaua, íempreo julgaram por temerário. Eaindaho-

jç confeíía, que a confiançacom que fe fentia entre tan tos

pe
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perigos de morte , eHemcfmoaeftranhauaaueiidoapor
particular dom da Senhora em cujo feruiço, &minifterio

andaua , que ninguém como Ia diz o Vulgo, perdeo

.porferuir a bons. Segundou logo àdiuina Senhora com
as mercês , &íuasmarauilhas neftemefmo tempodemil
quinhentos &nouen ta &noue, em Anna Dalmeida mo-
lher de Francifco da Coftanaruraes de villa noua da Ray-;

nha :termo da Lenquer. Derãolhe huas febres malignas,

& como Lu mal nunca vem só, mas àmaneyra de pedra,

que caindo no pego começacomhum circulo^que a força

da pancada cria cm a agoa , & effe faz outros ,& do outro

nafee outtotè que a agoa fe cobre mais que chamelote,

de ondas. Depois da febre maligna ter feu curfo lhe na£r

çeo hum entras fobreo olho efquerdo com alterações va-

rias de frio òc febreadores tam fobremodointenças,quc

o bugalho que chamamos do olho , à força delias lhe fal-

tou fora, ficandolhe algu tanto prezo de dous neruozi-

nhos que o tinham como pendente fobre a parte da face.

ImpulfaoCeonà afli&a molher a irbufearo remedioà
íànta cafa daefclarecida Senhora da Luz, não deu ella

pauíà alguma a efte tam acertado intento, mas afer-

uorandolhe cada vez mais a fec chegou com preíTaà

prefençada diurna Imagem huma íefta feyra à tarde.

O freceoífelhe de coração,mas nào lhe deferio logo a ce-

leftial Raynha ; infta mais agonizada molher prometen-
dolhe,cudaua fazia comiftodemilhor condição àpetiçã»

que fe lhe dauafaude,lhe dariahú manto de damaíco ; nc
iftobaftou , que os fantos quando a ceitamdenos ferui-

ços,não he por receberé opreço,do que efpcramos dellcs,

qleafsi fora taco quelhe nos déramos, logo recebêramos
pois elles não fabé de ver,mas aceitào,por nos fazerem no
ua mercê em nos não emgeycarem nada como notou a

eferitura, que Amam de Síria com muyta humildade

cemo
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como quem mercês pedia rogou a<$ProphetaElizeu,què

lhe a ceitaíTehuferuiço de fedas,& dinheirão que o sãto

não quis receber por fer,a lé doutras rezões ,o q lhe ofre-

cia o feruiço incapaz de receber amerce delho aceitar.

Todaaquellanoyteandouàgonizadamolhertão atribu

iada de dores naquella parteemque tinha o entras, que
parecia quererlhe ornai fazera cintes jàquerantoinfta-

ua pello" lançar fora de íi. Caníaua de rezar &: de gri-

tar^ de paçear polia Igrej ,náo lhe dando as dores tem-
po de deícanço , tèque veo como quem jà não podia
mais. a encoftarfe, & pegou logo de hum profundo íòno.

Foy caíonouuel, que tanto que acordou fe achou como
olho em íeu lugar na mcfma forma em quietinha o outro

fam,jàíèm dores, jàfem entras, jà sé vcftigioalgú de mal.

De modo , q pode ter todos os males paliados por fonho

do fonop referi te;à manevradoquecontadclacobaefcri

tura>quetè não fabernouas do filho, viueraem perpetua

tormento, mas tanto que teue por nouas como eile viuia

triurnphantc no Epyptojà diz,que efpertara como defo
no,porquealegriadobemprefentelhe fez parecer, queo
mal paífado foram sòvãas representações dequem dor-

mia, as quais logo paliaram tanto q o efpertarão. Foy vifto

o milagre àc muy ta gente que eftaua na Igreja , que como
era aoíabbado pcllamenhãa não faltou.Veo o padre fan-

criftão deuFé do cafo,&:mandou logo à petição da mefma
Anna Dalmeida, cantar hua miíla àmiraculofaSenhora,

pefouHetambéatrigo,&depoisdizopadre, que manda-

ra o manto de damafeo que prometeo , que como o pro-

meter naçe da vontade,o comprir da pontualidade»

Outro crfo.

Poahama-
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POnhamolo da m?fieyraqueeftà cfcrito : Hoje quar-

ta feira defafetede Março, de mil quinhentos &noué
ta &: noue,vieram a efta cafa da Virgem daLuz, hum

ManoelCardozod^mara^naturalde Vizeu,&:huFraii-

cifeo íobrinho natural da Cidade de Lisboa , cafadoem.

Parnnmbuco,Centraram n-efta cafadefcalfos, &: manda-
rão canta r hua mifla,& derão hum cálix de prata de efmo-

Iá,&: tiucrão hua nouena;o que tudo prometerão à Virgé

da Lu7,emhúa grande tormenta, que os tomou trezen-

tas legoas da cofta vindo d
5

Angola,na qual fe virão de to-

do perdidos , &: fundidos , & chamando polia Virgem
òc Senhora da Luz, íubitamente onauio furgio , fobre

as agoas direyto,&omar fc tornou fereno de maneyra,

que rauegarão dali pordientefempre com bonança,oque
vendo elles conheceram fer miferiçordia q com elles vza-

nao todo poderofoDcos,deftribuida pcllas mãos da vir-

gem da Luz,Mãy fua,& Senhora noíla. Hoje compi irão

leu voto eftes deuotos feus , &portudoaDeos fejadada

glori-a, & eu em a mefma o efci euo.

Proíiguamos nefta mefma forma em que eftam eferi-

tos com mais dous,& iremoscomo quem cifra,recolhen-

domuyto em eftreito lugar. Hoje fefta feira vinte &: três,

do mes de Abril pella manhaã cedo,veo aefta cafa da vir-

gem Senhora da Luz , hum Francifco moço folteyro,

criado de Luiz Mendez procurador da Cidade de Lisboa,

&: com muyta deuaçao entrou nefta cafa, mandou dizer

hua miíTa cantada comprindoíua romaria &promeíía,q

o dia dantes fizera vcndoíTe perdido ,&: afogado no mar:

E diftc que chamando de continono feu coração por

cfta Senhora , fora por milagre faluo , & lhe daua graças

pellamerçe recebida, & eu em gloria de Deos o efereuo.

Emdia denoíTaSenhoradascandeas , no anno demil

&nouenta &noue,fe difle^ &: pregou no púlpito deftaca-

Aa fa,
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fa,que vindo hum ferido de peftqdaCidade cie Lisboa^cõ
deuação&:fee,a pedir íbcorro a efta Imagem daLuz,mã-
dando dizer hua mifla,&:eftãdo a ella& acabada fe acha-

ra são.

Dilatemosjamais o como em hua quarta feira de Mar
ço pella menhaã,defafete do mes deFeuereiro,no mefmo
anno de mil &: nouenta &c noue.entrou nefta cafa fanta da
Luz,Aluaro Coelho natural dallhadeS. Miguel, caiado

•com hua Luiza Manoel,moradores na Cidade de Lisboa,

na rua da Cruz , freguefia de fanta Catherina de monte
Sinay,vinha defcalço com a cabeça defcuberta,& com to-

do o fato ate acamifa fora fem trazer fobreíi mais, que o

qnãoefcuzou porhoneftidadejas mãos trazia alcuátadas

ante o peito , &: delias pedédo hú rozayro de contas^a cor

do rofto vinha ao modo domais'traje,que era ho de penite

tes,nãofallaua-mas fo fofpiraua,&:como àfofpiros,todas

nos lhe fabcmos tiraronafcimento,ninguéqucos ouuia,

osjulgaua fe não por filhos,de hua grande magoa.Foy re-

crcfcendo muyta gente pêra ouuir o que reprefcutaua

nefte trage a figura, &; não a teue muyto tempo fufpença,

porq entrado pella porta da Igreja íanta,&: podo os olhos

na diuina Imagem,começa a vozes altas,chorando infini

tas lagrimas,que emas lançar não tinhão os olhos paufa,

&diz;aquellahe,aquellahe a diuina Imagem , foy logo a

preíTando o paílb peraoaltar,comoquê hiabúfcara que

diuia fazer reconhecimentos,&: como quem cudaua, q os

fatifazia todos com fe apreçar mais , achegandojunto
a diuina Imagem, torna com repetidas palauras a dizer:

Efta he,efta he a diuina Imagem,vos meliuraftes Imagem
fanta,vos meliuraftes Virgem da Luz. Quero padre fam

ehriftao &osmais,quefe acharão prefentes faberjào ca-

ib,pegão cõ elle o diga,&: logo cõjoz alta, porem refifta-

dapdlo fizoAdeuaçãojde maneyra>que codas aspeflbas,

que
4
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que eftauão naIçrejaouaião,&: não featroauão, começa
a dizer como osfrancfezes o tomarão nos idollos da corta

de Guine,&o troxerão coníigo tresmefes dandolheinfi-

nitos trabalhos, que o menos crão os tormentos da fome,

em que fempre o traziãojmas de contino eftaua prezo no
intereor da nao , onde todas as fegundas , & feitas feiras

o defpiam, &: lhe dauão innumerauens a foutes , fendo-

lhe sò feu aliuio a memoria da paixão de Chrifto ; & che-

garão os imigos a termos de o quererem queimar viuojne-

fta mor agonia em quefe vio chamou a Virgem da Luz
cõ todo feu coração ( he elle nas noflas obras boas,o que
acifranas contas daarifmetica, que a tudoo que feajun-

taacrecenta valia)&:teuea pêra com adiuina Senhora, a

oração que de coração lhe fazia o agonizado
, porque o

dia dates aboca da noy te horas dàueMarias,lhe a pareceo

húa Senhora afsi do tamanho,como da feição,cor,&: ain-

da vertidos da Imagem da Luz
?q efta no altar, & faloulhe

dizendo,que tiiteífe fee, & confiança qu e fedo fe viriali-

ure do poder de feus imigos, &: foy afsi que ao outro dia o
alargarão os francezesjúto à corta dePortugal dõde pode
vir com muyta facilidade a fuacafa. Foyanarrancamdo
cafo pêra todos marouilhofa, proftançeiguoalmente an-

te a diuina Imagem, dandolhe mil graças pormerçe tara

própria de fuás maternaes entranhas , repicãofelogo os

finos do mofteyro , &foy por todas as maneiras cfiuul-

gado o milarge,quepcrataescafosbemhe que a fama te-

nha afãs com que voe , &: trombeta com que publique.

Não pareça deficultofo poder appareçer a mefma Imagé
da Luz,aAluaro Coelho, femqcafeachaíTefaltano íeu

altar, quádo a Fee cftà vendo o poderem Deos,pera fazer

que hum mefmo corpo polia eftar em diuerfos lugares

àmaneyra, que cada dia, adoramos ao mefmo Chrifto

emdiUerfashoftiàs^untanienteconfagradas ,que como
Aa z opoder
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o poder de Deos não dependa de lugar, afsi nem fenece-
lisa nunquadenenhu, peraque nãkpoflaporhú mefmo
corpo>cm hum mefmo tempo, & emhum mefmo inftaii-

tecmdiuerfoslugares,quecaoRey fetem feus miniftros

dejuítiça,,dçfl:ribuidospordiuerfas partes defeu Reyno,
&;partidoogouenioporvariostribunaes,nãohemaisor-

demdeboaprouidencia, quefaltade poder eftarpefoal-

mente em toda a parte y fempre o eftar com fua real pef-

lòaprefente fora mor perfeyção,que como em Deos nãa
fiiltenenhua, eftà de continoem toda a parte , com real

afsiftencia de fua diuindade, &: com a humanidade todas

as, vezes que lhe parece neceílario,& afsi pode fazer
, que

qualquer corpo, importando, fendo hum sò efteja num
mefmo, inftante em diuçrfos, lugaresj.nada he impofsiuei

ao poder de Deos. Quanto ao alargarem os inimigos li-

urenum hora, o que dantes em outra queriam queimar
viuo,heobra pêra nòsmarauilhofa,pois nunquaoanimo
do inimigo he tão fácil çm diíiftir da paixão,que o não feja.

mais muytas vezes arrancar pnmeyro a alma, òc acabar a

vida. O mar tê horas em quefe embrauece,os elementos

cmque armão &formaõ tormeta,mas o peyto do cõtrario

xienhua tem em q aquiete.Com tudojhe peraDeos tão fá-

cil tornarem bonãça hua,& outra maneyra de bra.ueza,&

tormeta,como he ao veto norte efcouar,&: limpar oCco,
téqnédo tamanho da reíta deixe nuué.Embrauefe/te Fa-

raó Rey do Egypto,contra o ppuoHifraelitico , àc Deos
deixao empolar nafuriajfazmais, quedàizéçãoaMoyfes

com q lhe falle,& firua d e mais vento cõxrario qleuate em
mor altura as ondas,& afsi he fea a torméta,q no peito do
barba'ro fe aleuãta cõtra opouo de Deos,, efeuma, afopra,

defcõpoenfe o contrario, catra Moyíès &: os maisy&Deos
tudo vè, tudo permitte, ôc deixa ir crefeendo em mor fe-

dera: E quando vio que jà ahumana esperança ,.não dawa

remédio.
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r emcdio pêracom o tirano,mas sò moftraaa, que tudo fi-

cariacuberto debaixo da tempeftade; emtão cômfereni-

dade déíTeDeos,&: doce mente rira d'entre a fúria imiga o

pouo. E que muyro? não he mais d' antre famintos, leões ti

rar viuo à Daniel,homem de carne , &: íangue,paílo de q
mais goftão femelhantes feras?Quenos efpantamos,quã-

do a tè os cordéis que manearauão os três moços hebre-

es,fahirãodofogo tão inteiros como feaflama osfifefle,&:

afsi mais faiífem os três mininos, do forno ardente, fem q
nem achamufcocheiraíTcm. Qiiemviraa Hicrusalé po-

rta em cerco por Sehecherib feu cótrario,com tãocupio-

fo,& innumerauel exercito, que parecia não poderia auer

pêra onumerodafoldadefca campo quando fe ou uefleni

de porem ordem, mas sò então cabina,quando como cx

amed^belhashusfoldados pêra outros fe chçgafsé,&:afsi

fe apinhoaíTem ; E dentro da Cidade não auer fenão que
choraíTe,& quem comojudeo tem eíTe>tirado hííEzechias

queporfanto eraforro dotemor(ossãtossò a Deos o de-

uem. ) Sempre fe daqui julgara, q a Cidade iria nas vnhas

de Senacherib,como pintão nas do Bilhafrejmas Deos co

mofe todo aquclle innumerauel bando de imigos, foíleo

de €odornizes,que em algú tempo cajo no deferto em far-

tura dosHifrraelitas,ou como diziamos,enxamesde abe-

lhas,queeftauão formando fauos,dc que o dono tiraíTe co

pijpfo nieljou as aues, que os Romanos diziam auia denú-
ciadòrasdepaz;efta3com fartura^ com bonança,meteo
Deos em Hierusalem com ocercodofoberboSenache-
rib,fcruindoíTeaindao Senhor,peraiíTo a tèdoscaualloi

do exercito , quando parece que mais eftrago faziam nos

campos da Cidade , queaeftetempoçftauão com cearas

de pão jà afezoadas; porque quando o cauallo eftaua corri

as mãos trilhando,pizando ochão , &eígrauatando com
bdofa colora a terra,cntao fazia o que o laurador cõ o ara

Aa 3 do,
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do,&quãdo outros porantre o pão andauao ao toque da
Caxa &tãbor,arremeíTadosdos cauJleiros fazcdo chaças,
cometendo carreiras à maneira dofameãdorlançauão à
terra laurada,o grão , que cahiadas efpigas,que ellaspor
cftaré maduras de fi boamente odefpidião, demodo que
quando foy o anno feguinte a Cidade Hierufalem colheo
defcuscãpos fermofanouidadedepão, queos caualeiros
íeus cõtrarios quâdo mais lho querião deftruir,lhos famea
rão, &afsim não ha inimigo, que quando Deos quer nos
nãoíirua de amigo, némal queellenos não poíTa tornar
cm bcm,néinfortunio,dequeo tal Senhor nosnãopof-
laliurar.Importa fabermolograngearpera queajaporbe
queremos em tudo foecorer.

Outro marauilhofofuccefso.

Amos cõtinuando eõ as marauilhas,quea Senhora
obrou no tépo do padre frey ThomejA feguinte e*

ítà nefta maneyra eferito.Aos vinte dias do mes deAgofto

de nouéta &noue,veio a efta cafa da Virgé da Luz , hú íor-

ge Dalbuquerque, cm hua cadeira,como muitas vezes vi-

nha^ queixandofemedegrãdedordegargãta, me pedio

lha vntafe cõ o azeite da lâpada da Sra,o qeu fizpor três vc

zes,&: pello merecimeto de fua fè foy são,&: euo efercuo é

gloria de Deos,& louuor da facratifsima Virgem fua Mãy.
Ajúremos a efta marauilha outra, qticfelhefegue. Em

dez dias do mezdeSetébro,do anno defeiscétos,emhua

feguda feira veio aefta cafa daVirgé da Luz , hua Catheri-

naFernãdesmolherviuua,cõhuíeu filho moço de quinze

annos,naturaes & moradores e riba Thejo , &me deu hua
pragana de hua efpiga do tamanho dc-ftalinha,— *-

q o íbbredito feu filho por nome Ioão,trouxera détro no o

lho direito ppr efpaço dehíi mes,se auer modo, né maneira
perafelhepodertirar5&.encomédãdoíeàVirgédaLuz^&:

promettendo de vir I romaria a efta Srã, logo sé mais ou-^

^sracoufalhecaío^praganadoolho , ficado se lesão algua^
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porqcria q fora feu filho liurede tágrade rrabal lio pcllos

merecimentos deftalSrã da Luz, vinha hoie no fobredito

dia cõprirfua romaria,&:mãdou cantar húamiíTaàSrã,&:

euoefcreuoégloriadeDeos,&:louuorda VirgéfuaMãy.

Fafsthúa cojideraçaoper ocajtao dos cafosqfeVatrdtado

N Ao vamos tãto auãte cõ eftas marauilhas;mas pare-

mos húpouco não pareça,qirmos de preíTa por ellas

hejàpòllofaftioquenoscausáodc fere muytas,pois-

mercês naõ são o porque fe diz,qo muit© cõtinuado e&daff

Sépre temos fede de as receber,&poriflonííca nos feramo
lcíiofeumòrnumero,comonéao fequiofo dagoa fuamui
ta quantidade,nem ao cubiçozo de dinheiro muyto delle*

Amateria q podemos tomar pêra nos entreter na cõfiderx

ção dos milagres, qabreuiadamétcefcremosfcja,qné se-

pre o moleftar Deos cõtrabalhos a hua peflba he por dar

a feus fantos,occaíiãodagloria de nos fcrééclles bõs; may
tabé por moftrar a difcréça q ha entre as moleftias defta vi

da,&asdaoutra;qas defta admittépadrinhos,são lhes bo
as valias,rogos & orações de terceiros;o q não té os males
da outra, que os padece terá cõtra fite a mais remota ípe-

raça de algu rcmcdiomão ha làS.Louréço cõtra aflama,ná

paraq chamar húS.Ignatioq acuda ao coração q feagoni

2a,né à S.Lufia para o$ olhos,q fe atrométã,auera quebras

mas nãoS. Amar o,q as folde tudo ferão miferias ,&:ainda q
asveja&ouçaaSrãdà Luz, nãoacodiraaellas, mas auera

padecer sé auer valer.Coparão bé os sãtoshuacoufa,&ou
tra cõ abriga, &arroido,q fe armacm huapraça de muita
géte;& cõodefafio de douspera algú lugar deíèrto;q osq
arrancão na praça,&: empauoado onde ja os olhos antes q
leué dasefpadas lhemoftraõ padrinhos q lheacudiraõ af-

foutamétejà a efla cota eftoqueão,crufaõ,&talhaõ o ar,ô£

cõ liberdade rõquaõ,& defpedé feros sé ficarmos daqui te

z
Aa 4 mendo
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medo mais danoq o encheréfe de cólera. Poré dos q íe def
afiam para defpouadoaha qrecear pi/is sòfeacõpanhão da
dcíhumanidade.e por fazeré a íua cõ cruezadeixão à pai te

os valedoresraquimais ha q quererêíe eícalaurar hàqreré

Rcg.14. íesénenhu remédio matar :oqchoraua defeus dous filhos

aqlla prudéteThecuites , irenfe a pelejar ao cãpoonde fc

matarão ambos por não auer,queos aparta/Te. Deos afsi he
nefte mudo arrãeacomo em pauoado corra nos,peraq lo-

go os Tantos chegue,&: lhe pegue da efpada^por iífo núqua
fere de morte, quer tire a fazenda, quer mate o filho ,quer

fira de pefte,querdcrubecõ enfermidades, quervenhacõ
naufrágios: Sépresãoieues toques arefpeitodoq poderá
ier,fe quifera de propoíito caftigar.Ne os fatos a que o Srõ

aporbem de deferir cõfintiraõ,qelie carregue mais amão
do q faz, né de golpe mais mortal do que agora dá , como
Moyfes lhe não cõíeritio extinguiíTe o pouo Hifraelitico>

de húa ves q o pertédeo fazer cõ morte geral, hc dado aos

fantos fere aqui noííos padrinhos.Mas també haja cõfide-

rar qDeos nos té defafiado,pera o capo fegúdo diz p quar-

tel de defafio,q elle mandou por pcllo Propheta Ioel:Eu

fareijuntageral domundo, emovalíedeloíephat ,&alli

me porei á cota cõ todos .Efta cota chamaíle na eferitura

defafio de Deos;então não auerà valedores,né,a Virgé Se-

nhora noílafairà apartar a ningué da diuinajufl:iça >mas li

ureméte deixara exequtar em os mãos o rigurofo furor do
jufto luiz,£>c por iíTo a celeftiaiMãy agora faz a fua,não dei

xando nunca de íair a tomar o golpe à efpada em todos os

calos q vê fairnos a diuina juftiça ameaçando cõ ella, íeja

wo mar tornado as agoas, & ventos cõtra as embarcações;

fejanaterraamutínando cõtraafaudeosmales,aleuãtãdo

cõtra apaz a guerra,cõtra as fazédas os dãnos,cõtra a vida

a morte.E ha nifto efta troca,q ca podenos fer boa tercei-

iaiComphc^ççlçftialMãya^osfantoSíperanioirajuftiça

diuina

locl.j
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diuina auãte cõ feus cfftigos,ainda q não haja de nofTa par

te métefer taes fauores,&: efíeitos de piedade &' mifericor

dia : Que merecimento teue o outro pedinte de q ja fajã -

mos peraq a Senhora diuina lhe deíTe depois de enforcado

ávida? Qual cegomereceonunquaaviftaqamefmareal
Senhora lhe cõcedeo em hu inftante?A outra &: outro alei

jadoqdeimprouifoneftaeafafantadaluz, fcaleuantarão

sãos tinhão c5 q merecer tão repentina fuade?A miraculo

fa Senhora he a q poé de íua cafa o merefer & a mercê. Po-

ré là quando for ao rematar vitimas contas da vida, fera ao

cptrario,porqsò merecimentos próprios valerão > &: não

fanto algu ainda que feja a Virgem Senhora noíTa , que

tantohaemcoftume fauorecernos femrefpeitar omere-

cermoslhojElegantemenceo diíTeSylueftrePrictarfo^tfi

fan&i velint proprijs meritis expeníispeccato.rcm in Coe-

lum inferre,nequaquãpofsétipfo noléte, quefcosfantos

fequifeísé obrigar ameteréhu mao homédepofie davida c

terna sé ter merecimétos algús próprios, não poderão por

mais quepera iíTo fe fíntafsé entre íí. Diga o Seraphim, eu

darei os meus merecimentos de Seraphim , o Mártir,

eu darei os de meu martírio , & afsi difcurrendo pellos

Hieremitas fatos,hús que deíTem os trinta annos, viuidos

em híia lapa,outros os fetenta paíTados em jeiús, &: difci-

plinas : as donzellas purifsimas deílem todos os fruclus de

fuapureza;mais,entrea Virgem Senhoranofla na finta, òc

diga,eu quero dar todos os merecimétos de Mãy deDeos.
Auãte, diga omefmo verbo diuino encarnado, eu dou to-

dos os meus merecimétos deredéptorjdigo, íupoftaaor-

áéordinariaqDeosleua qnadadifto bailara, fe o tal pec-

cador de fua parte não poíer algua eoufa. Oque bella cifra

fica fendo onoíTo rofario, a noffa dtfciplina>o noíTo fufpi-

rarpello Ceo, chamar pellos fantos pois fendo defi pou- Abuienf*

co mais de nada, fica dado preço a tudoiííoaqfeapplica. Cr«ft<v d

Notarão álgus modernos qaotépoq Saularemeçou , ai-
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eança feguda vez aDauid,q ja obonvpaílor eftaua vertido

nas roupas do Príncipe Ionatas, Somais na foy baftàte pe-

ia fc Saul apiedar delle,auendo ao parecer rezão de lhe

ter algú refpeito, pois o via no tragede próprio filho.He

cafo notauel,q fe hu S.Paulo primeiro Hermitão^me qui

feíTe dar aquella vefte^elle^io hermo teceo das folhas da
palmeira,pera cõ cila me reparar da diuina juftiça(q pêra
ièus golpes não hamelhorfaia de malha, nem mais force

corçolote,néarncs, né peito melhor de prouadoqhehu
íílicio ) náo me valerá fe a eu quifer trazer sò como vc-

ftido de Paulo,&: náo como meu cilicio próprio, antes ca
ella fer em Paulo táo aceita a Deos, cm mim sé algúa bõ-

dade de Paulo, ficara íendo alua de padecente pêra ir ao

torméto eterno. E porqítodo o chriftão das agoas do bap-
tifmo,nãofaeveílidodas roupas de Chrííto? Emais eílas

nos nãovallé feafsi como veftidos de Chnfto,onão imitar

mos taobé na vida,da maneyra q fe efpera do bõ Chriírãó.

Não trato das crianças,qeftas como ainda não tenhão vzo

derezão,néDeos efpera dei Ics obras proprias,Chriíto lhas

fuprecõas fuás , q pêra as taes neccfsidadcs té ellc feyta

defua payxãodepofito.Inftou,béfobreo qhiamostratan

do,S. Cipriano cõ hua palauraqtrafemoscmpraticarquc

DeosnosvendeoreynodoCeo ; pois Senhor fe aísihe,

eftai pellas condições de qué vende, q não fe põem a exa-

minar amoeda q lhe dão fehepropria,fehe furtada;como

nos vos dermos difciplinas,q heo que vos pedis em preço

do Ceo,juiuns,confifsões perfeitas,comunhões denotas,

fufpiros dalma, effeitos de coração, que fe vos da, fe tudo

ifloforfeito à cuftadoutré?afsiforafeo mefmo Cipriano

não fezera diferença da veda do Ceo, &: da q fe ca faz dos

bés da terra.Os homésvédé fua fazéda pêra fazeré moeda
&:poriíTonão atétão mais qarecolhcréna, oq Deos não

faz antes elle he o q nos emprefta opreço cõ q lhe com-
pramos
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pramos oCeo,que a^fíb atirou o fantoAgoftinho,qtiãdo

diflenefte trocado feu, donafua corona du meritanoftra

remunerar, cntáopremeaferuiços noflbs quando coroa

mercês fuás. De modo que elle he o que da oferuiço quá-

do lho fazemos,&opremio,quando orecebemos. Por
iíTo quando nos Deos pede obras próprias não he pêra

acreícentar com ellas feus theíburos , mas pera ver em
nosa&osdeboavõtadeséaqual tudo o que fazemos lhe

parece fcitiço>& realmente a obra onde ella n a o entra he
poftiça;& mais quer Deos ale difto moftrar aos Anjos, ao

mundo opera qpreftamosjhonrrahe que nos faz, querq
vejãosCeos,comohahomesqpodé eftaros corétaannos

cm hua lapa mantendoífe fo de fufpiros, &: da cõuerçação

qcõ feu Deos té,&:ha que fendo de carne fe faiba auátejar

aos puros fpiritos,haqué de ca poífa alcançar por fuala-

çaotriúpho dagloria.NoquetambéDeos fica cõ credi-

to porque afsi como he honrra da noífa efclarccida prin-

cezadaluz,terafuacafafantachea deinfignias de feu po-

der, afsi he de Deos ter o Ceo à domado cõ iníignias de
fua omnipotenciajem nenhua coufa maisrefpiande, que
cm homés pizaré,as eítrellas,&: poré o pé fobre os corpos

ccleftes,{obindoao cume detodos por cima dos Anjospol
lomereceré-,heoqvioIofephfonhãdo.Achouíle elle figa

rado é hu molho, ou pauca de trigo,&: feu Pay, & Mãy & ir

mãos reprezetados no Sol,na Lua,nas eítrellas, ôc cõtudo
oaquéfigurauao molho de trigo, era o q eftaua íbbre to-

dos aleuãtado,& os dous planetas Sol,&Lua,cõ mais do-
ze eftrelas abaixo delleicomo fogeitas,porq efte heDeos,q
quãdo quer fabealeuãtar,&: por apalha fobre o Sol,a terra

fobre oCeo,o corpo fobre opurofpirito, como os homés
fobre os Anjos. ExaquioJ^éqS. Agoftinho, achou ávida
humana,podermonos nella habilitar pera podermosdefta
maneira triumphar fobre o celefte, onde entra bem outra

diferença
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diferença que ha nos males que fe ca padeíTem,dos outros

que la ha no outro mundo,que os deita vida ferue aDeos
cotnoaoouriues oboril, como ao pintor o pincel,comoo
inftromento a todo o official, pêra hu laurar ajoia , outro

fazer a.pintura, &c os outros aquillo que profeíTam em tua

arte,porque Deos aísi também com as moleftias,quc per-

itíittc termos, com os males que ha porbem foframos , cõ
os infortúnios que comfentc fobreuenham, nos faz ,&
obra>lauar, & aperfeiçoa, com a policia diuida às figuras

que fe ham de por na gloria.Ver a hum efeul tor ou imagi-

nário, quando pretende fazer húa figura bem talhada,quc

princípios toma tão defuiados do fim, porquejà pr imey-

ramente toma hu pedaço de madeyro ;quc tem de ver o
toíco lenho com a Imagem que fe pretéde,fazer pollida?

Tomimais emhiíamáo hu formão grándc&maço na ou
trajqquer dizer efta pufturaé hu homé,q quer laurarhúa

idea qlheo entédimeto forma?Ex começa adesbaftar po-

do ao paoo ferroa quãto mais vay tirando delie, tanto o

troco vay deixado de íèr cepo,&: parecédo figura femelhã

te às viuasjjàlheda cabeça jàolhos,téq indo faindohúas

íeyções aspos outras na falta dos cauacos, qoferro laurá

do laça fora do madciro,fica almagé detudo perfeita. Efte

heDeosqcõgoípefara,forma,êaefaz;cõ tirar de nós poé,

com desfazer faz, com desbaftar obra pollido. Quem afsi

mais viros princípios,que Deos toma pêra fizer hu ho-

me,que hade leuarpera agloria,parecerlhehaqueDeo$

erra no modo,porque fe arma cõtra elle,& nuca dclle tira

o ferro, ora lhe corta as ocaíiõesdegofto , ora o magoa
com trabalhos, fehe rico desíalcalhe a fazenda» fehe no-

bre de generaoo trazédoo como efpurio, que não té mais

caía,que osalpenderes dos hofpitaes, némais pay nater-

ra, queo que lheda voluntariamente aefrrçola; em tudo

o corta, òc de tudo o decota. Mas ao fim nos achamos,

que
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quenenhã deites golpes foy dado (cm muyto entereíie

do que o fofria, porque dellesfahio feyro comojoiaato-

quedeburil,como Imagéà torça do formão rcomopedra
lauradaagoipe do picão,a trato defcoparo i Sc avzadef-

coda.A tèDeos,fe o formos cõfiderãdo vnido aefte corpo

miftico do vniuerfo não formaremos delle tarn perfeita

idea& conceito>comofe forma tirandolhe , &negãdolhe
tudo o que he criado , porque como as criaturas tenham
tanta imperfeyção em incarno níias fendo de materia,ou

trás em crefcerem, outras íentindo, outras difcorrendo,.

outras entendendo ainda que íejacomoos Anjos, perhu
a&o que fe deftingue de feu fer$&todas tendo principio,&:

todas pertendendo fim, todas reconhecendo íupperior,.

&: dependendo doutrem:todas variaueis &fucceíiuas, to-

das íendo compoíras,& cadaqual de fua maneyra,poden- -c

do fer mais do que fam,& ter mais do que tem, & afsi to-

das militando debaixo da bandeira do moui meto, peraq
comopobres> fepoflaõmouerabufcaroqlhe falta; fica.

Deos por ifto conííderadoem todas eílas couías, também'
em certa maneira perdendo de fua perfeição; a qual íe re-

cupera logo,& põem em feu fer perfeytifsimofe o formos
desfazendo de tudo dizendo, Deos não he corpo ter re-

ftc,nem €cleftial,não crefee comoplanta,não fente como
animal,nãadifcorrecomohomé,não incende cã aimper Apua «„£

feição dos Anjps>né té pnncipio»ne fincão conhece fup- °õ eft.tiáí

petior,né depende doutrem, não cabenelle mudança jSe
in

^
utX0*

i

varicdade,néadmitte compoíiçãocomo diz o Apoííolo,

porqhefimplicifsimo; né pode fer mais do q he,néfaber
mais do qfabe,né ter mais doquete,porqueheaftopuro>
&amefmaperfeyção,&:nãofofreacrecentamêto, Sr afsi

não fe pode mouer,porq nadalhe falta.,& em todo o lugar

eftá prefente*a grandeza de feus attnbutos heíegundoa:
porporçãode luaesecia^no fer infinko>no poder omnipo.

tente>
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tente,no fabcrincomprehenciuel ,
f
eterno na duração &

árísi cm tndo o mais. Ex aqui como cortando,&deíbara-
tandoasimperfeyçõesdas creaturas, fe forma, & figura a

Imagé pefeitifsima em q fe ve Deos.., & daqui alcançamos
quato importa aos fantos,negaréíTehas coufas deftavida,

furtaremífe ao mundo,retiraremíTe dos bés q não foré do
Ceo;pois fora da comunicação de tudo ifto eíla Deos , q
bufcamfummamcnteperfeitiísimo. Bem he logo q Deos
ponha em nos o ferro , ôc defbafte tudo o que he tempo-
ral, jà que ainda delleentam formamos idea maisperfei-

ta,quando mais fora de tudo o que he humano, & criado

oconfideramos . Recolhamonos ja a ftahcia donde nos

fahimos, com refponder a huaduuida, que parece ficar do

q fe diíTe. Se o pornosDeos o ferro de cortar,tãto importa

peranoffa perfeyção,como importa feralmagem ,pello

efcultor deíbaftada pêra ficar acabada;como vay Deos,&
querjuntamenteqvãoosfeus fantos,àmãoaos males pê-

ra que nos nãocorté?Deixemhosobrar,que feaperfeyção

eftaemcortar,ellesofarão como bons officiaesdiílb. So à

cnfirmidade que deixem, &" alarguem os poderes, baftara

pêra desfazer tanto cm hú home,que nem vnhas, dentes,

nem cabellos da cabeça lhe deixara. Mas nos vemos,que

os íantosandão ordinariamente em guerra c$>m a nature-

za, Sc comos infortúnios íbbre o impediremlhe feus er-

feitos,não nos cheguem. Se a natureza tira ahuhomé os

olhos,&: nace fem elles, acha logo a Senhora da Luz , que

lhos torne Sc rcftitua. Se o outro a cafo perde a vifta, acha

fantaLuzia,quelha reftitue. Seaenfirmidade desfas ,&:

gaftahíifogeyto,aMãydeDeos , osàra& recupera. Se o

mar afoga, elladefafoga,íe outro dãnoveella defuia.Como

logocílà mais a perfeição em desfazer,quc não em por, &
emfazer,&a crefentaríComoquerqaduiiidahemaiscu

riofaq forçofa^tam be ihe daremos hua tepofta a praíiuel;

&he
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&: hequeda maney^a que Deoscõ trabalhos, & co males

que permitte nos faz celeíles;afsi cõ o poder q dà aos tan-

tos, pêra desfazeré em nos algús deíTes males,os faz a el-

les gloriofos :de modo, que fe me eu faço bõ íofrendo dam,

nos,o fanto fe faz gloriofodesfazendonolos ;&: afsi cõ hus

méfmos males, como comhummefmoboril,felaurãodu-

as preciofasjoiasj huacomcrefcençadeaccidétalgloria>

outracom melhoria de merecimentos pêra ella.

Continua/se com as marmilhas >
que a Senhora ohrou

pellosannosjde t5p9.1600.ir ióoi.

C A P. VIL

T Ornemos a pegar no qdeixamos,qâifcurfosainda q
enterrópão a hiftoria,né por iffo dão rçpudeo ao pre

poííto. Hoje vinte& feisde ferébro de féis centos,veo

a efta cafa da virgé da Luz , hua Mecia gomez , natural 3c

cafadaemSamora,juntoaBeneuente, aqualpor cabo de
hua cõprida, &:prolixainfírmidade, cegou de todo, ôcno
próprio dia q entrou nefta Igreja , & iò ofreceoágloriofa

Senhora,ficou cõ vifta muy clara, de q eu fou teftemunha
& outra muyta gente queeftauaprefente, de que tirei por
teftemunhas António Ramalho,Franeifco Duarte, Am-
broíio Soares. Deixoufleaditamolher ficar nefta Igreja

hííanouena em que cadadiamandaua dizer hua mifla,&:

mepedio afizeífeaíTentar por Irmaã na confraria da Se-

nhora o que tudo efereuo em gloria de Deos>& louuor da
Virge fagrada fua Mãy,& Senhora noíla.

Tambeafsi eftáefcrito, Emomezde dezebro de 6*00.

-

andando doente Dona Frãcifca,molher de IoãoGuomez
Sarão,morandoemafuaquinta de telheiras „cõ grandes

dores de garganta
;
& inchação , não podendo leuar porá

baixfc



Línro terceiro^

baixo coufa a!gua,acfla Virgem da ^uz > a trouxerao em
romaria a cila cafa,Ôdogo que fe ofrecco,cfcarrou dous pe
dacinhos de carnecõalguíangue,8dícou cobrado íàu de;

mãdou cantar huamifla, &eu por feedo milagre oefcre-

uo 3 pcragloria de Deos, & da mefma Senhora.

Como lançou o demonio^le dous endemoninhados,

C A P. VIII.

TRagamoso infernal imigo ao corro, ateremos à co-

ta de ouer doutrem«apcrtado,o paflarcmpo,que ellc

ínuentouaoshomés , de verem com fàidas tomadas
garrocharhum touro : Efaberafe hc bom folgar aper-

tar defta maneira com ávida. Aos vinte de Agofto, erahu
domingo dia de S.Bernardo às fete horas da menhaã, en-

trou na fanta Igreja da Senhora , húa grande chufma de

gente, q fez apertada de que otiue faircm grittos,como fe

ouuera azáfama fobre o tomar lugares pêra o efpe&aculo,

que auia de fer.Veio logo hú magotte de peíToas , q trazia

antreíi da Cidade de Lisboa ,húa moça,emquéo demo-
niocomojà em cafa própria moraua auia annos. Hàfe ellc

cõ as almasxomo cõ dinheiro o auaréto,queauendooàs

mãos ; não hàpoderenlho depois tirar das vnhas. Tan-

to q a moça entrou na Igreja forão grandes os accidétes q
teucmão tci fe pello demónio defmaiar à vifta da Imagem

fan ca com que o auia de auer: fe pel lo imigo qu erer vingar

febemdaquellc miferauel fojeito antes que fe defpefliíTe

dcllcivendo jà opouco q lhe reftaua pêra perder a poííe, q
então fe emprega mais a chama na vella>quando jà té me-

nos della:&: também he lanço de contrario , quando não

pode íair com afua,trahalharqueaomenos o com quem

o ha não fique folgado,nem de todo com ganho,auendo q
iíto
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fio he do mal o menos,fofle peítaquefoíre,a pobre mo-
ça tinha por momentos mil deímaios, &: erueis accidétcs.

Mandoulhe o padre famchriftão logo dizer huamiflàa-

que a endemoninhada efteue com muyto trabalho dos

-que atinhãojque como cal a£to era de Anjos, náo era mui-

to q odemonio fe quifeffe ver fora delle, pois o maonáo
íabe aturar entre bõs. E ao tempo que o Sacerdote ale-

uantou afagrada hoftia,entron em outro accidentc,de que

fie ou a moça à maneira de morta com cor perdida, olhos

em aluo, bocatrocida, vnhas negras, taíto frio, de modo
que fe cuidou arrancara a alma, & o demónio lhe deixara

o corpo; que como lhe elle não fente alma,delle não cu-

ramais 5doquenòspella eftalagem, depois que delia nos

faimos. E o cafo não foy fe não que o demónio vio que o

apertauãopello Sacrifício, ôcarrapofoufe peraqueaué-

doopor morto,afsi o faz orapofo,o deixaflem;&elhe fá-

cil vzar de manhas como quer que viuc diíTo , à maneira

do outro com tregeitos ; com tudo porque onde fam or-

dinários enganos , he piquiçe cuidar que poderá algíía

hora auer verdade,que não feia fingida: cahirão todos íer

falfa aquella repreíétaçaõde morte:E afsifoyfeàmoçao

Padre frey Innocencio Machado, &pegandolhe do braço
diífeemvos alta : Demónio eu tedefconjurodapaitede
Deos,q te faias defta criatura fua.Não foube o perro mais

difsjmular,que com Deos nãofe zomba: Delírio logo co-

mo íentido da defeonjuraçam ao pè,&:àmão:ja fe menea a

indemoninhada,ja falia &: dàílnaes devida: Sam muytas
ascoufasquedizeontraos quealliotroxerão-,efteheo de
monio que qtiando há húa boca por fua,defpeia tanto por
ella'que parece vaza o inferno, eftauapreíentehua Do-
mingas Franfcica tia damefma moça, contra quem indi-

reitou particularmente oimigo, òc começou aquerer to-

car matérias indecentes à quelle Jugar fagrado , atalha a

Eb ifto
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ifto o padre frey Innoçencia tornando com mais detcrmi

naçam,que toda òí com ainda pedras,he neccfíario ter cõ
tra hum cam que ladra,&: dizlhe como a gozo; fus da par-

te daquella ScnhoradaLuz,quelogotcvas deita criatu-

ra de Deos , & deixes final de como mais não às de tornar

a clla,nifto poenfe todos os prefentes a chamar polia mef
ma Senhora, &: repentinamente dáamoça hum grande
efearro, ôc com elle lançou forahum grande alfenete , que
o padre famchriftam arrecadou, 6z efta pregado no aíTen-

to do milagre, que tenho em meu poder, &: amoça ficou

logomiraculofamentc tam diferente do que era em po-
der do demónio , que pella muyta faude em que moftrou
ficar,daua o Ceo feguro de não tornar o demónio a ellapo

is quando afsi tam perfeitamente refez o que o demónio
desbaratara,não erapera lho tornar ameter outra vez nas

mãos.
As pos efta maraui lha cítà logo hnm cafo cícrito na for-

ma feguinte. Huas finco irmaãsnafcidas cm aVilladeGui
marães , quepor occaíiam fe hauiam vindo com fcuPay
pera a Cidade de Lisboa,ondc ao tempo prezente eítauãa

quatro delias caíadas>& a vitima folteira pofta com ama,,

pornome Maria Dorta, freguefia de Saneio EftcuamDal-
fama,na rua da regueira. Sendo o Pay morto do mal da
pede de que Deos nos liure,&: guarde. Efta por nome Ca-
therina por mais de hum anno, diziam que falaua em ella

íeu próprio Pay, &: que não ouzaua de andar sò, porque
lhe aparecia o próprio Pay: E lhe dizia muytas coufas co
finaes exteriores , que cila não entendia mouendo os bra-

ços^ acabeça,&:atromentandoa por vezes diziam as ou-

tras irmaãs , que conheciam ícr auos do que falaua ado
Payjàdefunto,&:apertando,&efconjurauclodifeíTc©que

queria, çlle pella íua boca dapaciente diíTera,que elle era

feu Pay,&: que queria que todas fuás filhas foflem prezen-

tes
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te^porquelhcquenadarhíiata!la,&rqucsòpor lhes fat-

iar auia mais dehum anno,queandaua as posífíb. O que
logo com diligencia foram juntas em hua quarta feira

do mes de Outubro , de mil í eiscentos. E diíferam todas

que eílando juntas cilas , & outras peíToas da vizinhan-

ça, ellediflera pella boca da paciente eu fou voflb Pay,

por nome Ey tor Fernandes , fuy cafado com vofla May,
por nome Margaidanes, &d'antrambos ouueraos de li-

gitimo Matrimonio minha filha Maria, queeíla premen-

te mais velha, & Margaida minha fiíha fegunda ,& Inês

minha filha terceira , òc Pellonia minha filha quarta,

&c Catherina minha filha vítima. E oque quero de vos

todas filhas minhas he perdam ,'& <fuc me perdoeis cada-

hua de vos o feu quinhão , que lhe vinha dehuma pouca
de fazenda , que por minha negligencia deixei perder na
terra , depois quede là vim com vofco fendo meninas,

&voíTaMãy jà defunta. Elias todas commuytas la-

grimas, que chorauam ouuindoifto difíeram com feus

mandos lhe perdoauam tudo, fepaíTaua afsina verdade

como ella dizia , diíTe mais que elle gaftara a fazenda mal,

&como nãodiuia vendendoa fem necefsidade, &pera
que foubeflem , que aquillo era verdade , ao dominguo
logo vindouro foíTem todos a noíla Senhora da Luz , &:

IhemandaíTcm dizer huma miíTa no feu altar , &: antes

que fe ella acabaífe daria o final de que não tornaria ma-

is, pois tinha alcançado oque defeiaua&: pedia, dizendo

queali fe lhe acabauam feus trabalhos , &: penas . Feífe

afsi emprezença de todos nefta cafa da Virgem da

Luz , dando a paciente hum grandifsimo grito , &:

efearrou fo
r

ra eíte alfenete, que eu com minha mão
tomei cuja grandeza moftra eftarifea.

" Bb x Eíte
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Efte cafo meemlea , porque femprc tiueos femelhantes

porapochriphos,&:porhiftoriascle paçanoyte,ou deali-

uiacaminhantes>&: o Paraphraftes Caldeo,jàpomãofo-
frer auer verdade em taes contos,expôs o verfodoPfalmo

£)o.em que Dauidfailademedosda noyte, porderepre-

fentações , que o demónio per primifsão diuina pode fa-

zer;aueriguandoque não ha virem ca as almas da outra vi

dá, òc quando haja vire, ouverfealgúacoufa, qhe foarte

&; inuençãodemuniaca,que pêra fingimento temoimigo
infernal particular mão. Porem quando por outra parte

vejo efte cafo authorizado porteftemunhas, &: o padre

frei Thome Furtado,que era a&ualmente fam chriftãafli-

ftindo a elle,,colhendo ainda pêra fi o alfenete,que fe deu
em íma]j&: eu o tenho com o aflento da maneira, que mo-
ftra a figura acima, fico doutro bordo , & digo que como

. i>ão ha entender os juízos de Deos , afsi não ha pêra que
PctrasAb- . r\ i- r 11 - t- ~
basjib. 1. ímpoíibihtarascoLuas que lhe tocao. hpor que naopa-
dc mtracu reça que ha hoje cafo,quenão.tiueíre jafemelhante Oue-
iscap.29.

nerauc.j pedrorvaram douto Abbade que foy Clumac eri-

ce y conta hú igual nos termos ao prezéte,que não efcreuo

aqui porque femelhantes matérias não fam taõ apraziueis.

d.e. ouu ir,qu efe-hajam comovilancete bem cantado de re

pitir. Milhor fera tocarem feu lugar hu pafodaefcritura

Sip c 1
d° liuro da fabedoriajque alem delhe ficar nas vezes defe-

melh inte,he curiofidade fabello.Et perfona? triftes illis ap

parentes pauorem illis preftabant. Declaram os expofito

reseftas palauras das peíToas^queforão mortas noEgypto
na primey ra praga das muitas que o Geo lhe deu em cafti-

go:,&. dizem que depois apareciam aos viuos ;;
os pães aos

filhos, os maridos às molheres,.parentes a paremtes.O quç
muyto faz pêra o cafo que contamos nos ficar parecendo
mais pofiuel.

DifputaíTc
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DlfputafsefobYe hum caforfueâconteceo*

C A P. IX.

SVcedeo nefta Igreja de nofla Senhora da Luz , hum
cafo a que só eu achei myfterio , porque o padre fatn-

chriftatn , & os mais que ouiram , nam querem feia

ofuceíTomarauilhofQ,&: afsimem no efereueram antre

os milagres da Senhora .Eu mefmo otrato de mim , por
que o vi achandometambemprefenteaelle, feia agora o
lcitorluiz, que eu proponho o fuceíTo. Aos tresdeSe-

tembro de mil feiseenros &: três,trouxe húa molher a hu
menino filho feumuy to doente, à prefen tara nofla facro

fanta Raynha da Luz> peraque como vniuerfal May del-

Ie feapiedafle. Não pertendeo a molher apertar logo

muytocomadiuina Senhora , parecequea obrigouaif-

fo o curtume que todos trazemos de aguardar horas às

coufas. Fez hunia camilha à criança junto à grade da
parte de fora bem defronte do altar mor, onde eftaadi-

iiinalmagem,^: pertendia eftar de vagar, não porque fou

befle que a celeftial Raynha dilataua defpachos , &: a eíla

conta ]à fe encomendaua à paeiencia,&: armaua pêra ella,'

ámaneyradoqueca fazem requerentes, Ipememquelhe
pez, mas porque como os que negoceam com o Ceo não
fazem defpezas,dauafelhe pouco gaftar nclles mais ou
menos dias, quea cortefeenfada ,hesòporqucgafta , òc

não dà,pede&: não paga,condiçarn de terras grandes.Em
fimpaíTados quatro dias, que era vcípora daNatiuidadc
da Senhora, feita própria da cafa , a Mãy da criança íc

determinou a padircom inftancia à miraculofa Senhora,
© que pertcndiaha ver delia , vioeftar agrade aberta , to-

ma ofilho nos braços vay andando pêra o altardadiuina

Bb 3 Imagem
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Imagem da Luz , & mais chorando qpc falando lho a pre-

zcnta;gaftou nifto tcrrtpo,tè que tirando os olhos da Ima-

gem , baixandoos ao filho o acha morto em feus braços.

tJ|g.f*.i o que efta molher fez de cifremos , foy toda a caufade

fe mudar o cafo de efpantofo em compafsiuo; que fe

Anna molher de Elcana,por auer filhos fez os eftremos,q

Ely Sacerdote julgou por de molher, que bebera bem Òc

não íora agoa, como os não faria huma mãy, cem per-

der hum depois de oter > mas contudo não iam taes eftrc

mos de confideraçam
,
pêra gente que entende , acham

quehe ifto ma manha, que coníigo traz o fer mulheril,

òc bé fe vepois haalgumas que o q fazem por huma por-

çolana que lhe qnebra , fizeram por hum olho fe o per-

deram i
por iflb não nos façam as lagrimas fobejas da

mãy ,diuirtir da confidcraçam que merece o cafo, que a

conteceo ao filho. Aguora direi delle o queentendo, pê-

ra que arezam com que lhe chamo marauilhofo,fe iulge fe

he de fundamento. lá primeiramente aquella morte

foy concedida àmaneyra de mercê, porque fèdeu,quan-

do mais com lagrimas fe pedia beneuolencia,& miferi-

cordiaàmãy delia , &: lagrimas não merecem tam pou-

co pêra como Ceo, que fe deíleporellas morte, que não

foííe ptemic;eo fer repentinanam lhe tira a bonde de, 3c

prezam por onde deixe de fer particular mercê , pois

como o fogeito que morria era innocen te , criança de do -

us annos , não era a morte das que ca chamamos jm-

prouifas., &as quefe deuem temer por ferem repehti-

nas, que como diflefanto Agoftinho,nam ha morte fu-

bita,nem improuifaperao juílo Sc innocente; nam hc
fubita > porque fempre a efpera,& onde haefperarnuft

fVét^ ih qua molefta a prsça * antes adilaçam , he que aflige;

nem lheheimprouilla porque fempre anda com contas

fbytte 9& apreftado pêra todaa hora que o chanfrem,
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perafe por à jornada da outra vida. Etafsi,cíomoeIe-

gentemente trata Gregório Niccno , ficasò a refpeito ^"0***"

do mao toda a morte fendo fubita&; improuifa, por que tu,

por tarde que lhe venha fempre cudatjuehetemporaá,

&:porauizado que feia pêra ella 3fempre acha, que lhe
4

tomaram o tempo de fuás contas , & afsi fica que ama píaím »5?

morte so pêra mãos íejcz. Tenho mais pormim o cu- cacoram*

to de Santo Ambrofio ,queaprimeyra merceque Deos ?ctimiu >

fizera ,ao primeiro amigo cj teue depois do pe£cado> íoy

concederlhe,por porticularpromifamfua,a morte co-

mo todos fabemos de Abel , primeyro innocentÊ de-

pois da culpa , primeyro morto de pois delia ;&: ao con-
trario o primeyro caftigo que o Senhor deu nefte rnefmov

tempo ao feu primeyro inimigo Cain, foy hurna vida.

larga j &: colhece bem o ferlhe dada em caftigo , de co-
mo lhe Deos fegurou nam morreria cedo ; cudou o tri-

fte penetenciado , que como o Deos deiraua de fi tudo

fe armaria contra elle , &:não ririahum momento de vi-

da& cudou bem > porque como eàhum homem que vi-

ueda priuança, quando chegaafer desfauorecido po-

de tê dos moços da ruâ fugir lhe não atirem, afsi fora*

que tudo íe fe leuantaria contra Cain como elle timia

fofTejíclhe Deos não fegurara, que ningue o mataria, por
quanta as forças da cétençadadacõtra clleforani: Cain
por mao,viuia , & nao morra. Peraquche mais^ouçaíe

quem motreo,oque diz a quem ca viue. Foy afsi, que
Samuel tornou da outra vidaápparecerdia»tc deSauljSc

vendo elle a hi prezente Apitonifa, que o trouxera per al-

terna euindoniíropermifsãodiuina,virafte^
Gomohoméfentido:molherporqmeinquietafte,? 5^eftahe

averdade,qfoamorte boa fabe fazer acama rçriq huapef-

foa deícãce.O meninoinnocetecomo feiq vos oftéde que

jiáojulga por mercê da Srá diuina voífa morte .Como vos

Bb 4 agraua
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agrauaquema chora,àmaneyradeé!efaccrtada fortc.He

mao lanço de ventura receberdes a morte cm tenrro fo-

geiro, &: nos braços daMãy ífe melhorar citado h e moriuo

de dor> bem he que a tenha quem qnerendouos bé>&: ten -

douos entre feus braços yos deixou ir.Mas o cafo he que o
amor que ca temos à vida , he cego pêra poder julgar dos,

ganhos» que vos coube da vofla morte. Eu fico quefeefta

criança íe reftituira à Mãy em preço de fuás lagrimas , que
i.reg.c.o como outro Samuel dilTera:molher,não me fofte Mãy. Pe

raque me inquietaíle ? não empregares antes voífas lagri-

mas em miftura de louuores,que deíTés àceleftial Raynha
porque me leuou donde não hà perigos,antcs q'ue eu che-

gafle a fintillos? que milagre lhe pedié s fizeíTe em mim? de
mcdarfaude?E entam quémeauiadeafegurardosoanos,

que febre vem aos que na idade crecem í Que fabeis May
que fim teria fe eu mais viuera?Ponde,pondehúainfigni*a

da vida antre outras de milagres, que eftáo neftacafa fan-

íta da luz pendu radas, peraq fe veja como. morrer eu neíla

idade» foy pera mim amefma mercê* que foy pêra o cega
a vifta , pêra o morto a vida, pêra o manco os pees, pêra a
aleijad o mãos.Diguãonie os apayxonados da vida tempo-
ial,que com ellcs o quero auer.Se hu capitão pode cõ hõr-
ra do foIdado,darlhe no campada batalha a inftanciama
is fegura>&: donde fique refguardado do impero cótrario»

quando for ao dar batalha»nãohe mercê grande q lhe faz?

pello menos moftra zelo de fua vida»Aparelho nos dà a ef

çriturafagrada» pêra logo aqui formarmos hu exercito ç
que façamos a mefma fcmelhança.Ià no capitolo fexto de
Iob,nos a pantao acampo^ dis quchetodaaterrajafol-

dadefcanosdaemhu'ugardeNehemiasPropheta,&:nã©

he de Anjos » de Caldeos , nem da gente hebreajmas fam
pí^.* trabalhos aflições % &c miferias da vidajporem aduirtafle q

comofe vcftiram armas >
pofcflem cerco, deffem bataria

aífi
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aífi falia delles o Prop1heta;&: Iob como fe cllesimpunha-

rãolançajhechamounoutrolugarpiqueiros, oulãçasde

Deos aquando quis noutra parte dizer qucmalcs o atro lob.to:

mentouão,diíTequeo guerreariam porque vzou do termo **°* l *l

militãt in me. De modo,queatcrrahehu campo em que
trabalhos,miferias,& infurtnnios cftam fempre batalhan-

do contrários. £ bem feve porque não ha ninguém que
não entre nayida promercndoíTe íaude,dofpoíifam>annos

prolongados, & quando vem ao cabodehumanno, hus

apparccem gotozos,outros manços,cegos outtos,&: com
mil iníirmidades,a outros achamos feridos , outros mor-
tos,he laftima ver oque por fim de tam breue tempo fe ve;

osfilhosíemPay,amolher femmarido,o amigo morto>ô£

finalmente tudo ou quaíi desbaratado.Quemcaufouifto*

Condiçoens &miferiasdavida,que cõtranos guerream.

Aqui fe defacredita hoMónarcha morrendo como opião,

aqui o esforçado perigando como o fraco , quem ve ifto

fempre cudo dirá comigo, que a Senhora da Luz fez mer-
cê grande &: notauel milagre, em tirar izento de mas mor
tes,rifcos grandes, infi!icesfucceílbs,que ha nefte bellico

fo campo da terra, a hua creatura leuandoa com toda ai*-

reputaçam de innocente,poupada fem em nada fer arriC

cada,O menino outra vez ditofo. Poderá algué dizer que
Deos , que afsi ocolheoem verde via não fe poderia dou-
tra maneira faluar,&: em parte defcreditohe de hfla crea-

tura não ter outro valhacouto pêra fe faluar , mais que o
fer criança* A ifto não rcfpondo porque fam coufas to-

cantes ao diuino concelho , donde fe não fabe fe não o>

que fereuella. ReferueíTe efte fegredo pêra o diaent que
fc ham de defeubrir outros , que também nos hoie não
fabemos oporque criando Deos Adam , Senhor& Prín-

cipe do vniucrío lhe negaíTe coufa de tam leue coníidc-

raçam
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raçamcomohe huma macaã,tédol> por outra parte enr-

requecido com larga mão, afsi do temporal como do fpi-

ritual; não fiadelle huma aruore, &: fia todo o vniuerfo.

Nem ha atinar como hum ladram jà metido nas vnhas
de Satanás lhe efcape,fahia, &voeliure téíe ir meter an-
trcSeraphins-, &Iudas das abas de Chrifto, o tire o infer-

na} 1migo pêra o inferno. Samcomo diguo fegredos,

que quando fedefcobrirem os pençamentosdoshomés,
fentam fahira Deos á viftacom eftcs tanto feus,o quesò

|. &<£• íàberey dizer, que entende Deos muy bem quando, a c^ue

£*?• *• tempo fe ha de cortar a madeyra da mata , &: náo rem
necefsidade como là Salamamfez, de mandar a outrem
lhe colha os cedros neceíTarios,pera o templo. Quando
põem o ferro òc corta o velho , entam entendamos que ti-

nha fua cezam , quando ao moço entam era o tempo,,

quando à criança veolhe ao próprio, O que fupoftoeC-

pêro do leiòitorjhaja que não foy defacertada a morte»

que a criança teuenos braços da mãy, antes merectam
afsinallada que fio me louue, deobaprizar aqui por mi^

lagrç.

Curou a Senfara diuina a huma eferaua mira^

culofa meute.

C A P. X,

NAmeftranhcmos o titulo; fam finezas da chârida-

de , que a Senhora per fi cure a eferaua. Saibamos

ocôfo quehè notauel. Huma loanna moça pre-

ta , cyrçou fete annos com doces intenças do oftamago;

manda-
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mandarãona feus amos curar , mas omal era tam grande,

qucfempre lhe foram curros os remédios -, &: amedici-

na, como fe não arreua com ainfirmidade>que não feia de

ília igualha, haílecom cila muitas vezes à maneira de co-

barde,que fe vè o contrario que o defafia com efpada mais

demarca,felheacanha,dondeovulgo tomoupordiro:tar

de ou nunqua le cura o mal,quando he grande. Auiriguoa

das as contas &tomada refol ução,que oremedio não efta-

ua namedicina, apreta em tão pertendeo aucllo com a fa-

crofantaSenhoradaLuz,aquemosmales todos obtrde-

cem,pera ficar fazendo delles o meftno , que là o ou tro re- >l

guio dizia de feus eriados,que a husraandaua que foflem,

òí vinhão,outros que vieíTem,& com põtualidade vinhão,

fegundoo que niíto defpunha fua vontade. Eadeuaçam
que a enferma eferaua tomou, pêra ter por onde pe- r,^.??;

guafle da May de Deos(que os fantos não fe leuão com lhe Legenda?

pegarmos da capa,bemfe vio iífo em Samuel, mas entam
*

e ^V^'
fentem que puxamos por elles, quando ferrando nos das j»ai*.é

'boas obras os chamamos, ao que aludio o Saluador do
mundo, moftrandoqueoapertauão , quando fen tio que Luc,j.!

huamolher com viua Fè,leuemente lhe toca a roupa ) &:

era como diziamos,a deuação que a eferaua tomou , con-
tinuar os fabbadosde hííanno,à caía da diuina Princesa

da Luzjfello ella afsi,& quando foy no vitimo fabbado em
queapromeíTafeacabauadecomprir, da apre ta hú gran-

de vomito, &c lançou húa pedra do tamanho de hum ouo
de galinha. A qual pedra feem guaftou em prata , & fe

entregou ao padre frey Thome Furtado tendoa eu ao pre-

zente por curiofidade de a ver. Por fora hc parda, fe por
dentro branca , nam he tam dura que cfgarauatandoa
com hum alfenete,naodefpefladefi pò como cal. S»-

cedeo ifto no mes de Setembro , defeiscentos &hum -, &
quifera
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qulíTeracomuderaíremos como os*rnales janao conte n-

Cie. j.
tes com nos darem febres,dores de cabeça,com tirar a hus

luicui. os pès,a outros asmãos, aalgus avifta, chegam amais de
tomarem pedras contra nos. Bera fe queixaua difto Cicc-
kq, aquellequechamamosfroldalingoalatina , & quaíi

pellas mefmas pallauras faz os queixumes em huadas fuás

Tofculanas. Nem pode fer mais o encarecimento da von-
tade com que males nos perfcguem,quedizerfe nos che-

gam às entranhas com as pedras j & com tudo auemonos
decfpantar de fe acharem, jà pedras metidas dentro do
corpo de amores , &: do que contam outros , cobras viuas

dentro de pedras , &não de fe acharem pedras metidas

PHn.li.ió. dentro das entranhas de homens -, porque o que nas ou-
* aiV ,0 trás coufas he prodígio, no homem, como for mal, he or-

' dinario. Em Megara dis PIírío , efteue por muyto tem-

po hum carualho , que vindo-he ofeu dia de lhe po-

rem o machado Jhe acharam dentro , quando foy ao fen-

deremno, murriões,& peitos d' armas 5 retiraíle logo o

que cortaua leuadodo efpanto. E trocando em nouas

a lenha, que fora fazer ao mato, entra com as do cafo

na Cidade. Toda fe amotinou, afsi por pagar nifto o

tributo ànouidadc, como por acharem era comprido,

o feu antigo oráculo de Apollo , dizia elle que quando
hííaaruorc criaííe armas, Megara fe deftruiria. Eu não te-

nho ho cafo do carualho por verdadeiro, antes por impo-

fiuel,masfam tam ferras mas nouas, quctèimpoííbiiida-

des as a feguram,&: antes ellas íe cumprirão, que faltarem

nouas mas. Porem dado que foíle verdadeyro , mais

,. . foy o que fe vio ia dentro de homens
,
porque mon-

cap.ro. ítrosviuos pariram , cobras lançaram , cinta vomita-

ram , 6c mais por nam fer nouidade em corpos hu-

manos , nunqua difto ouue oráculo com funda-

mento de pródigo -, ôc afsi nos não fazemos ao pre-

fente
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íente milagre da efcraua criar no eftamago a pedra, pêra

mais miferiasfomos,mas olançalla defconfiandojàdeíeu

remédio amcdecina,& fer na quella hora, & tempo em q
fe aeabaua a deuaçam , que fizera por vitimo remédio de

feu mal. E noteffe pois ferue ao cafo , ficar logo a ef-

craua depois de lançar a pedra em roda a fua pofle de fau-

de, que as armas com que o Ceo afinalla fuás obras , fam
odeferemperfeitifsimas. Tragamos aqui peroccafiam de-

fte milagre , &: de algus outros , que a diuina Senhora da

Luz obrou,tirando pedras d^lguaspeíloas^iuaamigtiir

dade,que poílo que fupreftifi©fa,&vã nos pode dar mate
riade húa pia concideraçam , & ficara à belhanão fendo

sòaquede tudo tire mel. Foyocafo que NumaPonpilio ^u,(í *
.

pertendeo,como fez,demarcar as* terras do pouo Roma- La&ít.de

no , afsi as que tccauam ao Senado , coma as das peílbas ^/
f
*/"f

,W-
i 11 tit • . if. OiraW.íai;

particulares, eraellemny zelador da paz, &quis ballizar rieníe de

as fazendasjôc dar acadahú o feu, porque parece hiaacobi &p&tá*

ça d' algus lançando o pê alem da mão>&: eftendendofle ao
que não era feu,temellaifto,que quer também ho dos vi-

zinhos,&por ella fe pode dizer, que folga de meter amaõ
emmuytos pratos 5 Como o intento de NumaPonpilio,
era tirar da republica demandas, lauoura dequeviuem.
julgadores, poriífoouuequc aurígoandoíle o das partes,

ficando cada hu com ofeu, eftaua ararz de todas arranca-
da,que comodiífe S.Chrifoftomo, todaaperfiahè fobre
meu & teu , aquelle chama frigidum verbum , lingoagem
fria falta de amor, & de toda a piedadeJE pêra ficar inmo-
íauel>oque fe nefte particular fifeífe-,deti o Gentio Roma
íio, em húa traça infernal, que certo eumemaratiilho de
bons inteníosjtomarem tal meopera fuaexecuçam ,mas
cm fim,apeíToaaque aFêdiuina não alumia,não pode dar
muytos paços,fem que logo não desbarre^fedeípenhe.
Ordenou com que apedra que demarcaua as terrasioíTe

tida,
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tida & adorada por Deos,pera que*obrandolhe todos rcí

peytOjtemoi-j&reucrenciade coufadiuina, ninguemou-
faíle alhe por amãopcraamudar dcfeu lugar; & ex hua
pedra feira Deos do pouo Romano; chamauafe o deos
marco 3tâm refpeitada que como ca aucmos a hum por fa-

crilcgo>fe com animo prefano & danado > trata as coufas

fagradas>afsiocra oquepunhaamàona pedra pêra atirar

dõde eílaua demarcado, tendo fobre tudo pena da morte
com parte da fazenda perdida , como fe pode ver na Ley
fcguinte,que antre elles foy inuiolauel.

Quifecusfaxit , <fjr tcrmlnum exarafsit,

lpfiuS) <& bouesjacrifunto.

Donde ficou em dito vulgar quando fe queria dizer de ai-

gíía coufa,que era in&ada & fagrada:guarda delia que tem
pedra. Tanto fe chamou àpoífe de íua dignidade, a pedra

dccixitac' depois de emtabolada cm Deos
,
que como notou fanto

Deicu. Agoftinho,contrao mefmo Iupiter fe leuantou( iftotem

**hís?* dignidades cm quem não nacco pêra cilas > fempre lhe

fam mais occafiamdcfe defcomedir,que de mudar condi-

ção,defeem fobrcuefer,& não defeconhecer)hanocafo

graça.Quis oRomano império meter a eftatua de Iupiter,

cm híí certo tcplo onde eftauam outros muytos deufes,

auemosdeeftar nifto queera tanto o numero dosdeofes,

que acega gentilidade adoraua que podia sò Ronha ; com
os feus fazer compotentia aos cardumes dos peixes y que

cmfitrasomar $ que não fei como os não enjoauatanta

multidam como a nos ca o faz opefeado meudo,que vem
de carregaçam ) antes de auerem de recolher a Iupiter em
o tcmplo,ouucram primeiro dos deufes ;quc cílauam den-

tro
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tro , o beneplácito pedindofclhe quifeíTem defpejar a ca-

fa,que vinha outrem ; vieram el lesa tudo fallando em to-

dos o demónio, que dauaaliccnça,fo deos marco refpon

dco,quefc não a via de tirar de íeu 1 ugar,indaquefofle pê-

ra fe dará Iupitcr,que feellequizeíle entrar, a hieftauaa

caía peraambos
}
masnãoqueefperaíFemdellefemudaíTe

do lugar emqueeftaua, perao daraoutrem. Replicaram,

lhe com rezões,rríasjà vemos , erafallarcom hua pedra.

Demodo que onde fe hua vez punha pedra , a ninguém
cralicitoporlhe maõ,nem auia querei titieíTe poder pêra

atirardefeulugar 5 ainda ca os médicos conteflam das pc-

dras,quc fe criam nos corpos humanos,fenhoreat éffe tan-

to delles,que primeiro morre oíbgeito onde a ha,do que
ellafefahiadelle. Ondcjá vemos quanto feia o poder da
diuinaSenhoradaLuz , poisafsias lança fora donde e)la

heferuida,como nos lançar podemos fora da mão , qual-

quer outra podera,fem que nenhualhefeiabaliza,oumar
co,que ella não poíTa mudar , pois não ha termo que lhe

balize feu poder,fegundo o muyto que lhe he concedido.

Eftcndamonos neítaconíideraçam tudo quanto pede
amedida da antiguidade que tocamos. Limitou Deos
hum campo às criaturas cm que viueífem , &: he o que a-

ótualmcntc oceupam todas asquefam criadas ,&c pêra

milhor ordem , paz, &: goucrno , demarcou a cada
qual fua parte. Aos Ceos coube a em que fchoie mo-
uemjàos elementos a em que fe conferuam; & aísi dif-

pfaI
,
|o

.

correndo miudamétc por todas acharemos, que eílão tão

demarcadas na forte que lhe coube, que nenhua íahe fora

de feus naturaes limites > fopena de fua ruina 6c perdas

porque Deos também zclla tanto o mátco&-baliiza, que
posatudoque no ponto que haja quereremno mudar
aucra logo perecer . demodo que fe ofogo quezefle tomar
o lugar do ar,ou o ar meterílepella eíphera da agoa , & a

terra
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terra ocupaflc outro lugar fora do çm que cila, tudo fe lo-
go acabaria porque a paz deite vniuerfo & maquina vm-
ueríal,eftáem cada coufajdas criadas, não paílar de feus li

mites.Da qui vem que por mais que o mar moítrc não ca-
ber em fi quando fe empolla

, & reprezente defcjos de faie

a terra,quando jà chega com fuás ondas as prayas, nunca
contudo veremos que pafla fora dò marco que lhe he po-
fto,ainda que fejaopiqueno efpaço queoceupa omenor
grão de fuás areas,antesquebrarà,comoameude quebra,
iiufurianos viuosrochedos,que lançar hua gota alem do
que lhe he dado por limite. O mefmohè nas outras cou-
tas, nas artes,nas feiencias, nas faculdades , todas temfua
balliza que ninguém paca. Tc a corte a põem aos trages

com fuás permaticas,os Reysadamafeus Reynos , repar-

tindoos em eftados , deuidindo tribunaes , feparando co~

marcas ;Efehoie vemos perderencehomés, heporq que-
rem paíTar os termos fora do que lhe he dado. AindaDeos
com feus fantos leua efta ordem degouerno &: prouiden-

ciayrepartindo por antre elles feus dõs,de maneiraque ca-

da hum nao tenha todos juntos , mas sò os que lhe forem
limitados quer feja como diz o Apoílolo dom de feien-

cia,querdornprophecia,querdonvde letras, quer dom de
lingoas,& aindahe mais que tè no poder que lhe commu-

iCor. i:. nica,p.era os acharmos poderofosem fazeré mercês quã-

do lhas pedirmos, lho da com feus limites, demaneyraq
hu as poílafazer em certa matéria, &outro em diferen-

. te,& deita maneira todos poliam ter nolouuoríua parte;

&: he afsi quenunca vimos S. Luzia entender nacurade
braços,nem Santo Amaro na de -olhos

;
porem a efclare-

cida Senhora,Raynhade Anjos,Mãy deDeos, tem taipo

der per particularpriuilegio,queíelhenãodemarca,nem

da limite donde parece, quequãdo a eferitura notou que

AíTuero diílera à Ravnba Hefter, íobiiTe mais pêra junto

de
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de feuthrono,erntervpo queeftauapoftaley,queningué

entrafíeondeclleeftaua, crajanamsò moftrar qnenhuã
crcatura nem ainda as mais'priuadasdeDeos,chcguauão

onde eftaSenhora punha o pe, mas que íè a alguém era da

do chegara onde Deos chega, cila era , por onde diz lo-

go o texto que a fizera o Rey cocar em íeu próprio Ce-

tro, que era somo dizerlhe , que o poder real foíleantrc

ambos de mão comua-, poriílb não ha pedra, que fejamaa:

co,queellanão poíla lançar fora , como nem algu outro

termo balliza , ou limite , que ella não paíTe com feu po-

der. Muyto chegao mal que leua hua pedra tè às entra-

nhas de huapeíToa, chega tanto que não abrangeo a me-
dicina em. fete annos,a hua que a molher de que falíamos

trazia no eílamago; mas mais chega aceleftial Raynha,
pois atira donde eítà,com a facilidade com que podemos
atirar,cõ qualquerquenamão tenhamos. Poisquequei-

ra a pedra moftrar condição emfe não querer fair da caía

lugar,ou pofto donde eíiiuer, mtiida alcãçarà logo fora a

celeílial Senhora,eom a força que lhe fará como fez fair

hua per mercê particular em António damdrade. Bem
fe ve que o não ha apedra com Iupiter , mas com hua Se-

nhora verdadeyraméte diuina,&: poderofa.Eftaua como
tocauamos António dandrade,jàcom a mortalha a cabe-

ceira, por não poder lançar hua pedra auendo féis diasq

a natureza não difíria anenhua das duas feioiintias por

onde tem euazam ò que lhe preiudica dentrojté aboca
não mandauahãa pallaura , finalmente eflaua jà acabai*

do quando de improuizofe vira decoílas , lança os bra-

ços fora da roupa,&: começa a fallar, &: dizer como que
efpertaua de grande foiao:iE s v s Virgem da Luzjefus

Virgem da Luz. Logb femmais detçnçaourinou naca-

ma,onde fc achou em pedaços hua pedra que lançou fo

bre manevra grande, que engaftados depois em prata

Ce fe

tcr,?c«
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íe vieram orTrcccrà Senhora, &: falido o fuceflb contou

que íbnharaeftaua na eafa de nofla Senhora da Luz , &:

que fentindoíTe muy aflito íe oífreceraàdiuina Imagem
& ella lhe diífera tem animo,que nâo he nada, & de pura

alegria efpertara. Sc formos auante acharemos que An-
tónio Zuzarte,cfteue também tam ido deita vida porre-

2am doutra pedra , como elle depôs no teftemunho que

deu da mercê , que a Senhora lhe fez , & tanto que cha-

mou por ella, logo a lançou fora com repentina melho-

ria. António Lopes da Palma,lugar vizinho a efta fanta ca

fa viuohe,ellepodedizeréquantosaccidentes femelhã-

tes,lhefoymarauilhofaamãy depiedade,dehúíbueute-

ltemunha,que foy tam grande que parece o tinha a mor-

te com a pedra que não lançaua,de marcado por da outra

vidajporquenenhús finaes tinha de viuo, mas como a Se-

nhora diuina não tenha termo em nos focorrer , afsi não

parou no marco, &: balliza que tinha pofto a morte, mas

com império de Senhora , alançou fora ficando o enfer-

mo com tam perfeira faude,como também a real Prince-

sa teminteiro>& perfeico poder pêra nolladara todos*

Tornj/se afazer menção das mtrauilhas, que a Se-

nbora da Lu^fe^antes da cradeóoo^

C A P. XI.

CHamemonos outra vezápoífedas mercês antigasr,

pêra que naoprefcreuaern nos odireito, que temos
deas recebera todoo tempoda celeílial Senhora.

A Pêro Colaço deu húa infirmidade com que os médicos

fe não fouberam determinar , como eonfta de feu mefmo
teftemunho , porque fem ter dor de cabeça ou febre , elle

fcíentia morrer fendo tam grande fua fraqueza, fobre fa-

ftio, que a mão não podia leuar à boca fem ajuda do bra-
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çoalheo.Senòs auemosde regalar outrem por S.Paulo,

bem melhorado deuiade eftar de forças ípirituacs , a ai- *.Cor,u.

imdocorpo,qiietalinfirmidade,&;fraquezapadecia;por

que o diuino Apoílolo dizia de íi,que quando mais enfer-

mo,em tam mais forte fèachauaj&não era porque a do~

ençadeixaíTedetcrcomelleacrueldade,de quevzacom
todos , que os fantos naofè querem priuiligiar dos males

porfe não izentaremdo padecer, pois cfteheo trato em
quetemfeu ganho, mas como o corpo quebrantado he
fortaleza do fpirito, achaua o diuino Apoílolo,que o táto

de moleftia que o corpo padecia, eraoquantoqueaalma
tinha de fortaleza : Porem quem como Paulo,que à for-

ça da paciência tire , como cllç tiraua.dos trabalhos def-

canço,da fraqueza esforço , das penas gloria
; que como

oeleméto do fogo he,o q das flores deftillaaagoa cheiro-

fa,afsi o animo rçziftado nos trabalhos, he o qua tira dei*

les a fúauidade de que fe a alma banha. Veo Pêro colaço

depois de largos dias de fua infirmidade,adar no que dam
os defefperados do humano remédio, que foy bufear por

feuvnico refugio a miraculofa Senhora da Luz. Exque
entra em fua cafaíânta, quando diz aos que o leuam o ti-

rem da cadeira, que quer ver fe pode ir por feu pè a offre-

cerfeàdiuina Imagem. Graças a tammiroeulofaSenhorai
Pêro Colaço, q poéospés é terra pêra ir andado, quãdoa
May de piedade lhedàfubitaméteforças,animo,rigeza,&

tá perfeita faude,q ficou parecedo o mal,q te li precedera

fò achaque dehomem, fobeiamente mimofo. Acelerace

logo nopaço Pêro colaço,&: como correndo,tudo fas ale

gria, foy bufear o altar dadiuina Imagem , Sc anteellafe

profta fatisfazendo com aftos de chriííandade, o que tam
finalado benefício pedia de reconhecimento.

Efta mercê feita a outrem, tomemos nos agora por li-

çam dada a cada qual de nòs,em que o Ceo nos eníina co

Ce x mo
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mo auemos de bu fcar a Deos, &: a feys fantos
5
não ers tropc

cidamenre,com vagares,nem defmaiando como quem fe

pode mal bullirjnão confrangendoíTeà maneira de quem
lhe cufta dar hum paço, não aiudado doutrem como
quem não pode mais , mas como a Senhora diuina leuaa

Teu altar Pêro Collaço compreçatirandolheos vagares,

com deftreza defentropecendoihe o corpo , com animo
òc esforço , enrregicendolhe a fraqueza, & ainda com ale

gria.farandoo* Notou bem o Euangelifta S* Ioam tratan

do, da mercê, que Çhriílo fizera í Samaritana conucrtcn-

doa,que o Saluadordomundoperaafazer,leapreçaratã~

to no caminho,que de cançado fe a íTentou ; E a Samari-

tana nefta coniunçao em que auia de receber o beneficio,

vinha com paço de molher que hia pêra afonte,íftoquis

dizer na palaura, venitmulieraurireaquam. De modo q
Deos vem pêra nos tanto corrédo,que chega acaníTar,cõ

parado hè nifto ao ceruo montes [éí nos himos pêra elle

como em cadeira pêra a Igreja,ou como quem vay pêra a

fonte,&: não a matar afede, que cntameu crera de nos q
corrêramos, mas como a encher quarta , que não obriga

achegar mais cedo,ou mais tardean tes a hir a paço quie-

to &; vagarofo , porque a quarta não caia &: quebre. A qui

porei hú péçamcnto meu a que defejo dar faida.Vio Eze-

chielhum carro por quem tirauam quatro animaes dife-

rentes em natureza,comofam Águia, Leam,Boy,& Ho-
mem; não fei agora fe hia ocarro feguindo ouoo da Águia,

ou oligeiro curfo doLeam,ouopaço tardo òc vagaroío do

Boy\ oufe ficaua à deferiçam , & vontade do que o home
quifefle andarjporque he de crer,que cadahum deftes ani-

maes puxaua a feu modo; a Águia auia de querer voar, o

Leam correr, o Homem hir depaceo,&: quanto ao Boy jà

yémos como iria, O que me ocorre no cafo he que o car-

ro
.•••
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ro não leuaria outra yreça mais que a que o Boy lhe podia,

dar com feu andar , porque fe a Águia quizefle dar às azas

& voar , ditinhaa o Leam que fe não atrcuia a figuilla. Se

também o Leam queria arcmcçarfle,& fazer correr ocar-

ro,ocompaçoque leuauaoHomé emfeuandar,nãoocõ-

fentia,&: feao Homem vieffe alguas vezes defeio defea-

precar mais no paço , o do Boy retardaualho com não po-

der andar tanto,& afsi todos defaiudauam a Aguia,& aiu-

dauam ao Boy. Voltemos daqui fobre nos com húa cõ

-

íideração de compayxão; vermos que cadahumdenòs te

alma & corpo,& que por refpeito dàlma podíamos Yoar,

digoauermonos ligeiramente no caminho do Ceo ,pois

cila hé de natureza mais ligeira,que as águias, òc aindama-
is forte que ofogo,peraquc quando quizedeuar também
trás fio corpo, opoflamilhor fazer do que o fogo lançar

pellos ares, aballa& o pelouro que defpedc da peçajtiifto

ha duuida ? de quantos fantos lemos, deixando jà o que a

cfcripturadizda alma fanta dos cantares , aquema força

de feu fpirito aleuantou da terra o pezado corpo?& tendo
nos mais quatro elementos de que fomos compoftos,quc

como quatro tirantes puxam por nòs à maneira dos qua-

tro animaes que tirauao pello carro,com quem tem mui
ta maneira de femelhança,poiscomolàauiadous mais li-

geiros,Aguia& Leamjcà ha dous elemétos maisfutis,Fo-

go & Ar ; là outros mais tardos &: pezados,Boy &: Home,
cà Agoa & Terra , que nãofam maisleues , & que rodos

quatro fauoreífam mais a parte do corpo,& afsi facão,que
o que podia voarão Ceo , melhor que às n.uuésa ligeira

Aguia,ande rafteiro por falta de não auer quem fauoreça,

& ajude à alma,ifto hei) que fe chora, que falta a alma de
quem a aiude deixe de voar , & ajudado o corpo de tudo
não penda,& carregue fe não pêra a terra,coufa muito con
forme a feu natural, daqui vê acharm^nos iatropecidos

Ce 3 pêra-
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pêra não correraDeos,daquioferu;irmonos deleixados,

Âoxos,remiíTos &C fracos pêra a virtude. E oacharéfemui
tos demanciraquedigãorfeChrifto &feus fatos os não Ic

uam aoCeo comfeus merccimétos,nãofc atreuemaehe
gar là rquerem como entreuados que fam leuados doutre

a Igreja,entrarem com força, & ajuda alhea em a gloria,&:

he cazo notauel,que com hu peccador conhecer de íi ta-

tá fraqueza,pera não poder dar hum paço na íaluaçam,he

peta fugir de Deos,& correr ao inferno tão Iigeiro,qquaíi

Deos lhe chega ao alcançar pêra ferrar delle & tello mão.
Mais de (inço mil annos andou Deos correndo primeiro

que tomafle o home, quando no Parayfo lhe fugio defua
Cbrift^opc graça^omo elegantemente o confidera S. Chrifoítomo,

cajTj/ '' &maisnãooalcançou,fallemosaísiaonoíTomodoafenão

por cabo de todo eíTe tempo, que foy quando emearnou.

Pois não foy certo por falta de lhe correr, que tè a vnha
de ligeiros cauallos Ih e foy no alcãee , jà pode fer que por

s t
iflblhosdeíTeDauid>dizendolànoPfalmo,qucfubiranel-

les. E deixados os cauallos ,.foy o mais feguindona ligeire-

za das nuucs,na fuhtileza dos ventos , & mais como dizia-

Joan 4 j
mosnão no alcançou fe não por cabo de finco mil annos,

&c ainda entam tomou pêra eíTe effeito o atalho do tépo

quehe oinftante em que encarnou: brauo fugir de ho-

mem,notauclfeguirde Deos. A pos quantos peccadores

andahoiecm dia Deos correndo indolhe elles fugindo?

nos quaes fora tam grande merce,hu mal que os entrope-

çera,&r atalhara os paços em que fe danam, ôchuaenfir-

midade que os afracara,& lhe abatera a fúria com que cor

rem,í:ugindo de fua íàInacam,como em outros o he dailhe

oCeoíaude > pois os feruiçosqueosbõs fazemaDeos cõ

çlla,fazem'muytas vezes os mãos com a doença,pello me-
nos aguardam apee queJo a Deos que os bufea, jà fe con-

feíTam , jàalcuantam as mãos ao Geo,queem taes peflb-

as
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asnamhe tampoucç^ que não fej a milagregrandequeo

Ceofaz.

J)e dgiias Nãos que a Senhora da Lu\ Uurou da tor-

menta,em quefe virão perdidas.

NAm feia tudo cerra, façamonos também ao mar. Sa-

iamos dabarraa fora, &:faberemos o império cou-

que areal Senhora manda òOceano que fehc gra-

de o poder que lhe fabemos ja ter na terra , mor he o coiu

que triampha das agoas marítimas, porque quanto o ele-

mento dagoa hemais impetuofo , tanto mais fica feado

maior opoder de quem o emfrea. E antes de darmos cafos

particulares namateria,façamos primeiro memoria,deco
mo efta gloriofa Raynha,hê auogada de mariantes,fazédo

difto hum particular capitolo.

Como nofía Senhora da Lu^ y
he particular âuogada

de mariantes.

C A P. XII.

QVem negara o que aqui íe propõe tratar,quando te-

do olhos,&: entrando na cafa da efclarecida Raynha
vir que a mor parte das iníignias que nella citam* são.

de mercês feitas a mareantes? Quando fe Deos quis abo-

nar,por Pay de clemencia,& piedade, pêra com os Ifraeli

tas, a elles meímos>& as boas obras que lhe fcz,tomou per

teltemunhas, fam cilas a milhor lingoagem com que hua
peíToa pode dizer de íi quem he, fem ficar dando a cuidar

que fala como fofpeito^por tanto oução olhos,jà queas o-

bras & fuás iníigniàs fam as que falão, & faberemos que a

Ce 4 efclare-
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efclarecida Senhora da Luz ,hcaeflyclla domar que fc

-

guramentelcuaaosqueatomãoporfuaguia.Queembar
cação feperdeo leuando por auogada nofia Senhora da
Luz? E que Nao.que Nauio,ou barca jà mais fe vio arri fea

do que chamando per ram piadofa mãy , não fahiíTc logo

do periguo?& eftabeneuolen,cia não henoua nacelellial

Senhora, nem pêra nos o recebermola ; antes tão antigua

que nos podem os muytos annos,que temos jà de fua pof
fe dar direito nella ,pera que a ajamos de juro perpe-
tuo , porque temos que a primeira Nao em que obrou mi-
lagre, foy a Nao Luz, anno do Senhor de 14.97. que em
boa conta fe acha , fer das primeiras que o vi&oriofo Rey
Dom Manoel deglorioía memoria mandou as partes ori-

entaes, quando degcntechriftaãpertendeo pouoar a ter-

ra, que sòtrilhaua gente infiel> & barbara, & porá fee &C

os theíburos da graça onde a natureza puferaos do ou-

ro,&buarofanto facrificio do altar onde auiaos prefu-

mes, &odiuino culto onde mais auia de riqueza pêra feu

mòr decoro;& quado flnalméte quis por na real coroa de
Portugual,as pérolas, os robins,&: diamantes do Oriente*

achou omuy catholico Rey que lhe fetruiaaorea!>animo

fo&chriftianifsimo intento mandar antre as nãos da cõ-

quifta,hua que foíle da Senhora da Luz , pois fempre ella

ainda que não fora por mais , q-ue por não limitar os ter-

mos à luz de que ellahe Senhora, daria fácil entrada na
quelas parres cm que o Sol tem o nafciméto,como parece

que deu, pois tanto qa terra foy noíTa nella fe eregeoem
leu nome hu gloriofo templo,como aleuantandolhe tro-

pheonas partes onde por feu meofe ouucram ostrium-

phos,ella o templo fituado na Cidade Goa, tem por titu-

lo a mefmainuoeação de noíTa Senhora da Luz ; ficando

defta maneira tendo ca Lisboaa gloriofa Princcza, pêra

dar boaviagetn às naosjque lança cadãHo da barra a foraj&
Goa>
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Goa,que he o porto onde vão de mandar , tendo !à a mef-

macelcftialRaynha,peraque lhas entregue fcguras.Eaíí

foy a naucgaçani da índia os ânnos , que correo por nofía

Senhora daLuz,tam fácil de fegura, comofe íêmpreven-

taraàs nãos per liftra de quem as mandaua, pêra as tornar

aucr com carga,no porto donde arrancaram com merca-

doria. Ocuftumeque então auiaemosqueembarcauaõ
por onde diíTemos quç ficauaauiagé correndo à contada

facrofanta Senhora da Luz , era virem primeiro que cm-
barcafcai , á íuafantacafa a fe entregarem a feu real em-
paro ; & defembarcando em Goa ordenarem , tanto que
punhãoo pe em terra,huadeuota procifTam,emquehião

rèa Igreja da mefma Senhora: fazendo o mefmo os que
de làvinhão tanto que defembarcauão; antes de nenhúa
outra coufa,aruorauãohua Cruzdepao,quejàtrazião fei

ta , &fcgumdoa todos fepunhãoao caminho dacafa da
gloriofa Princeza,ficando fendo à celeftial Raynha o pria

cipio & fim da viagé oriental,tendo cà,& là caía,andando

anauegação entre eftesdous termos tão fegura como ati-

da o mouirnento dos corpos cceleftes , entre os feus dous

pollos : E afsicomo oie podemos todos ferteftemunha

dcíle coftume,pois não ha tantos annos que falta, aíi opo
demos fer da profperidade que daua à nauegaçao, a inuo-

cação de noíla Senhora da Luz; E os q ainda oje nauegão
zelando o antigo cuftutume de a tomarem por guia , &:

fua vnica auegada , bem tem a experiência deitas bonan-

ças , como logo moftraremos em cafos particulares, ain-

da quecombreuidade,pornãofer molefto.

Arezaoque ouue particular pêra os ReysdePortugual,

em carregarem a nauegaçao do mar, à efta eíclarecida

Senhora da Luz , foy verem claramente que fo feu diuino

fauorjforatodaaeaufadePortugualnauegar liuremente

o Oceano, por que tanto que a gloriofa Raynhaappare-
eco
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eco no lugar em que oie eftà,logo as em barcações portu-
guezas forãonauegando ao largo, &ibuberam que couía
craemgolfarfcpello vaftodo Oceano, como fequifeílea

celeftial Senhorà,que o Rcyno eíTédcíTe Teu império por
todo o efpaço por onde o Sol eftéde fua luz , de oriente a

poente , afsi lhe deu profperas faidas , /Inaladas com quú
ftas,glorioíasvi&oriasdabarraafora, oquenão eraanres

de feu gloriofo apparcciméto, como parece das hiítorias,

porqneno tempo do Inffame Dom Henrique filho tercei

ro genito delRey Dom Ioão de gloriofà memoria;priraei-

ro deite nome emPortugual, quis fazer guerra aos infiéis,

afsi pello fanto zel lo da Fè, como polia obrigação do car-

go,que tinha de Gouernador da ordem de noíTo Senhor
i e s v Chrifto,que elRey dõDinis feu tresauo,pera fazer

guerra aos imigos de noíTaíantaFê,ordenou &nouamen
te inftituiojMandou três nauios, queem tão fe chamauão
barcas ,

quelhefoífem defcobrindoacoítaalemdo cabo

Nam, que lie diante do cabo de Guillo,obra de doze lego-

as:Eos nauios que daquellavez,&: outras foram &vieraõ

não defcobriram terra mais, que atèo cabo bojador: que
fera auan te do cabo de Nam obra de feíTenta legoas: E ali

parauão todos fem ninguém oufar de cometer a paíTagem.

dclle , porq como eftc cabo começa de incuruar aterra de

muy longe, & ao refpeito da coita que atras tinhão os nof-

íbs difeuberta boja,&lãça pêra a oleíte perto de quarenta

legoas(dondcdeftemuyto bojar lhe chamão boiador)era

pêra elles couía muynoua apartaranfedorumoqueleua

uam, & feguir ontro aloeíte de tantas legoas. Não erão cu-

ram os marinheiros coítumados a fe em golfarem no pe-

go do mar,mas toda fua nauegação era per íingranduras,

fempre à vifta de terra,leuando de contino a coita na mão
porrumo dagulha, fem laberem cortar tam largo ,quc

faluaíTem o efpaço de qualquer reíiringa que achaíTem,an

tes de qualquer feruer das ãgoas>& baixo que achauão cõ
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cibiam 3queo mar da j^ por diante era todo aparcellado, &:

que não fe podia nauegar: &r afsi fe fecontcntauãonefte

tempo os animoíbs peitos pottuguezes,com eftenderem

fuanauegaçarn pella cofia da barbaria tê o eítcreito,& fa-

zerem] emtradas &: faltos nas pouoações delia.Porem ti-

ueram termo eftes medos da nauegaçaõncapparecimé-

to,da neífa efclarecida Senhora da Luz, porque logo no
feguinteannoqappareceo reinado do Afoflb quinto:Por

tugual nauegou o difeuberto perdendo jà a vifta da terra,

engolfandoííe no pego do mar , indo conhecendo no-

uasterras , a grandeza dos mundos, que o Senhor pê-

ra nos tinha criado, òc os thefouros & riquezas,que em íi

continhaõ. Ia não auia pego quefe não nauegaífejnem ca-

bo que fe não dobraíle, tudoja cometia a paíTar o portu-

guês; E foy íeruida a diuina Senhora da Luz, dar logo a el-

Reydom AfoníTo , em principio das animofasempreías,

cj pello Oceano lhe auia deirdefcobrindo , &c cõcedédo
a tomada da Mina ("foynoanno defeu apparecimento)

que de Senhora tam liberal nãoTe podia eíperar meno s,

nas primeiras dadiuas, que minas de ouro. È já pode fer q
fe não foram as inquietações de guerra,em que c! Rey an-

dauu,nefte tempo com feus vizinhos os caftelhanos, &:

com feus Reys dom Fernando,&: dona IfabeLque metera
aeeleftial Senhora a elRey dapoíTedo Oriente; porque
cfperãças deu diífo; mas como Deos naquellas partes per

tendcíie fundar fua Igreja , não conuinha cntreguarílea

empreza a quem trazia as mãos cruentadas do fangue hu-
mano,queDeosjàlànão quis poreftemefmorcípeyto,q
Dauid entende/Te na edificação do templo: mas feahum
& outro Rey fe lhe negou femelhante honrra , não fe lhe

»egou agloriadeferéos filhos dãbos os que pufeífem em
execução os dous templos do Senhor,hueípiritual, & de

almas
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almas na quella parte Orien tal,&qutro material na opu-
lenta Cidade Hicrufalem ; &foy afsi que tomando pofle

do ReynoelRcy domloam fegundoper falecimento dei

Rcydom Afonço feuPay,mandou logo armadas & na mi
na fazer hua fortaleza , como alançar a primeira pedra da
obra,queíe auiade ir fazer &;arrema tarife na partedoOri
ente. Começão logo os mais triumphos .Ex que,no anno
de 481. lança hua armada de vinte velias Sccom ellas def-

cobre,&: toma o Reyno de Congo , & de Benij,porque íe

nos annosantesdoapparccimentoda Senhora da Luz,«|

forao os dolnffantedom Henrrique,fe tinha porgrande
ventura tomarífe hua ilha, paífarhupiquenocabo,agora
achamos que fc não contentaua a real Senhora , fc não cõ
dar Rcynos apar,auendo nos por boa cota que depois del-

ia apparecidaem menos de2jtWcf»annos , fe vioo Cetro
de Portugual leuãtado em outo Reynos,como são Sofala,

Guiloa,Malaca,Ormus,Cananor,Coulão,Congo, Benij,

aforamuytasilhas,&: outras terras também fogeitas a rre-

al coroa , gaitando Roma dozentos annos , fo em tomar
Italia,&feisccntosem dilatar feu império. Deixo ja eftc

mundo nouo terrade fanta Cruz digo, não lhe querendo
chamar Braíí l,por obedecer ao requerimento do noífo hi

ftoriadorIoãodeBayrros,queda parte deDeos faz jun-

to com queyxas contra os que não querem dcíiftirdelhc

chamarem cite nome, achando por milhor dizerem Bra-

fil,pelo paoafsi chamado que de la erazem
, q fanta Cruz

pela que neíla terra fearuorou, quandcadefcobrioPero

Cabral. E inda que parece dilatarfe Portugual tanto por

tameurtos annos, moftrou bem como a qui fc metia o fa-

uordiuinodepremeo, contudooquemaisfazo cafo ma-

rauilhofb he ,qhú Iudeuefquecidodo pouco ou nada, q
nos deuia pelo não querermos feguir em fua cegueira veo

dar aelRcy dom Ioão fegundonouas das partes do Ori-

ente
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cnte,que foy abrirlhe %s portas
>
moftralh.q o caminho por

onde nelle entrai]© vitoriofamente , fazendonos oludeu
da parte de todo aquelle gentio reftituição da quella ter-

raquepornafcernellaoSol não era fua( nãohe de cegos

aluz ) mas nofla , que como filhos de luz entramos na he-

rançade toda. Nem era bem queeftandoemportugual
a Senhora da mefma Luz , foíTem ifentasde feu Império

as terras do Sol ; antes as primeiras que lhe deílem auaíTa-

lagem. Atodos eftes bõs èc felices fuceffbs do Reyno>

&MonarchiaLufitana, podemos dar nome de metees

dagloriofaRayaha, pois com feu diurno apparecimen-

to vieram todos.Eno quetequinefta matéria temos tra-

tado, apparecemrezõesque conuencem de temerários,

os que nauegam fem inuocarem em feu fauor ,tam diuina

&marauilhofa Senhora como a da Luz , pois como ella

foffeaquedeua Portugual,oqueper nauegaçaofedefca-

brio de terras com quem cõmercea , não deue português

nenhú prefumir, fair da barra a fora & entrar no Oceano,

fem refíftar com a Senhora, quelhetemofenhorio, mas
entam fará o que deue quando antes de embarcar vier pe-

dir Jicença,ou auer o fauor deftagloriofa Raynha ,6c con-

cedido,entam elle, lhe feruira de mandado que a Senhora

celeítíallhedà,peraoOceano feu fogeito lhe obedecer,^

não vfar como liurede íua ferezajpor que em fim a Senho
rada Luz,hea eftrelado marque bem guia os que por ci-

la rumam, bem alumia aos quealeuãoporforol, moftre-

mos ifto em algus cafos particulares.

Njtofiragto em que fe V/o a TSl^áo Chuvas, zi? do di*

uino fauòr com que lhe acudio a Senhora

daLu^
CAP.
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CAP. Xlft.

ASsi cftà efcrito.No cabo de boa £fperança,aos víntô

& trcsdeMayoanno de 1560. indo aNao Chagas,
pcraalndia fe armou contrao nortehu neuoeiro,

donde em hfi inftante , fahiohu pe de vento tam furiofa-

mente.que quebrou o leme & maílros, ficando foocafco

daNao , femmaisgouernoqueoquelhedauãoas ondas,

Nefte aperto,feouuiohúa vosmuy viua& efperta,quedi

íia nofla Senhora da Luz , nofía Senhora,da Luz. Todos
logoaleuantando também avos, &: chamando pellameí-

maSenhora ,logoíupitamente fetornou ornar fcreno*

&aNao nauegou direita fem lemc,fem vellas,todo o tc-

po quefegaítouem a tornar a armar de tudo o que foy de

muyto eípanto,&: com muy ta bonança chegou a Goa, tC

a- meíma trouxeramà vinda .Em memoria deite milagre,

oie<3. delunhodei^o. vierãoaeftacafada luzcõprofif-

são todos os marinheyros da meíma Nao. CõhúaCruz
<rrande de pao ; Sc cera com que íe offereçerão a Senhora*

Cante aqui apoefia ; não o fauor que Neptuno deu no

mar a Eneas àinftancia da Mãy , mas cante o que a May
de Deosjda a filhos cometidos das agoas, ameaçados das

ondas pois ella hc,&não que quisHomcro a Sema do mar

que opafíea,& a paíigua, &a que tem deíua mão os dei-

phinsoera es por as nãos, & fazer que rirem por ellas mais

verdadeiramõce,do que o poera dis tirauão pelo coche de

Neptuno ,
quando queria paflear o mar. Vamos àNao

S. Lucas, ôífaberemos outros mais femelhantes fauores

dao-loriofa Senhora .He muy conforme atormenta q lhe

focedeo à que tcue aNao Chagas,porque fegundo parece

doaíTcnto domilagre,antesde chegara Moçambique, fe

lhe armou também nu momento húa tormenta tamim-

petuofa, que lhe retalhou as vellas , efpadaçou os maftos,

não
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não confentindo o \%nto ante fi coufa que o impediiTe ; o

Mar como feforueratodoefte vento emfipera defpoisla

caro fôlego mais furiofo,tam rijamente o auia com aNao
que duma vez lhe leuouaproa toda emclaro, exquenifto

deíapparece dos olhos de todos o remédio humano,& co

mo íe fora para de parar &: trazer o diuino; chamarãologo

todospornoíTaSenhoradaLuz; hia por capitão Duarte

de Soufa ,que tinha leuado defta cafa de noíTa Senhora hu
cirio bcntOi&rhe oprimeiro que diz noíTa Senhora da Luz
nos valha, feguirão todos a clamação , ou de precação. E
foy tão repentino o fauordamiraculoíaRaynha3comohe
ao círio de pouco apagado,& inda fumigado receber o lu

me doutra vellaaceza que fe lhe chega. Appareceo fobre

aNaohú raio como de Sol fobre maneira refplandecéte

&; fermofojà maneira de de nunciador de paz,deu aos ani

mos aflitos eftremada alegria>&: ao mar focego. Ficando

agonia paíTadasò feruindo de dar mor gofto ao prafer pre

/ente , & mais eftima a vida , que então cahimos no bem q
temos nella quando atornamos à ver fegura depois do rif-

co. Todos cahirão que a Princeza diuina viera aos rogos

dos que a.ehamauão>&:como a Senhora da Luz íeferui-

ra do lominofo raio do Sol , pêra lhe mandar diante a pro-

meter fegurança,fempre nos mores perigos appareceadi-

uina. Tirarão antre íi cem mil reis de efmola, que trouxe-

rão a efta fanta cafa,vindo todos em folemne procição.O

remate das mercês que apõtamosneftecapitulo.Sejahúa

Cruzdepao , que defronte da porta afora da Igreja,

defta efclarecida Senhora , efta aruorada em
hum pedeftralde pedra mármore bem la-

uradoj &corre em campo li-

zodamefma pedra o le

treirofeguinte,

i mo
Efla
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Efta Cruz fizerao os ofíici^s,& marinhey-

ros da Vrca fortuna , em o,ue foy Gouerna-

dor dó Francifco de Soufa>na era de 1591.

&c correrão inuyto trabalho das ilhas pêra a

terra , òc fcílhe noffa Senhora daLuz,por

quem chamarão mercê de os liurar, & tra

zer a faluamento a Lisboa.

(Projegtiejfecom mais algus naufrágios , em que a

Senhora diuinadeu bonança.

C A P. XIIII

NAucgando Eneas(proponhamos a fabu! a q nos fer

uira)pera Itália de Tróiajadeftroidajuno Raynha
dosdeuzesmétirofacanalha,&molher delupiter,

per ódios antigos fez leuantarhúa tormenta, pêra íepei'-

dernella Eneas com toda fua armada; principiouíTeoin-

tento,aleuantandolheatromenta, masnãofeconfegio o
fim,porqtieNeptuno aqué chamauão deos do mar,como
fc começou aleuantar a tempeftade , íahio do centro das

agoas efpertado doso delias,era feroz & brau o; &vindoíTe

ao cimo íentio veradefenuoltura dos ventos ,oreboliço

das ondas,a inquietação do mar,&:íertud0 perinduzimé

to da Iuno,porque zelaua elie muy to aiurifdição que tinha

nas agoas marítimas, & não queria ver outrem entrar nel-

la-,deu aípera reprençáoa dita Iuno, sopre lhe chamaria

deintremetida, viraíleaomar, &: aos ventos dalhefua re-

preçam^porfedefeomporem contra Eneas fem fua orde;

toma
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toma logo cm que peia tormenta, & tempeftade, aNao
<k£neas& feguramcnte &com bonança a leua ao porto

de Iralia. Mudando a fabula em verdade , que agrauo

faremos a Iuno, em lhe chamarmos culpais que comete-

mos contra Deos,fam as que ordinariamente aieuantanv

arormenta,ocafodoprephetaIonas odizjo peccadocotn

que fe embarcou, foy o que ordenou atempeftade em que

fe vio arnfcado o Nauio; & ainda que o mar tenha íua na-

tural braueza, fempre quando for innocente o que o na-

uegar , lhe fabera fer obediente pois as creaturas fêão s o

rebés ao homé>masà culpa. E íegundohe grande ateme-

ridade com que feembarcáoalgushomés,fazédoo carre-

gados de culpas , &:peccados fempre mais prejuyzofizc-

ràoas embarcações q às tépeftades;fe quem manda &; fe-

nhoreao Oceanoffois vos Virgem da Luz , que tendes de

Deospera iífo priuilegio) não íi quifera apiedar , leuada

mais da rezào de MáyquedeSenhoraj&he afsi que orna-

tcrnalfauordaella aquém nnrea>&:o dominiodeSoraexc

cutao no mar pêra lhe abater a fúria, quando mais fe quU
fer contra oshornssemfobcrbecer. Vem todo eftedifeur-

ífo de mandar hu papel que efta na Igreja da Senhora,pé-

dendo duma Nao piquena que diz afsL

Indo a CarauelU de Tero Marque^ com degradados

fera o Brajil^ teue rijo temporal com queeíleue

perdido Jenaofora eíla Senhora da Ln^ t

que chamando por ella lhe acoito

miraculo/a mente*

Arquivemos como a Senhora da Lttzhe vniuerfalempa-

ro,aindadaquelles que por culpas merecem defterro,qfe

Dd Deos



Liuro terceiro,

Deos a h ua fo forte de gente, &: eftaipor miinofa fiia , dçti

antigaméte fegura paflagem no mar,&quer que a mãy ato

do gen crede gente faflado mar fegura eftrada. Não pa-

remos logo na mercê que a Senhora diurna fez aos degra-

dados , vamos à que fez a outrem. Em hua taboa eft a

pintado hu naofragio , & corre hua letra defta maneira.

Efte retrato mandou trazer António Dias por fe

achar neflatormenta emiide Abril de 1607.

Em outra taboa em que tambéefta pintadahua Naofob-
fobrandoíle hà eftoutra letra.

La Não nomhrada S* Ana càpitainà dela armada de

Gupojcora cu] o Capitan general es,el Senor luan Mar
tine^ de <I(alde. EJperando alas Nãos dela índia de

Toyiugualy <sr otras partes aios n.de Setiembro , de

1587. le dioyna tormenta enelgolfo delasyeguàs,

que duro tresdias?y nos Vimos rotos los arboles como

febe neíla pintura en grandifsimo peligro,y nos enco-

mendamos a eftafanta cafd,y promitiemos eíla tabla

y Venir conella en romaria los entretenidos, que en la

ditaNao nos aliamos 15S7.

Não trataremos aqui do naofragio de Iorge Dalbuquer-

que,em que a diuina Senhora da Luz fe moftroumaraui

lhofa,por quanto fe tem eferito delle largamente} mas di-

gamos do que teue a Nao fam Simão pellosannos do Se-

©r de 6*03. eíla eferito defta maneyra.

Na era de 60 j. annostrouxerãoa eftacafade nofFa Se-

nhora
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nhoradaLuz,osinç!jaticos daNao S.Simao,hutraquetc

que prometeram a nofTa Senhora, por que todas as vellas

em hua tormenta que tiueram,fe romperam Sc os maftos

quebrarão, Scprometendocítetraquete, qfo ficou anofla

Senhora da Luz,com elle fo fizerão fua iornada,&: vieram

a faluamento, a efte tempo na caía da Senhora , òc foy de-

cota aprocifsão,queeftes deuotos fizerão, vindo todos da

Cidade defcalços, trazendo antre fi a vella ; &; fempreme
detiueraem ocafo do perigo que paíTarão,porque me in-

formei delle com rniudeza,mas bafta referir o aflento que

ficou ao fam chriftão , q como jà vamos dando fim a eíla

hiftoriadiuina,quero como quem toma porto, em colher

as vellas quefohedos que arrancam& partem deile def-

fraldalas 3c eftendellas. Também efta feito eftoutroaseto;

Na era de 603. anos, trouxerão a efta cafa de noíía Se-

nhora daLuz,huabõbaos ifídiaticos daNao famRoqua
aqualNaoemo cabodeboaEfperança,paíTou grade tor

menta quinze dias,& foy tal quearombaraoos payoisda

pimenta &entopirão as bombas, &aNao fazendo tanta

agoa,qchegouavinte &íinco palmos.Se acharão femne-
nhua efperança de remédio , por quanto as bombas como
eftauão entopidas não podião fazer a agoa,offrecerão en-

tão huaa noíla Senhora da Luz,& logo na quelle tempo
fedefentopio & numométoella fo defpejoutodaa agoa,

&: veo aNao profperamente a faluamento.

AduirtaíTe de paíTagem como quem jávay correndo

por coufas,que tormentas arrifcamas vidas,mas que não

vem delias mal às almas,pois fempre dahi tirão freuor de

efpirito,confiança do Ceo, arrependimento de culpas , fe

nos fantos &: deuação nelles ; desfalecendo tudo ifto na
bonança,porque nellafo o corpo he o que tem o melhor.

Deos efquece,deuação esfria,fe morre fo o copo reina; &:

^ísicomDeos ter poíto a comferuação do vniuerfo em
Dd z híía
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hua perpetua conformidade antre#is criaturas ; a falua-

çáo pofnola em hua bem trauada guerra dalma cõ o cor-

pojda carne com o cfpirito,da rezão fuperior,com a infe-

rior; noquefe fundou o Anjo pêra chamar de necio ao
rico auarcnto , quando o via eítar falando a alma, qui-

feíTe acompanhar o corpo em feupaíTatempo; tonto,ne-

cio,lhedizdo akooefpirito angélico , nãofabes que eftà

a faluação em hua defauença dalma com o corpo ? como
quereis obrigar à alma femeta eõ elle ao eícote.He bé diui

na acontrapoíiçáoqueS. Ambrofio faz do carro que vio

Ezachiel,comqueoSenhormandouaMoyfes ,fizeíTepe

ra íe leuar a arca do teftamento; efte manda Deos feia no-

uo por mais feguro,&: que tirem por elle duas vacas por íc

íemanimaes mancos, & feíleafsi; contudo aarcacorreo

rifco cantantes hiao fazédofeOzanáoacodira.E logo na
lemos q o carro de Ezachielcorrefle perigo cõtiraré por
elle quatro animaes tã cõtrarios como Lã,Boy & Agia,Ho
me& Leão;heo mifteriodifto,quecntamfe arifcaafabri

ca toda humana,quandoos dous tirantes quealeuam,al-

ma& corpo, fore entre fi tamquietos&bé auindos como
asduas vacas poftasahu mefm o jugo ; mas tudo ira era

paz, &fefaluara
3
fealma& corpo,foré entrefi ta cõtrarios

comoLeáo &: homérla pode fer q chamar Salamãoàma-
teriados ventos,Theíouro quefofTeem fauordeftaverda

de , porq eomocalmarianãohe bonança, mas tormenta^

fica sedo o veto pêra a embarcação outrc tato ouro, porq

lheafopranasvellas, &:dà corte as agoas,&: ordena bonã-

ça: & afsi pêra nos fica também fendo maisfauorauel a cõ

tradição. Quêdàboa viagem aos íantos,quenauegampe
ra oCeo,pellomarda vidafenão aaduerfsidadeda cõtra-

riedadedos tiranos? fam trabalhos vento que lhe feruepe

ra tomarem direita a barra da gloria, &aindaacontradie

çãopropriaque antreíitras aalmacomocorpo,heaqu.
mais
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mais faz cortar direíío,pollo apracellado mar defte mun-
do,mas bonãça nel le, he calmaria no mar,de nenhu fauor

pêra quem o nauega . Outra circunftancia quis Deos que

ouueire nas vacas,que auiam de tirar pollocarro,&: era ire

auíétes dos filhos,&: eftes ficaíTé fechados no curral.Que *

reis fenhor q va o carrofeguro & pondes a elle vac as,fenti

das?afaudade dos filhos não hadepuxar por ellas? pois fer

to eftanao irem quietas; fi vão, acode S. Bernardo,porque

lagrimas,fentimétos,dores , tormentos,nuncaarrifcarão>

antes femprecíTasmais feguraram,

fprofeguejfe com outro naofragio.

Vamos por diante nas mercês da Senhora diuina , ja q
temos delias bonança .Eftandoa&ualmétenaimpreílam

defte liuro aconteceo focorrer a Senhora da Luz miracu

loíàmenteaNao Betancor, que chegou ao porto defta

Cidade aos três de Iunho dei 61 o.& o cafo foy da manei*

ra íeguinte,áadapellosmefaiosdaNao>ema eftaforma

depalauras.

Tanto que partamos o cabo deboaEfperança, nos ve-

io híigrande temporal, o qual nos defaparelhou de leme,

òí verga; tanto que nos vimos fem gouernoqueerao le~

tne,comeíTarãologo os officiaes daNao a negocear efpa

delias pêra com cilas podermos nauegar; Elogofizerao

huaque offerecerãoanoíTa Senhora de Baluarte que efta

emMofambique,aqual cípadella tanto que a deitarão ao

mar a quebrou logo em dous pedaços; comefarãologocõ
grande prefTa á fazer mais duas ,as quaes lançauam ambas
juntas ao mar huaem nome de nofla Senhora da Luz, ou
tra em nome de fam Lourenço , com as quaes a Nao co-

meçou a gouernar principalmente com a de noíla Senho
ra , por que bertl claramente fe via que não acodiaa Nao

Dd J com
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conuanta facilidade quando talhaiAm,aefpadella de fam
Lourenço, como quando talhauam a de noífa Senhora,

porque realmente que dous homens baftauam pêra fazer

acodir anão quando talhauãoaefpadellade noífa Senho
ra,o qnão auia pêra a de fam Lourenço,q eram féis ou fete

homés a talhala & mais a nao não queria obedecer,por on
defe viobemclaroíerrailagredenoffaSenhora, &: nota-

uel fauor que nos quis dar ;ícndoafsi que eram as cfpadel-

las tamanha húacomo a outra, & tam carregadas hfia

como a outra, a qual Senhora cremos quefoy aquenos
trouxe a Portugal, prometefmolhe de em chegando ir em
prociíiam à fua cafa>coma fuacfpadclla, fiecom a efmola

que na Nao lhe tiraram , que foram ourenta mil reis , a

qual deram todos com muyta vontade , porque viram

que merecia noífa Senhora tudo ôanuyto mais pois noslU

urou detantos perigos &: trabalhos > também fez milagre

em nos ernhúa manhãaem queamanhecemos abarbados

com húa rocha muyto alta &: forte, &: cudamosqueali

foífe noífa perdiçam,porque da Nao com hua pedra fe

podia chegar a terra, &: a naohia tam efunada& direita à
rocha,quenàocudaua ja ninguém fe nao que ali fe efpe-

daçaífem todos & não efeapaflenenhu 3 Òc anaofefifeíTe

em mil migalhos & tanto que chamamos por noífa Senho
rada Luz fortemente, logo volta a nao ligeiramente a ou
tra parte , por onde vimos todos íer milagre da virgem d&
Luz.

T)ajfe relaçam das injtgnlas de milagres > que.

ha na igreja da glorio/a Senhora da

E Stoudefejofadefazeremosjà inueritario das peças*

bens & moueis , que tem a cafa defta Senhora efcl^-

recida
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recicla Raynha,que çpmo feia caía onde tantos requeren-

tes entram, & tantos faem defpachados , èc ainda haja

.tantos que delia dependam & eíperem , deuede lhe não

faltar riqueza& eftar bem de peças, faluo o mundo To pe

-

ra com efta Senhora perde o eftillo, veiamos ifto.Primei-

ramente junto a capella mor da parte de fora do arco,

eftam lançadas no cham tresrballas de pedra Hotaueisde

grandes, & duas mais pequenas ; junto a ellas efta híí pe-

daço de bomba dç nao da Jndia, & nçlla fixo h u letreiro

que diz.

Miraculofamente [aluou a Senhora da Lu^ a t^ao

Saluador,d5ma tormenta que teue no cabo de boa Ef-

-perAnca > <y tendo a nao feiío de agoa vinte palmos

de altura, num momentofeva^pu toda por húabom»
t

ha que/o atita, tanto que foy dos mareantes ojferecida

a efta Stnborada Lu^ 9 e? tiueramlogp juntamente

bonança.

Efta também huaefcotrlha de nauio comhuas letras que
correm da maneira feguinte.

%letta ejeotilbafe faluouTero Gonçalues embudtor*

tnenta^ chamando por no/ia Senhora da Lu^ y ç^ três

dias andoujobre amífma efcvtilha , miraculofamen-

te encomendandoffe /empre â Senhora.

Em parte mais fuppenor ficam em direito deftas peças

pendurados muytos corpos , braços , cabeças , Oihos,

fígados & corações tudo formado de cera , & antre i.fto

Dd 4 hua
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hõa Cruz pequena de paocõ algíííLCuriofidade laurada-

Aqui também eftà hua taboa grande chea de milagres

anugos,queao diante poremos na forma em que eftam

eferitos. Em hu dos pilaftroens da Igreja fica armada

hua bandeira de dous tafetas vermelho &amarellocom

letras douro, que cortam pellomeo delia na feguinte

forma.

Do Capitam foftpho.

Do choro ficam péndédo fobre a Igreja quatro Nãos,

que em forma piquena contra fazem bem toda a fabri-

ca das que nauegam ; Eha poucos tempos que cftauam

outo quefe tiraram,afsi por porem outras que vinham

de nouo,&:não tinham lugar,comoporfe darem a alguas

peflbas que as pediram. Antre ellas vem também pen-

dendo do alto quatro mortalhas. Por de baixo do cho-

ro na parede em que eftam abertas as duas portas que
dam a entrada principal àlgreja, he rermofa a armação
que acobre:quatro famarras de couro, fete pedaços de a

marras de nãos òc nauios, trez ou quatro géneros de ca-

deas de ferro, dous pares de algemas ,muy ta forte de pel-

louros de artelharia groífa,trcs taboas moftrando naofra-

gios com eftremada pintura , bc medonha reprefenta-

çamde ar efeuro , mares grofos , naosfofobradas, fazen-

da alijada, & peílbas lançadas ao mar * huas moftrando

que vam apique ao fundo , oucras que lidam com as

ondas. Na hermida antiga de todas eftas coufas hauia

mor numero de que tiraram alguas menos gaftadas do
tempo, pêra as mudarem a onde agora dizemos eftam na

Igreja
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nalgreja noua, fend,? contudo mais as que vieram de no-

no depois que a diuina Imagem foy paliada a Igreja noua

cmquehoie eftà,doque famas quefe mudaram dalgre-

ja velha, que como o animo fenáo muda comolugarafsi

nemaceleítial Senhora,comatraXerem de hua Igreja pê-

ra outra mudou pêra cõnecefsitados abeneuolécia, fazc

do em húa Igreja as mercês q fazia na outra,como as infig-

niaso publicam. A muytas delias íenão fabeacaufa porq

foramofFrecidasa facrofanta Imagem , afsi porque com
os papeis dos letreyros entrou o tempo òc os gaitou, da

maneiraquealgúasao prefenteomoítram, que aplican-

dome aos querer ler , não foy nunca pofsiuel por citarem

em parte rotos , & em partegaitados da letra, como tam-

bém porque em muy tas eoufas íenão poriacomofenão
posem alguas quefe troxeram em noflb tempo, &mais
comeftarmosja aduertidosdaimperfeiçam que era por

a infigniado milagre fem algua noticia fua. As famar-

ras que acima apontamos antre as de mais peças que ar^

mão a parede das duas portas, não tem letra, ornais me-
reciam tella aberta emaflb , òc em viuo mármore onde
lhe nunca o tempo chegara pêra as confumir

,
porque

fam ellas memoria de húa bem afsinalada mercê, que
a ceieftial RaynhadaLuz fezafeis homens, pellosan-

nos do Senhor de mil feiscentos &: dous , de que o pa-

dre frey Eíleuam Eílaço , fez como euriofo que era em
tudo , hum largo tratado , foy elle o que confeílbu os ho-
més & correo > com elles o tempo que eftiueram na fan-

ta cafa da Senhora, mas eíte papel fe não acha hoie, po-
rem amemoria que me ficou do cafoachandome ranhem
prezente árelaçam delle^feruira pêra dar aquialguano
ticia. Vinham os homes da índia em hua nao que deu
à €oftanas partes da Cafraria, ondefe ocafeoabrio todo,
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Sc a fazenda fe perdeò , &da gerit<f algua fe pos a nada
cm terra, mas pêra mores rrabalhos porque finquo dias

andaram fem comer nem beber ,&: por fim foram mor-
ros dos eafres, tirando féis que miraculofamenre efea-

param > metendoíTe por húas brenhas por onde indo rõ-

pendo,&: como minando o afpeço dellas,foram fair a hiía

paragéque feos líurara do perigo cm quefcuscõpanhei-

ros acabararn,nãoos fcguraua doutros por fero lugar a-

zado pêra todo o rifeo . Acharamílc duuidofos fobre o

que fariam ; a fome tinhaos jà ram desfigurados que hus
aoutrosquaíi fe não conheciam ; E foy voto dehu,que
nãopaíTaffem dali pois nem elles tinham força pêra ca-

minhar , nem íàbiam pêra onde tomaflem que não fofle

pêra irem dar outra vez em mãos de quem fem piedade os

matafie,masalife ficaíTem antes efperando a morte en-

cornendandoífe a Deos , entregandoffe à paciência; po-

rem os outros animandoos o Ceo diferam que, tomai-

fem porfua auogadanoíTa Senhora da Luz ,& andaflem

que ella os aiudaria como Máy que era de piedade; par-

tefe logo esforçados deita fee,peraas partes do Oriente

aromarem o porto donde auiam faido, pois lhe fícaua

mais perto que nenhú outro dooccidente. Mantendofle

das cruas que achauam,fe foram metendo por raes bre-

nhas, que por três vezes lhe fairam bichos medonhos èc

grandes,de que chamando pella mefma Senhora efea-

parammiraculcíamente,&: quanto mais hiam auanreran

to hiam defcobrindo mores perigos ,mas fempre delles

fe<uiros como rauor da celeftial guia que tomaram , hua

vezdeu fobre elles hua grande multidam de cafres , de

que cuidaram namefeapar, mas ficarem femalgu remé-

dio mortos delles não vendo de fua parte refiftenciacom

que fepudeíTemderTender, porem os íaluagens o fizeram

com
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com ellcs bem diferentemente do que cudauam , não

porque a natureza,comoerabrauia;, os não leuafe a roda

a fereza &: deshumanidade , mas porque a celeítial

Raynhalhe commutauatoda nabranduracom q queria

lhe trataílem os que el!a leuaua à fua conta , &: foy

afsi que algus dos mefmos cafres defpiram as famarras

com que vinham ôc lhas deram compadecendoife de os

verem tam nus &: defemparados. Foy caio cite pêra

os féis deuotosda diuina Senhora tammarauilhofo,que

nenhúacoufa mais eracareciam que eíla Juntamente có

outro que ao dia feguintelhe acontece© , auiam elles,

por lhe ler afsi forçado,de p.aflarhnm braço de mar tam
largo, q temeram poderemno vadear &: coitar a nado re a

outra bandada tetra ,&não tendo outro remédio que o

do Ceo , recorreranífe outra vez à fua celeítial guia; po-

enfede joelhos & com lagrimas òc inftancia , pedem à

Mãy da Luz lhefeja alli remédio,.&: logo como fe o.rnef-

moCeoos impulfafle( Crentes ja no fauorda Senhora^

cometeràa paliar o mar,&acharamq lhe náo dauaagoa
mais que pello artelho, &afsifuauementepaíTaramoque

era guifáo como fe fora húa ribeira, não ficando mais efte

milagre diferençandoíTe doqucDeosfezaopouoIfrrae-

litieo napaíTagem do mar roxo,que em o pouo paíTar por-

clle a pee enxuto, &c ctt.es molhando os pees quanto pare

cc que foferuia pêra lhos defempoar do caminho. Da
hiatres dias elles fe viram ícm faberem o como dentro

cm Moçambique com efpanto dos que os ouuiramen-

trar,&.fua vifta erapera o dará todos, pois vinham mais

comreprefentação de animais íilueítres quede homens,
denigndos no couro , crefeidos os cabellos , desfigurados

no rolto,q a fome onde entra, &: os trabalhos quãdo aperta

afsi pintãhuapeíToa.Efperauo ali cõiuçãdenaosperaPor
tugal
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tugal&: como viera ellesfe embarcafã,achegado ao por
to deLisboa fô pondo o pee em terra, cõ as m-efmas famar
ras vertidas fem maisoutro fatofobreíife vierarnofFrecer

à Virgem Senhora noíTa da Luz , trazendo o eípc&aculo

trás íiinumerauel gente da cidade. E em memoria de
tam notauel mercê que nelles obrara a celeftial Raynha
lhe deixaram nafua fanta cafa as famarrras. Parece que
tinhão eftes deuotos lidos em o Poeta Saphyco

MetahuU Sacer.

Votiuâ partes indicât húmida*

SufpendiJJe potente,

Veftimentã tnarisVeo.

Que pêra moftrar ao mundo a prõptidam & brcuida-

de , com que fe am de dar a Deos,as graças pellos perigos

de quenosliura,nãofepode dizer mais fenàoquependu-
raua das paredes do téplo de Neptuno Deos do Mar, os

vertidos Ciom que efeapou do naofragio antes que fe enxu-

gaflem.

Também entre as famarras cftam duas pelles de cobras

hua delias de comprimento de quatro varas , &: outra de

ti es &: mea,que também não tem letreiro que diga quem
as trouxe òc porque caufa ; mas de hua ha larga informa-

çam eferíta em hua folha de papel > que anda antre

outros que eu cobrei > &: ouue as mãos , ôc tocado o ca-

fo heefte. Hum António Ruym natural da terra doBra-

fil, atraueífando hú mato indo à fua fazenda lhe fa-

hiohua cobra de notauel comprimento &:grofura>que

ferofmente hia remetendo a elle , mas chamando com
feruor
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feruor& feemofla Senhora da Luz,acobra volta fubita-

men te morta pcra a outra' parte. Hu criado feu que

hiana companhia prega hu dardo que lcuaua nella, &
achando eftar realmente morta a esfolou ,&C leuaram

configo apelle que depois mandaram a efta eafa da Luz >

pellos annos do Senhor de mil & íincoenta de quatro.

Quanto a outra cobra não íei mais, que dizerme o Pa-

dre Frey Ioam Romeu viera também do Braíil em o feu

tempo defamchriftam ,anno do Senhor de milfeiscen-

tos Sc dous. Tambémcom titulo de milagre que a mef-

ma Senhora obrara emhum moço, que andando fegan-

do erua lhe íaira a cobra , &: chamando pella gloriofa Se-

uhora,lhc deu animo àrpeito pêra remeter contra ellacõ

a fouce &: matalla. E ex aqui todo o inuentario de pe-

ças ,de joyas,& riquezas que achamos tem recolhida a

cfclarecida Raynha em fua fanta cafa , de todas quantas

mercês tem feyto em eento Sc quorenta èc três anos > que
ha que gozamos de fua vifta & romagem. Ede duas he
hfia,ou os que receberam as mercês forão ingratos em as

não reconhecerem com mais auantejados feruiços , ou
a efclarecida princeza nos quer moftrar como a melhor
valia que tem mercês he fazereníTe fem atentar pêra o re-

torno, quejà la diíTcPrudcntio,que quando humdaua
por tornara receber , ficaua não fendo Senhor que fize-

ra mercesjtnas mercadorqcfpera cobrar o preço do que
vendera ; E afsi confultada a antiguidade acharemos»

que não louuaaCicilio Cláudio de lhe acharem per inué

tario depois fua morte fefenta & quatro mil efcrauos,tres

mil &jfeiscentos jugos deboys>&:deg3domeudo,nouéta
&fete mil cabeças a fora copioíifsimo numero dedinhei

ro amoedado, deixando ainda declarado em feu tefta-

ineuto,que perdera muytode fua fazenda nas guerras ci-

eis



Lluro terceiro,

uis-, antes ouue fama dellequemais42raoquerecebia,que

o quedaua. Chamanfle aeftes pefcadores deeeua,cotn
quatro reis, delia pefcam hum rio todo : &afsiellescõ

as pouquidades quedam vos querem efcorchar de tudo

o que tendes : Como nâo feram eftes ricos pois tem ofeu

&ode outros? Nem também a antiguidade ha por de

fama&: honrraaSicheo marido que foyde Dido , por

deixar tantos thefourosjuntos,q podeíTe depois fazer fua

molher aopulenta & fumptuofa Cidade Cartago , pois

piquenos òc grandes ficaram clamando de fua auareza.

Se afonte nâo vaza não ha de encher a te treíbordar 2 E
logo fe engrandeíTe , Valério Pubicola porque tendo em

PauocT R°nia oS me^h°res cargos da Republica , morreo tam
• pobre que foy neceífario fazerenfe fuás exéquias à cufta

dos thefouros públicos .Efta he a gloria que também dão

a Paulo Emillio, que tendo vencido a elRey Perceo de

Macedónia, &t os lugares de Itália morreo fem ter nada

de feu ficando o exercito rico dedefpojos, mas iftoojem-

grandeceo , p*bis anobreza & honrra he, aqueeftimaa:

pobreza pêra íi , &: a riqueza fo pêra dar a outrem . Por

iífo não temos que arguir aos deuotos da Virgem , de

inoratos ao que delia receberam &c recebem cada dia,

ainda que lhe não deixem na Igreja mais que os finaes

das mercês que delia alcançaram , pois a Senhora

diuina não da por entereíTar de nos retorno , he ella

no dar muy Senhora , &: afsi maiseftimacm fua cafa

pobreza fazendo a todos os que nella entram ricos,

que não tella chea de prefiofas joyas com falta noffa:

E fempre afsi fora mais pêra ver a cafa dos grandes ar-

mada com retratos de pobres que veftiram , de or-

fans que cafaram de defemparados a que remedearam

de catiuos a que reígataram , & daquelles a quem de

contion
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contino matam coiOi as efmolas à fome, que «ao de

vredurade frandes , &: figuras de raz. Veiaíte a Raynha

do Coo fc tem outra armaçam fe não efta em fua cafa,

ôc jà que a naçam portugueza naceo pêra imitar , façam o

afsi nefte particular.

Woenfe os milagres na me/maforma em que e/iam

eferitos na taboa <\ ue difemos } efta bote na

Igreja dagloriofa Senhora.

A Os féis dias delaneiro ir a fua cafa,8r lhe leuar hus

de mil quatrocentos narizes de prata,&:acabado

&: fetenta &: féis. Dia de fazer o prometiméto lo-

dos três Reys Magos àmea go fe achou fam como dan-

noute,eftando a cafa daSe- tes era, & comprio feu pro-

nhora chea de romeiros q metimento,efte milagre foi

por fua deuaçam nella dur- feyto no mes de Agofto no
mião , emprezeçade todos dito anno.

apparcceo hua eftrella no AluaroEfteues criado de
meoda Igreja por três vc- Ruy Nogueira moradorem
zes , que confolou a todos Palma, auia três annos que
muyto com fua vifta. era quebrado,da qual pade-
Amolher deloãoGoméz cia grandes dores,& por ve

Criado de AíFonfo ferrou- zes chegou a ponto de mor
rolhe incháramos narizes te, &encomendoufeadita
em tanta maneyra, que eu- Senhora da Luz, prometen
dou de os perder, & osfiíi- do de vir a fua cafa com fua

cos lhe pediam ííncoenta oferta, &:jazendodormin-
Cruza dos per a o curarem, do acordou &: achou fe iam,
&ellequandofe afsivioen- pelloqual deu muy tas gra-

comendouífeafacratifsima çasaDeos &c amefmaVir-
Virgem

3& prometeulhe de gem por cujo meo recebera

efte
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efte milagre , feíTc no mez ma pafíante de três annosV
dclaneirodo dito anno, &acertoude vir porahihú

Maria Afõçomolherde homépedidopo'Joarnordc
Ioão Rodrigues ,em fanto Deos hí3a pouca de agoa,'

Aáitonio termo defta Cida o qual lhe perguntou de q
definha hua filha de idade eftaua doente,&: fabido lhe

de defafeis annos â qual fa- inculcou a deuação da Se-

io tanto vzagre pelio corpo nhorada Luz,que então ha
& em tanta cantidade,que uiapouco que fe declarara,

íe desfazia com coceira ,&: aqual fe encomendou lo-

auia féis annos que padecia gocõ todofeu coraçam, &C

efte mal, de que eftaua tam lhe prometeo deviréromá
gaftada não tinha jà fenão ria a pé a fuacafa , & feito

os ofos,fua Mãy quando fe oprometimento logo ficou

afsi vio encomédoufie a fa- sãa de que deu muytas gra-

grada Virgem, & trouxea a ças a noílò fenhor , de que

fua fonte onde a lauou toda todo obem procede. Eftc

&; logo em continente fe a- milagre fe fez no mez de fc

chousãa & em boa dífpofi- uereiro do fobredito antto.

çam.Pello qual deu muitas Margaida louréça mora-

graças a Senhora da Luz, dora na mexoeira ,lhe na-

por cujo meo recebera a ceo fobre hum olho huaef-

mercej&oíTrecidafuaofter põja tam grade, que lheim

rafe tornou com a filha pe- pidiaa viftadel!e,&bufcan.

racafa,efte milagre foy fei- do remédio nos fificosnun-

to no mez delaneyrodofo ca o pode achar,pelloqual

bre dito anno. fe encomendou a fagrada

MariaAncs moradora no Virgem, &lhepromteo de

adarço,anda.ndo vindiman virem romaria a fua cafa,&

do na fua uinha,lhe deu tão lhe trazer fua offerta,o qual

grade dor nas cadeiras, que cõprio,&; a gloriofa Senho-

nuncamaisfepodealcuan- ralhe deu laude tanto que

•tar,& afsijiouueem húa ca- feoffreceo.Eeftc milagre a

conte-
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contccco em Março pernil rigodemúTa beneficiado€

quatro centos iincoenta&: fanta Maria Dalcafoua ctn

íinco. Santarem,&: de S.Maria da;

Htla Breatis Anes mo- Várzea da Léquer.efteauia

lhcr de hú Diogo Afoníò, quinze annos^ueeradoen

candieiro de fantoEfteuam te de hua aíma terribei , &:

de Santarém, &c moradora quando o tomaua o tinha

a par delle era doente de pe três quatro dias na cama se

dra,de maneira que muy tas comer,fobre o qual o tinha

vezes atiueram morta , de gaftadomuyto de dinheiro

eftando com grande dor en Tem ninguém lhe dar faude

comendoufe a Virgem , & &hu dia perguntando aos

prometeo de vir em romã- médicos fe era pofsiuel por

riaà íua fanta cafa,&feyto via humana tella, elles lhes

afifo prometimento logo refponderam que foDeos
lançou hua pedra dotama- o podia fazer. Elle quando

nho dehua nòs,&ellaven- ifto ouuio deixou os 3 &í en-

dotam grande milagre.Par comendouíleà Virgem da

tio logo de fua cafa,& com Luz deuotamcnte,porme-

prio oprometiméto .Troa- tendolhe noue fabbados c5

xe a dita pedra,&: mais cõíi none miíTas,&: no cabo del-

go hu menino filho feucha lesfe achou muyto são & ri

mado Luis , que lhe naceo jo , pello qual deu muytas

cego,& ofTrecendoo a Vir- graças a noflb Senhor de

gem logo recebeo vifta,dã quem todo o bem proce-

do muytas graças aDeosSí de. Efte milagre fez aVirgé

a fagrada Virgem da Luz, no mez de Setembro no an
por cujo meio alcançoutão no de mil quatrocentos &c

grande mercê, ifto aconte- finquoenta èc fetc.

ceo no mez de Agofto , de Hu moço natural deLiSr

mil quatro cétos&ílnquo- boa por nomeloão, enfer^

enta fete annos. mou grauifsimamente de
Hu Ioão Rodrigues cie- huaenfirmidade,quelheti

Ee rou
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rotl avilta de ambos os o- as cor$s,&: nunca lhe mais
lhosj&rnão lhe a proueitã-

do remédio da medecina
demuytos qucihe aplicará

pos codas fuás efperanças

em noífa Senhora da Luz,

&: como chamou por ella

fubitamentc vio.

Hu loão Afonfo carpin-

vierãaccídentcspello qual

deu muytas graças a Deos
&" a fagrada Virgem. Efte

milagre fe fez aos quatro de
Agofto anno de mil quatro

centos fetenta&íinquo.

Hú Luis Annes tofador

marido da Brandoa mora-
reiro, que andaua trabalha- . dor nefta Cidade,era muy-
do em fantoOIoio cahio de to doétede febres &: feguio

hil andaimo, fcíTc em pe-

daços fabédoo fua molher

chamou por noffa Senhora

da Luz que lhe valeíle , &
foy cafonotauel qucoho-

mé eftando a molher pre-

zente gritandopornoílaSe

nhora da Luz lhe vale0e , fe

Jeuantou são como dantes.

Efte milagre íe fez aos trin

ta deluiho anno de mil &:

quatrocentos finquoenta

Scfcis.

Hu frey Ioao Dias daor

dedo Carmo, foy dousan-

nosmuyto doente de acci-

a doença tanto que veo a fa

lecer,&:a molher depois de
o chorar, encomendouoá
Virgem com muyta deuaçá
prometédo deoleuarafua
cafa , & feito o prometimé
to logo abrio os olhos,& fuf

pirou & comeo da hi por-

diante,viueo,&logo veo cõ
fua molher a cemprir o vo-

to & romaria , dan do muy-
tas graças a Deos òc adita

Senohora. Efte milagre fe

fez no rnes de Aguofto no
anno foí>re dito.

Suzana criada deVafque

dentes de gota coral,quado Anes feleiro delRey, adoe-

feafsivio encomendouífeà ceo dehtía inflamaçam da

facratifsima Virgé, prome-

teo de vir a fua cafa como
veo,& felauoucõaagoade

fua fonte ficoucom fuás bo

qual chegou a ponto de

morte. JEIle quando afsi

avioprometeo que elle &
ella>feruiriam certo diaem

as
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asobras de fua cafa.> &: fey- Híí Afonfeanes íidalgo

toafsi o dito prometimen- morador na penha da fala-

to loo-o a moça fe achou queira termo deftacidade*

tirouíTelhc a falia de todo
que não fallaua nenhua cou
fa. E eneomendandoíTe
deuotamente a dita Senho
ra com muvtas lagrimas

de feus olhos , Sc feyto

feu prometimento tácito,

sãa , Sc ella Sc Vafque Anes

compriram feu prometi -

mento , Sc feruiram a dica

Senhora na fuaobra. Ifto

paílou no mes de Setembro

do ditoanno.

Hú Ioão Vicente mora-

dor em fam Ioào dos por- prouue a Deos que cobrou

queiros termo de Cintra,ti- iaude , Sc veo depois com-
prir fua romaria Sc dar mui
tas graças a Senhora di
Luz . Ifto foy feyto no
mez de Outubro do fobre

ditoanno.

A molherde Ioão Lobo
Procurador, vinha em ro-

nha hua filha que elle muy
to amaua , Sc porque mor-

riam de pefte onde elle mo
raua,feveo peraCarnidea

poufarcom hu feu amiguo,

Sc eftando elle a hi lhe deu

hua lenaçam>&:de todo pa-

receo que era finada. Man- mariaperaacafadaSenho-

daram chamar feu Pay , el- ra , Sc vinha em hua beíía

le quando aísi vio a filha

focorreufle à dita Senhora

Sc prometco de a pezar a

pão cozido , Sc prometi-

mento logo a moça teue

fubitamente faude , Sc feu

Sc hua menina íua neta,

Sc o diabo pella eftrouar

de tam fanta romana, fez

que a befta imbicaíTe na
calçada , demodo que el-

le cahio Sc a queda foy toda

Pay comprio o voto pezan- fobrea menina, &ella fe fez

do a filha , Sc dando muy- como hu bollo 3 pello que
tas graças a Deos Sc á ia- ficou fem eíperáçasde vida

cratifsima Virgem. Ifto foy &:põdoas todas naSenhora
feyto no mez de Setem- daLuzfefoicõ ellaafuasã

5

bro do fobredito anno. tacafapedindolhcvidape-

Ee z ra
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ra a dita fua fua neta prome
tedolhe de todos os ànosde

fuavidaviíitar a dita cafa, &:

logo pezar a trigo. Feito o
prometimento logo a me-
nina fubitamente viueo>8c

íe achou sãa. Ifto a cõreceo

no anno de mil &: quatrocé

tos fefenta féis.

Efteuam Martins laura-

dor morador emLoures ter

mo deft x Cidade >tinha hu
Boy o melhor que elle tra-

zia, o qual lhe cegou demo
do que não via por onde co
Hier, & quando ais i o vio to

mouo ante íi > & leuouo a

Carnide com tençam de o
cortar. Leuandooafsilem-

brouíreda ditaSenhoraVir

gem da Luz , &: encomen-
doulhodetodo feucoraçã,

&: pormeteo certa ofterta

por elle , &a cabada fua de

naíTam &prometimento,l(»

gofe o Boy achou eom vi-

fta,& fe tornou com elle pe

raíua cafa , dando muytas

graças a Deos&: agílenoía

Virgem,&cõprro feu voto.

Iftofoy feytoemonaez de

Setembro dò fobre ditQ an-

Hi^ Gonçahenes que a

carretaua carne à carniça-

rianefta Cidade, tinha hu
rocim eõ que ganhaua fua

vida, ârtolheufelhedemo-
do que nenhu alueitar fea

treueo alho curar. Quan-
do afsi ouio focorreufe

à Senhora Virgem Maria
da Luz > òí foyílè a fua cafa

& trazendo a agoa da fua fõ

te logo íè achou sáo,demo~
do quetrabolhou nelleco-

mo dantes. Ifto aconteceo
no mez de Setembro do di-

to anno.

Hu NunoGonçaluez al-

caide deSantarem,tinha hu
filho pequeno muytodoen
te de h úa doéça que lhe du-

rou três mezes~,&; chegou
a eftado de parecer morto»

&o Pay lembrandofle da ia

cratifsima Senhora da Luz»

offereceulho &: prometeo
de lho trazer a fua cafa , &:

pezalloa pão cozido, & fei-

to prometienétoo menino
abrio os olhos, & recebeo

perfeita faude per vertude

da Senhora da Luz , & o

Pay vendo tal milagre deu

muytas graças a Deos , Sc

comprip
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comprio feu prome*imcn- modo que efteuc a ponro

to. Efte milagre foy feyto de morre , 6c o teuc aísim

no mezde Iulnonoannode finquo dias. EUc quando

mil quatrocentos fetenta 6C afsiíe vio em tamanha pre-

fere annos. Ça lembrouflc da facratifsi-

Afonfeanes Cadaneiro ma Virgem , &ofFercceuíTc

morador cmCafcaes, foy do a ella, 6c prometeo de vir a
entedcydropefiamuyto te- fua caía cm romaria,&: feyto

po chegou a ponto de mor- aísi o ditoprometiméto logo

te , &não ouuequemo cu- lhe o dito oíTo faltou fora

raíte. Eeftando afsimuyto da garganta , 6c clle deu

inchado 6c na deradeira en- muytas graças a Deos 6c a

comcndouffeaglorioía ima dita Senhora , 6c veo com-
gemdaLuz , & lheprome- prir fua romaria como ti-

teo de ir a fua cafa , &: fe pe- nha prometido. Efte mi-

zaratrigo,&: feyto prome- lagre foy feyto em o mezde
timento logo começou ha Iulhodo anuodemil &qua
definchar, ôcirfle achando trocentos fefenta&: outo.

bem, de modo que da hi António Martins na Zo-
apoucos dias veo por feus iaapardadobudostermode

pes a fua cafa a comprir o fta cidadezinha hu filho mo
que prometera , 6c dar gra- ço de fete annos o qual lhe

ças à dita Senhora por cujo cegou de bexigasque foram
meo tal mercê alcançara, como grandes auelãs, &afsi

Efte milagre acontecco no mefmo inchou todo atepare

mezdelaneiro do anno de cerhu odre sé feição nenhua
mil quatrocentos fcfcnta&: &veoafe fazer todo negro,

outo annos. 6c emfimamorrer.Tendoo
Pedrean es morador nefta fua mãy finado chegou feu

Cidade, eftando comendo pay,&comooafsi viffecha-

felhe atraueçou hu oito na mou grade mente por noífa

garganta fem poder fair de Senhora da Luz , 6c logo o
Ee 3 moço
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moço ficou com vida, &: as graças aglorioía Virgé.

tamsãa que veo logo com Efte trouxeram íua offerta

feuspaes a efta caía a dar de pão cozido.

icuit.j.t8 *~^a cou â notei em todos eftes milagres, &foy fa-

2$, larffe a miude em ofterta de pãc cozido. Seremonia.

antigua &: muy vzada na efcritura íagrada , &c Deos
tam pago delia que não aceitaua doutra maneira o pão
quefelhe offrecia. Porque como notou fam Hierony-

mo , o pão cozido he comer jà feito , & quando o Deos
pedia em offerta hera mandamos , que os feruiços que

lhe fizermos fejamde tal maneira perfeitos &: acabados,

que não tenha fua diuina mageftade mais que golfa-

los. Que ferniço de reíes &; ouro efm lhe fez

Saul,mas tam imperfeito que lhe foymais

matéria de ira que de gofto ; E bem fe

dará Deos por contente de nos ver

tam aplicados àperfeiflam do

TUI *
'

*l
uc lhe ouuermos de orírecer , como nos aplicamos a

fazer as culpas comqueo orfédemos 3

porqfegúdodiz
Dauidopecca-
doheobraq
nos faze-

mos de
fobre

mao.

00
Dajffe
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'Da/se fim à ohraiom hua hreue doutrina
y
que

finura deconfolaçam aos cbrisiãos & contra

hereges deinueSliudi

C A P. V L T I M O,

PElIo que nefte liuro temos dito,afsim da diuina ima-
gem da Luz , como de Teu marauilhofo appareci-

mento, &c miraculofos eíFeytos vera ochrftão quá-
ta rezam temos de eftimar,& reuerenciaras (antas ima-
hés : E como fem nenhu fundamento nos eftranhão os

hereges adorarmolas : pois feo Ceo as não achata, dig-

nas de lhe pormos oioelho em terra *&: lhe darmos af-

fento em noflas almas , & parte em nofla fee , não me
terá tanto cabedal no defcobrimento defta imagem fan-

ta :nemafsim tanto nos commoucra a fua doraçam 3 ôc

eftimaçam . Pois he iftillo antigo de Dcos muy pró-

prio a fua bondade , não nos offerecer matéria em que

ajamos de arifear a alma : Antes defuiarnos de toda a

occafiam por onde o poderíamos vir a offender: como
fezaAbimclech queteuemão nelle peraqueíenãodef-

compuzeífe com Sara molher de Abraham .-Como tam- 1«rar^ ,««

bem fezaclRey Ozias , que primeiro que leuafle a mão
contra os Sacerdotes , lhe atalhou o golpe com lha

encher de lepra: Da maneira que aconteceo a Iero- 3>reg.ij.

boão 5 que antes que chegaífe alançarmão do Prophe
tapera o matar, o Senhor lha fecou de improuifo. A
Saul quando hia contra Dauid, o embaraçou com o cf- * ^g» 1 ?»

pirito de prophecia, aísim como fez a Labão, quando
hiaperaafrontar Iacob,que ao meio do caminho o foy

Ee 4 tomar
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tomar peraoauizardefiítifledefcu intento.Deos rambom
que afsim atalha danos de peflbas particulares , como a

via de defcobrir a todo o pouo fiel por obietto , & rcfpeico

dereuerencia chriíláa , húa imagem : fe não vira que em
a reuerenciarmos , &: em nos focorrermos a ella, intercf-

fauamos boa vaiia pêra auermos ofaudauel remédio de

noíTas almas, &: ainda os das corporaes ínfírmidades ?a

crefeendo a efta rezão outra, que fe viramos que Deos cõ-

fentia toda a adoração de imagés , então poderá arguir co-

rra nos o ímpio herege.Mas vendo que por ííTo tem Deos
lançado de lua graça o Turco, &o Mouro, porqueado-

ram o infame Mafamede: por iífo fe defoue mil vezes

com agente judaica , porque idolatraua com quaes

quer ídolos : E afsim tem quebra com o gentio porque
aderaaeftatuade Vénus, de Saturno, de Iupiter , & ain-

<iadoSol,& Lua. Efabendonòs em quantas partes da
eferitura autzou fempre aos homés não adoraflem ído-

los , nem imagés de deofes falfos : bem he de crer, que
quando ho tal Senhor zella deita maneira em bem nof-

fo , não adorarmos eftatuas , &: imagés profanas : &
por outra parte nos excita a lhe reuerenciarmos outras*

que aadoraçam & eftima que dermos a eftas que nos of-

fereíle &: aprezenta , ficara em bem & proueito de nof-

fas almas. Quanto mais olhemos peraquem nos eftra-

nha a adoraçam das fantas imagés , veremos , que hc
lium Caluino profano na vida, Hiemario &c os zuíngli-

ftas , que nas obras mais foram homés diabólicos que
humanos >& em tudo ornais menos homés que demóni-
os. Olhemos também agora , quem famos que nos inli-

não adoraçam & refpeito das mefmas imagés íantas»

& acharemos que iam concilios onde o fpirito Sáto afsi

afiftc que parece fer elle fo oque fala& eníina , como foy o

fcguud®
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fegundo Concilio Niccno , & o Conítantinopolitano , o

Concilio francfordiínfe,&os três cpncilios lateranenfes,

lendo congregados no terceiro ( em que era vigayro de

Chrifto Gregório terceiro ) mil bispos : onde LeamEm-
perador herético, porque mandou queimar as fantasima

ges foy como inútil lançado do império , & como dana-

do deitado fora da communicaçãodos fieis, que quem

aos fáxicbs nam trata com muytacftima>de ncnhúa periu-

ftacommutaçamhe tambemdino. E o íacro fanto Con-

cilio Tridentino na feíTam vinte & feis,nos manda (con

firme ,folido, verdadeiro & chriftão fundamento, ter o

deuido&fanto refpeyto às images dos feruos &: amigos

de Deos que com elle triumphão & reinam em os eter-

nos feculos da gloria. Pois querendo nos tanvbem
faber dos homés que falão nellas aprouandoas > acha

remos que fam aquelles varões > que fendo humanos no
fangue fe auentejaram nas obras & na virtude aos Sera-

fins, tornando a terra, com fua afsiítcncia nos hermos
verdadeyro retrato do mefmo Cco , 6c ainda com fuás

letras foram cà huas tam rutilantes eftrellas, como as

que apparccem no firmamento conforme aquelle dito de
JDaniel,osq forédo&os refplandeceramcomoaseftrellas DânuM*
per todas as eternidades. Sameftesos Hieronymos , os

Atthanafios , os Gregorios , os Eufebios Cíefarienfes, os

Damafcenos, os Nazianzenos^&r outros como hu Gre-
gório Turonence, comohu famBaíilio , húLudolpho>
humGuilhelmoSpirenfe, hu Flano, hííloão Echio , hú
Cyrillo Alexandrino,& os mais que não aponto por não
parecer que quero aqui trefladar o catalago dos
fantos & fagrados Doftores . Os quaes todos dam
as imagens dos amigos de Deos triumphantes em glo-

ria,huaacloraçaín;quecllcschamãoDuliaâ em diferença

da



Duro terceiro,

daadoraçam que damos a Dcos , que he latria , Sc da
quedamos a virgem Senhora noíTa,<jue he hyperdulix.

Ê he cafororte,quequeyrahu herege achar o retrato de
fua Raynha por digno de lhe fazer cortezia paflado por
elle,&quelhe nãodigaa rezão, que ha maior conuenien
cia pêra refpeitarmos asimagés depeífoas , que fabida-

mente reinão com Deos no Paraifo? Demos ,Pio lei-

tor ,muytas graças àdiuina bondade
, por nos nào fazer

tam cegos mas antes tam illuftrados da rezão , que pof-

famosjulgar por furor diabólico o menos prezo com que
eftes inimigos de noíía fee, querem quebrantaras ima-
gés dos fantos , que nos doutrinarão & criaram nella.

Afsim mais tenhamos em mercê grade , darnos o Ceo
a gloriofa Senhora da Luz, com tantos poderes fobre

nollas necefsidades , pois fica o remédio delias tam fá-

cil , como ao filho pedir à mãy o pão de cadadia.E que
femoua a Raynha dos anjos por meio da veneraçam de
fua fagrada imagem a- aplicar feus poderes pêra defpa-

charnoílas petições:venha cada hum a fua fanta cafa,&:

com os olhos vera baftantes prouas delles,nas muletas

dos aleijados de penduradas : nas mortalhas de mortos
refucitados : Sc nas mais infignias , que ali de feus luga-

res pendem . E os devotos fieis que pella diftancia do
lugar não puderem auer tam ciaras & euidentes prouas

como fam as que a "outros da apropria vifta , deite

liuroas podem tirar, pois todo vai cheodemarauilho-
fos effeítos deita cfclai ecida princeza , que ja efta he
húa das caufas porque não guardo no eftillo delles o
rigor que Cícero, &-Paufanias querem tenha ahiftoria

q como efta que efereuo não íeja defeitos humanos, mas
tudo flella fejão obras diurnas, não era rezão que a leuaf-

fe pellos termos com que Titojiuio , Diodoro Siclo,

, Plutarcho , & outros eícreucram fuás hiftorias , que

pois
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pois nellas* tratauaotíe obras , &c feitos paramente hu-

manos :tameftranhandolhes ícriá adornaremnas com

exempolos diuinos , como amim fe com cites não a com-

panhaííe a hiftoria da gloriola Senhora, fendo as cou-

ías delia tanto doCeo.

Laus Deo Virginiq, nutri.

<&> ««gâBa
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