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T) A

PÇ AO
\T^:v5K\ / Padroeyra do Noviciado de Lisboa.

A que ahoafortuna dos três Noviciados de-

fia Provindafoj , ferem confagrados a vof-

fonome^ MaySaNCTISSIMA
,
pede aboa raz,ao y nao queira

outros patrocínios éfia obra, mais que o vojfo amparo, Affim como

efiasfa^ãas caz^as com elle crecerao tanto, & efperaÕ crecer cada

dia mais, ^ mais,fepode efie meu pequeno obfequioprometter to-

das as boas venturas ; êf quando nao tenha outra mais
,
que a de

ferfeito em honra voffa, lhe bafia por todas as outras. Nefie meu

trabalho vos ofereço tantos Anjospêra o vojfo trmmpho, quantas

fao as illuHres vidas chej/as de maravilhofas virtudes ,
que nelle

fe contem. 'Todasforao obra de vojfa maÕ, na qualDeos como em

tez^ouro depofitoufua Omnipotência ^
&" virtude fingular obrado-



ra de coufas , todas muyto dofeu agrado , 6f dignas dofeu amor ,

comoforaoejles*vojfosfilhos , ^ todos os mais
,
que neíiefanão re-

tiro fe criarão ao 'voffo bafo^ Êf no mimo da 'vo/fa devaçao. Quem

fudera, VlRGEM MAY , terprez^entes nefia ohra^ como emfrn%

to^ todas as 'virtudes^ que osfilhos defia caz^a^^ por iffo 'vojfos , tem

obrado em todas as quatro partes domundo , pêra 'uos aprez^en-

tar huma iguaria pêra 'vós das mais faboroz^as \ Jidas ojferece a

minha pouquidade , o que pode a^ver
, pêra que fie confier^ue em

ohfequio 'vojfo alguma parte do mujto ,
que tnfiundio 'vofifa liberal

maÕ em almas tao fianãas. Vos^ Maj amorofififima^ com aquel-

les olhos
,
que fiaz^em a^uultar as coufias , fio com as 'ver , olhais

pêra efie limitado oferecimento > ^ lhe dai , em quem por elle

pafifar os olhos , tal agrado\ que dafiualiçaowos cobre hum amor

y

qual eudez^ejo 'VOs tenhaÕ todas as ascreaturas: ^ qual 'vos de-

temos ter todos y os que neíla caz^a nos criamos à ^ofifafiombrú y

^ com o leyte da "vofia de^uaçao 5 a qual he nos filhos da Com-

panhia deJESV S mais obrigação
y
que obfiequio 5 pois porfier

do filho y toda he Companhia da jMaj , cujamayor honra pro^

cura fio efia obra y ^fió quer porpremio fieu Author. ^

Voflb inútil , & indigno íèrvo

António Franco,

INTRO-



INTRODUCCAO.
UM dostempos mais bem gaitados heaquelle,

que íè occupa em efcrever as vidas dos homens
fanílos ; & confervar os exemplos daquelles he-

roes, que aíTim como na vida efpiravaõ virtude,

aífim depois da morte eííà mefma eílaõ inculcan-

do nos fanOosexemplos,que nosdeixaraó.A nós
pertence telos prezentes, pêra com elles nos aju-

darmos, procurando, que noíTas obras lejaõcomo as fuás. Saõ as

vidas efcrittas humas como eftatuas dos homens, que reprezentaô:

& tem fem duvida muyto mais energia , pêra peifuadir , do que
achava Scipiaõ terem as eftatuas dos feus Romanos , a cuja viftá

clle confefíava conceber novos alentos , & efpiritos capazes de
fe medir com todas as coufas grandes. Nas vidas dos homens fan-

£los aprendem , os que feguem femethante inftituto , o modo, que
cUes tiveraõ em o exercitar : o cuidado , & vigilância , com que
fe ouveraõ ,

pêra chegar aos ápices da perfeição Evangélica, a que
fubiraõ. Os caraítétes, que tem diante dos olhos, lhes eftaõmu-
damente repitindo á inferipçaõ , que os Athenienfes tinhaó aos

pés das eftatuas dosíèus antepaíTados: •Sí^rm , dizia a infcripçaõ ,

como eftes ^fe fizerdes comoeftes. Continuando pois o meu trabalho

em efcrever as vidas de alguns dos muytos homens de virtude,que
teveefta noflà Província de Portugal , ajuntei nefte volume todos

aquelles , de quem pude aver memoria, que em Lisboa foraõ No-
viços nos diverfos domicílios, q naquella Corte ouve pêra os defte

eftado ; dando principio pella vida do Padre Meftre Simaõ Rodri-

gues fundador defta noflà Província. Vai toda a obra repartida em
quatro livros.No primeiro a vida do fQdador,do primeiro Noviço

da provincia,& de outros, que ou foraõ admitidoS,ou paífaraô o feu

Noviciado na caza de Sando Antaõ o velho , que hoje hc dos Pa-

dres de S. Agoftinho. Nofegundo refiro as vidas de muytos fer-

ves de Deos ,
que fizeraõ feus Noviciados na caza de Saõ Roque,

& na quinta de Campolide. No terceiro , & no quarto fe contem
homens



homens pertencentes àcaza do Monte Olivete ,* em que hoje fe

criaõ os Irmaõs Noviços. No principio do terceiro livro efcrevo

a muy exemplar vida do Padre joaõ Nunes , fervirá de huma co-

mo moára dos infignes Meftres de Noviços, que ouve nefta caza,

cujas vidas por eílarem jàefcritas em outro lugar, asnaõ repito.

No principio fe da huma noticia dos domicílios , cm que em Lis-

boa fe criarão em diverfos tempos os Irmaõs Noviços. No fim a-

junto hum Catalogo dos que aqui foraõ Noviços , Sc efcreveraõ

livros. Naõ hà duvida, que foraõ muytos mais em numero os ho-

mens, que com fuás virtudes podiaõ ilíuftrar eíla obra, porem com
dizer, que ajuntei no corpo detb volume fó as de que achei no-

ticia, tenho dado fatisfaçaõ. Quanto nefta obra efcrevo,he recolhi-

do de noticias fide dignas , delias jà impreíTas, & as ma,is de ma-,

nufcritos. Nas vidas
,
que andaõ impreílàs , he muy rara aquel|

la , que naõ vai muyto acrefcentada , & muyto diverfa , do que

antes andava; por tanto ouve nifto mais trabalho , ^ tresladar , ó^
verter de huma em outra lingua. Algumas foraõ em todo trabalho

meu, porque inquirindo de homens,quefabiaõ os bons exemplos

dostaisíervosdeDeos , os uni todos em hum fó corpo. Oeftilo

he,quanto bafta pêra os noílos Irmaõs Noviços,a quem encaminho

o meu trabalho, fogindo quanto polTo em a narração dascoufas de

fazer digreííoens , porque o Leytor dizem fer como o caminhan-

te , que gofta mais do caminho igual íèm rodeos: fe eftes, poílo que
apraziveis, faõ muytos, o enfado naõ he pouco. Aos noílos Irmaõs

Noviços da caza de Lisboa, a quem confagro efta Imagem da Vir^

íucle , rogo muyto fe lembrem de me encomendar aDeos, por

efte limitado obfequio, que fiz àcaza, onde vivem, na qual tam-
bém paííei os últimos mezes dos meus dous annos de Noviciadoj

& depois de profeíTo vivi íincoannosenfinando letras humanas aos

noíFos Irmaõs eftudantes
, que entaõ alli eftudaraõ ; & fempre me

fez Deos naquella caza muytas mercês , & favores; em agradeci-

mento deftes fe firva o Senhor de aceitar a limitação defte meo
qualquer trabalho , o qual todo quero

, que feja em fua mayor
honra, ôc gloria»

PR o-



PROTESTAÇÃO
DO AUTHOR.

Orque toda eftaobra tmta
de homens de virtude , &

muytâs cQufa$ , que parecem mi-
lagrozas , martyrios 5 revelaçoens,'

profecias ; decíaro , que fó quero

,

e tomem eftas couías todas , &
quaifquer palavras , com que me
Explico , no fentido , que a Sãndá
Igreja as coítumâ permitir , fogei-

tando tudo ao feujuizo , & difpo-

fiçaõ , naô querendoem nada en^

contrâr os Decretos Pontificios

,

que ha nefta matéria.

L t



'^ "%ICENQAS
C ír Da Ordem.

MAnoel Dias da Companhia de JESU Prepo-

zito Provincial daProvincia de Portugal por

particular commiíTaõ 5
que pêra iflbme foy dada por

ÉLOÍÍb Muyto Reverendo Padre Geral Miguel Angelo
Tamburino, doulicença^pera que fe imprima o livro

intitulado Imagem da Virtude em o No^uieiado diZ Companhia

^ejESV em Ltsbou, cópofto pello Padre António Fraa^

có dá mefma Companhia, o qual foy examinado , 8t

appróvado por Peííbas doutas , & graves delia,& por

verdade dei eíla pormim affignada , &: fellada conx

o &II0 demeu oíficio. Lisboa 21 deAgoftode i709|

^rrt Mmoel Dias,

Do S. Officio.

CEiSISUR A D O M. R. P. M. D. ANTÓNIO CAETANO
.. * de Souza CR.

, , ILLUSTR ISSIMOSENHOR. .

VI por ordem de V. Illuílriíííma o livro intitulado Imagem aa

Virtude em o Noviciado da Companhia deJESU na Corte de Lis-

%oa ,
que compóz o' iM.R.P. M. António Franco da mefma Compa-

nhia, o qual naõ contem coufa alguma contra a nofla San£la Fé, ou

bons coílumes ; & me parece muy digno de que V.IUuftriflima lhe

dê a licença,que pede, pêra q o mundo admire juntas aquellas mef-

mas virtudes, que em diverfos tempos tanto o edificou ; & em taó

grande gloria da Companhia. Lisboa na caza deN. Senhora da Di-

vina Providencia 6 de Fcvereyro de 17 10.

D. António Caetano de Souza C. R-

CEN"



CENSVRA DO M,R.P,M. Fr. AL FARO
Pimentel,

ILLUSTRISSIMO
SENHOR.

D Eví o livro
,
que fe intitula Imagem da Virtude em o No*

*•> viciado da Companhia de JESU na Corte de Lisboa , com-
pofto pello Muyto Reverendo Padre iMeftre António Fran-
co da mefma Companiiia; &alem de naô achar nelle cou-
fa, que encontre noíTa San6ta Fé , & bons cotlumes , levo

nelle taõ inumeráveis acçoens de virtude obradas pellos Fi-

lhos de San6to Ignacio , que parecó impoílivel o publicareni-

íè no prelo, fem que arrebatem as almas à imitação, & à con-»

ílancia da fé , que profeíTaõ. E aflim me parece devido o def-

pacho, que pede leu Author. V. IlluítrilFima fará o que me-
lhor parecer. Lisboa, Graça 2 8 de Março de 1 7 1 o.

O M, Fr. Álvaro ?imenteL

Do S. OfEcio.

VIftasas informaçoens podeíe imprimir o livro intitula»

do Imagem da Virtude , & impreíTo tornará pêra fe con-

ferir , & dar licença que corra , óc fem ella naõ correrá. Lis*

boa 1 1 de Abril de 1 7 1 o.

Caweyro, Mom%, Hajje, Monteyro. Riheyro. Rocha»

Fr. Encarnação. Barretto,

Do Ordinário,

P Odefe imprimir o livro intitulado Imagem da Virtude 5

•*- & imprefíò torne pêra fe conferirj & dar licença que cor«

ra. Lisboa 7 de Mayo de 1 7 1 o.

Sifpo deTagafte^

t)o



SI MH O R. ,:..^iiw-^

Matth.

7.17.

AtídatTii V: Mág€Ílade,que veja o livro intitulado Tmí-

gem da Virtude em o Noviciado da Companhia na Corte dç

Z/r^^íz , ccmVpb^^ Muyto Reverendo Padre AntÔnicT

Franco da Sagrada Religião da Companhia de JESUS ,rpefa

que o cenfure ; & bem poíío dizer agora , o que em íème-
Cofio- meíhante occaziaõ diííe Cafiodoro; Fruftra ad cenfuram prp^.^

j.%i- ponitur ,
qm tantis tttulis approbatus vicletur , que he e^u,:^=

yío/.ip. ^^ 3 cenfura em hum livro por tantos titulos approvado.

He-oeíle livro pello Author, & pellii matéria de que trata,

Pello Author tanto pellos talentos, com que Deos o dorou,

como também por fer íilho da fagrada Religião da Compa-
nhia de JESUS,officina donde tem fahido os melhores livros^-

que fe tem efcrito em todas as matérias, & de oííicina k^
excellente naó pode fahir obra , que o naõ íeja. ÊJe he dõuV
trina de Chriílo ,

que a arvore boa de força ha de produzir

frutos bons: Omnis arhr bom frnãus I?onosfacit ; íenáo eíle

livro fruto de taõ boa arvore, naõ pode deyxardç fer bom;
He também eíle livro approyadopella matéria àç que trata.

Heofeuaírumpto às vidas dos Varoens, quefloreceraõ etti

letras , & virtudes ria Religião fagrada da Companhia de

J E S U S, tendo o feu Noviciado em efta Cidade de Lisboa :.

& que obra mais approvada pêra a Republica do queefta?

Porque fe as Refpublicas entaõ fiõ rnaisfelices, 6^' ditofas,

quando nellas florecem Varoens de letras , & fatitiilade , o
tnelhpr naeyo pêra eftes florecerem faõ as vidas , & exenjplos

de oufròsi' qíie em algum tempo floreceraõ; tanto, que íe

por impoífivtí faltaííèm os preceitos Divinos, que à virtude

incitaõ, baftariaõ os exemplos dos homens virtuozps. He
doutrina de S. Izodoro : Si ad honi incita7nentum\ divina^

dor.u. quibus àdmojiemur^ prcecepta deeffent ^ protege nobis Sanãorum
'""'^'

exemplafufficerent. Nem pode diminuir clii razaõoterem-
fe jàefcritos muytos livros de femelhante matéria; porque
fempre foy conveniente em matérias de grande importância

(
O; haver muytos livros da mefma, pcra poderem chegar às

raaõs

S. Izl-

II



maÕs de todos. Expedit de eadem niateria ( diíTc S. Ao-oíli- ^'^^'>^'

nho) Jieri muitos libros^ quia nonomniumfaipta adomms ve- Íí!"'

munt. Em hum livro pois taõ approvado
, que tenho eu

mais que dizer , fe naõ que feuA uthor fe faz muyto digno de
que V. Mageílade lhe conceda a faculdade, que pede.^ Com
tudo V. Mageílade mandará o que for íervido. Lisboa , &
Congregação do Oratório i de Junho de 1 7 1 o.

António Botelho.

QUe fepoíTa imprimir viftas as licenças doS.Officio, &
Ordinário, & depois deimpreflb tornará àMeza pêra

fe conferir , & taxar , & fem iíTo naõ correrá. Lisboa 1 6 de
Junho de 17 10.

Lacerda. Andrade', Cojla, Bote^lha*

E

V
V
T

Stà conforme com o feo original. Lisboa Occidental na
Cafa de NoíTa Senhora da Divina Providencia 4.de Mar-
ço de 171 S.

D. António Caetano de Soufa CR.

Ifto eílar conforme com o original pode correr. Lis-
boa Occidental 8. de Março de 1 7 1 8.

Ribeyro. Rocha. Guerreyro, Vortocarrero. Carneyro.

lílo eftar conforme pode correr. Lisboa Occidental
12, de Março 171 8.

Cardozo,

AxaÕefle livro em dousmil reis. Lisboa Occidental

14, de Março de 17 18.

Cojla, Botelho. Pereyra» Galvão ^ Oliveyra, Noronha^
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Madure. x<5pi.
PAd.

lo.
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|
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5. Padre Joaô Furtado.

Coimbra. 1700.

iz. Padre Affonfo Bar-

reto. Lisboa. ^SS7'

13. PadreRuy de Mello.

Lisboa. 1663.

jjfixS. Padre Manoel Fer-

nandes. Évora.
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I. T) Adre Nuno Ro-

X drigues. Goa.

a. Padre Lourenço Re-
bello. Angra.

fr>i Padre António de

1604.

1679,
\

i

Monferrate.Salíête. 1^00.
10. Padre Joaõ AIvres.

Évora. lóz^^
ip. Padre António de

Andrade, Goa. 1634»
20. Ircnaõ Gafpar Freyre.

Évora. t6ifl
XX. Irniaô Joaô Carvalho.

Évora. 1659,
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W- X pes. Frcmcnâ. if97,

a. Padre Amaro Fernaa- ,.

des. Évora. 1705',

jTo P, Ignacio Rodrigues.

Na Viagem dalndia. 170*,

IT, Venerável Irmaõ Do-'

mingos à^ Conha.

Lisboa. 1644,

17. Pa-
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<7.

«^

^3-

^9-
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' B. Padre Luis Froes.Nã-

gafaqui.

If. Venerável Padre Me-
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gues. Lisboa.
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No mar.
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*
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Lourenço. Évora. 1619.

t^ 15-. Padre Miguel Carva-

lho. Oiiiura. 162,4.

Ç. i6. Irmaõ Coftne Vas.Lis-

boa. *S^9-
C. 30. Padre Francifco Mar-

ques. Dio. 16.^9.

SETEMBRO.
C. ^. T Rmaõ António Af-

J. fonfo. Lisboa. iS^9'

<, V.P. Francifco Pimc-

1639.
I
I

1^54. j

1569.

i6í8.

tel. Tunquim.
* Padre Ignacio Xavier.

Madure.

19. Irmaõ Gaípar da Fon-
fcca. Lisboa.

24. V. P. Jorge Fernan-

des. Lagos.

OUTUBRO.
C. 21. T)Adre Ambrofío

X Rodrigues. Évo-
ra.

24. Irmaõ Bernardo de
Mello. Lisboa. 1658.

25". P.HieronymodeCar- ^
valho. Coimbra. 1604,

26. Padre Leopoldo Fues.

Lisboa. ^^97•

27. Padre Doutor André
Fernandes Bilpo e-

leito de Japaô. Lis-

boa. 1660.

C. 30. Irmaõ Franciíco de
Almada. Évora. lófS.

NOVEMBRO.
Adre Francifco

Ayres. Lisboa. 1664.

P.DoutorFernaôRe-
bello. Évora. 1608.

II.

20.

C.20. Irmaõ Diogo Gomes.

í

Évora.

2i« Irmaõ Manoel Ga-
meyro. Lisboa. lófi.

DEZEMBRO,
8. T) AdreFernaõ Cou-

JL tinho. Évora. 158IÍ.

14 Padre Pedro Tavares.

Porto. 1670.

28. Venerável Padre Joaõ
Nunes. Lisboa. 165*6.

29. Padre Luis Dias, Évo-

ra. 1688.

Osfeguintes^faõ em mes, ^ ;

íiia incerto.

IJ4 Padre Chriftovaô Ferreyra.

Padre Gafpar Villcla.

Padre Joaõ Velafco.

Padre Manoel Ferreyra.

Padre Manoel Rodrigues;'^

PadreDiogo Vidal,

IMA"-
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LIVRO PRIMEYRO

IMAGEMDA VlEnrUDE
EiVIO NO VICIADO DE LISBOA

da Companhia de JESlí. ;

DOS VÁRIOS domicílios, QIJE TEVE ESTE
Noviciado, Vida doP.M. Simaõ Rodrigues Fundador

deíla Provincia, & de alguns fervos de Deos
,
que fo-

raõNoviços nacaza de Sãclo Antaõ o velho.

CAPITULO i: "ítTt

Da-fè noticia das casas , Jias quais emLíshm' oute No^
viços.

ARECE, qtaédifpoz a Divina Pro-

videncia com efpecial cuydado,que o

Noviciado 4â Companhia em Lisboa

aíriftiííeem diverfos lugares, âthetd*

maraíTento eílavel no fkio, cm que

hojç fe criaõ os Noviços,paraque.em

todas as partes , onde laõ mais fre-i

quentes eftès fanílos IrmaÓs, tiveíTem , como defpertado*

resdo feu fervor, os exemplos dos antepaíTados, & No vi-*

çosprimitivos da Companhia. Ainda que pellos bens de

Deos, nefte eílado fempre o efpirito primitivo fe foy per-

petuando, aíTim o conhecemos todos , os que procuramos

fer filhos de may taõ fanda, qual he a Companhia de

JESU. A ;^ To"
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z Tomando mais atraz a agoa;a noíTa Companhia en-

trou em Portugal no mez de Abrii de mil ^uinhentoSj &
quarenta, fendo os primeyros, quevieraõ aefteReyno o

P. M. Simaõ Rodrigues terceyro companheyro de Sando

Ignacio, de naçaô Portuguez , & o Padre Paulo Can^erte

Italiano. Aportarão a SetuYal,como tem a hiftoria da Pro-

víncia, porque vieraõ por mar. Chegados a Lisboa íe hof-

pedaraõ no Hofpítal de todos os San£los. VinhaÕ elles por
'^ ordem del-Rey Dom JoaÕ o terceyro , o qual ordenara a

feu Apozentador, lhes tiveíTe cazas preparadas
,
porem el-

les fegundo as direcçoens^ que tinhaó deSanílo Ignacio,

bufcaraó o Hofpital^ agradecendo a El-Rey os outros có-

modos, & naõ os aceytando.

^ No meidejunho do mefmoanno' chegou deRoma
Saõ Francifco Xavier em cõpanhiado Embayxador Dom
Pedro Mafcarenhas. Acõmodoufe o Sã£lo no mefmoHof-

pital com os outros dous Padres ,
que tinhaõ chegado cm

Abril. Morando eftes San£los, & Apoftolicos varoens no

Hofpital de todos os Sanílos, admittiraõ na Companhia

ao P. M. Gonçalo de Medeyros ,
que em Pariz conhecera,

& tratara a San£lo Ignacb,& a feus companheyros, o qual

vendo em Lisboa feus raros exemplos , fe lhes aíFeyçoou,

como em fua vida mais largamente fe dirá. Eítc foy o pri-

meyro Noviço da Companhia em Portugal, a fua caza de

provação o Hofpital de Lisboa, feu Meftre deNoviços

Saõ Francifco Xavier , & o P. M. Simaõ Rodrigues. Da
grande caridade, & modeília,com que eftes noíFos primey-

ros Padres ferviaõ na quelle Hofpital aos enfermos , he ra-

zão fe lembrem os noflbs Irmaõs Noviços, quãdo alli vaõ,

como he feu antigo coílume , confolar os mizeraveis, &
fazerlhes as camas. A quem nam aíFervorarà conííderar,

que andarão tais Irmaõs, & Pays noíTos nas mefmas enfer-

marias, em que nos feus filhos andamos.

4 Excepto algú têpo,que aífiftio com a Corte em Al-

meyrim o Padre Saõ Frãcifco , & mais Padres,foy fua mo-
rada o Hoí pitai, athe fe embarcar para a índia no Abril de

mil quinhetosquaréta,& hú. Defte mez athe o fim do an-

no cõtinuou alli o P.M.Simaõ cõ o P M.Gonçalo no Hof-

pital,& tambê acho memorias antigas, q tem, morare algu

tempo em humas cazas, que ficavaõ defronte do Hofpital.

' 5 No principio de Jancyro de mil quinhentos quaren-^

ta,&
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ta, &dous, tendo o P.M. Simaõ havido o Mofteyrode Sa-

do AntaÕ o velho
,
pello modo , que adiante em fua vida

fe dirá , fe paíTou para elle» como para caza íua. Efte Mof-
teyrofoy da Companhia athe o anno démil quinhentosno-

venta, & quatro, em que fe largou por onze mil cruzados

aos Padres Gracianos de San£to Agoílinho. Nefta cazare-

cebeo o P.M.Simaõ alguns fogeytosna C5panhia,& depo-

ismorando ja os noíTos em Coimbra, alli vinhaÕ continuar

algús Noviços ,
para ajudare às MiíÉis,& outros miniíleri-

os domefticos. Deíles foy hú o Padre Affonfo Barreto, o
qual andou algú tepo feyto na Ribeyra moço da ceyrinha,

& entre os defte exercicio para os trazer a Deos, como
fe contara em fua vida. Efte raro exemplo de caridade em
hum Noviço, fidalgo poríeus pays, pode fervir de incita-

mento faníío aos noíTos Noviços, quado vaõ à Ribeyra,ou

a eníinar a fan£la doutrina, ou a trazer a feus hombros pa-

ra caza o provimento, que fe compra, confiderando a gra-

de devoçaõ,com que aquelle , & outros feus Irmaõs fe oc-

cuparaõ neftes exercicios.

6 No anno de mil quinhentos íi ncoenta , & três pello

mez de Outubro , teve feu principio a noíla caza de Saó
Roque em Lisboa. No principio do anno de mil quinhen-

tos fmcoenta , & oito comeííou a haver nella Noviciado,

para cuja fundação foraô Noviços de Évora , & Coimbra,

& por Meftre o Padre António Corrêa, que em Coimbra
fora o primeyro Meftre de Noviços depois de publicadas

asconftituiçoens, & introduzida a nova forma de criar

Noviços, que hoje fe uza.

7 Tenho diante de mim, quando ifto efcrevo, o livro

antigo dos Noviços, que fe receberam na caza de Saó Ro-
que, onde fe nomeaõ, os que de Evora,& Coimbra vieraó.

8 Da qui fe vè em como nam he certo , o que tem o

Padre Manoel da Veyga no feu memorial da caza de Saó

Roque, dizendo, que efte fora o primeyro Noviciado,que

ouvera em formanefta provincia depois^de promulgadas as

Conftituiçoens , fendo couza fem duvida ,
que foy o ter-

ceyro. Nem elle vio o livro antigo da entrada dos Novi-

ços da caza de Saó Roque
,
que tenho diante de mim,& íè

coníerva no Cartório de Coimbra,donde eu o encontrey.

Nocubiculo do Padre Meftre , & Reytor dos Noviços em
Lisboa ha hum livro, que conta os Noviços da caza de S.^ hx Ro-
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Roquedef-do Abril de 1 556, & athe o mez

ta onze, que entrarão , mas athe Março de 1558. nenhum

refere^quealli entraífedenovo. Também por falta de fe-

melhante noticia, ha na Hiftoria imprefía deíla província

algum defcuydo nefta matéria. O noíTo Padre Álvaro Lo-

bo, a quem quanto à fubftancia das couzas feeneoftoua

Hiftoria impreíra,tem,que o Padre António Coi rea come-

çara a íer Meftre dos N oviços em Coimbra, tedo por No-
viços, alem de outros, aos Padres Ruy Vicente , Luis de

Molina , & Manoel Fernandes, que foy iVIiírionario iníígne

na Ethiopia. O P. Meftre Balthezar Telles, com eftes mef-

mos, diz , comefíara a fer Meftre na caza de S. Roque ; &
conta allihuma mortificação, que fizera ao Padre Manoel

Fernandes diante do Padre Provincial, & Prepofito da ca-

za, & mais communidâde, mandandoo íubir a cadeyrado

refeytório, & dizer certas confuzoens ,
que conto ena fua

vida. O certo he, que iftofõy equivocaçaõ , confundindo

o mefmo xMeftre em S. Roque, comfigo mefmo em Coim-

bra, & o principio de hum Noviciado com o outro. O li-

vro, que alleguei , tais Noviços naõ tem ; & menos podia

fer o Padre Manoel Fernandes, que no anuo de mil qui-

nhentos fincoenta , & finco navegou para a índia, antes de

haver Noviciado na caza de S. Roque. E acho carta, que

de Goa efcreveo a Coimbra ao Padre António Corrêa. O
cazo das confuzoens, que no refeitório diííe, fuccedeo no

Collegio de Coimbra.

He às vezes precizo nas Hiftorias fazer eftas anato-10
mias dos annos , & tempos

,
para que a narração das cou-

zas caminhe com a certeza, que hebem haja em as contar.

E por eu nefta parte me fiar da Hiftoria da provincia, def-

cubertos documentos de mais certeza , me foy neceflario

refundir muytas couzas, que tinha efcrito, & por ventura

em tanta vaítidaõ , me fique alguma por emmendar, & eu

caya em outras, que outros emmendem em mim. Torna-

do ao fio, durou o Noviciado em Saõ Roque athe o anilo

de mil quinhentos feflen ta, & novej nelle por cauza da pef-

te grande,com que Lisboa fe confumio, foy neccfiario,mã-

dar osNoviços parte para Coimbra,parte para Évora, cou-

za dehumanno, depois fe tornou a povoar athe o anno de

1579. em que tornando a haver pefte fe desfez outra vez,

& ceflou aquelle Noviciado: attendendofe , a íer mais utij,

ter na caza operários, que Noviços. No
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II No anno de mil quinhentos, & fetenta,quandocí^

tavadezerto o Noviciado de Saõ Roque ,fe hofpedaraõ

nelle por algumas femanàs os Martyres do Brazil, que pa-

decerão em companhia dos veneráveis Padres Ignacio de
Azevedo, & Pedro Dias na viagem do Brazil. Ouve nef-

ta caza Noviços muy Sanftos. Ainda hoje fe vèfobrea
portaria do carro o edifício , que fervio de Noviciado. A
eftes fervos de Deos , em efpecial aos Noviços Martyres

do Brazil, devem trazer diante de feus olhos oslrraaôs

Noviços ,
que vaõ fervir na quella San£la caza; paíTando

pella memoria a modeília, com poftura, & recolhimento

interior, com que entravaÕ,& fahiaõ pellas mefmas portas,

& andavaõ nos niefmos corredores, & oíficinas.

Ainda, que cellou o Noviciado em Saõ Roque,cõ12

tudo alli entrarão depois alguns, em elpecial Irmaõs coad-

jutores^ & de vez em quando algum eítudante, que era lo-

go mandado para os outros Noviciados dos Gollegios.Em

todos osannos, que em Lisboa naõ ouve Noviciado, hiaó

ora de Coimbra, ora de Évora Noviços a fervir na caza de

Saõ Roque, como hoje o fazem os de Lisboa; tendo alli af-

íiílido algíi tempo, vinhaô outros, que os rendiaõ* O nof-

fo Padre Francifco de Araújo ,
que muytos annos correo

com eíles Noviços ,
que na quelle tempo hiaõ dos Colle-

gios a S. Roque, fez delles hum grande catalogo,que eu li,

cm que hia elcrevendo diftintSlamente os mezes,& annos,

emqueforaõ. >

15 No anno de mil quinhentos oitenta, ôc fetc na C5-
gregaçaõ

,
que fe teve na caza de Saó Roque , fendo Pro-

vincial o Padre Sebaíliaõ de Morais , fepropoz, íe era bem
haver na provincia caza de Noviços feparada. Concorda-

rão os Padres, que a ouveííè. AíTim o pedirão a noíTo R.P,

Geral Cláudio Aquaviva , & que havendo de fer em LiA

boa,íoflè no Collegio de Sado Antaõ o velho. }a nefte te-

po o Collegio de Sanílo Antaõ o novo tinha o feu edifício

quafi capaz de brevemente fepaíTarem aelle osnoflbs

Religiozos, deyxãdo o Collegio velho. Em eíFeyto íe mu-
darão para elle aos oito de Novembro de mil quinhentos

noventa, & três. \
14 Feyta a mudança, logo no ahnôfégmntefefeza

Venda do Collegio velho aos Padres Gracianos. Ouveem
quem governava o Collegionovo, grande fome de vender,

oque
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o que bem fe vio nas claufulas, com que fe fez a efcritura.

Acodiraõmuytos Padres graves, & zelozos ao Padre Ge-

-i-al, para impedir a tal venda. Veyo de Roma obediência

,

^uefenaõ fizeíTe; mas chegou efta três, ou quatro dias de-

pois de eftar a venda celebrada por efcritura. Diuzou ifto

na provincia muyto fentimento, & havia perá elle muytas

rezoens, naõ tanto por fer a venda como de graça; pois le

largou por onze mil cruzados, o que fe avaliou em vinte,_&

fmco mil, quanto por fer aquella caza a primeyra própria,

que teve em todo o mundo a Companhia,porque a de Ro-

ma era ainda de aluguel. E também porque tratandofe de

caza de Noviços, lhe ficava para eíles em grande cõmodo.

15 Creceo mais efta magoa, quado havendo os Padres

determinado fazer Noviciado em Lisboa, apalparão algús

vinte íitios,& nenhum tinha os cómodos da quella caza,&

os preços, que fepediaó eraoexorbitantiííuTios. Porem

deyxando efta magoa, & o mais, que ouve fobre ella, di-

gamos como teve lua origem o Noviciado de Campolide.

^r- )\ CAPITULO
Do NoviciadOy que ouve em Campolide , «tr comofe largou a

.-í. ih ; primeyra pedra a caza do Monte Qlivete.

' ' ^J ^ ^""^ ^^ ^^^^ quinhentos oitenta, Sc íínco co-
*-^ mefíòu a fer da Companhia húa quinta na quel-

le fitio, que fe chama Campolide, na qual determinarão os

Padres fe deftè principio ao Noviciado ,em quanto fe naõ

edificava outra caza. O Senhor Fernaõ Telles de Mene-

zes, que fora Goverviador dalndia,& era Regedor da Juf-

tiça, & a Senhora Dona Maria de Noronha fua mulher to-

marão por devoção fundar à Companhia em Lisboa caza

efpecial para Noviços.

2 Deraõ para efta fundação quinhentos mil reis de re-

da, o capital delles eraó vinte mil cruzados , féis na quinta

do Monte Olivete no fitio da Cotovia, onde hoje eftà a ca-

za dos Irmaõs Noviços. O mais fe deu em juros bem pa-

rados , que naõ ha porque os efpecificar , bafta faber, que

de rais sòdeu a ditta propriedade. Aceytada por noíTo

Reverendo Padre Geral a f\indaçaô,de que o ditto Senhor

fez fua efcritura cm vinte, & féis de Dezembro de mil qui-

nhentos
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nhentos noventa, & fete, tendo ja feyto outra no Algarve,

fendo alli Governador, íe deu ordem a dedicação da nova

caza de Noviços.

5 Foy feyta efta dedicação em dezoito de Dezembro

de mil quinhentos noventa , & fete , dia da Expe^açaõ da

Senhora com titulo de fua glorioza Aílumpfaõ , a quem a

nova caza era coníagrada, & também a capella da quinta

,

em q íe fazia. Mandara o Padre Provincial Chriftovaõ de

Gouvea vir de Coimbra ,& Évora athe quinze Noviços,

delles era Reytor o Padre António Mafcarenhas. DiíTe

Miíía na capella o Padre Provmcial, & deulhes a Commu-
nhaõ. Acharaõfe prezentes o Senhor Fernaõ Telles de

Menezes fundador, o Padre joaõ de xMadureyra Prepoííto

da caza de Saó Roque, & Irmaõ do Padre Provincial,© Pa-

dre Luis Alvres Reytor do Collegio de Sã£lo Antaõ,& ou-

tros Padres graves. Eíle Padre Liiis Alvres naõ era o pre-

gador celebre, que ja no ditco anno era fallecido , mas ou-

tro do mefmo nome.

4 A meza ferviraõ na quelle dia o Padre Prepofito , o
Padre Reytor de Sanílo Antaõ, & p Padre Secretario da

pro vincia , outro Padre antigo leo à meza. Ouve em to-

dos muyta confolaçaõ efpiritual,efperando os grandes bes,

que da quella nova caza haviaõ , de refultar a eíla provin-

da, & a todas as miííoens deíla Coroa* oq

5 O primeyro Reytor, como ditto he , foy o Padre

António Mafcarenhas, homem illuílriíTimo por langue, &
mais por fuás virtudes, as quais em feu lugar fe efcreve em
a Imagem da Virtude do Noviciado de Évora.Três annos

continuou aquelle governo , do, qual foy promovido, a fer

Reytor do Collegio de Coimbra. ínu

6 O primeyro Noviço , que em Campolide foy rece-,

bido , fe chamava António de Azevedo,natural de Lisboa,

era Sacerdote, tinha de idade quarenta,& fete annos , ho-j

mem fidalgo , & que fe achara na batalha del-Rey D. Se-

baftiaÕ em Africa, & nella fora cativo. Era de muyta vir-

tude, & havia dous annos pertendia fer da Companhia, o

quefe tinha dilatado, por fe duvidar, íè poderia com o tra-,

balho, por fer enfermiço, & de ténues forças. Porê Deos,

que delíe fe queria fervir, o favoreceo , & depois andando

annos,veyo a falecer cheo de merecimentos na caza de Saõ

Roque aos 22. de Julho de 1 632»

7 Aju-
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. *7 Ajudou muyto com fuás efmolaseíla nova funda-

Çaõé Alem do movei de fua caza , lhe aplicou humapèili

çaõ de cento , & vinte mil reis em cada hum anno/què
Aè pagava o Arciprefte de Lisboa, & outra, que tinh^ iiq

Biípado de Vizeu.
í-^"

^

é A Quinta de Campolide fe dividio em duas partesíj

huma ficou dos Noviços, outra com feu pomar era da ca-

za de Saõ Roque, quea poííuia na forma,que ascõftituiço^

ens permittem huma quinta às noíías cazas profeíTis. N t)

anno de mil féis centos, & vinte quatro, os noíTos Padres

de Sáô Roque venderão também a outra parte à caza dos
Irmaõs Noviços, como lhe tinhaõ vendido a primevrá.

Delles he hoje toda eíla propríedade,& lhes ferve de quin-

ta ordinária, em que vaõ paflàr feus dias de honefta, & fan-

^a reci^eaçaõ.

9 Durou ô Noviciado em Campolide couzade féis

annOs,pOi' quanto no de féis centos,& três, os Padres pe^

diráÕ a noíToR. P. Geral fe fufpendeíle, para fegaftarem

Os rendimentos em o edifício dõ Monte ÔliVete. Neíles
poucois annos ouve na quella cazaNoviços, que foraõ, an-

dando áUnos, huns Martyre.s illuftriíIímos,como os Padres

Joaõ Bapfifta Machado , Chriílovaõ Ferreyra , & Miguel
Carvalho, todos Martyres em Japaõ; & o Padre Apcllinar
de Almeyda Bifpo de Niceà, & Martyr na Ethiopia,' ou-
tros MiíTionarios afFamados , como o Padre António de
Andraxié Apoftolo de Tibet,oPâdre loaõ Velafco, &oá-^
tros; de cujas virtudes fe devem lembrar, & fallar os noC-
fos IrmaÕsNoviços

, quando aUi os mandaõ ter o feu dia

deallivio, Gonfiderando, que a terra, que pizaõ foy íanáí^
£cada com os pès de tantos Martyres.

ló Nefte governo do Padre António Mafcarenhas
fúccedeo alli huma couza muy notável. Hano fundo da
quinta hum poço

, que neíles annos próximos fe afundou;
& fe lhe bufcou agoa com huma mina, & fízeraõ outras in-^

duftrias, com queíiçou de grande fervintia , Sc proveyto^
porem na quelles tempos alem de eftreyto, como oconhe^^
cemos, era de pouca agoa, & às vezes fe fecava. Acontef-
ceo pois, haver anno de feca, foylíè alli bufcar agoa para o
ferviço da caza, & fc achou íèm gota de agoa no fundq.
Voltarão os Irmaõs ao Padre Reytor , o qual antes de fal-

larem, lhes diííe: Qiie hc i/To-, naií temofop agoa^ refpon-

dendo,

^
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dendo, que aíTim paííàva; lhes ordenou,que voltaíTem a cl-

le, & naõ a achando, fizeíTera o íinal da Cruz, ík que logo

teriam agoa. Tornarão , 6c vendoo feco, como o deyxa-

raõ, fizeraÕ o final da Cruz, & logo começou a vir agoa,&

nunca mais o poço em tempo do governo doíadre An-
tónio Mafcarenhas fe tornou a lecar. Em acçaõ de graças

foy la com os Noviços o Padre Reytor,& todos rezarão o
Te Dmm laudamus.

1

1

Logo,que fe fez a dedicação aífima referida, fe poz
todo o cuydado em bufcar fítio em Lisboa pêra a nova ca-

za. Nifto fe fora5 paííando muytos annos , fem aparecer

cbuza a contento, & cõ cõmodo. Dava fuás queyxas diíío

o Fundador, que dezejava ver com feus olhos promovida

a obra, que toda era fu.i. Por fim das diligencias rezolveo

o Padre Joaõ Corrêa Provincial, & o aprovou noífo Reve-
rendo Padre, que o edifício fe levantaílè na quinta do Mo-
te Olivete dada pello Fundador no fitio da Cotovia, por

fer olugar , em que menos inconvenientes porentaófe

achavaõ, antes ficava em bom cÕmodo
, por eftar pouco

diílante da Cidade, & da caza de Saõ Roque, fero íitio

de bellos profpeâos, lavado dos ventos, & fadio.

1 2 O que neíla eleyçaõ deu mais cuydado,foy a pou-

ca firmeza do folo,por ler cortado com muytas minas, fey-

tas pcra tirar barro de oleyros; & sò fe achou firme no lu-

gar onde eílava o monte. AUi fe determinarão foíTe a fa-

brica, naô obftante o cufto, que havia de fazer o monte em
fe arrazar, pêra correr o edifício em pavimento igual.

1 5 Tomada eíla refoluçaô , fe lançou a primeyra pe-

dra dia de Saõ Jorge aos vinte, & três de Abril de mil féis

centos, & três. A pedra tinha féis faces, era quadrada por

todas as partes, no quadrado íupremo tinha com letras gó-

ticas aberto efte letreyro: Deo TrinOyUm^ (^ B. Virg.jaãui

2 9 . Aprilhy anno D, 1605. ^^^^ ^^'^^ ^^ outro quadrado

dizia o letreyro: Ferdinando Telles 4^ Menezes , ^ D. Ma^
ria de Noronha ejus ( & no íeguinté lado) Uxore Fundato^

ribtis. Noutro quadrado dizia : Papa Clemente VIU. Rege

Phlltppo 11. Em outro tinha : Prapoftto Generali Societatis

Cláudio Aqmviva, Provinciale Joanne Corrêa. No quadro

íexto inferior naõ tinha letreyro, mas sò huma pequena

concavidade, que fe tapava , & enchia com capa damefma
pedrafeytaaojufto,

B 14 No
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4

No dia de Saõ lorge, veyo o Fúdador,& mais Pa-

dres autorizados de toda a provincia ,
que fe acharão na

Congregação, que fe acabava de celebrar em Saõ Roque.

Leraõfe os letreyros, enramoufe a pedracom flores,&tê-

do o Fundador na maõ hú cordaõ de feda, & o Padre Pro-

vincial outro, que eftavaõ atados nas pontas da taboa , fo-

bre quem eftava a pedra também atada , fe começoua

lançar devagar, dizendo o P^undador ao Padre Provincial,

que lhe deytaílè húa grande bençaõ; & o Padre Provincial

lhe diíTe certa oraçaõ. Nefta forma a fom de charamelas

foy a pedra aíTentadá no fundo do alicerce.

15 Antes de hir abayxo, fe lançarão na concavidade

delia algumas medalhas de noíia Senhora, de Saõ Pedro,<S^

Saõ Paulo , do noílb Padre Satí£io ígnacio, & Sanfto Xa-

vier, alguns reales de prata ,& o Fundador lançou hum
Portuguez de ouro , moeda da quelle tempo, & íe tapou a

pedra. Feyta eíta íolemnidade, fe foraõ paílar o dia em hor

neíla recreação à quinta de Campolide, aonde viviaÕ os Ir-

mãos Noviços, que,como fica ditto, em breve deyxaraõ o

poílo paliando pêra Coimbra , & Évora , em ordem aere-

cer o rendimento pêra os gaftos do cdificio. ' -

16 Depois do Padre António Mafcarenhas foy Vice-

Reytor em Campolide o Padre Francifco de Araújo
, que

era muy efpiritual, & de conhecida virtude. Fez na quin-

ta os paíTos da Payxaõ do Senhor, de que ainda hoje fe vem
alguns veftigios. E os IrmaÕs os corriaô com fingular de-

voção. Achandofealli o Padre Alberto Laércio grande

Miííionario do Oriente, & que nefte anno de mil íèiscetos,

& dous conduzio ao Oriente a mayor miíTaÓ
,
que la paf-

fou da Companhia, pois eraõ alguns fmcoenta, & oito, &
elle mefmo ajudou a arvorar a Cruz, que fe levatou no pàf-

Ib do Calvário.

1

7

Depois de alli eftar hum anno o Padre Francifco

de Araújo , lhe íuccedeo com patente do noíTo R.P. Geral

o Padre SimeaÕ Caldeyra,que foy Meílre dos Noviços em
Évora, & Reytor do CoUegio do PòrtO; Antes tinha cita-

do alguns annos na fecretatia de Roma. Depois de tomar

poíle do Reytorado , da hi a hum mez fez fua profíííaõ de
quatro votos na caza de Saõ Roque. Gouza, que nos tem-
pos prezentes, em que as couzas tem outras andaduras,fem

duvida parece muy eftranha^ & por iflb a quiz referir. Efte

Padre



liEm o Noviciado de Lisboa Liv. f.Cap. 5.

Padre foy homem de muyta virtude , & delle pode ter ef-

pecial gloria a Villa de N iza no Bifpado de Portalegre,on-
de naceo , & entrou na Companhia em Évora em Icte de
Mayo de mil quinhentos oitenta, & dous com dezanove
de idade. Efte Padre continuou , athe fefufpender o No-^

•viciado de Campolide, & foy a ferReytor do CoUegio do
Porto.

CAPITULO m.

De como/è continuou o edificio do Monte Olivete^ <tsradiaHíotí

por meyo do IrmaÕ Lourenço Lombardo^ de quemfe
da noticia^ & do mais da caza^<(^ mudança dos

Noviçospêra elia.

T\ Epoís, que fe lançou a prrmeyra pedra^ foy con-
^^ tinuando o eaiíicio. Achouíe pedreyra no hm

da quinta, & do monte, que fe arrazou fe tirou muyta pe-

dra pêra cal, muyta área, & barro pêra tejolo, que naõ foy

pequeno adjutorio da obra. Algum tempo correo com el-

ta o noíTo Padre loaò Delgado,que fora Meftre de Mathe-
matica^ peraosnollbs no Collegio de Coimbra, & pêra os

de fora no de San£lo Antaõ em Lisboa. V

2 No anno de mil féis centos, &rinco/àos vinte de
Março lè lançou a primeyra pedra da Igreja pello Bifpo

de Malaca Dom Frey Chriítováõ da Ordem deSaõlero-
Dymo grande devoto da noílà Companhia.. Era Provin-
cial o Padre António Mafcarenhas. Nefté tempo ainda vi^

via o Fundador, mas uaõ aclio-, que aíTiíliíTe. Athe&is
centos, & fete correo com a obra o Padre loaõ Delgfào ,'

da-hi athe os principios do anno de féis ceiltos, & nove tet

ve delia cuydado Bakhezar Alvres Arquitecto dasobias
del-Rey^ o qual fez nova traçaida Igreja, &Capella mor,&
a fez mais:cuftoza, do que os Padres imaginarão. Achou.^
fe, que a obra hia devagar, & que a continua aíTiílenctítáo^

noííòs lhe fazia grande filta; pois sò doustinhaõ a feu cuy-
dado obra,& fazenda^..& moiMàò no Collegio de Sando
Antaô. • :OÍ^'^-?'r-'\'r('^:íh''--:Un'^'-\ U^''r. \ ti-^

Ê^-f Por tanto ordenou o Padre Vice-Pfovíncial Martini

de Mello com os Padres Confultoresda província, onveflè

no Monte Oiivete huma Rezidencia de (fiatroReligíozos

sií B z noíToSj
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noflbs, que tiveflcm cuvdado das obras, & fazenda. Com

efta aíliftencia começou a obra a luzir a olhos viílos. Quiz

a Fundadora, que em primeyro lugar fe fizefíe com calor a

Capellamòr da Igreja ,
porque queria trazer a ella, & colr

locar em hum nobre mauzoleo os oíTos de leu mando i^er-

naó Telles, que com beneplácito de nolloR. P. Gerai el-

tavaõ depozitados na Sacriília da caza de Saó Roque.
.

4 Mandou efta Senhora fabricar hum mageílozo mau-

zoleo de mármores, aíTentado fobredous elefantes em hu

vaõ no lado do Evangelho da Capella mor. He a obra nef-

te género grandioza, fez de cuftotres mil cruzados. Nella

eftaõ Gsoífos dos dous Fundadores com o feguinte letrey-

ro, que por dar huma noticia delks Senhores , & feus fal-

lecimentos o quero aqui ajuntar com fuás palavras: Aqui

jaz FcrnaÕ Telles de Menezes filho de Brás Telles de Menezes

CamãYeyrojnor, ^ Guarda mor ,
é\CapitaÕdos Ginetes, que

foydo Infante Dom Lms,<(sr de D. Caíerina de Brittofia fnu-

IheXi&^qualfoydo Confelho do Eftado del-Rey nojjo Senhor,^

governou òsíftadosda Índia, er o Reyno do Algarve, &foy
ítegedor dajtífliçadacaza dafupplicaça5,& Prezidente do

Confelho da índia, apartes ultramarinas, Efua mulher D.

Maria de Noronha filha de D. Framifco de FaroVedor da

fazenda dos Reys Dom Sebaftiaõ, & Dom Anrique, O' de D.

Mejjia de Albuquerqúefuaprimeyra mulher : os quaisfunda-

rão, íí^ dotarão.efta caza da Provação da Companhia de JEt

SU,& tomarão efta Capella mljr pêra feujazigo. Fallecea

FernaôTelles de Menezes a XXVI . de Novembro de MDCVi
é' D, Maria de Noronha a VIL de Março de MDCXXIIL
íi!i .Continuava a obra doedihcionaõ com aquella pref-

foí|ué fe dezejava, por fer o cufto rauyto, &: os rendimertt

tos limitados. Duraria por muytos mais annos, fè Deos o

naõitomara à fua conta , trazendo àCompauhiaaoIrmaô

Lotrrenço Lombârdo,no anno de mil féis centos^& doze^

o qual foy , o que mais deu a efta caza , & mais ajudou a

fundação do edificip. Sua MOcaçaq,& b^mfeyterias foraô

nafbrmaíepinte;^'^' -^^^''^-^ •
'

^-••^^^"^ "^^^ '^^

6 Havia em Lisboa huin Flamengo chamado Loureri-»

ço Lombardo natural de Envres. Efte fahira, trinta annos

havia de fua pátria a bufcar íbrtuna,veyo a Lisboa, & delia

navegou à Mina,ajuntou algti cabedalé Cazou em Lisboa

com numa filhare hum Flamengo ,.& de huma PortUgue-^
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M, DfepôiS diílo foy duàs vezes à índia. Póf fel*f\dflieítl

de grande ríiênèo ^ ik induftria^ tratando, & negocean^o,

enriqucceo de maneyra , que era dos homens eílraii|è^i*t)S

hum dos maisfieosem Lisboa.

7 Sendo de idade de fincoenta ânnoá pouéó iftáiS) ott

íiienos , o foy tocando nòfíb Senhor com partiedlàres de*

iejosde fua íalvaçaô. Frequentava os Saeramêtos na Igre-

ja de Saõ Roque, corredo cõ alguns Padres da qúella ciiii

atheque foy ter como Padre Fernaõ Guetíèyío ^ í]ué èn-

taôalli rezidia. Como era cazadoj & tinha hum filhd^ ^
huma filha , náÕ paíTava a mais fiia devo^aõ, que à receber

os SacramefitoS da GonfiíTaõ , & comiinhaõ todos 6s oito

dias, viver rêtiradoj & muy caUtò em converlaçoens.

8 Dos filhos ó macho era iflcapâz, de hellè fê fazer càzai

por fer mêtêcap(ô,por iíTo o titihâ em Fladíes, détèrrfiinã-

do fazer ca^a na filha. Com efte intento edificou ém hum
outeyro, que chamaõ moinho de Vento, àífiíria de Saõ Ro-
que j aS cazas, que hôjé íaô de Francifcó Barreto, & à rua

de cazaS mèrtores, que fítaô de fronte delias, pêra viver al-

ii i & as deyxar com á mais fazenda a fuá filha, qiie detef*

minava cazar.

9 Tendo âá câ^as qúztí acâbadaSj êílâíldá pefá fe j5âli

far a ellas, dez dias antes de fazer a rtítidançá lhe morrèo a

filha. Veiidòíb fem herdeyra , tomando iíiô eôm grande

ânimo Começou aérifrar em mais elevados peníamentoSi

& tratar com fua mtilher de ambos fe recólhereiíí , á fa^èf

vida pcrfeyta. NaÕ fe moílrava ella á iíto taõ fácil , como
€lle o cíbva.Paíraraõfe peraâs cá^as nòvasj áez; diâs depoiá

de fallecer a filha. Outros dez dias havia ^ que éflayaê nal

cazas, quando de íepente detí hufn áécidénte à ftiiilheif> ao
principio pateceó eòuzá de poueô fnòmeníto, mas l>lefe-*^

mente Ihetirmiâ vida. ;^ '(

10 Vendei êMeCÒmtí Dfebs ô dèzefô|>édíá, pêra íegutl

á vocação divina , que o chamava. Tfátoii Com ò Padíè

Fernão GueTteyro da rritidaèí^a de fua Vida, êc da difpo^it

ça©, qutílatiadefas eou2as. Pareceõ âo Padre, qiie de^

via mândaf vir é fiHio y q^e ti«ha em Flandres, pêra quift

prezencialmente fe viíTe fua incapacidade , &' é que íe ha*

via de obrar na difpofiçaõ. AíTirtiófe:^* Viiidoomoço,
& vifta juridicàrnenté fua incapacidade , tomourezoluçaõ
doeftadodetovida. DííTe ao Padre, e^mo queria entrar

na
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na Companhia , & aplicar íiia fazenda , oii a mayor partCf

delia à obra, que fe julgaííe íer de mayor fei:.viçp de Deps

na mefma Companhia. ...a

1 1 Neftes termos, o Padre lhe reprezentou eíla caza^:

declarou o fim ,
pêra que fe fundava, o qual era criaremíe:

nella fogeytos, que foliem eíludar aos Gollegios, & depois^

fe repartiífem pellas miííoens da lndia,China,Japaõ, & ou-

tras da gentilidade, pêra pregar o Evangelhoj donde reful-

tavaa Deos grande gloria, & augmento à fe Catholica.Pc]^^

rem como o titulo de Fundador fe tinha j^ dado a Fernaõ

Telles, nefte naõ podia haver mudança , masque fegundò

a efmola, que aplicafle, fe Ihefariaõ na Companhia os fufj

fragios, que fe coílumaò fazer aos Fundadores. Eílava elf

leja affeycoado a efta caza pélla vizinhança , que com ella

tinha
j
por iffo abraçou com mayor goílo o alvitre do Pa-

dre, & aílentou com%o defe empregar todo nafta caza.

.

Logo deií ordem à fuás couZíIS , repartio cõ gran-r^12

deza com os parentes de fuamulheTj cazou húa Irmáã del-

.la, quecriara em fua caza v^smqúe emprcgou rauytos mil

cruzados.. Fez outps lobíás pias. Depoi^ de fazer parti^

íhas comb filho porrezaô da legitima da may,que lhe ca-

bia ,ifez também teftamento poi- ellecomo por pupillo.

^ i 5 Aplicou a efta caza a legitima do filho em cazo, q
íTiorreíre no eftado , em que eftava. Logo o entregou aos

Padresaííinandolhefeusahmentos, pêra que o tiyeirem eni

alguma Rezidencia do Collegio de Coimbra,camo no Ca>

itial, ou SaõFins, fora, & longe de Lisboa. Quinze mil

cruzados em dinheyrp ,apliçoaito4os.:|)erap|:d|4c^pj.que

^jiiamuytodevagarrr;: ^ • --^ ,.
,.;...q ;^-^f:tr;^>v>c:'\^ 'í')

r 1 4 NoíToR.P.Geral Cláudio Àquaviva lhe mãdou fa-?

2:er os fuffragios de Fundador vivo, como ataõ infignebê-

íèytor, que dava mais à caza, do que feu Fundador lhe dei

ra. Também por fer ja de idade, & naõ poder hir fazer feu

Noviciado a Évora , ou a Coimbra , & haver nifto outro^s

juftos refpeytos,difpenfou com elle o Padre Geral, que eut

iraíTe na Companhia na caza de , Saõ Roque. Aííim o fes;

em Julho de mil féis centos,, ,&; treze, tendo dellecujdadQ

qPadreFernaõGuerreyrp^rrj i^^; nh;-;r--^

-15 Na caza de Saõ Roque tomou os Exercícios de

iSanâo Ignacio, fervio na cozinha, & efteveathe Março de

fgis ceiítoSj^^ j[W|tprze. Neíle mez fc detenninou peílos
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fuperiores, que paílaííè pêra a Rezidencia do Monte Oli-^

vete, & correíTe com as obras do edifício; que fegundo fua

grande intelligencia, & dcípoxiçió neílas couzas, nenhum
outro o poderia igualmente adiantar. Com elle foy o Pa-

dre Fernão Guerreyro
,
pêra o dirigir, & ajudar em feucf-

pi rito.

1

6

Foy continuando feu Noviciado com a edificação,

que delle fe efperava: acabados os dous annos de Noviço,

por ordem do Padre Provincial F^rancifco de Gouvea fez

os votos dos ettudantes conforme oinílituto da Compa-
nhia aos finco de Julho de mil feiscentos,& quinze, na Ca-
pelia de noíTa Senhora de S. Lucas da caza de Saõ Roque.

Çhamolhe votos dos eíludantes, porque aíTim chamarão
os nofíbs antepaflados , aos que fe fazem no fim do Novi-
ciado, por ferem a mayor parte, dos que os fazem eíludan-

tes , ainda, que outros fejaõ IrmaÕs Coadjutores, como o
Jrmaõ Lombardo.

1 7 Parece, lhe quiz alli com efle benefí cio pagar a Se-

nhora o ferviço, que lhe tinha feyto,antes de fer da Com-
panhia, em ornar a^uella Capella, em que gaftara mil crue-

zados fazendoa quazi de novo.Moveofe a eíta obra pia por

entender, que eftando no principio do primeyro corredor

de ílma , & naõ longe da portaria, ferviria muyto pêra au-

gmentar a devoç lõ à Senhora. Elle a poz no aííèo, & lim-

peza, queisoje tem. Fazendolhe retabolo, teílo, pavime-
to,& o mais, que nella íe ve. Naõ fe enganou no feu pen-

faraento,porque muytos fenhores nobres lhe cobrarão íín-

gular devoção, vindo alli ouvir MiíTa, & comungar, &
muytos Bifposjèc Sacerdotes graves goílavaõ de dizer nel-

la fuás MiíTas.

18 Foy o Irmaõ Lombardo adiantando o edifício, &
tudo a olhos viílos crecia, nas fuás maõs o pouco valia

muyto, & os feus quinze mil cruzados difpendidos por el-

le valerão outro tanto. O que antes fe naõ fazia com féis

centos mil reis, elle o fazia com duzentos, & ainda menos.

Oquebem fevio na cifterna mais pequena das duas, que
ha no pateo, que naõ a querendo hum oíficial fazer de em-
preytada por menos de féis centos mil reis, elle a jornal a

fez por menos de duzentos , & neíla forma eraõ outras

couzas.
-

19 Em menos de três annos, &:meyo poz o edifício

capaz
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capaz de fe habitar 5 acabou a Igreja, que he muyto ayrozá.

Dia de todos os Sandos primeyro de Novembro de mil

féis centos,& dezafeis fe poz nclla o SanaiíTimo Sacramê:^

tò. Da hi a oito dias fe tresladaraó pêra o tumulo os oíios

do Fundador, que eftavaó na Sacriília de Saó Roque , vie-

raõ com grande pompa funeral em hombros de feus pare-

tes, & acompanhamento muy nuraerozo, de que toda Lis-

boa fe edificou, por ver, quam agradecidas nos moílrava-

mos a noífos bemfeytores.

Eftando a Igreja acabada , & os dous corredores,20
que principiaõ no frontefpicio quazi no fim , & o outro,

que os faz a ambos communicaveis de todo acabado, pa-

receo ao Padre Provincial Francifco Pereyra, & aosPa^

dres Confultores, fe acommodaíTe o edifício feyto, em or-

dem a virem pêra elle os Noviços ;
por quanto ja a demo-

ra lhes parecia muyta,&,por fer arenda pouca,dalli a muy-

tos annos naõ poderia eílar de todo acabada acaza. Por

tanto ordenou ao Irmaõ Lombardo,que logo a ccõmodaf-

fe por entretanto officinas , correííe huma parede do fim

dehu corredor ao outro, cô q fechafle opateo das ciíler-

Fizeílerefeytorio no quarto, que hia correndo aonas

Noroeíle. E nefta conformidade fe trataíie de alfayas, ôc

mais couzas iieceíTarias em huma caza
,
que ha de fer habi-

tada, t

Tudofoy pondo em execuífaô o Irmaõ Lombar*21

do, & no anuo de mil íeis centos, ôc dezanove tinha accõ-

modado a caza em forma ,
qUe pudeíTem nella entrar a vi-

ver os Noviços. Por tanto fe difpoz a nova dedicação em

dia de Sanao António doditoanno. Nefte diaeftavabê

armada a Capella interior da caza nos corredores de fima;

Nella fe armou altar com imagem de vulto do gloriozo

Sando Antónia Tinhaó vindo de Coimbra nove Irmaõs

Noviços, & féis de Évora, com os quais fe deu principio

ao Noviciado.

.22 No dia de Sanílo António o Padre António M.if-

carenhas Provincial diífe a Miífa da dedicalTaõ na Capella

interior, em que comungarão os Irmaõs Noviçosj &*o Pa-

dre Provincial Ihefezfua pratica cfpiritual accõmodada à

prezente folenidade. Aífiftiraõ os principais Padres da ca-

za de Saõ Roque, o Padre Prepozito Chriftovaõ de Gou-

vea, o Padre Manoel de Lima, o Padre Jeronymo Dias,

&
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& outros. O Padre Luís Lobo Reytor do Collegio de Sa-

do Antaõ com outros Padres do mefmo Collegio, & tam-

bém alguns Padres eftrangeyros, como o Padre Francifco

Marquefaldo ConfeíTor da Princeza , & outros, porque efr

tavaentaõ em Lisboa El-Rey Philippe terceyro. -o
I 25 O primeyro Reytor foy o PadreAntónio de Mo-

rais, que havia ja annos
,
qge era Meílredos Noviços em

Coimbra, & depois falleceo no Collegio de Évora. Nefte

anno de féis centos, & dezanove fe extinguirão a primey-

ra vez os Noviciados de Coimbra, & Évora j paíTando to-

dos os Noviços a viver neíla caza. Niílo tem havido em
diverfos tempos fuás mudanças , ora extinguindofe aquel-

les dous Noviciados, ora tornajidofe areftituir , como ao

prezenteeftaõ. nh"

24 Depois, que efta caza comeíToUja fer habitada,na5

pode medrar mais o edifício, &affim o temos hoje imper-

feyto com aquellas accõmoda^oens de oífieinas, com as

quais no entretanto o difpoz o Irmaô Lombardo, Heao-
bra difpofta em quadra de Sul a Norte. Eílà por fazer o

corredor, que a devia fechar pella face dq Norte,em que fe

tinha determinado ficarem oíficinas,& refeytorió. A Igre-

ja, que fica no meyo da face, que cahe ao Sul, he obra muy
linda, & concertada. Athe oprezente tem varias capellas

dos lados fem ornato, por fer acazíi^obre , &. naõ haver,

quem as tenha tomado àfuacolitã.Tr; * ;*

: n 25 Nelle fe veftio huma , toda di mármores ciom em-

butidos fey ta com grande cufto a expenfas da Rainha Fra^

ceza primeyra mulher dcl-Rey Dom Pedro o fegundô. As
mais, que eílaõ ornadas ,fe afizeram pxM* pefíbas particula-

res, que nellas ordenarão fuás fepulturâs. No Cruzeyro à

parte do Evangelho fe venera a Imagem de noíTa Senhora

da Graça, que he na caza de muyta devoção, &tei1i O Se4

nhorpor feu meyo feyto adiverfas peífoas muytos favo-

res O mais aílinalado foy ao Irmaô Domingos daiCunha

Pintor, cuja vida neia obravay efcrita , a quem o: Senhor

diante defta Imagem revelou
,
que le havia de fàlvar. Te-

velhe fingular devo^aõ o venerável Padre Joàõ daFonfe-

ca, como também eícrevo em fua vida. O retabolo de obra

moderna lhe fez o fenhor Manoel Lopes de Lavre, inter-?

vindonefta fua devoção o Padre loaõ da Fonfecaentaõ

Rieytor da caza, & grande feu amigo. íjU

C 26 He,
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'í;í2:rf- í'He, geralmente fallando, toda eftacaza muy deza-

iíáfâda, & alegre, com dous andares de corredores àíFim

feum, como õ outro de aboboda. He muy fadia, lavada de

todos os ventos ; os profpedos íaõ agradáveis. O do Na-

cente ve a Cidade, o do Sul goza a vifta do rio,& das nãos.

O do Norte quintas. O do Poente também qointas , &
montes. A cercahe efpaçoza , parte bem povoada de ar-

vores frutíferas, parte íe fêmea de trigo, que o dà excéllen-

te, por fer toda ella de terra pingue. Sò deagoa he pouco

abaftada. Da pernene tem huma fonte de vea ténue, pouco

màisdehaaiapenria. Ha poucos annos, que no meyo defta

cerca mandou edificar humaCapella de boa traça a Senho^

ra Dona Gatéri^a Rainha de Inglaterra, por goílarmuyto

da aprazibilidade deíle íitio, aonde por vezes vinha efpay-

recer.- ^ "àt^^^ ^

27 Quaíidoo materialdefta obra eftava acabado , co-

mo hoje fe vie, acontecendo^ formar fe nefta caza eftudo dé

ietras humanas, que nella durou por féis annos, a ditta Se-

nhora fe esfriou na fua devoção, imaginando, que os eflú-

vios tiráVaÓ à caza a quella Sanéta folidaõ,que aqui a trazia;

-& aífira ficou a í)bra fema fua ultima perfeyçaõ; & a cãza

fiaõ perdeo pouco com o retiro deíla Senhora, que athe

âlli mUyto a favorecia com fuás efmolas, de que bem necef-

'litava, {)or fer,como ja diílè, pobre de bens temporais, ^^i

28 Os feus principais bêfeytoreSjdepoisdo Irmaõ L^^
bardo, foraõ algos Religiozos da noífa Cõpanhia , que lhe

dey xafaõ fuás legitimas. Os Padres António Mafcarenhas,

& Nuno^ Mafcarenhas lhe doaraõ a herdade de Valfermôzô

no termíí de Mourâ,& porq o Irmaõ Frãeifco Maf^irenhasj,

írmaõ dos dittos Padres , por; fallecer na cazA de Saô Ro-
que, deyxou féis centos mil reis de fua legitima "na mefma
herdade à caza de Saõ Roque, o Noviciado lhos fatisfez,&

ficou íenhor de toda efta fazenda. Aiqual por eílàr em pa-

iz, que havendo guerras fe naõ pode GÍultivar , fe vêyo fi-

nalmente a vender ao Conde das Galveas , o que refultou

em dano da caza ^ que ainda hoje fente efte de^tócerto , &
naõ he o único, que neftas matérias nella tem havido; por

iífo anda fenipre alcançada, & mal pode fuftentar ham pe-

queno numero de Noviços, com os mais Religiozos, que
perá fua adminiftraçaõ fiõ neèeíFarios.

29 Ouve outros bemfeytores , como foraô o Padre
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António de Vafcôcellos Autor do livro, q fe intitula Ana-

cephaleofe dosReys de Portugal efcrito em latim. O Pa-

dre Paulo de Oliveyra, que fendo ja profeíTo de quatro vo-

tos foy pêra a índia. Também foy feu bemfeytor o Padre

Simaõ de Almeyda Fundador do Collegio de Portalegre.

E neftes tempos prezentes tem feyto muyto bem a efta ca-

za o Padre Miguel Dias, natural de Lisboa, que fendo af-

llftente da Companhia em Roma ,
por feusachaques,& an-

nos, deyxada a occupaçaõ , fe recolheo a paíTir o ultimo

quartel neíle fanfto retiro, & nelle vive, quando efta obra

íe imprime: tem gaftado, & gafta em utilidade da caza a cõ-

grua, que fe lhe paga, por ter fido ConfeíTor daRainha de

Portugal íegunda mulher del-Rey Dom Pedro o fegun-

do.

20 O Irmaõ Lombardo por fua humildade naõ quíz

ler Sacerdote. Pedioíe a noflo R. Padre Geral o fizeíTe

profeíio folemne de três votos. A iílo refpondeo, como

achey em apontamentos do Padre Diogo Monteyro ,
que

fe o Irmaô quizera fer Sacerdote, pouca difficuldade havia

em defpachar a petição, mas que naô ofendo , era exem-

plo novo ;
porem que achandofe exemplo difto, naõ ti-

nha diíEculdade. O exemplo fe defcobrio , & naõ achey

alli apontado, qual foíTe; & o Irmaõ Lourenço Lombardo

fez fua profiíTaõ de três votos folemnes ; o que lhe conce-

deo a Companhia em agradecimento do grande bem, que

tinha feyto a efta caza; onde viveo fan£tamente , & veyo a

fallecer aos dous de Novembro de mil féis centos trinta,

& quatro. DilTeraõfelhe as xMiíFas dos Fundadores. Deu

a efta caza trinta mil cruzados,& no bom meneo das obras

lhe deu muyto. Foy enterrado no meyo da Sacriftia: alli

tem fua campa com letreyro, & fe lhe poz na parede hum

paynel em q eftà pintado pêra eterna memoria do muyto,

que lhe devemos.
/, , -vt

-

5
1 Tem havido nefta caza grandes Meftres de Novi-

ços. O Padre Diogo Monteyro , Simaõ Alvres, joaõ Nu-

nes, Luís Lopes, Bernardino de Sampayo, Joaõ da Fonfe-

ca, & outros muytos. Em feu lugar fe faràdelles menção.'

Ainda,q he de todas as dos Noviços a caza mais moderna,

tê delia fahido homens em virtude,& letrasmuy efclareci-

dos. De todos aquelles,cujas virtudes vieraõ à minha no-

ticia, adiante feefcreverà. De todos sò quatro, que nefta

C 2 caza
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caza do Monte OH vete foraõ Noviços,athe o preze nte an-

uo de fete centos, & nove tem padecido Martyrio o Padre

Joaõ Pereyra, o Padre Pedro Caíluijapaõ, oPadre joaó

deBritto , & o Padre JoaÕ de Sequeyra, defte ultimo ef-

crevo em outro lugar. A eftes fe pode ajuntar o Padre Lu-

ís de Mello , comoíe vera da cauza de fua morte. De todos

eftes fervos de Deos, que aqui, como em paynel, reprezen-

to , & ofTereço aos noílos IrmaÕs, que neíla caza fe criaõ,

hebem fe lembrem muy de continuo ,& pirocuremfer,

quais elles forao, conílderando,que a cada paífo os tem di-

ante de feus olhos aííun pêra reprehender os defeytos, co-

mo pêra os exhortar às virtudes. E com ifto paííemos adi-

ante, começando pella vida do Fundador defta noíla Pro-

víncia; pois em Lisboa lhe deu principio.

C A P I T U L O IV.

Vida do P. M. Simaõ Rodrigues Fundador defta noffa Provin-

da ^ terceyro Compar,heyro de Sanao Ignacio. Síiapa-

tria/pays^ eftudos ^ convevfaõ aDeos ^irmodo

primeyvo de vida ^
que votarão nojfos primey-

ros Padres,

Em Lif-

bon. If.

de 'Julho

de IS79-

1 f^ Rande injuria faria ao Venerável P. M. Simaõ
^^ Rodrigues, Fundador deíla nolTa provincia de

Portugal, & das mais, que delia dependem, & ainda pode-

mos dizer o foy das de Caílella , como adiante fe vera, fe

neíle meu limitado trabalho naõ tiveíTe ellehuaboa par-

er; pois delle, depois de San£tõ Ignacio , fe derivou toda a

matéria deíle meu emprego. Nem me parece tem lugar

mais próprio, que o prezente, em que fe falia dos primey-

ros Noviços defta provincia, a quem eile em Lisboa acey-

tou, & de quem foy Meftre, pois os tempos naõ tinhaõ ou-

tro.

2 Também entendo, que nifto faço obfequio a taõ bÕ
pay, cujas virtudes, & difcurfo da vida, ainda que andaef-

erito por diverfos , ne todos traze as niefmas coufas; & o
que mais delle traz, que he o P.M. Balthezar Telles na pri-

meyra parte da Hiftoria defta provincia, fegundo o eftillo

chronologico
,
que guarda , mete entre humas, & outras

coufas tantas digreíToens, que fe naõ ve, como em hum só

pay-
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paynel a pintura defte grande Heroe; & ditas as couías a

pedaços, bem fe deyxa ver
,
que naõ avultaõ tanto, co-

mo quando fe referem todas em hum corpo, como eu per-

tendo fazer.

^ Naceo o P. M. Simaõ Rodrigues de Azevedo na

Villa de Vouzella no Bifpado de Vízeu, a qual com muy-
ta rezaÕ fe gloria de tal filho. Seus pays fe chamarão Gil

Gonçalves, & Catherina de Azevedo,ambos da gente ma-
is nobre da quelle povo ;&, fegimdo tradiçiõ, parentes do
gloriozo Padre Saõ Frey Gil Rodrigues da Ordem de Saõ

Domingos. A titulo delle parentefco concedeo o Bifpo

Dom Jorge de Ataide licença aos parentes do P.M. Simaõ,
pêra levantar altar ao dito Sanâo, & lhe fazer feíla todos

CS annos. Eftando feu pay pêra morrer , & prezentes os

mais filhos^ tomou nos braços a Simaõ, que era menino,&
entregandoo a fua may lhe diííè: EncÕJncJidovosfenhora e/le

menino^ criayo com efpeciaícuydado , porque Deos o tem efco-

Ihido peva grandes coufas de fuagloria. Parece, que Deos
íallou nefta occaziaõ pella boca defte bom velho, pois o ef-

feyto moftroc, que as fuiis palavras naõ fbraõ ditas a cazo.

4 Teve a may iefpecial cuydado do menino Simaõ, &
o criou com fanclos coflumes. Sendo ja de idade compe-
tente, o mandou eíludar à Univerfí dade de Pariz em com-
panhia deSebâítiaõ Rodrigues de Azevedo feu irmaõ ma-
is velho, que depois por íuas letras , & autoridade foy por

muytos annos Phyííco mor dos Reys de Portugal. PodiaÔ

muytocom El-Rey os mei'ecimentos de loaõ Rodrigues

de Azevedo Capitão do mar da cofta do Maluco, de quem
fallaõ as Chronicas das coufas da índia, & aííím, quiè os

dous irmãos, comocoufa de loaÕ Rodrigues foraõ eílu-

dar a expenfas del-Rey, como hiaõ outros muytos a Pariz,

por naõ haver atheentaõ Univerfidades em Portugal,que
deve efte grande bem a El-Rey Dom loaõ o terceyro,

5 Eíludou no Collegio de Sanda Barbara gramática^

letras humanas,& depois Artes liberais.No anno de 155^.
tomou alli o grão de Mcftre em Artes, do qual tirou carta

em 5. deOutíibro do mefmo anno. Efta carta em perga-

minho com feu felló pendente temos no âíquivo de Coim-
bra, & aencontrey nó cartório daS fazendas entre papeis,

& pergaminhos rejeílos. Dalli a paíTey pêra o arquivo, em
queíeguardaõ coufas de edificação, pêra fe naÓ perder

me-
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memoria detaõíanao Padre, & que he de crer a tiveraõ

em fuás maõs S. Ignacio , & S. Francifco Xavier. Era de

todos muyto amado, & bem quiílo ,
porque tinha grande

graça, & aíFabilidade na converfalFaõ. Era de natural vi-

vo,& por iíTo tido dosPortuguezes por traveíío,& inquie-

to.E aflimcõtou oBiípo Dô António Pinheyro ao Padre

Francifco de Araújo, que o deyxou efcrito, qf.zera gran-

de efpanto a fua converlaõ entre aquelles,que o conheciaõ.

Diftofoy teftemunha de viík o mefmo Bifpo, que entaõ

eíludava em Pariz, & algum tempo morou nas meímas ca-

zas com o Padre Sando Ignacio. Eraó as cazas de três fo-

brados, o San^o morava no mais alto,& os eftudantes tra-;

ziaõ em pratica, que o fobrado mais alto era o paraizo , o

do meyo o Purgatorio,o ultimo o Inferno,pella defmquie-^

taçaõ, que nefte de bayxo havia, & que o P. S. Ignacio ef-

colhera o de fima por mais quieto.

6 Porem as defmquietaçoês de Simaô Rodrigues na5

eraõ das que daõ em vicios ;
porque fendo taô vivo , foy

taõ cafto, que o Padre Ruy Martins feu ConfeíTor, depois

da morte do Padre declarou,em como fempre guardara em

feu fer o dom da pureza. Nem lhe faltarão occazioens , q
quando mais eíla va no fervor dos annos, o procurarão ar-

ruynar. Huma criada da caza, onde morava, fingindo naõ

fey, que recado, entrou sò no apozento, em que eftava Si*

maõ Rodrigues, & o provocou a mal ;
porem elle a defpe-

dio com tal rezoluçaõ ,
que a triíle fe foy envergonhada do

feu pouco pejo, & por fartar fua ira , diíTe ao cafto mance-

bo muy tas injurias, & afrontas.

7- Outra vez fazendo jornada por França, fe vio fora

de horas provocado pella hofpeda. O feu remédio foy , o

de que em femelhante cazo uzou o gloriozo Padre Saõ

Bernardo, dizendo em voz alta , ladroens, ladroens, com
a qual palavra a infeliz mulher temendo fer apanhada no

furto, mais que de paíTo fe retirou. Quem fe havia com ef-

ta generozidade,fendo ainda hum eftudante havido por ef-

perto, menos he de admirar , rebateífe depois de converti-

do a Deos femelhantes ondas. Eftando pregando, & con-

feífando em huma Cidade de Itália , certa mulher de boa

fama, & que profelTava virtude, teve modo pêra entrar al-

ta noyte no feu apozento , tentada ,
pêra o tentar. Eftava

cllecm pc vigiando > tanto que a vio diante de fi , a apar-

tou
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tou dalli como a tiíTaõ do Inferno ; vendofe ella aíTim dei-

prezada,& perdido o bom nome, que delia o Padre tinha,íc

foy taõ envergonhada, que nunca mais fe atreveo a apare-

cer diante delle.

8 Neftas,& em outras accazioens moftrou bê o amor,

que tinha a virtude taõ Angelical, como he a da Pureza.E
Deos noíTo Senhor

,
que a hum eftudante fogozo deu tais

alentos, lhe tocou fortemente ocnraçaõ, pêra quedeyxa-

do o mundo, fe abraçalle com Deos. Direy iílo com as

palavraSjCom que o efcreve o mefmo Padre em huma rela-

ção, quefezporordê de Saõ Francifco deBorja dos prin-

cipios da Companhia , a quil tenho diante de mim, quan-

do iíloefcrevo. MSVíX

9 Contando a vocação dos companheyros de Sanflõ

Ignacio, depois de fallarem priroeyro higar do San6to, em
legundo do P. M. Pedro Fabro , & em rerceyro do P. M^
S. Francifco Xavier, chegando a fallar de fi, tem eílas pa-

lavras. O quartofoy outro de naçaõ Portuguez , o qualpor

fuás mttytas imperfejiçoens , ^ mizerias naô merece ter nome

entre taõgrandes fervos de Deos , mas por feguir o di/curfoy

^ ordem , de que fe trata ^fomente direy-, como eflefoy muy
ppderofamentemovidO', & chamado de Deos^ pêra que mudaf-

fe a vida^ & oferviffe^ é'amda que nunca havia tratadorne

faltado com o Vadre Ignacio^ toda-via pella noticia^ que tinha

defua fantidade , determinou darlhe parte defem dezejos, é^
alma^ <^fem perfuafaô de ningue-, ks^fm ainda entaõfàbera

determinação^ que tinhaÕ os Padres affima ditos, de vizitar a
terra SanBa, fe determinou de vizitar a terra SanHa i^&de
empregar toda fua vida {affim como também os outros tinhaÕ

determinado ) em ajuda, z^ proveyto dafalvaçaÕ doprayimo.

Athe aqui fuás formais palavras. ;> í^^'- ?
'^'^^'^^^^'^

10 Abrindofe todo com Santlo lgnac% ^^e ój:ecer

beocom grande amor, & confirmou em taõ fandospro-

pofitos, deulhe os feus exercícios , inftroicj lias couzas efr

pirituais, por efte modo obrou nelletaiito maõ a de Deos,

que ficou muy outro, do que era fem as verduras, que an-

tes eraõ notadas dos outros eítudantes. O mais , que fez

antes defahir de Pariz foraõ couzas commuaS aos mais dos

companheyros do Sando, & de confelhocomum ; & co-

mo ellàs também pertencem ao Padre; , as quero contarcp

fuás mefmas palavras. /í^í^ú\^^\
-

-:. II Per
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-
i ... f I; i i Pet^feverando os ditos fite Padres {diz o PJM. Si^

ém)'porque ainda então os outros mo tinhao amefma deter-

minação^ <sr crecendo cada dia mais em novos de%ejOS,<s* amor

dejua determinação,fe começou entre elles a tratar do tempo,

em o qualferia bem ,
que/e partifem de Pariz pêra começar a

dar principio a[eus dezejos. E porque conforme a determina-

ção, que ttnhaõ-, de empregar (havida {tornandoos Deos de

'Jerufalení) emfervlço, & ajuda dafahaçaÕ do próximo, pã-

'receo, que requeria efte minifterio alguma mais fufficiencia^ de

letras, doqueatheentaõ fe tinha. E ajfim determinarão de

eflar ainda em Variz três 'annos, ou pouco mais, ou menos con-

tinuandofeus efludos de Theokgia , éfemfazer alguma ou-

tra mudança exterior de vida , ^ que cada hum efttvejje af-

Jim^comoatheentaÕeJlava.

I z a/ ĵuntoufe a ijlo parecer conveniente, quepois havi-

am defeguir huma empreza taõ grande , & dé tantos traba-

lhos, & dificuldades, era bem, queprimeyro por algum tempo

encommendafem efte negocio a Deos , i^procuraffemfazer al-

guma maisprovizaõ de virtudes^ pêra o poder levar adiante,

érreftftir, ^vencer os encontros,^ tormentos, que depois ha-

:^iaÕ defucceder. r
^:^^^ Atrazefta determinaçãofe tratou ^ & pareceo, fer

conveniente, pêra maisfirmeza da coufa ,
que todosfizejjem

wotó de pobreza, é caflidade,^ àehir a "Jerúfalem , iísr de-

pois tornandoos Deos della,de empregar todafua vida em fer-

mçúde Deos, ajudando em qualquer occupaçaÔ ,
que pudefem,

nfahar o próximo, ajjimfiel, como infiel; principalmente pre-

gando apalavr^de Deos ,mimftrandofem nenhum eflipendio

os Sacramentos da GonfifiíaÕ y «6r Communhaõ, ..^'^^•x^

.'õ'ÀVf.4 E logofe declarou^ que o voto da pobreza , naõfè en-

tendefe , em quanto eftiveJfememParizeftudandoynemtaõ

pouco ospriva^fft do viatiço, que era necejfario pêra aperegri-

fjaçaõde ferufakm. TambemfizeraÕ voto de.naÕ tomar ef
molapellàs Mifas, que diffej[em,confeffando toda-via,queera

licito affmpellus MifaSy comopelios outros ininifterios receber

efhiolas, mas ellespor quererem maisfeguir a pobreza, o* per^

feyçuQ Evangélica ^quizeraõ privarfè daquillo, que lhes era

licito ',& também por efn alguma manejira furtar o corpo^s

calumnias doi hereges y<c<;' oócafiaõ^ que poderiaô, ainda que o

faziaÕ compretexto, ér cor de virtude ,
peraajjim melhorga-

nharfua vida, <^fefazerem ricos. , iV;.li.q> ^^

Vi^i II IS E
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1 5 Epor que alguns tinhaõ grandes movimentos ^ & fer-
vores de pregar a infiéis a fe Sanaa de JESU Chrtftoy come-

çoíife tatnbem a tratar efte ponto. Como todos tinhaô as von-

tades, & coraçoens promptos , & dezejofos de morrera, pello q
fojje mais fervifio de D^eos, todos vieraÕ^ quem mais, ^ quem
menos , em os mefmos de-zejos, toda-viaje limitarão eftes deze-

jos da maneyrafeguinte. Que todosfojfiem a lertifalem , & la

de novo encommendajjeínefíe ponto a Deos: & qticfe a mayor
parte dellesfofje de parecer,que fe pregaffe a infiéis (

pois ja la

eftavaÕ ao pe da obra) que a$mfefizeffe\ &fefoffe depare-

cer, que naõ convinha, que entaõ todos/e tornajfem, femfazer
entrefi divizaõ alguma»

I 6 Logofe determinou , ^fe ajfentm , quefe dentro de

hum anno depois de chegados a Veneza (feyta toda a diligen-

cia pojjivel) naõ podeffem pajfar a lerufalem , que entaÕfi-

cajfem livres da tal ida-, <í^ voto de ir a lerufalem. Affefita-

raõ ajfimmais,que tornando de lerufalem^ í> naÕpodendopaf
far la dentro de hum anno

,
que entaÕ todosfoffem ao Papa, &

que como a Vigário de Chrifla lhe deffem parte , (jr declaraf-

fem os dezejos, que todos tinhaÕ defèrvir a Deos ( o qual era

firme determinação de enipregar toda afua vida emfervido de

Deos ,0" bem doproximo damaneyra, que arriba ditto he)

<^ lhe pediffem ,
que os aconfelhaffe ,

é" endereçajfe ;
é' que

approvanào fua Santidade efia determinaçaÔyentaõ lhe pedif-

fem^ pera iftofe poder melhor fazer^ licença peta pregar, &
minifirar os Sacramentos da Confiffaõ, & Communhao por to-

do o mundo\ ^que tamhcm,fefuà^Santidade os mandajfe pre-

gar a infiéis, que pêra tudo fe offereciaÕ , ^ eflavaâ apare-

lhados afazer, fem replicar a nada.

17 Efia arriba declarada foy a primeyra traça
^
que a

fabedória divina deu a Companhia,^ foyfeyto efie voto api-
meyta vez, quefefez o anno ( fe bem me lembra ) de milqui-

nhentos trinta , er quatro a quinze de Agofiodia de mffa Se-

nhora de Agofio ^fefia defua SanBaAfumpça&aosCeos) a

qual todos tomaraõ nefte negociopar ajudadora, & proteBora,

^ particularfavorecedora diante defeufilho lESUChrifio

Senhor nofio: <(sr também tomarão por interceffor ao Bemavè-

turado Martyr SãÕ Dinis, em cuja capellafizeraõ os dittos vo-

tos.

D C A-
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<:) .>v^V-^w,

CAPITULO V.

Continua a mefma jtarraçaõ do mais , que paffaraÕ em Pariz

nojjos primeyroi Padres.

;;, - 1 U Legeraõ , ^ determinarão^ quefojje o lugar
^
pêra

*-^: fazer efle voto hum monte chamado o monte dos

Martyres, que efta como hum quarto de legoafora de Pariz,

^ em huma Ermida de Saõ Diniz
,
por eftar /ollitaria em o

meyo da quelle monte. Pêra mais devotamente poderem fazer

eflefacrificioy q defuáspejjoas queriaõ oferecer a Deos,pri-

meyrofeprepararão comjejum,oraçaÕj confiffaõ, ^com algit*

mas outras corporais affltçoens.

2 A efle votOy que depoisfefez por duas vezes, emomef-
mo dia, isr- annosfeguintes, is" no mejmo lugar , & capella, ou

hermida de Saõ Diniz, naõfe achou prezente o Padre Jgnacio

por certos refpeytos , mas tudofefazia comfeu confelho,iar pa-

receri & nofegundo anno, que fe tornou a renovar o dito voto,

duvidofe aifida entaõ [e achouprezete o Padre Cláudio layoy

mas em a terceyra vez^quefoy a derradeyra,fe achou ellepre-

zente-,& também os outros dous Padres , queforaõ os últimos,

que Deos trouxe a mefma vocação.

5 Emfim eftando todosjuntos na quella Ermida , é^fem
nenhuma outra gente defora, diffe o Padre Fabro Mi/fa , ct*

antes de lhes dar a Communhaõ, tendo o Sanãiffimo Sacramê-

to nas maÕs , diante àelle , cada hum per fi com os joelhos em
terra, ^o coração em Deosfezfeu voto cõ voz diflinãa, <(sr de

todos ouvida , ^ depois todos receberão o Sanãiffimo Sacra-

mento, O" o Padre Fabro tornando ao altar, tambejn antes de

commungarfez ornefmo voto com voz alta
, q todos ouvirão,

4 Certefico a vojfa Reverencia
, quefizeraÕ aquelles Pa-

ares eflefacrificio defia Deos entregandofe a elle taÕ de ver-

dade, é com tanta renunciaçaÕ de fiaspróprias vontades, &
com tanta devaçaÕ, & confiança emftia divina mifericordia, q
algumas vezes depois cuydando niffo, me crecia nova devaçaõ,

s^ admiração.

5 Depois de acabado o arriba ditto , a mayor parte , que

ficava da quelle dia paffaraõ aquelles Padresjunto de huma
fonte, que efla aope da quelle monte da outra parte da Ermi-
da , ondefefizeraõ os votos (em a qualfonte querem dizer ai-

gunsy
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gwJSy que SaÕ Diniz levajjdo fua cabeça nas maõs lavou ofan-
gue

^
que delia corria ) tratando com grande confolaçaõ^ &

gozo ejpiritualda determinação^^ propozitos^q tinhao defer-
vir a Deos^ ^ chegandofe a noyte

, fe tornarão ajuas cazas

louvando a Deos •

6 Se?npre os Padres depois , que começarão a tratar de

Jita vocaçãojuntamente com os eftudoSjperfeveraraõ em afre-
quentação dos Sanâiffimos Sacramentos da Confi[faô^ <ís^ Com-
inunhaÕ todos os Domihgos , ^^^feftasprincipais do anno^ por
cuja exortação , & exemplofe moveogrande copia') isr numero
de eftudantes , ^ de outras peffoas da quella Cidade^ ^ Uni-
ver/idade afrequentar também os mefmos Sacramentos .

7 Vendo o demónio efta novidade (devia de conjeBurar

y

que da qui lhe deviafuccederpoucoproveyto) perfuadio a cer-

tos e/Ir/dantes Hc/panhois, que fojjem aolnquizidor da quella

Cidade^ acuzar o Padre Igtiacio , o que elles fizeraõ com mais
zelo^ do que deveraofem ter pêra iffo mais argumento^ quefua
própria imaginação

, <(jrfofpeyta , ^ tudo o que differaõ^ era
em confuzo ^fem dizerem coufa nenhuma ejnparticular , mais
que duvidarem, que o Padre Ignacio enfinaffefecretamente ai-

guma ma doutrina. Fazendo o Inquizidor fuás diligencias^

achou
,
que tudo eraô fanãas devoçoens^ ^ ficou taõ edifica-

do^ que dalllpor diantefoy grande amigo do Padre Ignacio^^
dos outros mais Padres.

8 Defte trabalho tirou noffo Senhr humgrande provey-

to^ i^foy ,
que a cabo de alguns annos

, fe levantou em Roma
huma muy trahalhoza perfeguiçaÕ contra os ditos Padres^ di-

zendo entre outras coufas ^ que eraÕ fugidos de Pariz por he-

reges. Nefie mefino tempo quizDeos^ que a tudo prov'e., cr

foccorre comfua fnifericordia^quefe achaffe ejle mefmo Inqui-

zidor em Ro?na., o qualteflemunhou largamente em favor dos

ditos Paires, dizendo, as diligencias, que em Pariz fizera con-

tra elles, íír que todos os achara innocentes , ts* catholicos, &
que quandofe partirão de Pariz, naÕ fe partirão por hereges.t

mas que antes deyxaraõ em aquella Cidade muyta edificaçaS

defuaspejfoas,
'' 9 Ja nefte têpo creciaÕ muyto as indifpofiçoens do Padre
Ignacio, & principalmente dores muy intenfas , <íjrgrandes do

eflomago^ <srpor parecer dos Médicos , isr perfuafaÔ dos mais

Padresfefoy a Hefpanha aprovar fe a natureza o ajudava^

porque da maneyra, que elk entaÕ efiava , naõ era perapoder

D 2 com
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com nenhum trabalho corporal'^ mas os Padres ainda^ quefen-

tiraô mnyto fua auzencia^ toda-vlanempr íjfo enfraquectao

emfèus fanãosprepojkos ( erat enim corum fpes, & fortitu-

do in Deo poíita) íj}- aj]tmco?m cada bam deí/es fe determi-

nou em a vocação aljima ditta^femfaher nenhum da determi-

naçaõ do outro^ affim cada hum delles comgrandefirmeza^ ti-

nha ajfentado em feu coração de afeguir soperji.fem tornar

a traz, ainda que os outros faltajjem. De maneyra, que o Pa-

dre Ignacio foy pêra Hefpanhahumanno , ou por ventura ma-

is, anteSy que os outros Padres fahijjem de Pariz , <jr de Ref-

panha cobrando alguma mais faude , fefoy a Veneza, efperur

os outros companheyros, affim como todos tinhaÔ ajfentado.

I o Chegando/è o tempo y em que tinhaõ determinado a-

caharfeus eftudos de Theologia, & partirfe de Pariz , <ísrfa-

bendopor cartas do Padre Ignacio, quejae/le era chegado, 'ts*

eftava em Veneza,pareceo a todos os dittos Padres anticipar o

iempo,que tinhaõ determinadopartirfe de Pariz {que era vin-

te, <lTfinco de laneyro de mil quinhentos trinta, <spfete,dia da

Converfao de S. Paulo) ^ determinarão partir/e , <úr de ef-

feytofe partirão em o mez de Novembro de núlquinhétos trin-

ta, (6^ féis.

I I A caufa de anticipar eflafahida,foy cuydarem, que

fe poderiaô deter no caminho mais tempo,do que convinha,pel-

las difficuldades, ^perigos, quefe offeveciaõ entaÕ
, perafa-

hir de França
,
por eftarem os caminhos , &fahidas da quelle

Reyno pêra Itália, & outras partes embaraçados com a guer-

ra, que em aquelle tempo nojjos peccados levantarão entre el-

Rey de França, ér el-Rey de He/panha.

.12 Determinarão antes departirfe, dar parte defetfs

propofitos a dous Doutores muyprincipais ,
que na quella Uni"

verfidade ItaÕ Theologia, os quais louvarão, <^ approvaraõ

/eus dezejos, mas que a einpreza era chea de muytas dijjiculda-

des. Outro Doutor também dos mais principaisfabendo, que

o Padre Fabro {femfaber nada dos outros)fe queria hir da

quella Univerfidade, lhe fallou,<(sr diffe, que o obrigava a pec-

cado mortal, /efe partia da quella Univerfidade ^ deyxan-

do o fruto certo ,que alli fazia pello incerto,<(jr que fe lhe dava

licença , ajuntaria , ^ faria clauflro de todos os Doutores

Theologos, z^ lhes provaria , o que dizia: mas emfim Deos ti-

nha determinado outra confa. Iffo he, o quefumariamente me

lembra^ terpajjddo em Pariz em osprincípios da Companhia ,

reme-
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remettendojne afim mfio , como no demais , a qitejn das cUttas

çQiifas tiver inelhor lembrança»

C a" P I T U L O VI.

Da viagem de Pariz athe Veneza^ & coufas e[pedais^ que ml-

la acontecerão ao?.M. SimaÕ.

I f\ Ffeveciaõfe muytas dijficnldadespella parte dos que

^ eraõ He/panhois, peva poder feguramête^ifrfejn pe-

rigofahir de França, por caufa das guerras^que arriba digOy

mas emfim confiderandohimas^ zít outras dificuldades, toma-

rão por caminho maisfeguro paffar de França ao Ducado de

Lorena^ que confina por huma parte com França [^ he Efta-

doy que eftavaentaÔ neutralbem com França , ^becom Hef-

panhd) <jr por outra parte confina com os Eftados de Flandres^

érpor outra com os Suíços, érpor efta parte de Alemanha de-

terminarão os Padresfahir defte Ducado^ér entrando em Ale-

manha jaficavao maisfeguros dos perigos deferem Hefpanho-

is, ou Francezes.

1 Era efte camtnho de Pariz pêra Itália muy comprido,

porque fefez hum roàeo , ér volta a modo de meya lua, ou a

modo de duaspartes de hum triangulo,, nadfendo necejjariofe

fe ouvera de fazer por feu caminho direyto
, fazer mais que a

huma parte do triangulo, toda-via affimfoy uecefario ,
pêra

poder hir mais feguramente.

5 SahiraÕos Padres veftidos com roupas compridas, fjrja

uzadas , a modo dos efludantes de Pariz, & com bordoens nas

maòs, <6r fombreyros na cabeça , <jr cada htm levava huma

bolfa de 'couro ao pefcojfo lançada a huma ilharga do cor-

po, em a quallevavaô cada humfuás Bíblias , & Breviário,,

O^ algmís outros efritos-, & cada hum levavafeu Rozario pa-

tente lançado ao pefcofjo, ér porque as roupas eraõ compridas^

as alçavaõ apertandoas com a cinãura, pêra que deffem lugar^

afe poder andar, isr caminhar ape^ Defta maneyrafahiraô

de Pariz entregues, <sr confiados em agraça , isrprovidencia

de Deos com tanto alvoroço, <t^ gozo efpirit uai , que parecia^.

quenaÕ punhaÕ osp^esfobve a terra por ohra definco , ou féis

dias. Sahivaõ de Pariz primeyro alguns delles, &foraõ efpe-

rar os outros [que ftcavaõ dando a pobres algumas confas,que

fohejaraÕ) a Cidade de Meaus, que efta doze legoas de Paris,

fe bem me lembra, 4 ^^^'^~

lUifiW
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4 Aconteceo a hum da quelles^ que/ahiraÕprhneyro^ a-
eharfe em a noyte da qtiella primeyrajovfjada comhummcha-
ço muy grande^ zjp muy vermelho^comofangiie^ [obre hum hom-
bro, de maneyra^ que velofomíntefazia efpanto , ^ medo,<(jr

toda aquella myte pajjòu aquelle Padre com grande trifteza^

O^ defconfolaçaõ .dando voltas fobre a terrarem que jazia, pel-

lofentimento,{srinedo, que tinha de poder efte mal impedirfua
jornada. Sendo manhaa, o^ hora departh\ olhou como efiava
aquelle inchaço

, & naÔ achou inchaço , nemfinal delie., como fe
nunca alli eflivera.

5 Athe aqui a narração do P. M. Simaõ
, por fuás pa-

lavras, agora fera neceííario,naõ me ajuftar a fuás palavras,
por fazer alguma declaralTaõ das couías, que nefta viagem
foraõ fpeciais do P. M. Simaô

,
por quanto elle por fualiu-

mildade, o naõ declarou nefta relação, mas por outros do-
cumentos nos confta. Efte cazo taõ prodigiozo do inchaf-
fo lhe aconteceo a elle, & foy hum doscompanheyros,que
íahiraõ diantea efperar em Meaus.

6 Chegando os mais, confultaraõ, fe fariaÕ o caminho
divididos, ou todos juntos, fe hiriaõ vivendo de efmolas,
dando o Viatico aos pobres, ou fe viviriaõ delle. AíTenta-
raõ, fer em tais tempos mais conveniente hirem todos jun-
tos, & fuftentarfe do viatico, por quanto haviaõ de paíTar
por terras de hereges. Os Padres Fabro , Cláudio, &Paf.
cafio, que eraõ Sacerdotes , fe havia cõmodo, diziaõ Mif-
fa todos os dias, quando nao, a dizia hum sò, & cõmunga-
vaò, como o faziaõ todos os dias , os que naõ eraõ Sacer-
dotes.

7 O trabalho era ; como os Hefpanhois fe haviaõ de
diílimular, em quanto fizeraõ caminho por França, tiveraõ
efta ordem, que fempre os Padres Francezes faliavaõ,a quê
perguntava

, & os Hefpanhois calavaõ , fenaõ eraõ dous,
que fallavaõ bem Francez.Se aos Francezes fe perguntava,
de que terra eraÕ, refpondiaõ, o que paíTava; fe aos Hefpa-
nhois, sò diziaõ, fomos eftudantes de Pariz. Huma vez,
diz o Padre SimaÕ, que achandofehum dos Hefpanhois, q
faliava bem Francez com hum íoldado no caminho, veyo
o íoldado a apertar tanto com elle , de que terra era, & de
que gente,quc naÕ lhe podia eícapar,& fempre refpondia:
íoucftudante de Pariz. O foldado apertava dizendo: ja
vejo líTo, mas de que terra fois,6c vendo que fempre lhe di-

zia,



Em o Noviciado de Lisboa Liv.iCap. 6. 51

zia, íou cíludante de Pariz, refpondeo com ira: Ora cu vos

digo, que fois huma groflfã befta , & com ifto o dcyxoii.

8 Duas jornadas a diante de Meaus teve o P. M.Simaõ

hum grave encontro; porque chegarão no feu alcance feu

IrmaÕ, & outro elludanre íèu parente , & lhe começarão a

dar forte bataria, pêra que fe voltaíle com elles, & deyxaf-

íe aquella, que chamavaõ doudiííe; mas o Padre lhes fallou

taõ altamente de Deos, da pouquidade do mundo, do en-

gano, em que viviaõ,perfuadindoos,que lhes fizeííem com-

panhia, que elles defenganados de poder confeguir delle

alguma coufa, fe voltarão muy triftes pêra Pariz,

9 A mayor parte do caminho fe galkva em oraçoens;

gemidos, fufpiros a Deos, & em fandasconfideraçoens.

Aosquelheperguntavaó, ondehiaõ,refpondiaõ
,
que em

peregrinação a Saó Nicolao de Lorena, onde tinhaõ tam-

bém tenção de hir. A qualquer pouzada, que chcgavaõ,fe

punhaõ logo em chegando de joelhos, ainda quefoífe dian-

te de quem quer, que foíTe , dando graças a noíTo Senhor

pelias mercês, que lhes fizera, em os trazer alUcom paz,&

faude. Da mefma maneira faziaõ também oraça5,quando

partiaõ da pouzada, pedindo a noíTo Senhor, que os guiaí-

f-

1 o Sahindo de França como por defpedida da terra,

onde eftiveraõ alguns annos , fe confefíaraô, & commun-

garaõ. Em Lorena entrarão em novos perigos de fer rou-

bados , & conhecidos por Hefpinhoes ,
por andarem na

quelie Eílado muy infolentes os foldados Francezes, tanto

que nem os naturais da terra , fe atreviaõ a andar pellos ca-

minhos, & quando viraõ
,
que os Padres paffaraô, fem re-

ceber mal, o tinhaõ por coufa rara. Hum dia junto a Mez
Corte de Lorena encontrarão o exercito , & apenas com
alguma gente, que fogia dos campos , fe puderaõ recolhec

na Cidade , dizendo fer eíl:udantes de Pariz ,
que hiaó em

romaria a Saõ Nicolao. Quando chegarão à caza do San-

£lo, que he ja perto de Alemanha,toda agente fe admirava,

dizendo, que naõ podia fer, que alli chegaííèm fenaô pello

arj porque pella terra naõ hera poíTivel.

1 1 Eftando nefta Cidade entrou o P.M. Simaõ em de-

zejosde achar algum Ermitão Sando ,com quemtratJÍTe,

porque fempre teve propenfaõ ávida folitaria. Sonhe ^ diz

o Padre ílillando em terceyra peííoa, de. algumas pejjoãs da

quelh

[lUiui



.,.1

II

5 2 Imagem da Virtude

quella íerra^ que da hi a huma meya legoa pouco mais^ ou me*
noSy eflava huma Ermida^ <sr hum Ermitão , í^ fem dizer ná^

da aos companheyros -ijefoyla^ & achouhuma Ermida qua/i

toda por terra-, isrfem ninguém.

I z TornandOy quafi no meyo do caminho em hum certo lu^

gar defiampado de improvifo/e chegou a elle hú homem rohuf-

to^ <(srfe Ihepoz no caminho^ convidandoo ahuma ma occa/iaõ^

dísr Je lhe punha no caminho^le o querer deyxar ira diante^di^

zendo, que por mais^ quefizejje-, havia de ir com elle. Em fim
a porfiafoy de maneyrasque- elles vieraÕ the aferrar hú com o

outro, arca por arca^ fèm bumpoder vencer ao outro, & anda-
do nefta luta^diffe aquelie homem : comigo, comigo ouzais vos a
tomarvoís; ii^aluta hia por diante^& o Padre trabalhava, &
dezejava, podelhjkcudir defi, érfazendopera ijfo humgrade
i?npeto deforça , o apartou de //, mas ellefempre Je lhe punha
diante na parte do caminho, que hia pêra a Cidade,

1 5 Em fim o Padre erajoldado novo, ér pouco experimê*

tado neftas coufas , (^r tuydando de e[capar , lançou acorrer
pêra a Ermida donde vmha^^ o homem tamhem lançou^ cor^

rer atraz delle.^ Entrando o Padre na Ermida, fepoz dejoe^

lhos diante do altar, a orar,ainda que de prejjd , ^ fe levan^

tou, érfahio por outra porta, ((sr tornou ao caminho da Cidade
:f

((sr o homemfempre atraz delie : outra vez no caminho torna-
rão aos braços, ^ tamhemfe tornou outra vez afoitar deHe,

6foy correndo pera a Cidade athe entrar correndo por huma
rua do arrabalde da quella Cidade bem dentro , o- a quelle

homemfempre correndo atraz delle.

14 c/ío Padre lheparecia
,
que ninguem^mviai porque

ninguém olhava pêra elles. Emfim o homemfe deyxou ficar^

metendofe debayxo de hum balcão
, que efiava diante de hu-

mas portas, pondo hum dedofohre a cara •, ameaçandoo, como

fi ^W^íí^ ^'^ noffo cotmmm modo defaliar: por efta, que vos
mo pagareis: ^ o Padre fefoy bem cançado , érfuado (ainda

qfazia muyto grade frio) pêra os outros cÕpanheyros,fem lhes

dizer, o qpaffara. Eíle o trabalho do Padre xM. Simaõ con-
tado com fuás mefmas palavras, adiante veremos outro em
parte femelhante a efte, que lhe aconteceo em Itália

,
pêra

que entendefíe,que a fua vocação naõ era viver sò pêra íí.

15 Paííàdos dous, ou três dias de caminho, entrarão
em huma Cidade de Alemanha

, que £ivorecia as partes do
Imperador Carlos V, Os Governadores mandarão cha-

mar
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míir os Padres, pêra fe informar
,
que gente fofíc , ficando

na holpedagem os PadresFrancezes,foraõ sò os Hcfpanho-

es, & perguntados refponderaõ,ferem elludantes de Pariz>

que hiaõ vifitar a caza da Senhora do Loreto. Efta niefma

repofta era, aquecômumemente, davaõ nefta jornada,

aos que lhe fiziao femelhante pergunta. Hum dos Go-

vernadores herege começou em latim a difputar, reprova-

do aquella romaria, os Padres lhe refponderaõ muy bem.
•

1 6 Dalli por diante athe entrar em Italia,q feria cami-

nho de mez, & meyo pouco raais, ou menos,fempre os Pa-

dres caminharão por neves, com grandes frios, entre here-

ges, fem faber a lingua, nem os caminhos, que eílavaõ cu-

bertos de neve, nem tinhaõ, quem os guialíè, fenaõ DeoSj

à cuja confiança fe tinhaõ de todo entregues. Todos os

trabalhos lhes pareciaõ couía pouca, pêra o que dezejavaô

padecer. Chegarão a Bafilea Cidade muy principal de A-
lemanha , cançados, & cortados dos caminhos, neves, &
frios. Três dias fe detiveraõ alli ,

pêra tomar algú alento.

iJL-í^efía Cidade varias peííoas por vezes vieraõ dif-

putar com elles nas matérias da fé, aos quais os Padres cõ-

tradiziaõ fem medo algum , desfazendo as mentiras dos

hereges. Toda a Cidade era a mefma laftima, por ferem

todos hereges. A fua igreja, cujo edihcio era muy fermo-

fo, em lugar de altares, & imagens de Sanftos tinha tres,ou

quatro rodas de cordoeyros, que nella faziaõ cordas. Nem
na igreja, nem no cemeterio queriaÕ os hereges enterrar

feus mortos, tinhaõ pêra iíto hum campo fora da Cidade,

onde os levavaõ , aífmi como os cães mortos fe leuaõ aos

lui^aresimmundos , lem Cruz, nem velas, nem orações,

fem os encommendarem ; & na verdade pêra tais mortos

tudo iílo era efcufado. Tal eílrago tinha feyto na quella

grande Cidade o contagio da herezia. Tudo ifto cortava

aos Padres o coração, porque naõ podiaõ porlhe remédio.

HS Continuando os Padres a viagem ,
por naÕ fabere

a lingua , errarão muytas vezes o caminho. Succedialhes,

andar por campos , & valles ,
perdidos , & enterrados na

neve athe os joelhos. Hum dia entre outros,errando o ca-

minho , chegarão muy de noyte a húa aldeã grande, que

começava de todo a deyxar a fé. Acharão a pouzada chea

de gente com grandes muzicas , & banquetes, em que fe

o^aftou quafi toda a noutc, toda a caufa da fçíla era terfe ca-

E zado
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zadoo feu Cura, oqoal alli andava muy pago de fi com fua

efpadaà ilharga, recebendo os appiaulos,qae íe lhe davaõ.

1 9 Quarro legoas antes da Cidade de Confiança tive-

raõ hum grande perigo. Acharão alli o Cura,grande he-

rege, cazado com mulher, & filhos, era mediocremente

douto: là quafi noute com féis, ou fete dos hõrados da ter-

ra veyo a difputar com os Padres
,
que eílavaõ bem can-

çados. Durando a difputa algumas horas, diíTeraõ os cõ-

panheyros do Cura, fer tempo de cear, & que depois tor-

nariaõ às difputas. Quizeraõ ellcs comer com os Padres a

húa meza. Èftavaõ ja os Padres taõ acezcos no zelo da fé,

que diíTeraõ, naõ avemos de cpmer com vofco a húa me-
za, que fois hereges excommungados.
;>> ;2õ.?v:A ifío fe HO O Clcrigo, & com os feuscomeoà ou-
tra meza. Depois de cear, fe tornou à difputa; & o Padre
Diogo Laynes o apertou tanto, que elleniiõ íabendo ja, ^
refponder, diíTe: certamente eflou concluido. A iílo difíe

hum dos outros Padres, pois logo porque enfmais húa ley,

que naõ fabeis defender ? Efta palavra lhe cuftou muyto,
éí levantandofe com ira diíTe: am,enhaã vos farey meter na
cadea, & vereis, fe vos fey refponder* E aíTim le foy com
os feus hereges dizendo em Alemjaõ humas palavras

, que
os Padres naõ entenderão ;& fe confolaraõ muyto com
entender, teriaÕ occafiaõ de padecer por Chrifto , sò os

entrefticia , cuydarem, que os poriaõ em diverfas cadeas,

onde naõ trataíiem huns com os outros. "^i...

2 ! Encommxndaraõ a Deos efte ponto , & logo em
rompendo a Alva entrou na eftalngem hum homem ao pa-

recer de trinta annos, & na dilpofiçaõ gentil, no rofl:o

muy aífavel. Efte lhes diíleem Alemaõ: vinde comigo, fe-

guime
,
que eu vos eníinarey o caminho. Os Padres fem

. lhe perguntar, nem replicar palavra, fe foraõ com elle muy
confiados. Levou-os por fora do caminho realcoufade

duas legoas. Algumas vezes olhava pêra elles íorriíxlofe,

com que muyto os alegrava. Avia hum pedaço, q parecia

o mais trabaíhozode andar; nefte naõ avia neve,nem fina-

is delia, fendo aíTim que tudo o mais eílava delia cuberto.

Fez iílo aos Padres grade admiração, pois nem aquillo era

caminho trilhado, nem avia caufa natural , que dalli tiraf-

fe a neve. E começou hum a cuy dar entre fi , que homem
feria aquelle, qne lábia , ou fazia tais caminhos. Tanto, 4

os
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os meteo na eftrada real, apontando com o dedo o cami-
nho, que haviaõ de feguir , fe defpedio delles com a boca
-chea de rifo. TiveraÕ pêra í\ os fervos do Senhor, quea-
quelle homem fora Anjo

,
pello qual Deos os livrara, &

guiara.

22 Chegarão naquelle dia à Cidade de Confiança, q
de commum confentimento tinha deyxadoa fé. Huma sò

igreja deixarão fora dos muros, com tal condição, que
quem nella quizeííè dizer Miííâ , havia de pagar certo tri-

buto. Partindo dalli padecerão por alguns dias trabalhos,

& frios muy rigorofos. Antes de chegar a certa Vil la to-

da de hereges, hum quarto de legoa , encontrarão híj hof-

pital ao parecer de lázaros, paliando por elle íahio de dê-

trohuma velha, & vendo os Padres com Rozarios ao pef-

cofío, pareceolhe,queeraõCatholicos , veofe aelles, le-

vantando os olhos ao Ceò , eftendendo os braços quafi á
modo de Cruz, dando vozes em Alemaõ, começou abei-

jar os Rozarios.

2 5 Sem os Padres a entenderem, julgarão fer catholi-

C% & ria verdade ó era , & bem catholica. Fez llnal
,
que

efperaíTem, entrou no hófpital, & trouxe hnraa grade aba-

da de Rozarios , maons ,
pès , & cabeças de Imagens de

Santos, que os hereges quebrarão. Pondofe os Padres de

joelhos foWé a neve , beijarão aqueilas cabeças , & peda^

ços das Imagens. A velha eftava taõ alegre, que tudo nel-

la era prazer; foiíè com os Padres athe a Cidade, entrando

pella porta começou em voz alta a dizer: Eis-aqui,mà ge-

te, eis-aqui homens Chriftaõs, tinheifme ditto, que ja to-

do o mundo era herege , como vos fois , vedes aqui como
me quereis enganar. Depois fouberam os Padres, como
nem por dadivas, nem por ameaças, puderaó acabar com
ella, quefoíle herege ; & porque o naõ queria fer, a lança-

rão fora da Cidade, & puzeraõ naquelle hófpital. Dizia

hum daquelles malditos hereges, efta velha he huma dou-
da, a mais obftinada, que creyo ha em todo o mundo,tan-
to, que ainda que todo o mundo receba a verdade ( alfim

chamava feus erros) efta velha íêmpre ha de eílar em íua

opinião. r

24 Nefta terra tiveraõ grandes encontros com os he-

reges: trazendo os Padres alguns lugares da Efcriptura,

dles viaõ huma fua em Alemaõ feyia por Lutero, na qual

E 2, ou
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eu eraô tirados de todo, ou eftavaõ corruptos os lugares,

que íaziaõ contra fua perverfa doutrina. Muytos outros

trabalhos, & cazos ( diz o P. M. Simaó) paíTaraõ nefta pe-

regrinação de Alemanha, que deyxava de contar , por

naô fer comprido. Pello meyo de tantos perigos fízeraó

noflbs primeiros Padres efta fua primeira peregrinação,

que foy hum como pronoftico de quantas peregrinaçoens

trabalhoías haviaõ de ter os filhos da Companhia, q fun-

davaõ, a qual por meyo de trabalhos tanto tem avultado

110 mundo. Deos a conferve fempre entre elles, & cõ el-

ies a augmente pêra mayor honra, & gloria íua*

.!t

•

CAPITULO VIL

Como fervío nos hofpitals em Veneza^ (çr dalli pajfou a Ro-

ma 5 apontaôfe algumas coufas notáveis^ '(s*fua rara

mortificação.

f T^ Epois de três mezes de caminho taõ rigorozo, co*^ mo fica ditto , & de paíTar tãtos fobreíaltos^& pe-

rigos chegou aVeneza o P.M. Simaó cô os mais cõpanhei-

ros. Foi incrivel o goílo, que Guve,aílim em Sanflo Igna-

cio com fua chegada, como nos Padres com a vifta de San-

ao Ignacio. ComeçouíTe a tratar, do quefariaõ,athe che-

gar o tempo, que feria como meyo anno, de ir a Jerufale.

Peterminaraó gaftar efte tempo ,
parte em fervir aos po-

bres nos hofpitais, parte em ir a Roma, tomar a benção do
' Summo Pontifice , efperando que o Senhor por meyo da

' bençaõ do leu Vigário, teria delles mayor providencia.

M Repartiraõíe por dous hofpitais , hum dos incurá-

veis, outro chamado de S. Joaõ, & S. Paulo, neíle ficou o

P. M. Simaó , onde bem moftrou fua charidade. O exer-

eicío ordinário era, fazer as camas dos enfermos, varrer as

enfermarias,acodir aos miniílerios maisafquerozos no fer-

víço dos doentes , alegralos com praticas efpirituais,ex-

ortalos àconfiíTàó. Se algum morria, fazerlhe com o íeu

trabalho a cova, & com fuás maós enterralo.

^ Procurava cada hum vencer as repugnancias ,
que

tais miniílerios trazem configo, & ouve nifto cazos muy
notáveis, direy sò, o que pertence ao P. M. Simaó,que he

o que
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o que faz áò meu intento. Seíido noyte, ellandô todos ac-
cõmodados, fem haver lugar Vago peni enfermo algú, ba-
teo à porta hum leprozo

,
pedio agazalho. Diííèlhc o in-

fermeyro mor, que perdoalíe^que o naõ havia no hofpital.

Inílou huma^ & outra vez o pobre, mas o imfermeiro cõ-
tinuou na meíma delculpa. Ouvindo iflo o P. iM. Simaõ,
lhe pedio, o dey xaíle entrar, aeodiolhe com a mefma re-

porta, dizendo, que nem cama havia em que o recolher. ^

' 4 Naõ feja eílè o impedimento , diz o P. M. Simaõ^
eu o agazalharey na minha. Entaõ fe dobrou o infermei-

ro, abriolhe a porta, entrou o leprõzOj & o Padre o reco-

Iheo coníigo na mefma cama , a£lo , íque naõ tem neccf-

lidade de encarecimíentos, pêra fe ver íuaeílranheza. Pel-

la menhã defapareceoo leprozò, fem fefaber, Como , nem
por onde fora ; & o P. M. Simaõ fe achou cuberto de le-

pra. A. novidade cauzou laftirria , & deíconfolaçaõ nos
companheyros; mas o P. ficou mUy alegre , dizendo: Naõ
he nada, naÕ he nada. AlTim paliou todo àquelle dia cõ
grande dor, & fentimento dós companbeiros : porem ao
outro dia pella menhã fe achou totalmerite faõ, como fe

tal coufa por elle naõ paíTara. Com iftofe ficou entende-
do, qual podia fertaõ admirável leprozò;

5 Dous mezes, & meyo gaftou nefte hofpital o P. M.
Simaõ. Depois ficando sò em Veneza Sanfto Ignacio por
certos refpeitos, que traz a Hiftoria geral da Companhia, Ori. i. z,

íe partiráõ os mais pêra Roma a vifitár os lugares Sanâ:os,»-3-

& pedir a bençaõ a fua Santidade, pêra com ella fe parti-
>

rem perajerulalem. NaÕ hiaõ todos juntos, como quan-
do vieraõ de Pariz pêra Veneza , íenaõ de dous em dous,

ou de três era três, por mais commodo, & remédio de fua

pobreza.

6 O P. M. Simaõ fez feu caminho com dous compa-
nheiros, vivendo das efmolas ,quepediaõ pellas portas

aceitando sò, o que pêra o prezente lhes era precizo , fem
fazer provimento pêra o feguinte dia. Algumas vezes paf-

íaraõdoús,& três dias quafi fem comer. DesfaleciaÓ cõa
fome,, & canfafíb, mas o Senhor os esforçava. Sua hofpe-

dag^m eraõ os hofpitais, ou cazas, onde fe agazalhavaõ os

pobres. Succedialhes chegar por vezes todos molhados
a (Tini da muita agoa

,
que chovia, como das ribeiras, que

vadeavaõ.^^
7 Ho-
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7 Humavez indo junto ao mar Adriático, paíTaraÕ

hum rio, que por cauíli da chea íaira da madre, & inunda-

ra os campos, & o barqueiro os lançou no lugar, onde,

quando naõ havia chea, era o deíembarque; pelloquclhes

foy neceíTario andar hum terço de legoa por agoa taõ

alta, que em humas partes lhes davaaílima do joelho,

em outras lhes chegava athe os peitos. Sahiraõ deíla

lida mortos de fome, valcraõíe de hum pinhal, der-

rubando pinhas , & comendo os pinhois. Vendo porê,

que era fraco o remédio contra fome tamanha, & que

nifto feo"aílava muyto tempo, fe foraõ adiante feu ca-

minho. Neíle dia, que era a dominga da Payxaõ,farou

hum daquelles Padres de certa como fama, q havia muy-

tos annos trazia em hum pè. ?> Bfii»

^ 8 ,
Nefte d^^^ a Ravena molhados , &: mortos

de fome. Foraófeao hpfpital , nelle lhes deraõ pêra todos

treshumacama com huns lançois por extremo immúdos,

cheios de nódoas das chagas,& fmgue de algum miferavel.

Dos dous companheyros do P. M. Simaõ, por fe mcrtiíi-

carem, hum fe metep na cama com o veííido , outro fem

elle; mas o P. M. Simaõ teye tal afco, que fe naõ quiz , nê

atreveo a meter em tal cama. Depois ainda caindo em íi,

ficou notavelmente magoado, parecendolhe, que por mi-

mo Sc amor do feu corpo perdera taõ bella occaííaõ de

íè mortificar.

9 Dezejou grandemente recuperar o que aqui perde-

ra , Sc brevemente o fez ;
porque indo o P. M. Simaõ feu

caminho,chegando a hua aldeã, pedindo agazalho, a hof-

pitaleira refpondeo, qnaó tinha outra camajexceptohu-

ma, em que na quelle dia morrera hum pobre da doença,

que fe chama em húmpedicularis^ mas que os lançois lhe

naõ tinhaõ fervido em vida , mas sòde pano funeral, ^m
que depois de morto fe puzer a o corpo , Sc aífim eílavaõ

molhados com a agoa benta ,
que fe lançou fobre o mor-

to, quando o encomendarão a Deos , Sc alem diífo ,

que tinha grandiíTima copia daquelles animalejos, queíaõ

effeito da tal doença. Teve o P. M. S^imaõ a occafiaõ
, q

fe lhe offerecia por mui a propofito, pêra recobrar o per-

dido. Meteofe, fem coufa alguma fobre o corpo, entre a-

quellc horror , deraõ nellc aqucllas pragas de bichos, &
lhe davaõ tais ferrotoadas , q o faziaõ fuar. Paílou a noy-

te
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te nefte tormento, & ficou muy alegre de ter vingado em
íi a covardia, que antes tivera.

I o Chegando a R avena
, pedirão pellas portas aílirti

o fuftcnto, como alguma efmola pêra pagar aos barquei-
ros, que os naõ queriaõ paílar fem dinheiro. Succedia,por
naõ rerem outra couía, dar aos barqueiros ogibaõ, ou
alguma outra peça do ufo neceílàrio. Andando o P. M. Si-

mão pedindo efta efmola; chegou, íèm faber aonde batia,

à porta de três mulheres roins, que fahiraõ com defcoco;
ficou o Padre aííiiftado, como fe encontraíTe com alguma
ferpente , & mais que depreíTa deceo a eícada, & pofto no
lumiar da porta lhes começou a pregar o que porentaô
lhe ditou feu efpirito contra a fealdade, em que viviaõ.

I I Chcgaraõfe ellas, moílrando contrição , em efpe-

ciai huma,que começou a chorar. Eftandonefta exhorta-
^õ, apareceo à porta daquellas molheres hum frade sò

,

em companheyro veftido em habito de S. Agoftinho, era
homem moreno, & íobrevelho; que raoftrava mais de fm-
coenta anno-s, mui feio, & melancólico \ tinha alguns dos
dentes quebrados, outros quaíí moidos , & comidos de íi

mefmos, 6c gaitados, os olhos mui luzidios. Todo o gef-

to dizia, o que depois fe entendeo fer. Começou em Hef-
panhol , com enfado, & como quem niílo tinha empenho,
a dizer ao Padre: Senhor vaíTê da-hi, deixe eííâs mulheres,
que quer agora, cuida, que as ha de converter.^ vaíle, dei-

xeas, porque perde tempo. + \

1 2 O Padre como eftava cõ fervor,naô deu pello ditto

do íingido frade, foi continuando na exhortaçaõ. Aquella
mulher, que começara a chorar, naõ podendo ter no pei-

to a fua dor, diííe entre muitas lagrimas: Padre eu fou per-

dida, naõ tenho remédio de falvaçaõ , fenaõ hir com vof-
CO a Roma, ahi me dareis ordem a algum modo de vida,

porque me quero íalvar. Dizendolhe o Padre ,quebuf-
caíTe outro remédio

, q[ a elle lhe naõ covinha le valia cõfi-

go; eftava o frade ouvindo iílo como trifte,& melãcolico.

Entaõ o Padre voltandofe a elle o faudou , & lhe pergun-
tou, donde vinha, & pêra onde hia. Refpondeo,que vinha

de Roma, & hia pêra Veneza.

I 5 Defpediofe o frade, & o Padre o vio hir, & andar
em hua rua júto ao lugar,onde a gente feembarcavâ,a mo-
do de quem negocea, ou anda çfpreitando de huma, em

outra

Ujrnrr



^o ' Imagem àa Virtude

outra parte, fem aquietar; & como nada fizeíTe, com tan>- ,.

tas andanças , fez niíío o Padre grande reparo. I^Jeftete- ^,

po eílando o Padre a ponto de fe embarcar ,
chegou cho-,j

rando aquella peccadora , dizendo havia de ir com elle.

.

Contou o P. M. Simaô à íeus companheiros , o que com

eíla lhe tinha acontecido. Ajuntoufe com a novidade mui-

ta crente, & failava nefta mudança. Quiz ella primeyro,

qu^eos Padres entrar na barca ; porem elles diíTerao aos

barqueiros, que fe tal mulher foíTe^naõ iriaõ naquella baiv

ca Por tanto naõ foi admittida, & fe ficou alli chorando,

quando os Padres fahiraò de Ravena. Do frade feenten-

deo, fer o Demónio, que fenda tirarfelhe das unhas aquel-

1 3. alma :
' • '

* . .
s

14,' "De Ravena chegarão acerto porto, & determi-

navaó fahirem terra, & ir peregrinando athe Ancona;po-

rem fabendo , havia rios, que paíTar, tomarão outro con-

felho, metendofe em huma barca, fem levar de comer , &
fem dinheyro pêra o frete. Paííaraõhum dia, & noite fem

nada meter na boca, athe chegar à Cidade de Ancona. A--

qui foi o trabalho com os barqueiros; porque dizendolhe

os Padres, quenaô tinhaõ, com que pagar , fe afcenderaó

em cólera ,
jurando, & tresjurando , que nenhum lahiria

da barca, fem o dinheiro eftar na maõ. Porfim decontaS

fe concertarão, que fahiííe hum delles bufcar algum remé-

dio. Foi hum ,
que naõ era Sacerdote , nem o brigado a

rezar o oíhcio Divino, a caza de hum livreiro, &iheven-

deo oBreviario com condiçaõ.que fe dentro de cerras ho-

ras, lhe tornaffe o dinheiro , feria obrigado , a lhe dar o

feuBreviario. Defte modo fatisíizeraó aos barqueiros.

15 Em fahindo , foraófe ao holpital, alli acharão do-

us dos outros Padres, com que muito fe confolaraõ. Dos

finco, ficando hum sò em cafa,os quatro fe repartirão a pe-

dir efmola pella Cidade, huns por húa , outros por ou-

tra parte. Andando neftefanao exercicio,o P. M. Simaõ

encontrou ao P. M. Diogo Laynes com as abas da roupa

levantadas athe os joelhos, &defcalfo pedindo em bua

praça entre certas vendedeiras , das quais húa lhe dava

iílo,^outra aquillo, do que eílava vendendo.

1 6 Parou o P.M.Simaõ (como elle efcreve) cõfidera-

do por húa parte a pobreza,& humildade daquelle Padre,

^poroutraaslctras,&: partes, quetinha, peravalerno

mundo,
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1

mundo, que em verdade eraõ efpantofas , como os tem-
pos o moftraraõ, em efpecial no Concilio Tridentino. Ef-
ta conííderaçaó penetrou tanto ao P.M»Sima5 Rodrigues,

que fazendoa em outras occafioes, & arefpeito dos ou-
tros Padres, aíTentou coníigo, que naõ era digno de andar
entre homens taõ fanélos, como eraõ íeus companheiros.

De efmola ajuntarão com abundância, &puderaõrefgatar
o feuBreviário.

17 De Ancona chegarão à fan£la caza de Loreto,on-
de fe detiveraõ dous, ou três dias, cumprindo com fuás

devoções. De Loreto pêra Roma por caufa das muitas
chuvas, lamas, & atoleiros padecerão grandes trabalhos.

Hum dia aconteceo, que fendo de jejum, & muita chuva,

paíTaraÕ todo o dia fem comer , chegarão a Tolentim ja

mui de noute, fazendo grande eícuro. O P. M. Simaõ,sê
fe querer apartar a ncnhúa parte das ruas foi entrando
por lamas, & agoa, dizendo dentro de 11 , por mais chuva
que venha, ou lama que haja, j.a nem me poífo molhar, nS
enlamear mais* »B,ep.^wíiím.~i»*>---^-"

j 8 Naõ mui longe da entrada no meio daquellas la-

mas, fe lhe poz diante hum homem alto de corpo, & bem
difpofto , embuçado com hua capa , & feu chapeo na ca-

beça, sê dizer nada, tomou a maõ ao Padre, & pozlhe nel-

la certas moedas de prata, & tornandolha a fechar aperta-^

do a maõ paííbu adiante. O Padre por entaõ naõ difcor-

reo fobre ifto , mas cuidou feria algum homem virtuofo.

Levou a maõ cerrada athe o hofpital, aondeaabrio,&a-

chou, quanto baftava pêra cearem , & ainda darem de ef-

mola. iài:.

1 9 Hum pobre, quealli eílava lhes diílè; he tarde,&

vos naõ fabeis a terra, fe quereis, vos irei comprar o íuftê-

to. Tiveraõ ifto os Padresem tal tempo por fegunda ef-

mola. Deraõlhe o dinheiro, trouxe paõ , vinho , & figos

paliados, de que cearaõ, & deraõ a outros pobres; dando
a Deos as graças por ter delles taõ efpecial cuidado, que

athe quem lhes compraílè o fuftento, lhes deparou em tal

occaíiaõ.

...Cf ,-

CA-
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CAPITULO VIIL

Do que lhes aconteceo^ como voltarão a Veneza , <(sr fe ordena-

raõ. De como S. Ignacio deujaude ao Padre Simaõ^ &
como Deos o livro u de húa tentação.

I TIJ Sta foy a primeira peregrinação, que o noíToP.

*-' M. Simaô Rodrigues, & feus companheiros fíze-

raõ fem viatico, fiados unicamente na Divina Providen-

cia,defpidos de fubfidios humanos. Depois de caminho

taõ penolb chegarão a Roma, cada-hum fe foi ao hofpiral

da fua naçaõ . Sobre elles fe fizeraô vários diícurfos, huns

diziaõ, que hiaõ pertender benefícios a Roma, outros que

vinhaõ deixar os hábitos fugidos de algúa Rehgiaõ. Os

Padres perguntados refpondiaõ,que vieraô ayifitar os Sã-

ílos lugares daquella Cidade. ^^
2 AíTmi o íaziaõ, & com todos tratavaõ de Deos. V i-

viaõ de efmolas de porta em porta. Em poucos dias fe co-

brou delles boa opinião; & alguns cortezaós ricos Hefpa-

nhois tendo por defcredito da fua naçaõ, que tais homens

andaíTem pedindo pellas portas , os recolherão aíTim

Hefpanhois, comoaFrancezesno feu hofpiral de Sãtiago,

& lhes davaõ o fuílêto neceíTario. Aceitaraõ-o os Padres^

pêra poder mais desimpedidos andar as Eíl:açoes,& Igre-

jas de Roma.

5 Eftava em Roma Pedro Ortiz Hefpanhol de naçaõ,

& que em Pariz fora mui contrario a Sanfto Ignacio , & q

eftar elle em Roma foi húa das cauías, porque oSando

agora fe ficou em Veneza, temendo naõ fofie pouco favo-

rável a fuás coufas. Corria efte Doutor com negócios do

Imperador Carlos Quinto; & fallando com o Papa Paulo

Terceiro ,
que entaõ governava, lhe dilTe, como eílavaó

naquella Cidade nove Theologos de Pariz, queparecis

aõ homens de grandes efperanças, que feguiaó eílreita po-

breza ,& hiaõ a Jerufalem. t j

4 Refpondeolhe o Papa: Trazeios amanhã à minha

meza, & fazei,q venhaõ alguns outros ThcoIogos,q folga-

rei,em quanto como, de os ver difputar. No outro dia ef-

tavaõ à meza do Papa muitos Theologos,perguntaraõ,ora

ahum
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a hum , ora a outro dos Padres fuás queftoes , & ficou o
Papa muifatisfeitodelles. Quando íe levantou da meza,
fe lhe lançarão todos aos pès, & lhe beijarão o pè. Eften-

deoo Papa os braços, como íb a todos juntos os quizeílè

abraçar. Diirelhes em latim
,
que recebia grande prazer,

de ver tanta humildade junta com tantas letras
, que vifsê

fe delle queriaõ algua coufa. Refponderaõ, que sò de fua

Santidade queriaõ a bençaõ , & licença pêra irem a Jeru-

íalem. A bençaõ, diíTe o Papa, eu vola dou , mas naõ cre-;

:

io, que paíTareis a Jerufalem. Ifto acrefcentou
, porque fa-

bia, que os Venezianos eftavaõ pêra romper guerra com o
Turco.

5 Deulhes mais licença
, pêra íe ordenarem de Miíla

em três feftas , & por qualquer Bifpo, & que lhes dava fu-

ás letras por fufficiente património. Mandoulhes por du-
as vezes dar boa efmola de dinheiro. De modo , que en-^'

treo que lhes deu o Papa , & alguns Hefpanhois, paíTaraô

por letra a Veneza duzentos, & dez cruzados
, pêra pagar

o frete da nào, em que haviaõ de paíTar a Jerufalem, & pê-
ra outros direitos, que là fe pagaõ ao Turco ; os quais di-

nheiros, Vendo depois, que ja naõ palTavaó a Jerufalê,tor- .

naraõ por meio do Doutor Pedro Ortiz a mandar ao Pa-
pa, & às outras peííbas, que lho deraõ. Difto ficou o Papa
mui admirado, & edificado,masnaõ quiz mandar receber,

o que tinha dado, nem taõ pouco quizeraõ uzar defte di-

nheiro.

6 Voltarão os Padres a Veneza,ordenãdo o caminho,
como à vinda o tinhaõ feito. Recolheraõfe nos hofpitais,

em que antes eftavaõ. Fizeraõ voto de pobreza , & cafti-

dade diante do Núncio do Summo Pontifíce. Tomarão
ordens kte, dos quais hum era o P. M. Simaõ. Preceden-
do os mais grãos fe ordenarão de MiíTa dia de Saõ Joa5
Bautifta. O Bifpo Arbcnfe, que lhe deu as ordes, confef-

fou, que tendo muitas vezes ordenado a outros,nunca fen-

tira a confolaçaõ, que tivera em datordes a eftes fervos de
Deos.

7 Nefte têpo fe rompeo guerra dos Venezianos, Car^
los quinto, & o Papa Paulo terceiro contra os Turcos.
Vendo os Padres, que naõ podiaõ paífar a Jerufalem, de-

terminarão,conforme o feu voto,efperar por efpaço de hú
^nnp, & por três mezes, pouco mais, ou menos, retirarfe a

F z diver-
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diverfos lugares folitarios, pêra com a oração, & meditar

çaõ fe difporem, pêra dizer a fua primeira Miííâ . Neftes

lugares folitarios foi a primeira vez,que começarão a que-

rer viver em obediencia,ainda que voluntária. Em quan-

to andavaó dous, & dous, ou tres,& três cada-hum era fu-

périor por fuafemana. Efta obediência guardavaõ com

tanta fugeiçaõ, como fe delia tiveíTem feito voto.

8 Em Roma, quando ja eftavaó juntos, eftenderaõ ef--

ta obediência a efpaço de hum mez; ifto durou athe Sado

Ignacio fer eleito Geral. Toda-via , ainda que o Sanflo

no mez, que os outros mandavaõ , obedecia, fempre os

mais lhe tinhaõ, como a Pay,grande reverencia. Na repar-

tição dos lugares folitarios, coube ao P. M. Simaõ Rodri-

gues, & ao Padre Cláudio Jayo a Cidade de Baflaõ.

.9 Moíava na Ermida de Saõ Vito naõ longe de BaíTaô

hum Ermitão por nome António de vida exemplar, o qual

tinha configo dous difcipulos imitadores do íeu exemplo.

Os Padres fe determinarão , a ir viver também naquelle

retiro. Pedirão licença ao velho ,
pêra alli fe recolherem

alguns dias. Eftava elle efcandalizado de alguns, que ti-

nhaõ alli vindo com femelhante petição, & depois prova-

rão mui mal; por efta caufa tinha propofi to, demais naõ

permittir, nem querer outros companheiros. Porem ven-

do diante de i\ aos dous Padres, affim fe lhes aíFeiçoou em

íeu animo ,
que diíTe à feus difcipulos, que fe os naõ agaza-

Ihara,cuidaria fazer niíTo grande pecCado.

Aqui gaftavaõ a maior parte do dia , & da noite10

tratando com Deos na meditação, &oraçaõ. Dormiaõ

fobre húa taboa, guardavaõ grande rigor no comer,& ma-

is tratamento de fuás pefloas. Serviaõ ao velho com mui-

ta humildade, indo por vezes com hum jumentinho ,
pêra

lhe ajudarem a recolher ascfmolas, que pedia nas eiras.

Porem naõ o tinhaõ por Meftre , nem mudarão traje,andã-<

do fempre no veftido de Sacerdotes honeftos.

II Cada-hum dos dous erafuperior do outro às fe-

manas. Nefte rigor de vida teve o P. M. Simaó tal doen-

ça
,
que os Médicos defconfiaraõ de fua vida. Nefta oc-

cafiaõ eftava Sanao Ignacio de cama com grandes febres

em Vincencia. Tendo o San£lo novas do trabalho do P,

M. Simaõ, fe levantou da cama , & em companhia do Pa-

dre Pedro Fabro fe pozem caminho pêra BaíTaó , fazendo

ajor-,~m
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a jornada com tal diligencia

, que femprehia diante do
companheiro.

1 2 Neíle caminho,ao parecer humano taõ fora de te-

po, fez Deos à noíío Sanóto Padre dous grandes favores, o
primeiro, que liavendo , fallando naturalmente,afebre de
lè alterar mais, de todo fe tirou ao Sandlo; o fegundo, que
lhe revelou Deos,que o P. M. Simaõ naõ morreria da pre-

zente doença. Fez elle oraçaõ a Deos , & delia fe levãtou

mui alegre dizendo ao Padre Fabro
, que bem podiaõ ir

mais devagar , 6c fem cuidado , que Deos concedia a vida

aoM. Simaõ.

1 5 Entrando na caza do velho António , achou o íeu

enfermo muito no cabo da vida,eftava elle veftido, & dei*-

tado fobre huadefabridataboa. Abraçou-o San£to Igna-

cio, & lhe diííè: Alegraivos M. Simaõ^que Deosfe querfer-
vir de mjfos trabalhos^ 11aÕ morrereis defta em BajfaÕ^ tendes

ainda muito^ que andar^ <(^fazer por quem vos eftende os an-
nos de vida,

1 4. Logo deu ordem por via do Ermitão, a haver hua
cama , em que o fez deitar, & defpir; & lhe aííiftio com
íua coítumada charidade. Com tâl enfermeiro defappare-

ceo a doença, & dentro de pouco tempo,farouo enfermo,

& pode tornar a fe lis coílumados exercicios.

; ^ 1 5 Daqui ficou o P. M. Simaõ notavelmente mais af-

feiçoado à vida ereniitica : duvidou em feu penfamento ,

qual feria mais do agrado de Deos , fe continuar na vida

folitaria, ou naquella, que com os mais companheiros de-

terminara fazer. Cõ efta duvida le fahio de Baílaõ,& quiz

ir tomar confelho com o velho António. Sem dizer pa-

lavra a S. Ignacio, parte pêra a Ermida deSaõ Vito. Pou-
co diílante eílava ja da Cidade, quando fe lhe põem dian-

te hum homem armado,noafpeâ:oferòz,& terrível com a

efpada nua na maÕ: ameaçando-o cpm eílranha braveza

:

era o Padre animofo, & ainda que no primeiro encontro fe

perturbou, tratava de romper a diante. Aqui o home to-

mou nova ira , & cólera, com a efpada feita vai endireita-

do como P. M. Simaõ, o qual toda- via parecendolhè, que
a coufa era de veras, fe encheo de aífombrOjem eíFeito deu
em fugir pêra a Cidade, indo fempre o homem no feu alçã-

ce, athe o meter na caza ,onde os Padres fe recolhiaõ.

1 6 Tudo iíto vira em efpirito Saiiíto IgnaGÍo, & pon-
....!.: do

miPB
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3^

doosolhosnoPadreSimaõ, que vinha cançado da lid^f

& fazia por diíTimular a caufa do feu canfalfo , lhe diííe cô

MattM rofto alegre: Simaô porque duvidaftci alludindo às palavras^

que o Senhor diílera a Simaõ Pedro : Módicafidei quarf

duhitãftfí Eílas palavras penetrarão o coração do P. M.-St-

maõ , & ficou entendendo, que Deos revelara o fuccedi-

do a Sanao Ignacio. Tanibem fe perfuadio, fer aquelle

homem armado algum Anjo, que Deos mandara pêra feu

bem, pois vindo ambos correndo por meio da Cidade de

Baffaõ, eftando as ruas cheas de gente , nenhum delles foi

viáo de peába viva ;
porque em tal novidade naõ podia

deixar de haver grande reparo, & o Padre notou, gue ne-

nhum ouve. Com efte fegundo avifo do Ceo, ficou de

todo confirmado em fua vocação.

17 Depois deites quarenta dias, que tomarão noíTos

primeiros Padres ,
pêra fe preparar mui de veras pêra di*

zerem fuás primeira^ MiíTas , fe ajuntarão todos em Vin^

cencia, com Sandlo Ignacio em huma caza, em que o San-

ao eílivera cõ os Padres Pedro Fabro, & Diogo Laynes.

Era fummo o defabrigo da caza,de noute ferravaõ a janela

com huns pedaços de ladrilhos velhos, dediaostiravaÓ

pêra ter luz, a porta fempre eílava aberta
,
porque naÔ ti-

nhaõ com que a ferrar. Viviaõ das efmolas, quepediaõ

pellas portas, a cama, em que dormiaó , era húa pouca de

palha. Alguns difleraõ em Vincenciaíuas primeiras Mif-

fas, o P. M. Simaõ a dilatou pêra mais fe preparar,& depo-

is a diífe em Ferrara.

CAJ.ITULO K.

Do que obrou em Ferrara^ <sr Vadua,

h CHegou o fim do anno de mií quinhentos trinta,

& fete, que era o termo do voto , que tinhaõ fei-

to de ir a jerufalem. Confultaraõ os Padres , o que devi-

aó fazer , & refolveraõ, que Sando Ignacio com os Padres

Pedro Fabro, & Diogo Laynes foíTem a Roma fazer ofFe-

recimento de fuás pcíToas , & dos mais companheiros ao

Papa, pêra que fua Santidade fe ferviííe delles aíTim na cõ-

verfaõ dos infiéis , como no bem efpiritual dos mais pró-

ximos.
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ximos.E que os outros fe repartiííèm pellas principais Ci-
dades, & Univerfidades de Itália , & com pregações, &
doutrinas frutifícaíTem nos povos , & fizeflèm, com que
Deos movefle alguns moços de preílimo, pêra feguiremo
mefmo inftituto.

z Efta repartição, queíizeraõ noíTos primeiros Pa-

dres, foi revelada por Saõ Jeronymo a noíTo P. Saõ Fran-

cifco Xavier. No hofpital de Vincencia eftava doête Saõ
Francifco Xavier, & o P. M. Simaõ, ambos em húa ca-

ma muito eílreita,muitas vezes com cezoes defencontra-

das. Acontecia eftarhum com o frio batendo o dente, &
o outro com o crecimento ardendo em febre , hum deze-

jando mais roupa, outro nem podendo aturar a pouca,

^

fobre fi tinha. AíTim eftavaõ fobre hum xergaõ eftes do-
us admiráveis Padres ,

quando húa noite appareceo ao
Sãéto Xavier o Doutor Máximo da Igreja SaÕ Jeronymo;
& com rofto alegre lhe dilTe, que tiveíTe bom animo, for-

taleza, & paciência pêra os trabalhosrque Deos o tinha ef-

colhido pêra grandes emprezas, que Bolonha o efperava

aquelle anno; que dos companheiros huns iriaõ a Roma,
outros a Pádua , outros a Sena , outros a Ferrara, a fazer

gente pêra Deos naquellas Univerfidades. Ifto ditto def-

appareceo. -

á - 5 O mefmo
,
que o Sanílo revelou, difpuzeraô entre

íi os mais Padres, fem o communicar aos enfermos, nem
faber da revelação. Deixou o P. M. Simaõ Rodrigues ef-

crita eíla appariçaõ de Saõ Jeronymo,que devia contarlha

o Sanfto Xavier, fe a cazoelle naõ foi também teílemunha

de viíla, pois eílava na mefma cama.

4 Nefta divifaõ coube aos Padres SimaÕ Rodrigues,

& Cláudio Jayo a Cidade de Ferrara , onde paíTaraõ o in-

verno , que foi mui frio, & tem peíluofo. Recolheraõfe

no hofpital
,
que era húa caza térrea, húmida , & mal te-

lhada. A hofpitaleira era húa velha de condição azeda,&

mui determinada , a qual com grande rigor lhes fazia guar-

dar certas leis meudas; andava fempre com os olhos fobre

elles, porque a naõ enganallèm , como outros lhe deviaõ

ter feito, vigiavaos com particular circunfpecçaõ.

5 Notou, que no maior íilencio da noite, cortando

pello fono fe levantavaõ , feriaõ fogo ,
punhaõfe de joe-

lhos, tinhnõ oraçaÓ, & faziaõ fuás devoções. Confronta-
do
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do ella eílas vigias, & depois o cuidado , cora que de dia

tratavaõ dos enfermos, &enfínavaõ aos pobres a doutri-

na Chriftaã,cobrou delles íingular opinião de virtude. A
bocca cheia dizia pella Cidade, que era fua caza tinha do^

us Sandos. lílo repetio tanto, contando as boas obras , q
nellcs via, que chegou a fama à Marqueza de Pefcara Se-

nhora de muita virtude ,
quefe achava entaó naquella Ci-

dade. Dezejoucertifícarfe, do que ouvira. Vendo hum
dia na Igreja ao P. M. Simaõ, lhe perguntou, fe por ven-

tura era algum de huns Theologos Parizianos,queem Ve-

nçza efperavaõ occafiaõ de paflar a Jerufalera.

: 7 6 Refpondeo o Padre, que fim. Soube delle, onde fe

recolhiaõ. Por mais faber a verdade , foi hum dia ao hof-

pital, eftando os Padres auzentes. Fallou com a hofpita-

leira, & lhe meteo pratica dos feus hofpedes ; a velha, fem

faber o fim da Marqueza, lhe diííè mil bens dos Padres, &
o que nelles obfervava. Confoloufe muito a Marqueza de

a ouvir, & vendo a pobreza, com que os Padres alli vivi-

aõ, os mandou paíTar aoutro lugar de melhor cõmodo;&:

todos os dias lhes m.andava o fuílento neceífario, pêra po-

derem mais defembaraçados acodir à pregação do Evãge-

lho.
,

/ '

7 Athe efte tempo naõ tinha oP.M. Simaõ ditto a

primeira MiíTa , receando com hum fan6ta temor , che-

garfe ao Altar; porem vendo , que dizendoa, ficava mais

expedito, pêra ajudar aos próximos, aqui em Ferrara, fé

venceo, & a celebroucom inexpUcavei confolaçaõ de feu

efpirito. O fervor, com que em Ferrara pregavaõ , fez no
povo grande abalo. Naõ era o P. M. Simaõ ainda mui ver-

lado na lingua da terra , mas aquellas fuás palavras tof^

cas , & mal hmadas tinhaó tal efpirito , que moviaõ a de-

voção os ouvintes.Havia muitas confiífoês,porque as pre-

gações sò fe empenhavaõ, em caufar nos ouvintes dor dos

peccados, « cao

8 Louvavaõ todos o zelo dos Padres, & os admirá-

veis eíFeitos do feu trabalho. Porem muitos murmuravaõ^

de modo, que vindo eftas coufas todas à noticia do Bifpo,

nunqua ellelhes deu favor, por muito tempo, nem os quiz

ver, nem ouvir. Hia o prudente Prelado devagar , athe ^
tendo vifi:o por larga experiência da Cidade, fua reftain-

têçaõ, & fervorofo,& defentereíTado zelo fe lhes aíFeiçoou

gran-
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grandemente, elle em peíloa os foi buícar, fezlhc grandes

offerecimentos. Viole obrigado ,
a darlhes rczaõ da fe-

quidaÕ, que athe oprezente tiniia moílrado a fuás cou^

íasl

'
; 9 Convidou-os a jantar à meza, Sc fobre meza lhes dif-

fe; que a caufa de fe ter com elles havido na forma, que fa-.

biaô, fora, por naõ fe expor a perigo de authorizar os mã-

os-, como lhe tinha acontecido nos feus tempos em Ferra-

ra,aonde ouvera hum pregador de tanto nome,& ao pare-<

cer de tanto zelo, que aííim nobres, como pleheos fe hiaô

atraz delle, & o reipeitavaó. Efte, ao parecer Sanéto , era

de vida taõ eftragada,que traziaem fua companhia em tra-

jos de homem , húa mulher, a qu il hia por companhei-

ro feu ao púlpito , & lhe ajudava à MiíTa. Hum dia pre-

gando foi tal a fua efficacia, que a mulher perdldi aíTim fe

penetrou ,
que alli diante de todos, começou a chorar o

feu peccado, & com o impeto da dor defcobrio o feu fin-

gimento. Neíla forma confundio Deos alli diante de to^

doo auditório ao pregador,& moftrou quara poderofa era

^ fua palavra , ainda na bocca dos pregadores de vida per-

dida. Eflefucceflb, diziaoBifpo, o tinha obrigado , a ir

de vagar, porque às vezes debaixo de húa capa de vir-

tude fe encobre húa refinada m alicia. Dalli por diante

foio bom Prelado hum perpetua elogio dos Padres, mof-

trando ter delles fingulareftimaçaõ: fazendo por vezes,

que jantaííem com elle , & ajudandofe dos feus preílimos.

em todas as obras de piedade , & do feu officio paftoral.

1 o Dos companheiros de San6lo Ignacio tinhaô hido

a Pádua os Padres Joaõ Coduri, & Ozes, efte foi o ultimo,

que em Veneza fe ajútou a Sanào Ignacio,&o primeiro da

Companhia, que Deos levou pêra fi. Tendo pregado na

pra^a de Pádua fobre as palavras : Vtgilate ergo^^ qtiia nef-.

citis, qua hora dominus vefter venturusjit'. Vigiai, que naõ

fabeis, quando morrereis": lhedeií]í;doença,dequefana:a-

mente morreo, & Sanfto Ignacio, eftando em monte Gaf-

lino, vio fer fua alma levada ao Ceo em grande triumpho.

> I ir .Sabendo o P. M. Simaô da morte do Padre Ozes,

fe partio logo pêra Pádua , a confolar ^ & ajudar ao Padre

loaõ Coduri. Julgou o P. M. Simaô, fer de maior ferviço

de Deos em Pádua, que em Ferrara,& aíTim fe deixou fi-

car naquelia Cidade, aonde lhe fervio de novo eftimulo.a

Q me-
^*^n/ ,<K • ?---í-^.

QXJV
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memoria do gloriofo San £lo António feu natural.

i- 12 Succedeo logo adoecer o Padre loaõCoduri. Foi

a doença grande , & feria maior o defemparo, fenaõ vie-

ra o P.M. Simaõ. Hum nobre Ecclefiaílico levou pcra ca-

zaodoente, &ocurou com fingular caridade. Pagoulhe

Deos eíla obra de mifericordia, porque a fancla conver»

faííàõ do enfermo, lhe caufou hum grande temor de ofFe-

der a Deos. Vivia elle de portas adentro com aoccafiaõ

da fua ruína, de que ja tinha hlhos; tanto que fe deixou

penetrar da inípiraçaô de Deos, feabfteve de cahir
J
na fua

miferia , tendo ainda a mulher em cafa. Porem os Padres

acabarão com elle, que feapartaííe de viver com ella na

mefma cifa, pello perigo,& efcandalo, que niíTo havia. El-

le a cazou, & ficou livre defte embaraço fervindo dalli

por diante a Deos com exemplo,& edificação dos que fa-

biaô feus màos coílumes.

1 5 O P. M. Simaõ neíle tempo fe agazalhava em ca-

za de húa viuva nobre, a qual tinha dous filhos, hum era

Doutor, & homem de muito refpeito. Foi notável a mu-
dança, que naquella caza fez com fcu bom exêplo,& con-

verfaííaõ. O filho Doutor entrou em Religião edifican-

do toda a Cidade, por íerhomem de refpeito entre íeusna-

turaes,& abundante de fazenda. Teve diíío a may grande

confolaçaõ pello ver taõ dado a Deos. Deípedindofe da

may lhe pedio, ti veíTe por filho cm feu lugar ao P. iM. Si-

maõ. O outro íiiho fe entregou também de veras a Deos,

vivendo comofan£lo,em caza de fua may. Dentro de pou-

co tempo teve doença mortal, nella eíleve mui conforme

com a divina vontade. Eílando pêra morrer
,
pedio tam-

bém a íua may , tivelle por filho ao P. M. Simaõ. Vendo
cila

, que Deos dera à feus filhos taõ boa fortuna por me-
io do P. M. Simaõ , lhe cobrou grande amor,& afíim à el-

le, como à íèucompanheiro os provia do neceílario, fen-

tindo muito, que naó^admittiífem mais,que a preciza fuí^

i.eniaçao. .'.i íIiíj Oívíifi. í-j j-zíví--

.íi^ioQuando os Padres fe ouveraõ de partir pêra Ro-»

ma, bS quiz eíta nobre fenhora prover do viatico, elles o
naõ aceitarão, de que teve fua defconfolaçaõ; inflou, que
pello menos haviaõ de receber alguns lenços, naõpude-
raõ refiítir a efla petição. Meteo-os na maõ ao P.M. Simaõ
Rodrigues , o qual à noite defenrolando o envoltório, lhe

cahiraõ
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cahíraÕ aos pès alguas moedas de ouro, & prata, que a de-

^ vota matrona lhes dera com eftadiííímuLiçaô; àforaó-

-Ihe bem neceííarias pêra acodir as necelíidades,que lhe fo-

brci^ieraõ.

15 Deixarão eftes ían6los Padres faudofa memoria

em Pádua. Muitos os dezejaraÕ aGompanhar,de que os Pa-

dres os efcufaraõ, sò naõ poderão acabar, que o naô fizef-*

fe hum Cónego illuftre em fangae
,
que com os Padres foi

athe Veneza, dalli a Ancona, & athe Loreto. Admirou-

-fe muito de ver, que dormiaõ no chaõ, & que de noite fe

levantavaõ a orar, & reprehendiafea íi mefmo, por fe naõ

atrever a imitar tal rigor, que o ufo tinha feito aos Padres

taôfamilian

C A P I T U L o X.

^>

Do qu€ lhe aconteceo^ zsr obrou em Roma-, ^ de duas vifoes^

que teve a cerca da Companhia,

I r^ Hegaraõ o P. M. Sima5 , & feu companheiro
^^ aRom3,aonde jaeftavaõ os mais Padres,& el-

les fe tinhaõ dilatado por acabar em Pádua algumas coufas

do ferviço de Deos, que naõ convinha deixar em aberto.

Ajutaraõfe todos em Roma depois da Pafchoa do ano de

mil quinhentos trinta , & oito. PoufavaÕ entaõ em húas

cafis de aluguel, naõ longe do morteiro dos meninos, que

chamaõ da SanàiíTima Trindade,eraó eftas mais accõmo-

dadas pêra os noííos minifterios , que as cafas de Quirino

Garzonio devoto da Cópanhia,aonde os Padres ao prin-

cipio eftiveraõ.

z PregavaÕ os Padres com geraledifícaçaõ emdiver-

fas Igrejas da Cidade,o P.M.Simaõ pregava na Saõ de An-
gelo inforo pifearto. Exhortavaõ pellas praças a gete a fre^

quentarem os Sacramentos. Era tanto o concurfo aos Sã-

tos Sacramentos, que os Padres naõ podiaõ fuprir com o

trabalho, porem andavaõ nelle taõ embebidos, que fenaó

lembravaõ do comer. Quando fe recolhiaõ a cafa, naõ

havia, que meter na bocca. Entaõ, ainda que em tempos

naõ convenientes, fahiaõ a pedir o fuílento pellas portas.

Dous delles liaõ no Collegio da Sapiência duas lições ^

G 2 húa
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hm de EfcFÍptura,outia de Theologia efpeculativa.O Pa-

pa os mandava por vezes chamar híua meza, & alli difpu-

tar, em quanto elle comia, & lhes moftrava grande amor.

EdizoP. M. Simaõ Rodrigues na fua Relação, que era

nefte tempo coufa taõ nova, & defacoílumada, ver pregar

Clérigos, que com grande efpanto diziaõ alguns:Ncs cui-

dávamos ,
que naõ podiaõ os Clérigos pregar , & que so-

mente os Frades o podiaõ fazer.

5 Entre as innumeraveis coufas do ferviço de E)eos,

que os Padres obrarão em bem dos pobres foi húa, q ha-

vêdo no inverno grandiíTima falta de trigo, aíTim por cau-

fa da fome, como do frio os pobres morriaõ de noite pellas

ruas; compadeceraõfe os Padres,fahiaõ de noite pellas ru-

as, a bufcar os pobres, que nellas dormiaõ , traziaõ-os a

cafa, haviaõ efmolas de peííoas devotas, com que lhes da-

vaõ fogo, pêra fe aquentarem, & palha , em que dormirê,

& algum pouco de paõ. Enfinavaõllies a doutrina,& ora-

ções , que eraõ obrigados a faber. Pellamenhãosdeixa-

vaõ ir bufcar fua vida.

4 Chegou o numero deftes pobres a trezentos, & ja

naõ cabiaõ nascafas, que os Padres rinhão. Eíta obra mo-
veo tanto.a muitas peíioas ricas ,

que dizião configo, gra-

de confufaõ he noíla
,
que huns Clérigos pobres, que naô

tem ,
que comer, facão tal obra, & que nòs podendo, não

olhemos por ella. Acodirão com muitas efmolas,os Padres

buícarão pêra os pobres outras cafas mais capazes; Não
somente remediarão, aos que andavão pellas ruas, mas aos

que eílavão em fuás cafas, & não podião pedir,, que feriao

mais de duas mil peííoas. Efte exemplo moveo também
aos da Cidade, pêra fazer maior diligencia por trigo, com
que efta falta fe remediou.

5 Antes de fazerem efta obra, tendofe acabado o tem-

po do aluguel das calas, em que moravão,lhesoíFerecêrão

húas cafas, que eftavaõ deshabitadas , por fer fama, ancja-

vão nellas Demonios,Difto nada fe diílè aos Padres. Man-
darão pêra Ta certos bancos, & mezas, Sc foi o P. M.Simão
là dormir a primeira ncite sò ,

pêra ter cuidado daquella

pobreza. Entrada bem a noite,eftandoas portas fechadas,

lentio grande eftrondo, & defaloííego , & dilfe dcntro.de

íi : fe faõ ladroes, pouco tem, que furtar, fe faõ Demoni-
, os, não podem fazer mais, do que Deos lhes permáttir: íè

Deos
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pcos quer, que clles me matem , feja feita a fua vontade;

,&: allim fe aquietou, & continuou feu fono, deixando fa-

zer os Demónios, oquequizeíkm.

6 Depois de virem todos os Padres pêra efta caía,con-

tinuou o Demónio com extraordinárias matinadas
; pare-

cia cahir toda a cafa, quebrarfe tudo. Eraõ infinitas as

perturbações, que flizia; contando o P.M. SimaÕ eíle def-

aíoííego, tem eílas palavras : O que mais agora me efpanta

Jaò duas confas-.húa he ver apouca conta^ que os Padres fazi-

aõdaquelle efpirito ^fallarido^ <y rindofe muitas vezes das

invenções
^
que elie fazia. Afegundahe^ que nunca Ihespaf-

foupella memoria-) querelo ejconjurar. Emfim os ladres co-^

mo naõfe ctiravaò delkydeixavaÔno andarpor alli^como cou-

fa impertinente,

7 Em hua noite cuidoufe, que quizera o mho efpiri-

to afogar a Saõ Francifco de Xavier,porque acordou di-

zendo palavras de devoção, & defpedindo pellos narizes

hum torno de fangue; perguntado,que foíie, calou por en-

tão; dahi a tempo perguntandolhe , o P. xVl. SimaÕ
,
que

Goufi foíTe aquella, lhe refpondeo, fora hum fonho ruim,

& que cõ a refiftencia
,
que em fonhos fizera, pêra o apar-

tar de fi,lhe arrebentara aquelle torno de fangue.

8 Nefta cafa confultaraõ os Padres o modo
,
que ha-

viÕ de ter em fundar a Companhia. Diílo parece fe doía

tanto o mào.efpirito, & prevendo o mal, que fe lhe fegui-

ria, fazia todos eftesefpantos
,
por ver fe podia perturbar

os Padres.

9 Como D Demónio vÍo
,
que por eíle caminho nada

eíFcituava, levantou grande tormenta na Cidade contra os

Padres por meio de hum Frade de certa Religião, Prega-

dor herege, & de dous Clérigos tais como elle, Publica-

rão dos Padres, que eraõ hereges ; pore elles puzeraõ tu-

doem pratos taÕ limpos, que o Frade foi queimado por

herefiarca, dos Clérigos hum, que fugio, foi queimado

em eftatua, o outro condenado a cárcere perpetuo, veio a

morrer confeíTando feus erros, & tendo à cabeíTeira hum
;Padre da Companhia, Ouve nefta occafiaõ humarara

providencia de Deos, porque fe acharão em Roma os Jui-

zes, que em Alcalà , Paris, & Veneza tinhaÔ examinado,

& inquirido o modo de proceder de Saneio Ignacio ,
que

. teíiemunharaõ, o que lhes tinha acontecido eom o Padre.

10 Da-
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IO Daqui creceo nova eftimaçaõ aos Padres. Tendo
determinado entre fi o modo de vida, q haviaõ deleguir.

No mez de Setembro de mil quinhentos trinta, & nove,

eftando o PapaemTibuli , por meio do Cardeal Gafpar

Contareno Veneziano, propuzeraó a fua Santidade o inf-

tituto, que dezejavaõ feguir, pedindolheo approvafle, &
lhes deííe nome de Companhia de JESU. Ouvindo elle

,

o que lhe propunha o Cardeal, fazêdo húa bêçaõ diíTe:^^*

nedicimus^ laudamus^ & approhamus. Depois ao paíTar das

bulias da confirmação do noíTo Inftituto, ouve grades dif-

fículdades, que todas com a graça divina fe vencerão. >4,
» I Por eíle tempo teve o P. M. SimaÔ duasvifoás^

my íleriofas acerca da Companhia
, ^ elle em nome de ter-

ceiro efcreve com as palavras feguintes. EJlando hum P^-

dre em oração encojnmendando ejle negocio a Deos^fe lhe re-

prezentou emfeu entendimento ver Jjua vinha^ como ja em
mortuário y chea de herva, ^ com as vides envelhecidas y cr

for podar ^ <sr com as folhas das vides pouco crecidas. Em húa
parte defta vinha entre as outras videiras malmedradasfelhe

representou com grade viveza^ (^ claridade ver hua videira

com muitas folhasgrandesj ér mui frefcas^é' verdes^ cÕ huas

varas mui compridas , é com alguns cachos de uvas muifer^
mozosj mas naÕ ainda maduros,: ^ via queaquellas varas cõ

fuásfolhas , & cachosfe hiao metendo^ & eflendendo muifor-
tementepello meio daquelía herva , oufeno , que era bem cre-

€Ído^ lis" pello meio daquellas outras videiras y<^ atrazijfo

por aquella vinha em mortiiorioy <í^ chea de herva, o* por po-

dar.

1 2 Pareceolhe entender, que aquelle era o ejlado, em que
entaõ eftava a Jgreja\ <sr pella videira , & varas com cachos

verdes entre aquella vinha malmedrada, lheparecia, enten-

der o ejladoy ejn que a Companhia entaÔ eftava no mundo; &
pellas varas compridas daquelía videira, quefe metiaõ forte-
mente , <ijr eftendiaõ por meio daquellas hervas , <sr vinha en-

velhecida, lhe parecia , que affimfe havia de ejlender, o* mer
ter pelio mundo a Companhia,

15 Damefmamaticiraejlando outra vez em oração,fe
lhe reprezentou no entendimento ver hua arvore muifermo"
za, ^ de medíocre altura^ <(s* o tronco, ou pe da arvore a modo
de húa columna mui redonda, mui bem proporcionada, emfi'
ma com feus ramos verdesfazia húa copa, & roda muigra-

Cío/ày
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ciofa^ ^ bem ordenada. Eftando cuidando, que arvore feria
aíjueila, veolbe ao entendimento^ cjuc era pereira-, er de peret-

r'adifcorreo dizendo:pereira^ Petrus, Petra : & atraztfiofez

húaconclufaõ , dizendo-. Em fim por efla arvorefe reprezen-

tà a Igreja.

14 Atraz diflo vio aop^e defia arvore húa videira ain-

da nova, ((sr delgada, mas bem comprida, a qualfe ahraçava^^

ò" tingia com o tronco, <íírpc daquella arvore, (p começava a
dar volta ao redor delia, ir afuhir, cr trepar por ella arri-

ba: (ísr logo atraz iftofe lhe reprezentoti, que aquclla nova vi-

deira era a Companhia, que de novo crecia na Igreja , o^ com
ellafe ajuntava. Efte ajuntamento fentia aqueílc ?adre den-

tro dejijer húagrande coufa. Athe aqui as vifocs do P.M.
SimaÕ por fuás mefmas palavras.

CAPITULO XI.

Comofoi mandado a Sena^ & o que alli obrou,

PElIo mefmo tempo
, q fe tratava com calor

confirmação da Companhia, fe fervio o Pí

dà

Papa
Paulo terceiro dos Padres Meftres SimaÓ Rodrigues, &
Pafcazio Broer, pêra acodir ao bem efpiritual da Cidade
de Sena, em que havia alguas coufis, que nece.ííitavaõ de
remedios:deftas era hua certo mofteiro de Freiras, que vi-

viaõ com pouca claufura , & exemplo bem differente do
feu eílado. Tinha dado muito, em que entender aO Bif-

podcSena, & ao Doutor AmbrofioCaberino,írmaõ da

AbbadeíTa, & outras peíToas graves. Chegando os Padres

a Sena, a primeira coufa foi, procurarem o favor de Deos
por meio daoraçaõ, depois começarão a tratar efpiritual-

mente as Religiofas , pregarão por vezes no feu Convê-
to, fizeraõ muitas exhortaçoês , ouvira5-as de confiíTaõ;

ouveraõíe com tal deftreza, que ellas de fua vontade abra-

çarão a reformação Religiofa, & fe fogeitaraô ao ^ orde-
nava o Pontifice» Caufou ifto geral edificação, & gran-

geou grande opinião aos Padres, por acabarem com tanta

fuavidade, o que todos tinhaõ por negocio mui difficulto-

íOUiiUí -*Si»*<* *#• '
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2 O outro ponto era hum diabólico embufte, com (j o

demónio tinha como enfeitiçada roda a Cidade.Havia naõ

longe de Sena húa Ermida da jurifdiçaô dos Cavaleiros de

Saõ Joaõ de Malta, da qual Ermida correo pella Cidade

grande fama de milagres: naceo eíla fama da avareza de hú.

eítalajadeiro alli vizinho, & outros vendeiros , imaginan-

do
,
que do concurfo creceria o íeu intereííe,levãtaraõ ef^

ta voz commua, de fer a Ermida milagrofa.

^ Como tudo tinha feu principio no Demónio, per-

mittioDeos, que elle fizeíle alli muitos dosfeuserabuí-

tes. Começoucom a fama dos milagres a concorrer innu-

meravel gente de toda a forte, cobriaõfe delia os campos,

homens, & mulheres fem o divido reíguardo entravaõ, &
ficavaõ na Ermida, & fora delia. O que punha maior efr

panto era, ver fahirefta gente toda da Ermida , bradando

como fora de fi, & repetindo a grandes vozes , Milagres,

milagres. ^.-- _ =^.^... :^~

4 Logo com hum deílitino furiofo corria a hum pe-

nedo, que perto eftava, & fe lançava de coftas, fem demo-

ra entrava o Demónio nos que aíTim fe deitavaõ, & íica-

vaõ de todo enfeitiçados. !a cila diabrura hia entrado nos

Conventos de Religiões, & cafas de gente recolhida. Co-

mo naõ podiaõ fahir de cafa , inquiriaõ os paíTos, que ha-

via da Cidade à Ermida, & deíla ao penedo, punhaõ em
fuás cafas certas balizas, que andadas, & tornadas a andar

faziaõ aquelles paíibs;&, feita a negra romaria, ficavaõ en*

feitiçadas bradando como loucas Milagres , milagres.

ôtvÇíirrEí^^ illufaõ defterraraõ os Padres por meio dos Sã-

Óosexorcifmos, a que ajuntarão muitas orações, jejuns-,

& difciplinas. Pregarão contra o vicio da avareza , donde

naícera taõ abominável embufte. De todo o ponto desfi-

zeraõ efte enredo, & a Cidade com o favor de Deos ficou

defaflombrada.

6 Eftes dous pontos, porque o Pontifice os mandara

a Sena, naõ tiravaõ occuparcmfe no bem da mais gente

da Cidade, em efpecial dos eftudantes. Tomou o P. M. Si-

mão a feu cargo ler hua liçaÕ da lagrada Efcriptura fobre

as Epiftolas de São Paulo, pêra com a curioíídadc da fci-

encia melhor entrar a exhortação à virtude, Succedeo ifto

iio Padre à medida do feu dezejo, concorreo grande nu-

mero de moços nobres , os quais Tomavão fua doutrina,

&
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& eomo o Padre era mui aíFavel , aílim osgrangeou pêra

Dcos, que em tudo feguiaô o regimento, que lhes dava.

7 t requentavaõ a ConíiíFaõ, & Comunhão
, ferviaó:

aos enfermos nos hofpitais, faziãolhes as camas, ajudavaõ-

os a bem morrer. Succedeolheshúa vezaíliítindo ahui
enfermo, que eílava jacom a voz fumida , duvidar cl!c da

immortalidade da alma , dizendo, provaime, que a ahiia

naó acaba com o corpo; então vendo os devotos eíludan-

tes o erro, em queeftava, aíTim trabalharão com elle,que o
fizeraõ crer, & dezejar a felicidade, que quafi de todo ti-

nha perdido.

8 Alguns deíles moços dezejofos de alcançar a per-

feição, quizerão confeíTaríe geralmente
,
pêra refarcir al-

guns deícuidos, ou negligencias, que ouveííèm tido nas

confiíToês paliadas. Peta eíle íim lhes alugarão os Padres

huas cazâs fora da Cidadejaonde recolhidos em feus apo^

fentos à parte huns dos outros, tomavaõ os Exercícios de
Sanílo Igniicio

,
que lhes hia dar o P. M. Simaõ. Invejou

o Demónio efta obra , & fez crer aos da Cidade
,
que feus

filhos com capa de virtude eftavaô àlli enganados , levan-

tarão hum motim, pêra dar na caza, & tirar dalli aos mo-
ços. Quando niftoandavão, deu Deoshua forte infpira-

ção ao P. M. Simão
,
que o não deixou focegar , de que

logo , logo, fofíè à quella caza , & mandaílè ir dalli os ef-

tudantes pêra a Cidade.

9 Efcaílamente fe tinha ifto effeituado
,
quando o po-

vo poílo em motim veyo à cafa , & de tropel entrou cor-

rendo de hum em outro apozento ; & naõ achando o q fe

dizia, tão facilmente feapplacou, quam ligeiramente fe ti-

nha amotinado. Não íe esfriarão os bons eftudantes, an-

tes di íTimulando alguns dias com feus Pays, fe partirão fe-

cretamente pêra Roma, pêra alli deixar o mundo; porem

fendo no caminho aíTaltados por feus Pays, & trazidos a

Sena; dahi a pouco pondo em Ci maiscautela, puderão fa-

gir,& chegar a Roma,aonde huns entrarão na Companhia,

outrosem diverfas Religiões.

10 De mais admiração foi aconveríaõ de hú Sacer-

dote, aquém o P. M. Simão fez com fuás exhortaçoês dar

hua volta à vida. Eíle homem efquecido do feuefta-

do efa mui nomeado em Sena por firciíla,& grande come-

diancèi Não contente com elle gaílar o tepo, em compor
í H come-
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comedias, & entremezes de matérias mui ,]

meímo em peííba entrava âTeprezentar no; teàtro^j^pis

ridículos, & dè figurastóitas,^ indecentes^ Tríi^u^efie

com os Padres, os quais lhe moftraraõ, quam fca miíglexa

hu Sacerdote pellamerihãno Altarj^; à tarde no tearfòl^

->^i|. ç;onheceo o íeu eícandalo, & pedio ao P. M. Si-

mão, que fe queria por alguns dias recolher naquella cafa,

onde ie recolherão os eftudantes, pêra fazer húa confiHaõ

geral, & chorar a perdição defua vidapaílada. Alli lhe

deu o P. M. Simaõ as meditações da primeira fomana dos

Exercícios de Saníio Ignaciof Deulhe o Senhor por efte

meyograndiíTima contrição, nenhuma coufa mais dezeja-

va, que defcobrir modo, com q defle a.toda a Cidade húa

geral fatisfaçaõ.

12 Depois de ter niíloconfigo muita lida, ferefolveo

entrar na Igreja, quando eftivefíè chea de gente,em corpo,t

pès defcalços, & húa corda ao pefcoíío, & neíla forma pe-

dir a todos perdaõ de feus efcandalòs. Antes de o fazer,

fe aconfelhou com o P. M. Simaô, eíle lhe diíTe, o naô fi-

zeíle fexn primeiro coníultar o Vigário geral da Gidade..

Louvoulhe oA^igario muito feufando propQfito,em que-

rer dar tal fitisfaçaõ.

I 5 Dizendo iílo ao P. M. Simaõ, elle- lhe dtíTe, foíTe

ter com hum Religiofo de S. Francifco pregador da Cida-

de, & çommunicãdo feu intento, lhe pediíTe, íignifícaííe

ao povo, acabada a pregação ,
que efperaíTe hum pouçp.

Aíiim o fez o pregador, & o Sacerdote em habito de pev

nitencia na forma, que o tinha coafiderado, fubio ao puk
pito,& com grande ímpeto de lagrimas pedio a todos per-?

dão dos efcandalòs pafíados. Foi tal a commoçaõ no aur

ditorio, que le desfez em pranto à vifta de efpeftaculo taõ

pouco imaginado. Pedio a pos iílo fer admitido dos nof-

fos , o queelles naõ quizeraõ fazer, a íTim porque a infâmia

da vida paííada naõ deíTe mào noir.e à Companhia , entre

aquelles, q naõ tinhaó viílo fua converfaÓ , o que lhe naõ

efíava bem,por fer tenra, & mui perfeguida, como porque

julgaraõ,lhe feria melhor profeííar vida retirada dos olhos

dos homens. Portanto ferecolheo na Capucha de Sa^
Francifco, onde viveo, & acabou fanílamente.

'

14 Do immenfo trabalho, que teve cm Sena o P. M.

Sim.aõ,lhe fobreveio húa doença,que o chegou às ultimas^

a bomQU
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ábom livrar ficou delia com hiias quártaris, com as quais
foi mandado vir a Roma por Sanílo Ignacio

, pêra partir

pêra Portugal. Eík foi o theor,& ordem da vida deílebé-
diro Padre antes de vir pcra Portugal, pátria fua, aquém
porícu nieyo Deos havia de fazer tantos bens, & mercês.

CAPITULO XIL

QomooV. M. Simaô Rodrigues veyo a ^ortugal^aportou a Se"

tuvaly comofoi recebido del-Rey^ occupaje com S. Fran^

cifco Xavier nos minijlerws da Companhia,

T Endoel-Rey Dom Joaõ o terceiro de Portu-

gal noticia do muito, que era Roma , & Itália

obravaõ no bem das almas os filhos da Companhia,achou,
que naõ podia efcolher melhores obreiros

, pêra trabalha-

rem nos dilatados Reynos do Oriente. Eíla noticia lhe

deu aflim o feuEmbayxador em Roma Dõ Pedro Mafca*
tenhas, como o Doutor Diogo de Gouvea Portuguez na-

tural de Beja ,
que emPariz foraReytor noCollegiode

Sanfta Barbara, & conhecera bem a San6lo Ignacio , & a

feus companheiros.

2 Entaõ lhe encarregou el~Rey, que pois ellc conhe-
cia a Sanâo Ignacio , lhe efcreveíTe fobre eíle negocio, de
lhe mandar alguns Padres. Refpondeo o Sanólo, que elles

todos fe tinhaõ poílo nas maõs do Summo Pontifice ; por
tanto, que na maõ de fua Santidade eftava toda a diíjpoíi-

çaõ de íuas peíToas, & quecom o Summo Pontifice íe ha-
via de tratar efte negocio.

^ Logo el-Rey efcreveo ao feu Embayxador, que da

fua parte falaííè com o Summo Pontifice , & com Sanâo
Ignacio ,à quem os mais tinhaõ certa fogeiçaõ filial, por

elle ainda naõ fer Geral , nem a Companhia confirmada

pella Sè Apoílolica. Falando o Embayxador a Sanclq

Ignacio )& pedindo féis Padres; fegundo ospoucos,quç
eraÕ,foi Sanâo Ignacio de parecer , que foíTem dous per»

a índia, por ter muito, a qse accodircom os outros.

%^ .Goramunicou o Erabayxador eíle negocio ao Papa,

&: tambema rcpoftade San£lo Ignacio, com a qualo Sum-
H 2 mo
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inoPpntifice fe conformou. Paííàvaóeíláscòufas peitos

£nsdoano4e 1540. O Embayxador eftava quaíí de par-

tida, naõ o queria fazer fem os Padres; aíTirrí por dár foilo
a íeQ Rey , como porque eílíveííem em Portugal atempo

da viagem da índia. Apertou com San£lo ígnacio i que

nomeaííe os dous. Logo o San £lo Padre mandou vir de

Sena ao Padre Meílre Simaô
,
que por fer Portuguez, lhe

pareceo fer mui a propofito pêra efta empreza, em que
tanto havia de tratar com Portuguezes. .^^

.?~^

5 Veyo logo o P. M. Sirr;aÕ , ainda que lhe continua-

vaõ as quartas. Nao quiz efperar pello Embayxador. Pai>

tiofe por mar como Padre Paulo Camerte. foi eíla falii-

p ^^ij
da de Roma aos finco de Março do anno de mil quinhen-

Hi/i. 'de tos, & quarenta ,
quando ainda a Companhia sò eílava ap~

fS/P^ovada Viva voeis oráculo. Embarcou em Civitâ vechr.,

3. oKde porto no dominio do Summo Pontiíice. Foi a viagêmui

PSlprofpera, porque dentro de oito dias chegou a Portugal

^^J'^^''^^
Aportou na enfeada de Setuval, que he aquelle p0rto,em

'"

;que, fegundo dizem as antiguidades de Portugal, fahiraó

os primeiros povoadores de Hefpanha, depois do diluvio

de Noe. Nefte modo de contar me vou ajuílando ao que

anda impreíío, deixando pêra outro lugar,o que tem o Pa-

dre Álvaro Lobo nafuahÍíloriamanufcrira,dequeoP.

M. Simaó viera de Barcelona por terra, que nas arràyas ef-

perar^ por S. Francifco Xavier , & que ambos pella Bei-

ra vieraõ pêra Lisboa, & que o P. M. Simaõ paílaildo naõ

longe de fua patria,na5 quizera vizitar fua naay. ^

6 Por ordem particular, que o Padre trazia dó Em-
báyxador,' fe retirou à fua qiiinta da Palma.,.pêra allidef-

eançar da viagem, & convalefcer das quartas. A Palma,

que heV ília hoje titular dos Mafcarenhas Condes da Pal-

ma, fica entre Setuval, & Alcacere do íaí
,
jupto' do rio

Sado, que hep que defembocano mar em Setuval. Tinha

alli o-Embayxador fuás cafas de campo râui nobres, por

fer o.fitio mui bom pêra paííàr os invernos, & tempos de

prirnavera. Muitas oportunidades pêra a recreação âflim

decaça na terra, como de pefca no rio, ou braço de mar.

f Porventura, que também o Embayxador aíli man^

daílè parar ao P. M. Simaõ , athe elle chegar de Roma;
donde fazia o caminho por terra com Saó Francifco Xavi-

er, Daqui fe ve , que naõ vai fora de caminho hua tradi-

ção»
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1

tó^J qtièha fia ViiU de Setaval ) deq;UeSaÕ Francifcò de

iX^vier "defcmbarcara cm bC gi 'mÒQ penedc,q eftà ipeneGc,q eitá no fim

''"âíí Wlíi há pra^a contigua ao monte dòGiííellode Saó

.. jphilippe; por fcr alli o antigo deíenriharcadouro, aindaquc
• Còni os tempos as áreas deíviaraõ o mar,& hoje o tal péne-

doeftà ém íeco, òl sò chegaó a elle agoas vivas. '^

'

8 Huannodeftes,a tempo, que lançavaõ âlicerfe ao

leu GònVcnto
,
que fica naô mui longe deíle penedo, os

ReligiofòsdeSanâaTherefa, querendofe aproveitar da-

M^uella penha, desfazendoa, felhe diíle, taleouía naô fizef-

- fera, por haver naquelle povo a fobredita tradição
; por

tanto elles deixarão o penedo em íeU fen Veílc
,
que naõ

^lià coufa, que encontre a tal tradição; porque pode fer, &
eftava couía mui natural , vir o Embaixador, quando cõ

o Sando veyo de Roma , a defcançar neíla fua quinta da

Palma, em quanto difpunha a fua entrada na Corte : naõ

tra grafíde o rodeoi & poriílo fe £iz eíla conje(Slura crivei:

& quedalli defceria em algum bargãtím peílo rio abaixo

atheSetuval ,
que era viagem mais cõrnoda, & dahi por

terra iria pêra Lisboa. O certo he
,
que naquelle povo íè

tem ao San à.o i\poílolo fmgular devoçaõ , & o tem efco-

Ihido por fea eipecial padroeiro.

oí^ Naõ permittio el-Rey por mnitõ tempo a auíerícia

do P. M..Simaõ, maudou-o vifítar por hum gentil-homem

"da Corte com ordem, que o conduziííè pêra Lisboa," que

«ra lugar mais fadio , & aonde poderia melhor eoh valei-

<rèr; entrou em Lisboa aos dezaíete de Abril, el-Rey o re-

cebeocom ílnguilar agitado. Ordenou a feus miniílròs
, ^

lhe affiftiííèm com tudo oneceííario peraogafto dfe fiia

peíloa. Vendo o Padre a liberalidade del-Rey, lhe agra-

xlecèo muito, pedindolhe pôr primeiro favor o deixaííe

', ièguirò coftufne, qiie os da Companhia athè entaõ óbret-

vavaõ^ de fe hofpedar nos hofpitais. Niítò fez taisinftan-

,"das,que oRey,aindaque com difficuldade,veyõ noque o

Padi-e ;pediâ, pcrmittindo, aííiíliíTem no hoípital, em qua-

to lhes naõ arfinavâ cafa própria.

.
- iòi Havida licença del-Rey,íe recolheocõm íeucom-

jíànhéironohofpitalde todos os San£tos, & éíta foi aprí-

; meíra cafa, que neííe Reyno teve dentro de fi dè affiftett-

m aòs 'Padres da noíía Companhia. Naô obfíante Conti-

nuarem âsquartanè, o Padre Simaõ em-fi^a fepotípava,

r
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pregando," confeílando, ajudando os enfermos, & edHicã-

do a todos. r r
1

1

Três mezes havia jk, que eílaya em PortugaHjfem

o largarem as quartas, quando nos princípios de Junírc^ide

mil quinhentos, & quarenta chegou a Lisboa Saõ Francif-

CO Xavier ,
que por terra viera com o Embayxador. Logo

fefoi ao hoípital a vifitar ao P. M. Simaõ, que neíla hora

eílava com a fua quarta: abraçaraõfe , como douscordeais

amigos,que eraõ. Foi tal a virtude daquella vifta5& abra-

so do Sandto Xavier, que a quarta fe defpedio , & nunca

mais voltou.

1 2 Os três primeiros dias fe aliviarão entre fi, Sc ale-

grarão eftes dous fidellíTimos companheiros. No fim dos

três dias el-Rey os mandou ir à fua prezença. Naõ he ex-

plicável a benevolência, cõ que osrecebeo, & tratou, cor

mo Pay a filhos mui amados. Perguntoulhe com meudç-

za pellas coufas da Gõpanhia, deulhe relação do governo

de fua cafa , & das fuás conquiíhs, dos filhos, que tivera,

dos que eraó mortos, & dos que viviaõ , mandou alli vir

ao Príncipe Dom joaó , & a Princeza Dona Maria.

15 Depois lhes encomendou ,
que, em quanto naõ

chegava o tempo da navegação pêra a índia , tomaííem a

leu cargo doutrinar todos os moços fidalgos, que andavaõ

no feu Paço, porque queria fe criaíTem em coftumcs fan-

ílos. Eraõ eíles meninos illuílres, & moços fidalgos qua-

fi cem, & vinha a fer toda a flor de Portugal. Eíta occu-

paçaõ, que então el-Rey encomendou aos Padres , durou

ath^e o tempo deLRey Dom Sebaíliaõ , em que ocompa-

nheiro do Padre Confeííor del-Rey fe occupava em en-

finar eftes meninos, & moços fidalgos. Contava depois

o Padre Miguel de Souza da noíTa Companhia ,
que le a-

chou prezente, porque era menino fidalgo do ferviço del-

Rey, que nefte dia concorrera gente innumeravel ao Pa-

ço, pêra verem , como diziaõ, os Padres Sanâos vindos

de Roma; & que depois de fe defpedirem da prezêça delt

Rey, eíle ficara dizendo: Saõ varões Apoftolicos^faõ varõ-

es Apojfoiícos: & que dcfte ditto(que tem grande força os

dos Reys) fe originou o gloriofo nome de Apoftolos, coin

que Portugal honra aos da Companhia.

14 Viofe,quam bem lhes quadrava eíle nome nas <>?

bras, que depois fizerap^com que o confirmarão, & a^i-

qui-
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aí^||:aQ>^no povo. Tratou logo o vj^pofentador del-Rey
de díir ordem , a que os Padres íb mudaílem pêra húas ca-

/a^, qijç lhes eftavaÓ cuftofaraenre preparadas, aonde ha-

-vio^^jdèfer tratados, como pcíioas tanto do agrado del-

.15 Porem como ja o P. M. Simaõ eílava apofentado

no hofpital, & nellepaííara os três dias de hofpedc o Pa-

dre Saõ Francifco , nenbuma diligencia baftoii, pêra mu-
darem delioípedagem. Portanto fahindo do Paço, que
«ntaõ era o edifício, aonde hoje no rocio de Lisboa eftà

o Tribunal da San£^a InquiíiçaÕ, fe foraõ ao hoípital, que

eílà no mefmo rocio.

16 Logo tratarão os dous Padres de exercitar em
Lisboa nolios minifterios, Fizeraõ, com que os meninos,

.& moços fidalgos feconfeílaííem, & commungiiíTem rodas

as íèftas feiras. Os Padres os ou viaô de confiílaõ, & depo-
is lhes davaõ a Sagrada CômunhaÕ. O bom exemplo dos
filhos fegúiraõ muitas peíToas illuítres j a muitas deraô os

Padres os Exerçicios de San6ío Ignacio. Começoufe a in-

troduzir a frequência dos Sacramentos, que antes sòfe

chegava, a gente a elles pella quarefma , & havia nefta ma-
téria notável d eicuido

, 4 pouco a pouco fe foi pella Cõ-
panhiaderterrando em todo eíle Reyno de Portugal, co^

rnonamaisÇhrlftandade: & foihum dos fmgulares frutos,

que neftemmido fez a Companhia.

17 O theor da vida dos dous Padresera mais de An-
jos do Ceo, que de homens da terra.Griinde parte da noi»-

te fe lhes hia em vela , oraçaô , Ijçaô efpiritual, o menos
tempo era dodefcanço. Vi íítayaò os enfermos logo de

menhã. Também frequentemente vifitavaõ oscarceresj

pregavaõ,& doutrinava©, tudo cõ grande moçaõ do po-

vo. Ouve delles geral opinião de virtude , & a fua iingu-

lar modeília, com ?qu€ eraõ viftos nas praças, & ruas , era

húaefficaz pregação a toda a forte de gente : dezia delles

o povo, que eraõ de tanta virtude
,
que tinhaõ paíTado o

Tejo a pè enxuto. Tal era a opinião, que delles corria,

que naõ achavaõ fer coufa fora da fua virtude eíle prodí-

gio, que em verdade naõ tinha acontecido.

C A-
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CAPITULO XIII.

Dogrande afeão, que el-Relmoftrou aos Padres. Qomoje re^

foheo , quefojfe pêra a índia hum., ^ficajfe o outro em
Portugal.

i TIJ M certa occafiaõ eíhndo el-Rey a húa janela^ cora o Marquez de Vilia Real Dom Pedro de

Menezes
,

pafíaraô por defronte os dous Padres com tal

compoftura, & modeília , 4 el-Rey diík pêra o Marquez:

Que vosparecem eftes homens^ Refpondeo o Marquez cô

grande abonaçaõ da virtude dos Padres : tornou el-Rey:

Amim , vos digo, que me parecem hum Apofiolos. A repeti-

ção defte nome na boccadel-Rey vindo à noticia do po-

vo nos ratificou nome taõ authorizado.

a? v El-Rey fe aííeiçooa de tal forte a todos os da Com-
panhia, que logo procurou do Síimo Pontífice Paulo ter-

ceiro, que confirmaíTe a Companhia: pêra iíloefcreveo a

feu cunhado o Emperador Carlos quinto , & a el-Rcy

Francifco de França feu grande amigo, que diante do Su-

mo Pontifice procuraíTem a mefma confirmação.

5 No mefmo tempo continuava5 os Padres nos feus

Apoftolicosminifterios. Ajuntoufelhes allinohoípital o

Padre Gonçalo de Medeyros, que foi o primeiro Noviço

da Companhia em Portugal, de cujas virtudes em feu lu-

gar íe fará a devida mençaõ. -'

4 Confirmada a Companhia em 27. de Setembro de

1540, em cuja gloriofa obra tanto fedeve a el-Rey Dõjo-

aõ o terceiro, movido com a virtude, que vio nos dous

Padres, tratou de nos dar morada, edificandonos hú gran-

diofo Collegio, em que fe criaíTem MiíTionarios pêra a ín-

dia ,& fogeitos, que em Portugal aproveitaíTem aos po-

vos.

5 .Neíle tempo chegandofe o inverno, el-Rey, fegun-

do o coílome dos Reys de Portugal, fe retirou ao feu Pa-

ço da Villa de Ahiieyrim defronte de Santarém. Mandou

i"r em fua companhia aos Padres; alli os fez hofpedar em
húas cazas vizinhas à horta do Paço. Eftascazas depois

fe accomodaraõ melhor por ordem del-Rey Dom Sebaf-

tiaÕ,



Em o Novkíado dv Lisboa Lh. i . Cap. i 5. 65

tkô , & nellasíc rccolhiaõ os noílos Padres, que fcguiaõ a

Corre. Todos os dias hiaõ dizer MiíTa a hua Ermida de
Saó Roque. Quatro eraõ ja os Padres, a fabcr Saõ Fran-

cifcoXavier,o P.M. Sirnaõ, & os Pidres Paulo Camerte,

& Gonçalo de Mcdeyros. Todos cm Almeirim fiziaõ os

mefmos mioiílerios, que em Lisboa.

6 Viiidofe ja chegando a primavera , que he o tempo
ordinário d 1 viagem da índia , el-Rcy íe moftrava menos
sífeiçoado a deixar partir os Padres pcUo muito aíFe6lo, q
lhes tinha cobrado , por cauíli do fruto, que fazia ô no po-

vo, & na mais gente do feu Reyno. Como os Padres inf-

taííèm, em ordem a por corrente a fua viagem, poz el-Rey

em confelho de Etlado, fe deixaria ir aos Padres, ou fe os

deteria era Portugal

7 Ncfte conlclho foraõ diverfos os pareceres. O In-

fante Dom Henrique, julgou, que el-Rey deixaílè ir aos

Padres pêra a índia, dizendo lerem efcuíàdas em Portu-

gal Religiões novas; & que fe devia ir muito attentocom

os Padres, pois tinhaõ andado nas regiões do Norte
,
por

aquelles miferaveis tempos taô corruptos com a herezia.

Ellava o Infante ja nefte tempo com alguas tintas menos
ayrofas dascouías da Companhia, por iíTo naõ goílava tã-

to dos Padres. A eíle parecer fe encoftaraÔ outros, dando

porreziõ, que em Portugal naõ havia delles aneceirida-

de , que na índia.

8 Outros com o Infante Dom Luís foraõ de parecer,

que os Padres deviaõ fer retidos em Portugal, porque ale

de outras rezoeSjaíTim fe acodia melhor à índia, porque os

Padres admitiriaó outros, & informados no raefmo efpi«

rito, poderiaõ fucceííivamente ir acodindoà índia, & fer-

viraoReyno, quepera tudo haveria, fundandolhe el-Rey

cafa, & dandolhe rendas. Eíle parecer, que entendiaõ fer

o del-Rey , teve por fi os mais votos. E neíla refoluçaõ

ficou por entaõ el-Rey. O Padre Saquino na fegunda par-

te da hiíloria geral, livro quarto, numero cento & fetenta

& dous, tem, q Bento Uguecieno Cailelhano filho de pays

Florentinos, que nos edificou o Collegio de Bellimar jun-

to a Burgos , pello grande amor, que cobrara aos Padres,

dandolhe o P. M. Simaõ os Exercicios de Sanílo Ignacio

fora o primeiro, que dera confelho a el-Rey ,
que deyxaf-

fe antes ficar os Padres em Portugal, mas que depois íe ti-

I vera
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vera por melhor confclho ir hum, & ficar outro.

9 Tanto que os Padres, muito antes deíle confelho,

entenderão a inclinação defuaiMageílade^fizeraõ avifo a

San6lo ígnacio, o qualcommunicou tudo ao Sumnio Põ-

tifice, cujo parecer foi, que os Padres em tudo fe accomo-

dafíemà diípoíiçaÕ del-Rey; & eíle parecer era também o

de Sanfío ígnacio ; & logoavifou aos Padres , deixaííem

correras coufas, fegundo a vontade del-Rey. Porem na

carta, que o Sanâo Patriarca efcreveo a Dom Pedro iMaf-

carenhas, falando fobre eíle negocio,dizia; que fe fua Ma-

geftade no caio prezente lhe pergunta ík, o que íentia, fe-

ria o feu parecer, que o Padre Meílre Francifco foííe pêra

a índia, a tratar da converfaõ dos gentios, & o P. M. Si-

mão íicaíTe em Portugal, pêra fundar o Seminário, que fua

Mageftade intentava íazer. Lendo Dom Pedro a el- Rey

efta carta, fem demora mudou a refoluçaÕ , fentindo fer o

parecer de San£to Ígnacio em tudo mais prudente,& acer-

tado, porque com elle fe acodia a ambas as partes.

10 Chamou aos dous Padres , & lhes declarou a fua

refoluçaÕ. Foraõ oseííeitosmuidiveríos. Saõ Francifco

ficou alegriífimo com a nova , & o P. Simaõ triílcj & ma-
goado. Deu a entender a el-Rey efta íoa pena com pala-

vras cheas de rendimento, & fubmiífaõ, acrefcentando , cj

ainda que por entaõ naõ hia; naõ perdia as efperanças, de

no t empo adiante confeguir eíla boa dita.

1

1

Chegado o tempo , & dia de fe embarcar o P. M.

Saõ FrancifcOjfoi cõelle a bordo oP. M. Simaõ, alli quafi

entre os últimos abraços, defcobrio o Padre Saõ Francif-

co ao P. M. Simaõ hum. fegredo ,
que sò entaõ quiz mani-

feílar, por \rer fe lhe começava a dar cumprim^ento. Lcjn-

brado ejlareis, diííeo Padre SaÕ Francifco , daquelles bra-

dos^ que me ouvifte^ em hum hofpitalde Roma ,
quando com

voz em grito dizia, mais, mais, mais ; fnmto dezqafies entaÕ

faher^ que brados evaõ efles\ agora valos declaro', reprezentou-

me Deo os trabalhos da India^ cuja navegação hoje começo,

é foi tal o animo, que entaõ ine deu, que fahi naquelles gri-

tos. Rogay por mim a Deos
,
que pois me deu tato animo,qua-

do os fonhei, daquipor diante
,
que os começo, meaffifla, pêra

os padecer. Finalmente deu a vela Saõ Francifco de Xa-
vier pêra o Oriente aos fete deAbrilde mil quinhetos

quarêta,& hum,havcdo cílado cm Portugal dez mezes: &
ncíle Reyno fez fua profifíliõ de quatro voros. CA-
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C A P I T U L O XiV.

Mndafe o P. M. SlmaÕ pêra a cafa de Sanão AntaÕ o velho ,

paf^a afundar o Colkgio de Coimbra.

1 T^ Epois que Saõ Francifco Xavier fe fez à vela

--^ pêra a índia, naõ deixou logo o feu hofpital o 7'^'^ 1

P.M.Simaõ.Dalli continuava nos exercicios,que antes fa- «í.
^

zia. Vendo dle.,que a fundação do Seminário, porque fi-

cou em Portugal, fenaõ eíFeituava, & o negocio eftava em
calmaria, entrou de novo em penfamentos , de no anno fe-

guinte fc partir pêra a índia. Deu conta a Saneio ígnacio,

que naõ veyo em tal refoluçaô.

2 Succedeo nefte meyo tempo vagar o Mofteiro de

NclTa Senhora deGarquere, que fora dos Cónegos Re-

grantes de Sando Agoftinho. Naõ efperava el-Rey outra

coufa,íenaõ ter renda, que dar pêra o noVo Collegio: por

tanto logo deo efta ao P. M. Simaõ , & alTentou, 4 o Col-

legio fe foodaiíe em Coimbr-a, aonde o Rey havia funda-

do antes a Univeríídade , a cujos eftudos concorria o me-

lhor de toda a flor defte Reyno. O ditto Mofteiro he no

Bifpado de Lamego. Pouco depois o trocou o P. M. Si-

maõ pella commenda de Saneio AntaÕ deBenefpera : a

rezaõ, que peta iílo teve,foi afeguinte.

g Dezejava o Padre ter cafa em Lisboa, aonde rece-

ber fogeitos, com que dar principio à fundação do Col-

legio de Coimbra, & também pêra fe agazalharem os nof-

fos, que haviaõ de ir pêra as MiíToes , & em Lisboa havi-

aõ de tratai os negócios da fundação,& também pêra naõ

faltarem noílbs minifterios na Corte. Todas eílas rezoes,

como fe ve, eraõ mui forçofas.

4 Junto ao Caílello de Lisboa havia hum Mofteiro

de Cónegos da ordem de Sandlo Antaõ, fogeito ao de Be-

nefpera, que eftava reduzido a comenda t & a lograva hã

Bifpo por nome Dom Ambrofio, que eraReligiofo dos

Cónegos de Sando Antaõ. A origem defta cafa, &oma-
is das mudanças, que nella ouve,antes de vir a fer da Cõ-

panhia,refere o Padre Telles na primeira parte da hiftoria

defta província , nem ao meu intento ferve mais, que húa

l 2,
noticia
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noticia muito pelio groíTo deftas coufas, por naô correr a

narração defeituora, & delia trato difufamente na fund^i-

çaõdoCoUegiodeS. AntaÕ.
^ ,, ,. . , ,

r Com o ditto Bifpo fez troca o P.M. Simao, daudo-

Ihe o Moíleiro de Carquere , que hoje hedoCollegio de

Coimbra ,
por efta commenda de Saneio Antaõ,onde en-

trava a caía de Lisboa. Feito efte contraao , & tomada a

poíle, o P. M. Simaô fe mudou pêra efta cafa aos fmco de

Janeiro demilfeiscentcs quarenta, & dous , deixando o

hofpital, aonde atheentaõaíTiília. A eícritura de íla tro-

ca fe fez no annofeguinte, depois de fe porem as coufas

expeditas em Roma. , -n • j a
6 Ifto he o que neíia matéria tem a hiltoria deita pro-

vinciaj & os mais documentos dos noíTos cartórios; dõde

fe ve a fallencia de naó fei que tradição ,
que ouço dizer

ha na cafa de Sando Antaò o velho , de fe moftrar alh o

o cubiculo , aonde morava Saõ Francifco Xavier; pois o

Sanao,excepto o tempo, que efteve em Almeyrim, aíFif-

tio no hofpital, & no mefmo efteve o P. M. Simaõ ,
ainda

depois de ir o Sanâo pêra a lndia,quãto vai de Abril athe

finco de Janeiro de 1 542, em que os Padres da Cõpanhia

começarão a morar naquella caía. Succede às vezes naf-

cerem femelhantes tradições de algum principio ligeiro
,

&,como dizem tanto comapiedade, fe abraçao facilmen-

te, & muitas vezes prevalecem, quando naô ha coufa, que

as encontre, o que efta naÒ tem.

7 Nefta cafa recebeo o P. M. Simaõ alguns bons íu-

geitos,homens ja deidade feita, & expeditos pêra em bre-

ve exercitarem os noíTos minifterios. Naquella cafa, co-

mo em propria,fe começarão a por em ordem os governos

domefticos de húa communidade. Efta foi em todo o mu-

do a primeira cafa ,
que teve a Companhia, excepto a de

Roma, que foi may de todas. Era bua comorefidêcia per-

tencente ao CoUegio de Coimbra, que no mefmo anno te*

veíeu principio. Efte edificio,depois da fundação do no-

vo Collegio de Sando Antaõ, fe largou aos Padres de Sã-

Cío Agollinho, que hojefaõ delle moradores.

8 Com alguns dos fugeiros, que aqui recebeo na Cõ-

panhia o P. M. Simaõ , ôToiuros ,
que Sando Ignacio lhe

enviou, deixando o governo da caía ao Padre Gonçalo

de Medeyros, em nove de lunho defte anno de mil qui-

nhentos
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nhentos quarenta, &doiis fepartiopera Coimbra a dar

principio àquelle Real, & grandioíb Collegio, q foi o pri-*

meirodcrodaaCompaniiia; porque a caía de SIOlq An-

tão sò era húareíidencia a elle fugeita.

9 Chegarão a Coimbra em treze de lunho, & por or-

dem del-Rey foraõ hofpedados 110 Real Moíleiro de San-

aa Cruz de Coimbra. Depois difpódo em forma de Col-

leí^io alguas cafas no fitio , em que hoje fe ve aquella Real

fabrica,dia da Viíitaçaõ da Senhora fe paíTou a ella cõ feus

companheiros, aquém poz por Reytor ao Irmaô Diogo

Miraõ, que ainda naó era Sacerdote. Difpoílos aílim os

princípios do Collegio de Coimbra, o P.M. Simão fe vol-

tou a Lisboa , como el-Rey lhe ordenara
,
pêra dar calor

aos aiigmentos do novo Collegio , & mais acrefcentame-

tos da Companhia.

I o No anno de mil quinhentos quarenta, & três por

rezoêsmui forçofas tirou o Summo Pontifice a limitação,

que tinha poílo na Companhia, de que osProfeíTos naõ

paíTaíTem de fefenta. Foi o P. M. Simaõ dar eíla nova a el-

Rey, que a feílejou , como quem era Pay da Companhia;

Penmntoulhe entaõ: quefubditos tinha no feu Collegio

de Coimbraf Feípondeo o Padre, que eraõ vinte, & fin-

co. Tornou el-Rey: & porque naõ faô mais f A ifto ref-

pondeo o Padre: Senhor naõ chegaõ a mais as rendas. En-*

taó diíTe el-Rey: Padre naõ ponhais termo algum ao Efpi-

rito Sando, recebei na Companhia quantos quizerdes, ^
eu darei a fiiften taçaõ pêra todos.

j I Com eíla Real liberalidade o Collegio, aquê athe

cntaô sò dava el-Rey o fuftento pêra vinte , & finco, de

forre fe foi augmetãdo, q por vezes chegarão a eílar nelle

duzentos, &fincoentaReligiofos, como teahiíloria def-

ta Província. A extençaõ de poderem os ProfeíTos naCõ-

panhía pafíar de feílenta fe deve em boa parte ao P. M.

Sim.aô, porque,vendo nofío Sando Padre os progreílos da

Companhiaem Portugal, pedio ao Summo Pontífice ti-

raíTe a fobredita limitação. Eíla mefma tinha fidoacau-

fa em partfe de o Padre Meílre Simaõ naó receber em Co-

imbra maisfugeitos; por quanto era taõ curto o numero,

que pêra toda a Companhia sò havia licença pêra feíTen-

ta ProfeíTos.

CA-
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CAPÍTULO XV.

Como o P. M. SlmaÕ rejeitou o Bi/pado de Coimbra, he Mcflre

do príncipe Dom ^oaÕ. Refere/efim grande humil-

dade, defapego deparentes, ^ mercês, que el-

Rey lhefazia,

1 TIJ Ra o P.M. SimaÕ homem de grandes talentos.

*-' O trato taÕ affavel, & feiticeiro , que lhe co-

bravaõ notável amor os que otratavaô. El-Rey Dam
Joaõ o amou tanto, quenaõ fofria telloauíente de fi. A-
penas pellas Pafchoasprincipais lhe dava licença pêra ir

vi fitar o Collegio de Coimbra. Com elle abria fua alma,

communicavalhe as coufas de mais importância, pêra ou-

vir o feu coafelho, por fer mui prudente , & avizado.

2 Succedeo vagar o Bifpado de Coimbraem25.de
Julho do anno de 1 545. por morte de Dom Jorge de Al-

meyda. Dezejou el-Rey darlhe eíle Bifpado, aífim por

fer elle peíloa, que enchia femelhãte dignidade, como pê-

ra maior adiantamento do feu Collegio, & da Univeríida-

de, que tudo eftava nos feus princípios. Defcobrio eíla

fua vontade , & motivos delia ao 1\ M. Simaõ.

^ Ouvindo efte coufa, de que eílava taõ longe , teve

notável pena;reprezentou a el-Rey com grande eíFícacia

as fuás rezoês dizendo, que naõ queria elle na Companhia
dar femelhante exemplo, poisfabia naõ podia fazer coufa

mais encontrada ao goílo de Sando ígnacio. Vendo el-

Rey as fuás lagrimas, & fanctospropoíitosfe deixou deíle

provimento, foio P.M. Simaõ o primeiro na Companhia,
que rejeitou dignidades, fendo aífim, que ainda naõ fazi-

aõ os Profeííòs voto de naõ aceitar dignidades.

4 Como o P. M. Simaõ naõ quiz aceitar efte Bifpado,

el-Rey o proveo em Frey Jóaõ Soares feu Pregador

,

& Melbe do Principe Dom íoaõ feu filho. Por caufadef-

ta promoção, ficando o Principe fem Meftre, efcolheo cl-

Rey pêra eíla occupaçaõ ao P. Simaõ Rodrigues. Có-
corriaõ nelle as boas prendas

, que el-Rey podia dezejar;

alem da fua conhecida virtude era Philofopho , & Theo*
logo excellente. Sabia as lino;uas Latina, Gree^a , Italiana,

&



Em o No viciado de Lishoa Liv. i . Cap. 15'. yi

&Franceza. Tinha corrido maitas terras. Todas cftas

coufas faziaõ muito pêra a occupaçaõ
, que fe lhe encarre-

gava.

5 Aceitou o P. M. Simaõ eílc cuidado, pornaõfer
defgoftoío a hum tal Rey , & entender, íer eíla a vontade
de Sanâo Ignacio, pêra melhor fe acodir às coufiis da Cõ-
panhia. Nefta occupaçaõ, & trato mais familiar com os

Senhores da Corte fe fez íenhor dos corações de todos.

Em eípecial do infante Dom Luís, Duque de Aveyro,
Conde da Caítanheira, & outros muitos Senhores de gra-

de fer, aquém o bom modo, & virtude do P. M. Simaõ ti-

nha como enfeitiçados.

6 Efta honra em nada mudou aeíle fervo de Deos,
antes lhe fervio pêra fahir mais fua pobreza,& humildade.

Naõ quiz aceitar algúa tença , ou rendimento , conforme
de ordinário daõ os Reys aos que tem femelhantes occu-

paçoes. Ao Paço hia pobremente veftido com hua roupe-
ta velha , & alguas vezes parda, atada no collar com hua
ataca de couro branco. Reparandolhe alguns Cortezaõs

neíla humildade de veftido em hum Meílre de hum Prin-

cipe , refpondiajque os ruins veílidos nos Meílres naõ ti-

ravaõ o dar bonsavifos aos difcipulos.

7 Os feus caminhos,ou indo a Coimbra, ou feguindo

a Corte eraõ em cavalgaduras de albarda, naÕ querendo
admittir as mulas bem aparamentadas, que por caufa da fua

occupaçaõ fe lhe ofíereciaõ. Caminhando elle neíla forma

de Évora pêra Coimbra, fuccedeo encõtrarfe com o R. P.

Frey António Moniz Reformador do Con vento de To-
mar, que hia com outras peíToas pêra a fua quinta da Car-

diga.

8 Logo que deu com os olhos no P. M. Simaõ^fe ape-

ou, & o mefmo fizeraó os mais. Foifea elle, abraçou-o,

deixa o caminho da Cardiga , volta a Tomar
,
pêra o aga-

zalhar no feu Convento. Cõ hiia urbanidade cortez,& de

amigo lhe eftranha ir cõ tato incomodo, pedindolhe,naõ

quizeíTe defautorizar aos Principes,de quem era Meíl:re,sb

por fe mortificar a fi. A volta deíla queyxa lhe fez força,

pêra aceitar húa bem preparada mula. Sorriofe a tudo o P.

M. Simaõ ; & lhe difle eílas palavras; Bem/abeis , Senhor

Frey António^ quanta honra Deos poz no de/prezo de/Ia, &
quanto ie authorizada a humddade^da (lualeume quera va-

ler^
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ler^ pêra refpondev a Ahezs do Vrincipe-y que pois em mim naõ

ha outra coufa^ com que opolfa authorizav^jufto he^que o hon-

re com moftvas de pobreza^ «c?* comfinais de humildade : a efla

conta^ com vojfa boa licença', hey de continuar o caminho na

poftura^ em que o tenho começado. Aííim o fez, coroo o dif-

fe , edifícãdofe muito aquelle graviiTimo Religipfo de hu-

mildade taõ fin guiar.

9 Sendo Meftre do Príncipe , & Provincial da Com-
panhia hia muitas vezes peilo meyo de Lisboa veílido de

pardo com hú caldeirão às coílas levar de comer aos pre-

zes. A obrigação dealTiílir no Paço lhe era mui penofa,

húas vezes lhe chamava o feu purgatório , outras o feu ca-

tiveiro. Efcrevendo ao Reytor do Collegio de Coimbra,

lhe dizia em húa carta, que de melhor vontade feria Car-

reiro do Collegio ,
que Meílre do Principe. Por vezes fe

lhe ouvio dizer, que a maior mortihcaçaõ, que tivera de-

pois de fer da Companhia , fora naõ ir pêra a índia com o

P M. Francifco, & a fegunda andar na Corte entre honras

do mundo.
Tendo tanta entrada no paço , nunca pertendeoIO

coofâ aigúa pêra íeus parentes, nem por fua via tiveraõ

. defpacho algum, ainda que intentarão aproveitarfe do feu

valimento. As fuás interceíloes eraÕ , no que tocava a fua

May a Cõpanhia , neíla materiatinha el-Rey fmgular gof-

to de lhe fazer mercê , efte fe via no aííinar as provifoes,

cartas,& portarias eftando em pè ,
por qualquer Rcligio-

fo noííò, queellas foílèm efcritas.

í I Húa vez fallando a el-Rey fobre hum negocio da

Companhia
,
que alguns grandes do Reyno encontrarão;

el-R ey o animou, dizendo: Deixaios dizer , Mejlre SimaÕy

bom procurador tendes em mim : no quefor neceffario pêra be

da Companhia., naõ acudais a outrem ^fenaÕ a?nim^ nemou^

trem mefalk em vojjas coufas, fenaõ vos,

12 Em outra occafiaõ fallando com el-Rey lhe diíle,

em como o Collegio de Coimbra tinha creícido no nume-
ro de cemReligiofos, queeraõ neceíTariasalfayas, pêra as

quais pedia a fua Mageíl:ade,lhe mandaíiè dar algúa efmo-

la. Mandou logo el-Rey, fe IhedeíTcm cem mil cruzados.

Agradeceo o Padre taõ Real mercê, & liberalidade, beija-

do a maõ a el-Rey: porem replicou , que naõ erancceífa-

rio tanto, que com dezoito mil cruzados fe comporia tu-

do.
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do. Fezfe a portaria, & fe contou o dinheiro ao Padre.

1 5 Succedeo nefte tempo vire novas, de que o Tur-
co intentava ir fobre a Cidade de Ceuta, chave de toda a
Hefpanha noeftreito de Gibaltar, que hoje he del-Rey de
Caftella. Pareceo, ferprecifofortalecerfe ,& proveríebê
aquella praça, o que naó podia fer fem grandes defpezas.

Logo o P. M. Simaõ fe foi ter com el-Rey, dizendo
, que

pois naÕ tinha, com que íervir a fua Magcílade , fenaõ cõ
as mercês, que de fua Mageftade recebera: alli eílavaõ em
fer os dezoito mil cruzados,que delles fe ajudalfejpois ef-

tava primeiro o bem commum, que o particular dofeu
Collegio. Eítimou el-Rey muito efte offcrecimento , &
por íer tal o aperto uzou delle. Depois fez ao Padre mer-
cês dignas de fua liberalidade, dando todo o dinheiro ne-
ceílario pêra correrem as obras do Collegio, & pêra fuftê-

to dos Religiofos, ordenando ao Padre
, que trataíTe logo

de dar principio a fundação.

CAPITULO XVL

Do zeíoy que o P. M. Simaõ tinha do bem das almas^ ^ quan^

to afervorou afeusfubditos.

1 ]^ O annode 1549. chegou a Lisboa hum gen-
"*- ^ tio da índia por Embayxador de feu Rey ao

de Portugal. Doeofe el-Rey Dom Joaõ da cegueira da-
quelle homem,a quem por luas boas partes eftimava. En-
comendou ao P; M. Simaõ

,
que fizeíTe pello converter.

Tomando o Padre ifto à fua conta, fe fez amigo do Em-
bayxador, vifitou-o , & elle ficou taõ pago do bom modo
daí^. M. Simaõ,que lhe vinha à c^afade Sando Antaõ pa-

gar as viíítas. Depois deíla amizade mutua, o Padre fe

meteo no negocio da converfaõ. Foi o fucceflo, como le

dezejava. O Embayxador abraçando noík fé fe bautizou

com geral applaufo de Lisboa, fummogoílo del-Rey , &
muito credito da virtude do P. M. Simaõ.

2 Naó havia pêra efte fervo de Deos coufa de maior

gofto, que o bem das almas, poriíTo naõ obftante a occu-

paçaõ do Paço,acodia frequentemente a fazer praticas nas

fc praças^



74 ' Imagem da Virtude

praças, a viíítar oshoípitais, & femelhantes miniíleríos.

O feu dezejo de ir à índia foi íempre mui notório a Saõ

Francifco de Xavier : poriíío o Sando , quando fe embar-

cou pêra a China efcrevendo ao P. M. Simaõ lhe diz na

carta eílas palavras: Irmaõ Meftre SimaÕ , fe nojjo Senhor

for fervido de agora fe manifejlar entre gentetaô difcreta^

O* engenhofa-, parece^ que naõ deveis deixar de vir a China^

cumprir vojfos fanãos dezejos. Se Y)eos la me levar^ eu vos

efcreverei da difpofiçaõ da terra : tanto dezejo tenho de vos

ver^ Irmaõ fneu Meftre Simaõ, antes de acabar efla vida^que

fempre ando cuidando , como poderei efeituar eftes meus dezc"

jos. Athe aqui a clauíula daquella carta.

^ Como o P. M. Simaõ naõ podia farisíazer na índia

ao feu grande dezejo de falvar almas, em Portugal o com-
pria, quanto eftava na fua maõ; fazendo, que os feus fubr

ditos foíTemneíla matéria mui zelofos. Em Coimbra aV

nha dado avifo, & fe guardava inviolavelmente, que fe al-

gum noíTo tratando com gente de fora , ao tempo do jan-

tar naõ tiveífe exhortado a algúa peíloa ao bem de fua fal-

vaçaõ, antes de ir à mefa, foííè dar conta deíle feu defcui-

do ao fuperior , & fem iífo naó pudelle ir jantar. Que na

verdade era bom defpertador, pêra ter nefta matéria gra-

de lembrãça,&tal era a virtude daquelles fervos de Deos,

que naõ faltavaõ em executar , ou húa, ou outra coufi.

4 Ordenava, que as miíToes fe fizeífem a pè, sò com
hum bordaô na maõ, com o breviário debayxo do braço,

& que as cafas, em que fe recolheíTem , haviaõ de íèr os

hofpitais.

5 No anno de 1 54 5. foi com licença del-Rey paíTar a

fefta do Notai em Coimbra , aonde foi grande o alvoroço

de todoSj eftavaõ na mefa ao tempo ,
que chegou à porta-

ria; logo fem poderem ter maõ em íi, interromperão o ja-

tar , & foraõ tomar a bençaõ a taõ amado, & Sandlo Pay.

Nefta occafiaõ teve feu principio a piedade ,
que nas noi-

tes do Natal ha nefta nofía Província, porque ouve prefe-

pio, & allife foraô oíferecer a Deos Menino com fuaviífi-

mos coUoquios.

6 Muitas vezes ajuntava a todos na Capella , fazia-

Ihes praticas,os principais pontos eraõ ,encommendarlhes
a uniaõ fraterna, dizendo, que os da Companhia haviaõ

de fer como hum coração , & húa sò alma. Também ex-

hortava
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hortava muito,que os noíTos foíTem em tudo mui lizos &
homens de coração lavado , & fcm refolho. Que no trac-

to dos feculares foíTem prudentes, & acautelados; porque
naô fuccedeílè, meterfe no Inferno a fi,quando deviaõ me-
ter a todos no Ceo. Que na matéria da pureza foíTem An-
jos, dizendo, que Deos naõ permittia, perfeveraflè na Cõ-
panhia, quem neíta virtude lhe naõ era fiel.

7 Em húa das noites da fefta do Natal , em que efta-

va com os mais nacapella, ordenou a todos, que nenhum
fe moveííè do lugar , aonde eftava; levantoufe elle do feu,'

& poílo de joelhos no meio da capella pedio a todos com
lagrimas, que pois elle era homem , & que erravaj ou alli

em {publico, ou em particular, como mais quizeííèm, o ad-
vertiííem dos feus erros nos officios,& occupaçoês,que ti-

nha, pois delles havia de dar conta mui eílreita a Deos.
Apoz ill:o beijou os pès a todos ,& a todos enterneceo,

8 Com eíías fandlas praticas', & exemplos meteo no
Collegio notável fervor, & grande defprèzo do mundo.
Havia ja nelle peíToas mui authorizadas húas por letras,'

outras por fangue,todas por virtude. Eftes fahiaõ em cor-
po pobremente veftidos a levar recados à Cidade, como
fefoííèm moços deftinados pêra eíle minifterio. Outros
hiaõ bufcar agoa com o carro do Collegio. Outros com
as mullas hiaõ bufcar o ncceíTario pêra o provimento do
Collegio , como fe pêra ifto sò os fuftentaíTe a caía.

9 Eftas mortificações
,
que íàõ indicio certo deamor

à virtude, foraõ mui familiares naquelles beditos têpos; &
o P. M. Simaõ nellas coftumava exercitar naõ sò aos q ja

eraõ da Companhia, mas aos que nella pertendiaõ entrar:

entendendo naõ fer fogeito capaz pêra a Companhia,quê
fazia cazo da eftimaçaõ própria.

CAPITULO XVII.
He o P. M, Simaõ meio pêra entrar a Companhia em Caflella»

Vadecealguasperfegniçoês. Hevijitaàodel-Rey em
híia enfermidade,

I T^ Ezejava muito Sanílo Ignacio, que a Compa-
•*-^ nhia entraíTe em Caftella , pêra comprimento

deftes dezejos do Sandlo Padre , ouve hua boa occaíiaõ

2 no
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no cazamento da Infanta Dona Maria filha dd-Rey

DomJoaõcomoPrincipe Dom Philippe filho de Carlos

Quinto. El-Rey Dom Joaõ tratou o ponto da Companhia

icom o P. M. Simaó , dizendolhe , alcançaííe de Sando %-

iiacio dous de feus primeiros companheiros,os quais com

titulo de acompanhar a Infanta , dilataíTem a Cõpanhia em

Çaftella. EfcreVeo ao feu Embayxador em Roma, pediffe

os dousa Santo Ignacio, &: naõ podendo fer, pello menos

hum^qne feria ou o P. Diogo Laynes, ou Pedro Fabro
:
&

apontava mais dous Padres ,
que foraõ Capellaês das In-

fantas Dona Maria,& dona Joanna filhas de Carlos Quin-

2 Tanto que em Alemanha, onde eílava , fe pode de-

focupar o P. Fabro, veyo por Lovaina a Portugal. Nefta

oGcafiaô veyo, alem de outros, o famofo Pregador Icmaõ

Francifco Eílrada ,
que ainda naõ era Sacerdote,& já com

fuás pregações enchia de alíombro as Cidades , onde pre-

gava ;& agora depois de aíTombrar Lovaina, fez grandes

abalos na de Coimbra. Por caufa dos mui abalizados fo-

geitos, que por féu meyo Deos trouxe em Coimbra à Cõ-

panhia, teve* aíTim a Companhia, como o P. M. Simaõ ne-

fte tempo âlguamoleftia, que sò ferviopera mais o ouro

fe apurar. .

í 9 Corria o anno de 1^44, quando vendo muitos da

Univerfidadenaósòfeculares, mas Religiofos os mukos

eftudantes, que entravaõ na Companhia , os quais eraõ os

olhos da Univerfidade , &as efperançasdoReyno, co-

meíFarem a murmurar de noíTas coufas , Sc ainda a fazelas

fofpeitofasem pontos taõ vidrentos, como faõ os da íéyài^

zendo, que tais mudanças pareciaõ encanto, &quefe

podia temer , naõ occultaíTem as apparencias de virtude,

que nos noíTos fe viaõ, alguma grande maldade,que quan-

do rompeííe tiveíTe mui difficúlcòfo o remédio.

4 Sobre efta matéria fe fizeraõ papeis,nos quais apon-

tavao as importâncias ,
que avia , de que as doutrinas , &

modbdos da Companhia foíTe examinado ,& apurado.

Eílas papeladas fe ehviaraõ ao Infante Cardeal Dom Hen-

rique ; fabiaõ elles, ferefte Principc pouco aflFeiçoado á

Companhia: TomoU elle o negocio a d , como quem era

Inquifidor Geral,& tinha outrgs grandes poderes. Primei-

ro dilíe a El-Rey, que avia de fer fervido, défe examinar

f- .; a dou-
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a doutrinit dos exercícios, & do P. M.Simaõ, & feus com-
panheiras, pêra fe tirar de húa vez a verdade a limpo. El-

Rey ,
queeíhva mui inteirado da lifura do P. M. Simaõ,

& dos mais da Companhia, facilmente veyo em, tudo.

: ç A diligencia íecometeo ao Reverendo P.Frey Dio-

go de Murcia da Ordtm de Saõ Hieronymo entam Rey-

tor da Univerfidade: aquém fe ordenou, que durante a di-

ligencia, nem o P. M. Simaõ conimunicaíle com os fubdi-

tos , nem eftes a elle tiveífem recurío. El-Rey mandou a-

vifo de tudo ao P. M. Simaõ, porque fenaõ achaífe novo,&

que por bonsrefpeitosaífim o permittia. Agradeçeo o Pa-

dre a El-Rey a tal permiííâõ,porque aííim fe veria melhor,

quam faã era a Companhia:&de caminho pedio a El-Rey,

quizeííe Sua Mageftade,que elle no entre tato eíliveíTe pre-^

zo,peraque faindo culpado, ti veíTe logo o merecido cafti-

go. Edificoufíe El-Rey defta repoíl:a,que vianacer de

confciencia, que nem devia, nem temia. . j r».

6 Fez o Reytor a diligencia com as cautellas
, qucíè

lhe encomendaraõ,tomando tudo por cfcrito.Em eípecial

fe informou daqueíles , que entraniõ contra o querer de

feus parentes; inquirindo,fe nos Exercicios viaõ aigúas vi-

foês, que efte era hum dos capitais artigos. Perguntou ao

Irmaó Dom Rodrigo de Menezes , fe nos Exercicios tive-

ra algúa vifaÕ.^ Sim tive, refpondeo: cuidou o Reytor, que

eftava defcuberta a caffa ; inílou
,
que diíTelíe a vilaõ. Se^

nhor, diííe Dom Rodrigo,F/w a mim mefmo^ que athe ago-.

ra me naò tinha vljlo: eftafoi a vifaõ.

7 Ficou o R eytor mui frio com tal repoíla,& dando

os autos por conclufos, fechou a devaíía , & a remeteo ao

Cardeal. O primeiro , que abrio os olhos, foy o Reytpr,

que depois confeílàva o feu engano,& a muita virtude do

r. M. Simaõ, & de feus companheiros. Ofegundo o Car-

deal Infante, que daqui por diante começou a ver com ou-»

tros olhos ao P. M. Simaõ, de quem antes fe defviava, & a

naõ ter receos da doutrina, & vida dos religiofos da Com-
panhia.

8 Nefte anno de 1 544. por ordem de San£lo Ignacio

mandou o P. M.Simaõ ao P. Diogo Miraõ a fundar o Col-

legio de Valença,tendo ja ido pêra Alcal.a o Irmaõ Fran-

cifco de Villanova, fundador daquelle Collegio. Jaem
Caílella tinha a Companhia o abrigo da Infanta dona Ma-s

ria
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ria, que diílèmos cazara com o Príncipe Dom Philippe; a-

inda que eíle lhe naõ durou muito
,
por quanto eíla Frin-

cefa morreo do feu primeiro parto com geral fentimento

de todos , & mais dos Religiofos da Companhia ,
por te-

rem entrado em Caílella à fua fombra. Tudo por boas in-

duílriasdo P.M.Simaõ pello muito,que cabia com El-Rey

Dom Joaô o Terceiro. Aindaque a Princefa morreo fedo,

neíTe tempo alcançou licença do Emperador Carlos Quin-

to , & do Principe Dom Philippe feu marido , peraque a

Companhia ficaíTe de aíTento em Caílella

.

9 Outra grande períeguiçaõ a fora a Sobredita teve o
P. M. Simaõ, & a Companhia em Coimbra. Faziaõos

nolTos muitas mortificações publicas, difto murmuravaô

muitos, dizendo, que era afoalhar a virtude , tudo inven?

çoês de hypocrefia. Ouve Religiofos , que nos púlpitos

pregarão contra eílas mortificações. E porque os noíTos

varias vezes bradavaõ nas ruas, penitencia, inferno, juiza,

morte, & outras palavras , que defpertaõ a dor dos peeca-

dos, fe puzeraõ por miniííros Ecclefiaílicos graves penas,

peraque naõ bradalTemos.

Pertenderaõ fazer da fua opinião ao venerável P^10

Luis de Montoya Reformador dos Ermitães de Sanâo A-
goftinho; oqual,porque via eílas coufas com outros olhos,

defenganou, aos que o pertendiaõ fazer da fua parte^com

aquellas palavras de Saõ Paulo : Spiritmlis homo omniajtt-

dicat , ipje a nemlnejudicatur. Que o varaõ efpiritual julga

todas as couzas, porem eífe por ninguém he julgado. Dan-

do a entender, que eftas coufas naÕ fe aviaõ de tomar , co-

mo pareciaõ, mas como em fi eraõ, que pareciaõ impru-

dência, & eraõ Santidade muy apurada.

II Fizeraõ vários papeis,& fe atreverão a dar memo-
riais a El-Rey, & ao Cardeal , nos quais boliaõ com todo

o edificio da companhia,dizendo; que toda era hum mero

fingimento do P. M. Simaõ , que naõ tinha outras regras

mais que o feu arbitrio: que era hum homem extrava-

gante, que com as fuás invenções trazia enganados os me-

lhores fogeitos da Univerfidade de Coimbra; que a Com-
panhia naõ era Religião : a efte tom eraõ as mais calum-

mas.

12 Naõ parou aqui a demafia dos calumniadores,ou-

ye hum Licenciado, quediíTe muitas afrontas,ao R. Al
• Simaõ
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SimaÕ5& com diabólico atrevimento poz nelleas mãos
porque lhe tinha defpedido da Companhia a hum feu Ir-

mão, que era perturbador. Quanto no que tocava a com-
panhia, fe desfez tudo com moílrar as bulias, izençoes , &
privilégios.

1 5 No que tocava à peíToa do P. M. Simaõ , naõ fal-

lou elle per íí palavra, calou,& fofreo. Pore El-Rey tendo
noticia do defaforo, mãdou devaíTar, depois deu íentença

q foíTem oS agreííores laçados fora dos feus Reynos por
toda a vida. Aquife vio a charidade do P. M. Simaõ , pe-

dio encarecidamente a El-Rey,perdoaíre aos culpados.O
mais que pode alcançar, foi, que em parte fe lhe diminuif-

fem as penas, & quanto ao defterro, nunca El-Rey fe quis

dobrar.

1 4 O muito
,
que efte monarca eílimava ao P. M. Si-

maõ fe vio bem em Almeyrim
,
porque adoecendo o Pa-

dre, El-Rey o foy vifitar acompanhado do Principe Dom
Joaõ , & dos Prelados, que feguiaõ a Corte. Querendo
Deos com efta honra ainda entre os homens authõrizar a

efte feu fervo pellas injurias , que tinha fofrido por feu

amor.

CAPITULO XVIII.

ApontaÕfe algumas mortificaçoens publicas^ comque o P. M,
Simaõprovava aosfeusJubdttos.

I Ç\ Efpirito de mortificação, q o P. M.Simaõ meteo no
^^ Collegio de Coimbra,foi coufa mui admirável. Por^

naõ fallando nas anfias de caftigar com penitencias os cor-

pos, que ouve tais,que no numero dos açoutes pertendiaô

chegar aos fmco mil
, que o Senhor levou na fua Payxam,

era grade o dezejo , de fe veftirem defprezivelmente com
pelotes

, que era certo modo de veftidos rufticos , & tof-

cos, &aírim veftidos fahiaõ pella Cidade.

2 Era o P. M. Simaõ mui liberal em conceder eftàs

mortificações publicas j & alem d iífo; elle os exercitava

com outras. Apontarei algúas mais extravagantes. Che-

gara o írmaõ Manoel Alvres, que depois foi miííionario

da índia, com o Irmaõ Luis Gonçalves de húa peregrina-

^^ • çaõj
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çaõ;^ar^t^ocontaoIrmaõ Luis Gonçalves ao P. M. Si-

mão do fucceílo da viagem , lhe diííe em como paíTando

pella Cidade de Vizeu nunca pudera acabar com o Irmaõ

Manoel Alvres, foííe a huma venda comprar dousreis de

azeite, pêra comerem hum pouco de peixe
,
qfe lhes dera

deefmola. Logo. o mandou chamar o P. M. Simaõ, me-

teolhe namaõ huma moeda de cobr^, & humaalmontolia,

ordenoulhe, foíTelogo a Vizeu, que difta como treze lego-

as de Coimbra , & namefma venda, onde repugnara en-

trar, compraíTe aquella moeda de azeite. .

l
Abaixou a cabeça o bom Irmaõ, &fepoz a cami-

nho. Dizia elle depois \ imaginar ,
que a couia naó eraie

veras , & aeada-palío fe perfuadia , lhe chegaíle avifo , de

queíerecolheíTeacafâ. Com eíle penfamento andou as

primeiras duas legoas. Entaô fe defenganou , que naõ ha-

via, que efperar redenção. Continua o caminho vivendo

de eímolas, chega a Vizeu, vaifeàmefmavenda,compra

o azeite, tira certidão, de como alli chegara, & depois de

finco dias appareceo outra vez no CoUegio de Coimbra.

4 No CoUegio havia hum Noviço naturalmente bri-

ozo,& convinha quebrarlheaquelle natural, pêra fe fun-

dar em humildade. Mandoulhe o P. M. Simaõ, que vefti-

do em hum defprezivel pelote , foífe como moço de reca-

dos àcafà de hum calceteiro, que morava na praça, & le-

vaíTe a concertar humas meyas. Obedeceo o Noviço, &
na volta fuccedeo perder húa meya, cuja falta fe achou em

caía. Manda logo o P. M. Simaõ, que volte a bufcar a mej

ya, & pergunte,aos que encontrar pello caminho, fe deraõ

fédella, &fefabia5, quem a tiveíTe achado. Tudocum-

prio à rifca, tendo muito, que oíferecer a Deos nas zom-

barias, que delle pelas ruas fe íizeraõ.
^

5 Mais celebre foi a experiência ,
que fez da vocaííaó

deAmbrozioFerreyra, quepertendia entrar na Compa-

nhia pêra Coadjutor temporal. Fora efte homem infigne

Organiíla doBifpo de Coimbra Dom Jorge de Almeyda.

Por morte do Bifpo o paífaraõ com partido avantejado ao

ferviço del-Rey: porê elle tocado de Deos fe determinou

a entrar em algúa Religião, onde naõ foíTe eílimado por

fua arte. Efcolheo a Companhia. De Lisboa paílou a

Coimbra, foife ter com o P. M. Siaiaõ ; defcobriolhe o feu

dezejo. ^'

6 O
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6 O Padre lhe diíTc, que naó enterraíTe a fua arte, em
que era taõ eminente, na Companhia

,
que noutra Religi-

ão a poderia aproveitar em ferviço de Deos no culto di-

vino. A iílo reípondeo
,
que pois naõ tinha outras rique-

zas, que deixar por Deos , lhe queria ofFerecer toda a efti-

maçaõ, que daquella arte lhe podia refultar , entrando em
Religião, onde ella nenhúa eílimaçaõ tinha.

7 Viílo iílo, diíTe o P. M. Simaõ, pois entrais a fim de

íer defeílimado , naõ vos receberei fem provar efta volía

deliberação com algum aâo publico, & íeja, virdes de dia

do Arnado, que he no íim da Cidade athe eíle nolTo Col-

legio pelas ruas com a caveira de hum morto na maõ, de-

tendovos, a fazer oração em todas as igrejas, que achardes

no caminho.

8 Rigorofa condição foi eíla pêra Ambrozio Ferrey-

ra. Era mui conhecidoem Coimbra , mas tudo venceo o
feu fervor. Armoufe cõ a oraçaÕ, fahio de cafa com capa,

& efpada, tomou nas maõs a caveira , & comeíTou mui fe-

zudo a ir devagar pelas ruas. Com tal viíla foi na gente

grande o alvoroço , tendo pêra fi
, que endoudecera. Os

meninos, & gente moça lhe fizeraõ a feíla
,
que coftumaô

aos doudos. Quando chegou a fazer oraçaÕ na Igreja de
Santa Cruz, era tanta a chufma de rapazes , & gentalha, q
pelo livrar de fuás maõs, fe interpuzeraõ alguns amigos

compadecidos, da que imaginavaõ , fer loucura. Porém
elle nem fazendo cafo da benevolência dos amigos,nem da

gritaria dos rapazes, continuou com a mefma fefudeza

athe chegar ao Collegio. Alli o recebeo nos braços, & na

Companhia o P. M. Simaõ, & entre nòs viveo, & morreo
depois fandamente.

9 Outras vezes mandava à boca da noite a varies nof-

fos pela Cidade. Chegando a certas paragens , hum del-

les tocava hua campainha, & algum lançava efte, ou feme*

Ihante pregaõ: LembraivoSy irmaõs^que ha gloriapera bonSy

& Inferno ,
pêra os que eftaõ empeccado mortal. Indo húa

noite nefte exercicio fan£to, fe ajuntou a elles hum Sacer-

dote virtuofo, que fabia mui bem , onde havia roindades;

&: guiando aos noílòs, em chegando a lugar competente,

lhes dizia em vozbayxa, & porque o naõ entendeílè o
povo, em latim: Fratres^ clamate bicy damate,

10 Depois deíles lan£tos clam.ores nodiafeguinre,

i '

.

L man-



8^.» .%% Imagem da Virtude

mandava diverfos Irmaõs, que com a campainha convida-

vaõ a gente a ouvir a palavra de Deos, faziaó exhortaço-

€S mui fervorofas, de quefe recolhiaõ copiofos frutos.

II Hiaõ cô quartas às coitas bufcar agoa ao rio Mon*
dego, & a outras fontes publicas: hiaõ pedir pellas portas

ve&dos pobriíTimamentei & iílo homens, & mancebos, q
havia pouco eraõ o brio da Univeríidade. Tiveraõ eílas

extravagâncias fanílas muitas perfeguiçoes de homens , ^
naõ íabiaô as delicadezas da fabedoria chriílaã , que nos

olhos dos mundanos coftuma fer avaliada pordoudiíle.

Sobre ifto efcreveo S. Ignacio
,

pêra que ouveíTe12

moderação, por fenaõ levantarem tantas tormentas, q^iã-

tas fe experimentavaõ , dizendo , fe reduziííem eftas lan-

£las loucuras a hua difcreta mediocridade , regulada fem-

pre pella obediência. Naô condenou o Sanâo eftesfer-

vores,antes rem naquella carta eftas palavras: Naõ cuideis^

que me defcontentaraõ voffas mortificações^ que eftas ^<!í^ou~

trás doudkesfanaasf [et eu^ que as ufaÕ os Sanãos comfru--

tOy ^ faÒ de muito proveito , fera humfe vencer afimefmo^

tr adquirir mais copiofa graça^ em efpecialnos princípios.

CAPITULO XIX.

Efcufa el-Rey o P.M* SimaÕ de ir a Roma. Refeito Provin-

cial, Lança aprimeirapedra emCoimbra. Comofe ou-

ve contra os quefe naõ acomodavaõ,

[1 Ç^ Orria o anno de mil quinhentos quarenta,& fin-

^^ CO, quando San£lo Ignacio , dezejando alliviarfe

do cargo de Geral, intentou, q o P. M. Simao foííè a Ro-
ma, porque naõ queria tomar efta refoluçaõ , fem a tratar

com feus companheiros. He coufa eílranha ,
que fendo

San£lo Ignacio dentro dos termos da virtude hum dos

homens, que no mundo ouve mais politicos,athe o fobre-

ditto anno nem hua sò regra tinha efcrito a el-Rey Dom
Joaõ o Terceiro, lendo tais os favores , que delle a Com-
panhia tinha recebidos

, que naõ ouve , quem lhos fízeí^

íemayores.

z Elle a abrigou antes de fer confirmada , elle procu-

rou
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rou fua coníirmaqaõ, & pagou as letras delia.A boca chea

dizia Sandolgnacio
,
que a Companhia mais era del-Rey

Dom Joaõ o Terceiro, que fua. Elle fez, com que entraf-

le, & tiveíle favor cm Caílella. Sendo tudo neíla forma,

o S. Padre, quãto entendemos, por fua humildade lhe naõ

tinha efcrito, dizendo , fe tinha por indigno de efcrever a

taõ grande Senhor. Tudo o que fc obrou athe eíleanno
,

foi por meyo do P. M. Simaõ, a quem Sando Ignacio es-

crevia, pêra que em feu nome fe trataílem as coufas com
el-Rey.

9 Porem agora , como naõ tinha
,
por quem neg^ociar

com el-Rey a ida do P. M. Simaõ a Roma, fe afoutou , a

lhe efcrever , & abrio caminho ao fazer da-hi por diante

muitas vezes. Por ter entendido , dezejava el-Rey faber, a

ordem das coufas, que lhe tinhaõ acontecido , de fua con-

verfaõ, das fuás peregrinações, & prizoês,de tudo lhe deu
conta; & depois veyo a defcahir na fua pertençaõ|, apon-

tando as caufas delia.

4 Eílimou el-Rey muito efta carta, porque tinha alta

opinião da v irtude deíle Sanfto. No que tocava à ida do
P. M. Simaõ, lhe figniíicou, ferlhe coufa mui diíficultofa,

deixalo ir; aífim pella falta, que faria às coufas.de fua conf-

ciencia, & governo, como pella que também faria ao eníi-

no do Príncipe, & moços fidalgos. Acrefcentava, q a Cõ-
panhia femtal eftêo, poderia em Portugal ter algum detri-

mento. Naõ inílou mais o Sanâo Padre , & dilatou aílím

a pertençaõ de fe alliviar , como da ida do Padre Simaõ
Rodrigues athe o anno de 1 550.

5. No anno de mil quinhentos quarenta, & féis decla-

rou S. Ignacio a Companhia em Portugal por província,&
foi a fegunda, que ouve em toda a Companhia, que a pri-

meira, & may de todas foi a^deRoma. Delia fez Provin-

cial ao P.M. Simaõ. Pello Natal do ditto anno foi o P. M.
Simaõ a Coimbra, aíTim pêra alli, como outras vezes ,

gaf-

taraquelleían£lo tempo, como pêra ler a declaração da

nova provincia. Leo a bulia , que de novo fáhira pêra fe

admitirem coadjutores temporais, & efpirituais; & por ef-

ta occafiaõ tentou o efpirito de feus fubditos , pêra ver, fe

tinhaõ a indiferença, que nelles queria a Companhia.

6 Ordenou, que cada-hura , lhe deííe por efcrito o

fentimcnto, que tinha do grão, a que na Companhia mais

L z fein-
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fe inclinava. No dia íeguinte cada-hu m lhe levou feu ef-

critinho. Elles fe vinhaõ a refumir , em sò querer, o q fof-

íe vontade da fan£la obediência , de quem fe confeflavaô

filhos mui obíequioíos.

7 No anno de mil quinhentos quarenta, &feteeílã-

do a corte em Almeyrim, no mez de Abril foi o P. M. Si-

mão a Coimbra; & em quatorze do dito mez lançou a

primeyra pedra à quelle Real Collegio; & depois de lan-

çar quatro, húa com o nome de JESUS,de quem fe chama

o Collegio, outra do Papa Paulo Terceiro , outra de San-

âo Ignacio, & a quarta del-Rey. Lançou mais duas, hua

em nome da Rainha Dona Catherina \ outra do Prineipe

Dom Joaõ. Finalmente três fermofas pedras em nome

das três virtudes, que conílituem o eftado Religiofo: Po -

breza ,
Caftidade,& Obediência.

8 Poroccafiaõ das obras do Collegio, ouve em to-

dos muito exercicio de humildade, fervindo nas obras os

Religiofos,como fe fofsê trabalhadores,q vive do fuor de

feu rofto. Com tudo a alguns Irmaõs coadjutores foube

mal tanta humildade,moílraraõ difto defprazer. EraRey-

tor o Padre Luis Gonçalves da Camará , avifou ao P. M.

Simaõ, do que paflava. A fua repofta he bem fe refira c5

fuás mefmas palavras, cheas de elpirito, humildade, & re-

foluçaõ : faò as íeguintes pêra o PadreReytor.

9 Vede , lhe diz,/^ eftaõ os Irmaõs^ a que fallajles^ apa-

relhados^ pêra andar com a carreta^ fenaõ vaofe multo embo-

ra^ que eu por efla me ofereço afer vojfo carreiro,0' m/lo /?-

'varei maisgojlo ,
que emfer Meftre do Príncipe, Naõ temos

7iecej]idade de gente-, que fe reja por re/peitos humanos: convê

defplr e/les, aísr o mundo^ & naõ curar de vaidades, que o que

leva o carreiro, pode manter dous Irmaõs. Azemelparece ne-

eeffavio tomar de fora, A Cruz de Chrifto naõ foi fenao as

cofias.^ nem a levou o Senhor dentro de cafa, fenaÕ pello meyo

de ferufalem, <^fora delia. Prouvera ao Senhor , que tive-

ra eu effa liberdade ,
quefumamenteamoy <isrdezep. Quem

naõ ama a Chrifto crucificado^feja havido por excomungado,

<(S7* por abominável: quem naõ ama as deshonras da Cruz de

Chrifto, naõ he de Chrifto. Ja por muitas vezes vos dijfe, que

era melhorfermos quatro na Companhia: agora vos digo , que

com hum so me contentarei
., & conhecerfehcw^ os que fa o def-

ta Companhia, Qui non fequitur Chrilhim anathema fit,

rece-
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recedíit , & abeat , fepiretar a iiobis: apartefè daqui^huf-

que outro Cbrifto-^ porque nos bufcamos a Chrifto crucificado.

Com ella clareza de palavras fe explicava nefta matéria o
P. M. Simaõ. .

I o N efta occafiaõ enganou o Demónio a três no Col-
Jegio de Coimbra: por fuás faltas os caíligoa o Reytor.El-

lesfentidos determinarão deixar a Companhia
, quizeraõ

levar coníigo a outro, que eftava em Lisboa. Ao criado,

que era do CoUegio , fizeraõ grandes recomendações,que
deíiè as cartas em maò própria, aííim o fez. Lendo o Re-
ligiofo tais cartas, entrado do efcrupulo as foi meter na
maõ do P. M. Simaõ feu Provincial. Vendo elletaõ gran-

de maldade, mandou logo as cartas ao Padre Luis Gon-
çalves, ordenandolhe,que em prezença de todos declaraf-

fe as culpas daquelles três, hum era Sacerdote, os dous Ir-

mãos,& que os defpedifle da Companhia.
I I Chamou o Padre Reytor a communidade

, pofto

no meyo de joelhos pedio a todos perdaõ de fuás faltas cô
muitas lagrimas, logo lhes ençomedou, foíTem fieis á Re-
ligião. A pos iílo o Padjrei^anoel Godinho Miniílro do
Collegio leo as cartas dos três criminofos. Depois leo hua
do Padre Provincial, pella qual os mandava defpedir da
Companhia; por naõ ferem femelhantes efpiritos, pêra vi-

ver entre nos, & que quem os imitaííè, teria o mefmo caf-

tigo. Foi eíle efpirito de alimpar a Companhia, com lan-

çar fora aos de mãos procedimentos , mui igual naquelles

nolTos primeiros Padres, como meyo, que Deosdera nefta

Religião, pêra ellafe confervar fempre ; nem fabemos,que
ella por aqui perca coiífa algua,antes fe algum dia lhe faltar

antídoto taõ prefervativo, o que Deos naÕ permitta, íem
duvida chegara a grande miferia; como tem chegado mui-
tas Religiões, por terem dentro de fí homes, de cujos pro-

cedimentos naõ ha a devida íàtisfaçaõ.

CAPITULO XX.

Grandefortaleza doP. M, Simaõj quando admittio na Com-
panhia aofilho do Duque de Bragança,

1 A Inda que alguns pufillanimes fraquearaõ na fua vo-
-^^ caçaõ por caufa dos exercicios de humildade ?

que
que
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que íe exercitavaÕ nas obras do Collegio, ouve muitos, a

quem eftas meíÍTias coufas moverão, a íe abraçar com Deos

na Companhia. O principal foi Dom Theotonio de Bra-

gança íilho dos Duques de Bragança Dom Jaimes , & Do-

na Joanna de Mendoça.

2 Efludava entaõ em Coimbra, por vezes vinha elle

ver os noíTos, que trabalhavaõ nas obras: admirava a fin-

gular compoáura, & modeftia, que nellesrefplandecia.Fi-

nalmente aííeiçoado a feguir taõ fanílos exemplos, pedio

ao P. M. Simaõ, o admittiíle na Companhia. A repolk do

P. M. Simaõ foi, que femelhantes mudanças, & em peíTo-

as da fua qualidade, requeriaõ mais vagar , & confelho em
tudo maduro.

-^ Naõ obílante a repulfa,que lhe dava o P.M. Simaõ,

inflava Dom Theotonio com mais fervor, como fe a mef-

ma repulfa mais o aííopraíTe. Foi tal a tezidaõ do perten-

dente,que oP. IA. Simaõ, confiderado efte negocio mui

de efpaço ,
pondo sò os oliios em Deos, cuja parecia a vo-

cação, o admittio por Noviço na Companhia. Comeílou

Dom Theotonio com fervor, dando bons exemplos do

defprezo do mundo.

4 Caufou efta mudança grande defgoílo no Duque

feu irmaõ , tendo por injuria da fua cafa entrar feu irmaó

em húa Religião pouco authorizada,& taÕ nova,que ain-

da naõ cotava dez annos de idade,corria entaõ o de 1 549;

& ella fora confirmada em Setembro de 1540. Sobre tu-

do, que fe eíFeituaíTe efta coufa, fem ordem fua. O mefmo

fentimento teve a Duqueza.

5 Logo foi a el-Rey feu tio , dandolhe grandes quei-

xas do P. M. Simaõ , de que recebeíTe a Dom Theotonio

fem ordem, nem licença de hum Rey feu tio , & de hum
Duque feu irmaõ; que fenaõ havia de permittir,que fendo

a Companhia taõ nova , fe quizeíTe fazer conhecida com
peílbas iiluftres, enganadas com as fuás invençoens, que à

menhãa naÕ eftaria em Portugal feguro algum filho das

peíToas iiluftres. A volta deftas queixas pede a el-Rey,ou

que logo lhe faça entregar a feu irmaõ, reprehendedo mui-

to ao P. M. Simaõ por tomar tal confiança, ou ao menos

lho mande depofitar em algúa outra Religião, aonde fe lhe

façaõ perguntas por Religiofos, que elle nomear.

6 Ouvida a pertençaõ do Duque ,
que el-Rey tinha

por
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por mui jufta; deulhe palavra deacodir poraquellenego-'

cio, & peilo menos fazer, que fe depoíitaííe, como pedia.

Logo mandou chamar ao P.M. Simaõ, a quem recebeo cõ
femblante carregado, fora do que coftumava. Dislheo feu

fentimento, & o do Duque, perguntalhe, como fe atreve-

ra a tal coufa, fem lhe dar parte, ordenalhe, que logo o de-

pofite.

- 7 Tinha o P. M. Simaô previfto toda efta tempefta^

de, & pêra ella tinha ja feito o eftamago,- pedio a el-Rey

licença pêra dar rezaõ de fi , & defcarga de tudo, quanto

nefte ponto obrara. Havida a licença: diííe a el-Rey, que
nenhúa coufa mais fentia

, q ter a minima occaliaõ de dar

diíTabor a hum Rey, a quem devia a Companhia , quaíi to-

do o fer, que tinha. Pore que o negocio
, q fe tratava , era

coufafobrea jurifdiçaÕ dos homens, pois era tirara Deos,

o que ja era feu; & que elle pêra fi efcolhera.

8 Quanto às rezoensdo Duque,que elle naõ podia ne^

gar fer a Companhia nova , mas quem naõ fabia contenta^

rem mais as coufas novas, que as velhas : nem fe podia di-

zer
,
que era pouco authorizada, eftando ella no abrigo de

fua Mageftade, & íèndo coufa tanto fua
, ^ por efta rezaõ,

a julgava taõ nobre, que athe o Príncipe Dom joaõ filho

de fua Mageftade, receberia honra, fe nella entraííè.

9 Que naõf%ra coufa inaudita , que Dom Theotonio

tcmaííè aquelle eftado, pois eftavaõ cheas as hiftorias de

femelhantes peíToas terê éftas fandas eleições. Quanto ao

dizer o Duque,(| elle Meftre SimaÕ enganara a Dõ Theo-
tonio,4 o contrario conftavâ ,

pois era coufa mui fabida, ^
Dom Theotonio o importunara. Que íè o fizera, fem o fa-

zer a faber a íua Mageftade, & ao Duque, fora por enten-

der, que tais vocações naÕ fe haviaõ de dizer, a quem íe

fabia de certo
,
que as havia deen contrar, com aquella eífi-

cacia,com que obra o poder dos Reys, & grandes Princi-

pes. Que Dom Theotonio tinha ja dezoito annos , & ca-

pacidade pêra faber, o que fazia , & que era fenhor da fua

liberdade, & mais quando também a empregava. Que
Chrifto dizia, que quem fenaõ desfazia de Pay, May, & Ir-

niaõs,naõ podia fer feu difcipulo.

10 QjLie naõ fe lhe efcondia, que poderiaõ dizer, que

denotava pouca criação, naÕ tomar primeiro Dom Theo-

tonio a bençaõ a fua Mageftade, & tiveíTe feu beneplácito;

&fe-
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&femelhante termo guardaííe com feulrmaõ. Tudoiílo
aííim era bem foíTe, c^uando naõ foubeíle de certo, quele
tal fizeíTe, ficariaô de todo fruílrados feus intentos.

1 1 No que devia o Duque, que nenhum Senhor em
Portugal teria feus filhos feguros da Companhia, provera

aDeos, foílem tais as inclinaçoens dos moços fidalgos,

que sò pêra alli os levallem; mas que a virtude naõ fe pe-?

gava,como o contagio:por tanto, que naõ avia, que ter íè-

melhantes receos.

1 1 No ponto capital, de fer depofitado Dom Theo-
tonio, pêra fe lhe fazerem preguntas, lhe parecia coufa

mui efcufada, poiselle por vezes lhas fizera per fi, &per
olitros Religiozos da Companhia. Por tanto, que naõ
convinha deíenquietar o noviço. E por refoluçaõ, que
Í)or ordem fuaelle naõ avia de fahir pella porta do Col-
égio, por onde tinha entrado a poder de lagrimas. E
que nefte particular lhe era a elle M.Simaõ impoííivel,o-

bedecer a fua Mageílade, pois Deos eftava primeiro. Que
sò por força poderia Dom Theotonio fahir do Collegio,

jnasque elle naõ efperava de Rey tam pio tal violência.

.
1 5 Aflim arrezoou o P. M. Simaõ. Naõ ficou pago

el-R ey defta fan£la liberdade,& fentio achar efta refiílen-

cia, tendo elle dado fua Real palavra, em que era pouco
decoro, tornar atras. Por tanto cheo de d^fgofto diíTe ao
Padre, que pois nam queria com fuavidade fazer o ditto

depoíito, que o faria por força pois soa ella moílrava
querer obedecer.

14 Confiderando o Padre, que efla violência feria

de defdouro a Companhia, & que podia dar ouzadia a

peíToas de menor qualidade, pertenderem femelhantes de-
pofitoscom grande perturbação da Religião, replicou a

el-Rey com notável conílancia : que fe fua MagelVade
mandava tirar a Dom Theotonio do Collegio, òefíé or-

dem aos miniftros da execuíTaõ, que fe entregaíTem do
Collegio, &de rodas as doaçoens, & provizoens Reais,

que eftiveíícm feitas à Companhia: porque naõ era juílo

ficaííe efta em Reyno, onde fe lhe fazia tal violência.

1 5 Ditto ifto, fe fahio o Padre da prezença del-Rey.
Logo efcreveo ao Reytor de Coimbra, que em primeiro
lugar mandaíTe a Dom Theotonio, aonde naõ pudcíTe fer

moleílado por miniftros Reais, nem perguntado por

ou-
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outros Pveligiofos. Em fegundolugar entregaííèoColle-

gio, & fuasalfayas com o mais, que lhe pertencia,aos mi-

niftros Reais, que fofíem fazer a execuííara, &quemaiW
daílc aos fubditos do Coliegio de dous emdousperao
Collegio de Salamanca, que cntaõ principiava. Apoz efta

carta o P. M. Simaõ fc partio pêra Coimbra, pêra eíFeitu-

ar a mudança dos nollbs, em cazo, qiie el-Rey perfiftiííè

na íua refoluçaõ. ^n

1 6 Eftâ o coraíiaõ dos Reys na maõ de Deos, elle os

amolga comot & quando melhor lhe parece: a líim trocou

nefta occafiaõ o defleRey, naô permittindo íe arruinaííè

a Companhia com a maõ, com que elle a queria exaltar.

Naõ quisel-Rey paílar adiante na fua deliberação, julga-

do naõ fer efte baftanre motivo, pêra desfazer huma obra,

em que a gloria de Deos, &afuabiam tamintereíTadaSi.-

Ordenou ao Duque, íeaquieraffe.

17 Deíla forte fe amaynou a tormenta, comque a

pequena navefmha da Companhia eílévea piquedefea
fundirem Portugal, aonde tanto em taó pouco tempo ti-

nha furgido. Duas coufas nefte fucceflo foraõ efpanto-

ías, huma a inteireza, & magnanimidade doP. M. Simaõ,

outra o amor del-Rey pêra com a Companhia, pois faltou

à fua palavra,por lhe naõ faltar a ella.

1 8 Defembaraçado Dom Theotonio dos fuftos, que

o fofobravaõ, fedeu de veras às virtudes: era mui humil-

de, fora dos fumos, que em femelhantes pelToas infunde a

natureza. Davafe as mortificaçoens com excefio, & nifto

veyo a dar em hum extremo mui perjudicial, que era fen-

tir mal de o moderarem nas fuás extravagâncias. Era mui
aferrado a fua opiniam. Pertendeo fer Irmaõ coadjutor

temporalDe tudo fe da va meuda conta a San£lo Ignacio,

por fer tal a peílba.

19 Dezejou o Sando telo em Roma, por ver fe o po-

dia formara feugeito, & modo da Companhia. Omef-
mo dezejàva Dom Theotonio, por ver, Òc tratar a S.Igna-

cio. Portanto foi Dom Theotonio pêra Roma. VioS.

Ignacio de perto feus fervores, & também que os feus

brios fenaõ acabavaõ de por no eftilo da Companhia. O
que mais fevio no demaíiado fentimento, que teve, &
moftrou

,
quando por ordem de Sando Ignacio , o P.

M' Simaõ foi alliviado do cargo de Provincial, &
M

'

man-

|lii<l
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mandado ir a Roma , como veremos a bayxo.
20 Sete annos eíkve efte Príncipe na Companhia.

Pareceo a San£to Ignacio, que perfeverando em feus brios

poderia na Religião caufar algum notável abalo, de mui-
to dano à Companhia. Por atalhar ifto o Sanflo, depois
de ter comprimento com el-Rey Dom Joaõ, & ávido o
fcu beneplácito, alliviou dos votos a Dom Theotonio,
que por tempos veyo a fer Arcebifpo de Évora, muiexe-
piar, & virtuofo,como fe ve na fua vida, que anda impref-
fa. Tomou também ofanftopor pretexto de o mandara
pouca faude de Dom Theotonio. O certo he, que feme-
Ihantes peííoas aíTim como nas Religioens, fe fe a cómoda,
fam mui profícuas; aííim faõ perjudiciais, fenaõ domínaõ
os íeus arbitrios, & juizo próprio: pois naó ha Prelado,

que fe lhes atreva, &elles fe afoutaõ a tudo. *"^

U 30P
feD fi "•:T

CAPITULO XXI.
b ôi.

fertende oV.M. Simaõ, ir pêra oBrafil Vai a Roma, a:^

líirm 'vinda pajfando por Évora deixa alentada afun-
daçaÕ doColkgio,

SiJí

l! A Inda, que o P. M. SimaÕ eílava com o corpo em
:-h^t^ Portugal, o coraííaõ eílava nas miíloens da índia,

pêra as quais viera de Rom.a. Mandava pêra ellas todos os
annos fervorofos Miílionarios, ficando elle pézarozo de
os naó feguir. Noannode 1549. fe lhe abrio huma boa
porta, & foi amiííaõ do Brafil.De pois que aquelle gran-
de mundo fedefcobrira, sò alguns poucos Religiofos de
Saõ Francifco, dos quais hummorreo afogadoem hum
rio, & aos outros comerão os bárbaros, tinhaõ alli pre-
gado a fê.

2 Dezejando el-Rey o bem daquellas almas , cha-
mou ao P. M. Simaõ, pêra que mandalíe ao Braíil alguns
Padres. Naõ quis elle deixar de fer hum deftes, porem
via a difficuldadej pois fe el-Rey niíTo naõ vieíle, Saneio
Ignacio lhe naõ daria licença. Refolveofe afallar a el-

Rey: diííelhe, que pois arte o prezente nada tinha pedido
pêra fi, agora queria pedir huma mercê a lua Mageílade.

Vi^
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Vinha a fcr, que pois viera de Roma pei-a aludia, lhe def-
fe agora licença, pêra ir pregar a fe no B-rafiI: que a fua af-
ííftencia janaõ era neceílâria, porque o Collegio, que fora
a caufa de ficar, ja fem clle podia crecer. Quanto ao enfi-
xno do Príncipe, que outros avia, que o fariam melhor; &
pêra eílas occupaçoens nunca faltavaõ homens, naõ os
havendo pêra ir cultivar gentios nos matos do BrafiL'' o

ííc- ^ Anida) que el-Rey naõ iera de tal parecer, por na5
-tirar a feu íiiho tambom Meílre, nem fe privar a fi do go-
ílo, que tinha de o tratar; foraõ as inftancias do Padre ta-
is, queel-Rey lhe ouve de dará licença, mas sò por três
annos, no fim dos quais voltaria a Portugal. Logo deu
conta a S. Ignacio da licença del-Réy, pediudolhe a fua.
O Saneio lha concedeoj «Sí o P. M. Simaô sò efperava de
jRoma ao P. Martinho de San£la Gruz, que la fora com
negócios de grande pezo tocantes ao bem da Companhia.
Quando eftavanellaexpedaçaô, chegou nova da morte
do ditto Padre. Logo ouve tais coufas, & circunftancias,
que foi precizo,dilatarfe aidadoP. M. SimaõaoBraííL
Ficando o Padre mui fentido de naõ ir, enviou ao P.
Manoel de Nóbrega com outros noíFos Religiofos, que
deraõ principio à provinciá doBrafil, & àconverfaõ de
innumeraveis gentios. ' n£qo'!

4 Eftava o P. M. Simaõ em Portugal ao modo, que
o Sol na fua esferavda qual acode com feus influxos,& lu-
zes às partes mais vezinhas, Sc às mais remotas; aííimeíle
Padre, ora mandava diverfas miffoens por todas aspro^
vincias do Reyno, ora diílribuia fogeitos pêra todas as
regioens ultramarinas, da Africa,da Aíia, da America.

5 No anno de 1550. chegou carta de noíToSaníío
Padre, em que pedia a el-Rey, deixaíTeir a Roma o P. M.
Simaõ, por quanto queria comunicar aos Padres mais anti-

gos as conftituiçoens da Companhia, & também renunci-
ar o Generalado. Eílava el-Rey a erte tempo, pêra ir ver a

fua Univerfidade de Coimbra, & de caminho o feu,&
iioíTo Collegio, por iílo naõ coníentio em o P. M. Simaõ,
fe partir pêra Roma, antes de elle fazer eíla viíita, na qual
o P. o acompanhou. Edificoufe muito el-Rey de vera
modeília dos noíTos Religiofos, &:taõ luzido aquellefe-

ininario de miííbens. õí>m ^- j wíí o í^* jíj.>

6 Tinha Sando ígnacio efcrítòao P. M. Simaõ, que
M z ne-

iíT'«
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.neíla oceaíia5 foíTem a Roma alguns Theologos jâ paf-

fantes pêra verem a Companhia em fua fonte; por iíío

imandou diante a três, que fe formaíTem de doutores na

llniverfidade de Gandia,era hum o P. Gonçalo da Sylvei-

ra, &queallioefperaírem. Mas depois de o P. Sylveira

tomar o grão, & pregar era A^alença, por ordem del-Rey,

oP. M. Simaõ o mandou voltara Portugal. rí

7 Logo o P. M. Simaõ difpos a fua jornada, deyxou

por meílre do Príncipe emfeu lugar ao P. Luis Gonçal-

-ves-da Gamara, & o cargo de Provincial proveo no P.Gõ-

çalo de Medeiros, queera o primeiro Noviço, que entra-

ra nefta província, homem de muita virtude. Fez el-Rey

aoP.M. Simaõ feu Agente em negócios gerais, & parti-

culares, pêra aífim ter melhores defpachos nas coufas to-

cantes a Compan^iaideulhe cartas de recomendação pêra

o Papa Júlio terceiro. Chegou a Roma,aonde Sando Igna^

cio com grande amor o recebeo, & tratou, como a home,

a quem tanto devia feus augmentos a Companhia. Aca^

boufe em breveaquella junta, na qual foraõ os dous Prin-

cipais pontos, a renuncia,que Sanfiolgnacio queria fazer;

niílonaóconfentiraõ:ofegundofoi approvarem as con--

fiituiçoens, que oSanflo tinha efcrito; o que todos fem

difcrepancia fizeraõ. E o P. M. Simaõ voltou a Por-

tugal, bom
y 8 Atte oanno de 1550 naõ avia em Portugal outro

Collegio mais, que o de Coimbra, &asRefidenciasde

Sanao Antaõ em Lisboa, & a de Saõ Fins na provincia

de Entre Douro, &Minho:logo que o P. Simaõ voltou de

Roma lhe comunicou o Cardeal Infante, em como queria

fundar em Évora Collegio à Companhia. Efte Príncipe

fora antes mui pouco afFeiçoado a noíTas coufas por rece-

os, que lhe tinhaõ metido na cabeça, de que em nos po-

dia aver algumas doutrinas pouco fmceras, como de gen-

te das partes do Norte, onde os mais, que nos feus prin-

cípios avia em Portugal da Companhia, tinhaõ eftado. Pe-

zavalhe muito ver nopaçoaoP.M. Simaõ.Noannode

1550 acabou de deyxar efta fua opinião,vendo o raro fru-

to, que por todo o Alemtejo fizeraõ os tuiirionarios da

Companhia, que elle tinha pedido ao P. M. Simaõ: &
eíle foi o motivo, que agora o obrigou a nos fundar o

Coílegio, 6c Univeríidade, que a Companhia temem
Evo-



Em oNovimcb de Lisboa Lw. i. Cap. 21; rw
EvOfa. E com cila boa nova, que o Padre teve ao pairar
por Évora, quando vinha de Roma, lhe quis Deos allivi-
ar as moieftias do caminho, deu graças a Deos, por ter aí-
llm trocado o coração do Cardeal, fendo antes notoria-
mente pouco inclinado à Companhia, ôc em efpecial ao
P. M. Simaõ. oh

, Dèyxa b P.-M, Simiô o governo, <s'oquefuccedeo:,
x\i\ m V ^^^^fi retirar aRefidencta de SaÕ Fins,

cil "NJ O anno de 1 552 fe dividio em duas a Província
:>^^ de CaílelLi, nade Caíl:elia,& nade AragaÕ. Na

de Caftella ficou por Provincial o P. António Araoz, pe^
raa de Aragaõ nomeou Sando Ignacio ao P. M. Simaô
Eodrigues. xMuitas caufas fé apontam déíla mudança, &
.outras fomente por indicios fe alcançaõ. Avia ja doze
annos, que o P. M. Simaõ era fuperior, & como fe aviaõ
:íle publicar as conftituiçoens, que faziaõ os governos
trienais, quis o Sanfto Patriarca, fe começaíTe a por efta
lei em praxe. Outra rezaõ mui forçofa era, que com a
publicação das conftituiçoens fe aviaõ neceílariamente de
alterar muitos coftumes, & modos introduzidos pello P.
M. Simaõ, & ficaria a mudança menos difficultoza eftan-
ào elle fora de Portugal. Q^iis o Sanao Fundador atalhar
de huma ves todos eftes inconvenientes, que eraõ quafi
certos,fendoo P. M. Simaõ taõ amado de todos. O noífo
Hiítoriador geral também dá por caufa alguma indulgên-
cia, com que o P. M. Simaõ tratava a feus fubditos, naõ Oria>íd.

accomodandoo íeu governo exadamente ao modo, queÍ4.'"'
Sando Ignacio em Roma praticava.

2 Na quelle tempo era mui ordinária na Companhia
a mudança dos íogeitos de huns pêra outros Reynos, por
iíTo menos eílranhada. Logo que chegou a ordem de San-
£lo Ignacio o P.M. Simaõ,entregou o governo ao P.Dioga
Miraõ, tendo diílo inexplicável alegria, pondo huma, &
outra ves fobre a cabeça, & beijando a carta do Sando Pa-
triarca.

3 So íe lhe fazia pezado, ir continuar os governos,:

t que

[iUmLU



I

-fli -ít.^ « ^Imagem da Virtude \-^A^ \\\^

que deíles fe queria totalmente ver livre: Logo que fe

divulo-ou na corte, que era o P. Simaõ mudado pêra outro

Reynoje tomou ifto mui mal^Os que moílraraõ maior

fentimentofoi o Duque de Aveiro Dom Joaó de Alen-

çaare,& o Conde da Caílanheira vaBdo del-Rey, & gra-

de amigo do Padre.
, - a!

A Eíles Senhores por todas as vias procuravao eltor-

var eíla mudança, oíFerecendofe a fazer bayxar decreto

del-Rey, que a impediíTe. Outros perteiídiab aver orde,

& ainda obediência de Sanao Ignacio, em que de novo

ordenaíTe ao P. o naô fahir de Portugal. Outros íabendo

darniftogoftoael-Rey, &aoPrincipe, tratavaõ de hir

dete ndo o Padre, em quanto tiravaõ hum breve do Fapa,

pello qual o mandaííe refidir naCorte,&contmuarno

ínaeiílerio do Principe; & fecretamente apertavaõ com

el-Rey, que o obrigaíTe por via do Pontífice a aceitar al-

gum Biípado.
. ^ ,. ^ » v i j. r^: ^

% K Vendo Sanao Ignacio eílas difficuldades de ante-

mão, efcreveo cartas a el-Rey , à Rainha, aos Infantes

Dom Luís, & Dom Henrique, dandolheas rezoens, que

tinha, pêra alliviar do governo ao P. M. Simaõ; & outras

aos Padres Urbano, & LeaÕ Henriques; em^ue lhes or-

denava, affiftiíTem à execulTaÔ defte negocio Depois do F.

M. Simaô fazer a entrega do governo aoP. Mirao pedio a

el-Rey licença, pêra fe retirar à Refidenciadeíao l^ins

junto ao Minho, querendo na quelle retiro viver soa íi.

Kefte entretanto efcreveo a Sando Ignacio, elculandoíe

do governo de Aragaõ: & dando por razaô de naõ ir pêra

o Brafil, pêra que o Sanfto P. nas fuás cartas lhe dava li-

cença, os feus achaques, que ja naõ davaõ lugar a navega-

çoens compridas.
.

6 Ávida licença del-Rey , fe partio pêra o leu retiro

com g-eral fentimento dos Senhores da Corte, de quem

era taó amado. Nefta nova mudança de governos, ouve

no Collegio de Coimbra, queentaõ era toda a Compa-

nhia em Portugal, o demais avultava mm pouco
,
ouve

digo grandes delconfolaçoens, porque o P. Diogo Mirao

Provincial, & oP. iManoel Godinho Reytor do Collegio

eraó homens de humafanaidade rigorofa: quenam de re-

pente por as CO ufas em outro andar,naõ aviaoííicio na ca-

za, onde fe naõ meteirem,parecendolhes,quefeaírimna5
era,
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Éffn7 tudo hia perdido. Naõ èraõ homens, que foííèm por
parresj & as coufasaíTim alteradas também coílumaõ al^
terar aos homens, com quem jogaõ. '1 ---... >,ijp

7 Vinha-lhes à memoria a Tuavidade do P.^M.Símaô/
& a confideraçaõ defta por tantos annosj experimentada
lhes fazia defagradaveis tod^s as difpofiçoens dos novos
fuperiores; as quais, quanto ao inodo, também defconten-'
taraó a Sando Ignacio, pois nem aviaõ de fer com tanto
repente, nem metendofe os fuperiores maiores em todas
as meudezas da caza, moftrando, que deíconfiavaÕ <iòá

fubditos, como eftes bons Padres o faziaõ.

8 Nefta perturbação eftava o Collegio, quando o P.
M. Simaõ, indo pêra o feu retiro, nelle entrou de cami-
nho. Bem fe deixa ver, quanto eíla vifta, traria mais á me-
moria o feu modo de governar;por tanto fe accendeo ma-
is o tédio dos novos fuperiores, & creceo odezejo, de
que o foíTe o P. M. SimaÕ. Contando eftefucceíTo hum ^'^^'^«'^•

Hiftoriador eftrangeiro; & fallando defta entrada do P.no ^9.7^
Collegio, deyxa cahir huma palavra mui pouco a cautela-

'""'''^''

da, dizendo, que ouve íolpeila, que o P. M. Simaõ dera ^^^e^tu,

aílòpro a efta nova alteração, ou que a caufara algum ini-d7JÍ.:
migo da Cruz de Chriílo, o que elle mais cria. '» í

««

9 Naõ eraaP. M. SimaÕ Rodrigues homem, de quèfu^nji-
tais coufas fe pudeííem fonhar, como era huma taõ grá-^^,^^;

ve comoefta, de que falíamos: pois ilibemos, que nas co- «'''^''«^

munidades as culpas mais pezadas íaÕ,as que metem per í?/f5'^'

turbação entre os Irmãos, & de homens taõ knãos como '^j'^';Í2'

o P. M.Simaõjfonhar tais defordens,he fazerlhes injuria, & «^/Í^S

^ fe foi fonho de algum zelo imprudente, naõ parece bem ^m^l,
fe conte o fonho, fem fe lhe ajuntar a inconfideraçaõ do
fonhador.

10 O P. M. Simaõ continuou logo o feu caminho, &
e foi meter no retiro de Saõ Fins. Crecia decadaves mais
a defconfolaçaõ dos íubditos, muitos naõ queriaõ outro
fuperior, mais, que ao P. M. Simaõ; naõ coníiderando,
que os que nos fogeitamos a Religião, hemos de fer go-
vernados como, & porquem ella querj & naÕ como, nem
porquem nos queremos.

1 1 Neíle retiro de Saõ Fins fuccedeo ao Padre huma
coufa mui notavel,& a trás na quarta parte a Hiíloria Ge-
ral da companhia. Succedia ao P. M. Simaõ no rezar o

^ offi-
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ofíicio divino,enlevarfe todo nalgamasclaufulas, parando

em contemplação, Eílando rezando junto a huã fonte,

que fe chama de S. Maria Magdalena, chegou aquellas pa^

lavras: Ajittit Regina a dexteris tais inveftitu deaurato.

Aqui íe enlevou todo em contemplar as perfeiçoens da

Senhora, ficou em extafi, &o impeto do efpirito levan-

tou ao corpo no ar,& depois veyo abayxo com tal fervor,

que parecia defencayxarenfe huns de outros todos os

membros do corpo. Tal era a devaçaô defte Sando

liG^em/.

;.V!::1 S

rn

—

'—'
""" '

"

'

íi^syf

-im.a^bi.:C AP I T U LO XXIIl.

-.^Sméfib^dePonugal', <sr omaís.quelheacovtecso

^^x^tte em Romaje ver com Satíão Igmm.Vo^jr ^

-^:'
í;t. ÔiEra que eíle ponto, que vou tratando, fique mais

'^ ^i .^fglíPO declarado, alem das rezoens, que íicaõ ditas, que

"í^! tiniia JSanao Ignacio pêra alliviar ao RM. Siroaõdo car-

'^^^:#g(>j de Provincial, & o tirar de Portugal, avia algumas

líj^ queixas, que hoje íeteriaõ por couía de pouco íer, como

ij ÍÊ em,verdade o craõ, mas o rigor dos tempos,& zelo ferve-
"'^-•>^.

rolo d^ coufas medonhas, que ce-

'

di§Ô em grande perjuizo da rigida obíervancia, & vida

.^, ^^,
aiàeriíTima, que naquelle primitivo efpirito da Religião

-lí
i ,
qiieriaõ alguns Padres homens de natural fevero, & eílu-

' diofiífimos da mortificação, & defprezo próprio.

^

f ri-
2 Culpavaõ ao P.M. Simaõ de fer mui valido do Rey,

PrinGipes, ;& Senhores da Corte, dizendo, que por aqui

podia entrar na Companhia algum efpirito de ambiçaõ,

aííolador da humildade Religiofa. Creceo efta poeira, ve-

do que atte o tempo, que o P. viera efta ultima ves de Ro-

ma, fendo Meftre do Principe, fempre ao perto andara a

pe, & as jornadas fazia em beÔa de aluguel, & que naô

era de fella; porem agora depois de vir de Roma, às vezes

j
andava em befta de fella.Naô fazia o Padre iílo por autho-

ridade, o que bem fe via no moço,que ordinariamente hia

veílido de burel, & defcalfo; mas andava ja taÕ debilitado

com as penitencias, & achaques, que lhe era precifo ufar

deíle melhor cómodo.
5 Deu-

i.Vsl^O

.^'^wrt
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2 Deufelhe também em culpa levar os Irmãos em fua

companhia a tomar alguma recreação na quinta de hum
fecular devoto do nollo inftituto. ifto fazia o Padre mui

raras vezes, aííUTi por naó termos ainda quinta propria,co-

mo por fe aíroxar algum tanto o arco, que em verdade

na quelles tempos andava mui tezo, & fenaõ tiveííe eíla

honefta remiííaõ, poderia eftalar: porem aquelleS Padres

taxavaõeíta indulgência de muita largueza na obferyan^
.

cia, queofeu efpirito queria fempre debaixo de huma
continua mortificação.

4 Reparavaõ também no zelo do P. M, Simaõ em re*

fiílir, aque vieííem Padres, & Irmãos de outras naçoens,

a eíludar no CoUegio de Coimbra, o que fazia San£to

Ignacio, pêra com elks fogeitos acodir a outros Reynos

fetemptrionais inficionados com a herezia.O motivo,que

niílo tinha o P. M. Simaõ, era períuadirfe, naõ fe fazerem

eítes gallos conforme atenção del-Rcy, que edificara o

CoUegio, pêra nelle fe criarem obreiros pêra a índia, &
naõ pêra os Reynos do Norte. Sobre eíle ponto parece,

que deixou cahir algumas palavras, em que fignificava o

difgoílo, que diílo teria el-Rey,& como podia atalhar efte

inconveniente por meyo do Pontifíce.

5 Bem verdade era ,
que tudo ficava fuprido com

muitos Padres eftrangeirGS, que Saneio Ignacio mandava

àefte Reyno, aífim pêra nelle ajudarem nos minifterios

da Companhia, como pêra irem as milloens ultramarinas.

Fazia também ifto o San£lo Padre, pêra fomentar a cari-

dade entre todos os da Companhia, ^ com o mutuo trá-

cio, &- converfaíTaõ de eftranhos, & naturais muito fe con-

ferva, amandofe todoshuns aos outros, como fenaÕ tivef-

-íem outra pátria, & oiitros pays, fenaõ a Companhia de

jESU, ondeviviaõ.
^' 4 Eílas,& femelhantes coufas efcreveraõ por vezes a

San£lo Ignacio, o qual eftava mui certo da virtude do P.

M. Simaõ, mas por atalhar eftasdelaçoens, & que naõ pu-

,defle daqui nacer alguma defuniaõ, que arruinaííe a Com-
panhia, tomou a íobreditarefoluçaó, fendo occafiaõ pê-

ra ella a publicação das conftituiçoens, em que os gover-

nos fe difpunhaõ fomente trienais. Fundava o SanfVo os

feus temores no muito amor, que todos tinhaô ao P. M.

Simaõ. O eifeito moftrou, como fica dito no capitulo

í^ ante-

ij^jlrt
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antecedente ,
quam bem fundados eraõ os temores de

San£to Ignacio.

5 Tendo elle em Roma avizo, de quam mal fe toma-

ra em Coimbra o novo governo; julgou, que naõ averia

quietação, em quanto naõ fahiííe de Portugal o P. M. Si-

mão. Avia nifto graviíTimas difficuldades. Porem o cora-

ção do Sanâo Padre, que naceo pcra vencer as mais árdu-

as, quando via fer aíiim neceíTario pêra maior gloria de

Deos, com nada fe acanhou.

6 Pêra coníeguir efte fim, mandou ir de Salamanca a

Portugal por vizitador ao P. doutor Miguel de Torres,

que governava o Collegio de Salamanca. O pretexto da

vinda era, dar a el-Rey Dom Joaõ o terceiro em nome de

San£lo Ignacio, & de tcda a Companhia as graças, pello

muito favor, que tinha feito a noíTas coufas.

'7 Trazia o P. ordem, pêra pedir a el-Rey, que aos

favores paíTados acrecentaííè outro, de dar licença, pêra

que oP.M. Simaõ fahiííe de Portugal, a governar a pro-

vincia de Aragaõ. Foi o P. vizitador bem recebido, del-

Reyj quanto ao P. M. Simaõ moílrou defprazer, pello

muito cazo, que fazia de fua virtude, & bons talentos,- po-

rem que como efta era a vontade, & parecer de noíTo San-

eio Padre, elle cortava pello leu próprio gofto, & dava a

licença, que fe pedia. Na repofta á carta do San£lo co-

meíTâ aíTim: P. M. Ignacioy recebi vojfai cartas^isr com ellas

muito contentamento^ ^ ouve porferviço de nojfo Senhorio

que mepedifies a cerca da mudança do P. M. SimaÕ, o que fe

fes da maneira, que o P. Luis Gonçalves vos dirá»

8 Efta foi huma das efpeciais occafioens, em que el-

Rey moftrou, quanto amava a Companhia, & quea efti-

maçaõ, que fazia do Padre, fe fundava toda no amor a Re-
ligião, ainda que tinha muitas rezoens, pêra aíTentar bem
toda a eftimaçaõ em homem taõ adequado, como efteera,

decujoenfino fiava elle ao Príncipe feu filho, & fentia

muito,que foíTe privado de tal Meftre. Ouve fidalgo, que
por explicar o muito, que el-Rey eflimava ao P.M. Simaõ,
diííè, que o amava tanto, que fe lhe pedi íle ametade do
Reyno, lha daria.Também acho efcrito, que el-Rey qui-

zera impedir eíla fua ida a Roma,mas que o Padre tal cou-

fa naõ confentira.

9 Logo que o P, Torres teve o confentimento
~

dei-
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dcl-Rcy, tratou de dar à execuílaô a vontade de Snndo
Ignacio. Mandaralhe o Sandlo de Roma muitas folhas cm
branco com a fua firma, pêra nellas efcrever, o que pe*
diílc a occurrcncia dos tempos conforme os ncgocios,que
trazia a feu cargo. Em huma deílas cartas ordenou ao P.

M. Simaõ, foíle logo tomar o governo da província. Na5
confiava ao P. do beneplácito del-Rey, à cujas ordens o
tinha fogeitado Saníto Ignacia Partio logo pêra Lisboa
em ordem a aver o feu beneplacito,& cumprir com a obe-*

diencia: naõ obílante, o naó lhe ter chegado repoíla da
carta, que efcrevera a Sanfto Ignacio, na qual lhe pedia o
efcufiffe do governo da provincia de Aragaõ, & lhe deííè

licença pêra ir a Roma, a lançarfe a feus pes, & fe confo-

lar com a fua viíla.
,

I o Vindo o Padre de Coimbra, na villa de Thomaf
lhe foi entregue a carta del-Rey, que dizia aíTim: Mejlre

Simaõ y
eu el-Rey vos envio muito afuadar. O P. M. Ignacio

vie eJcreveOf como vos ?nafuiava humafua comijfaõ, pêra ir^

des ao Reyno de Valença^ afer/?roviJ2cialda Provincia da^
quelle Reyno: «6?' porque eu receberia contentamento^ de vos

obedecerdes a dita commijfaõ, <^fazerdes^ o quepor ella vos

he mandadoj vos encomendo muito-, que o queirais logo ajfim

fazer^ íís" muito volo agradecerei^ t^ folgarei de me efcrever-

desfemprevoque lafazeis^que confio f̂era o quefor maisfervi^

§0 de noffo Senhor^ <ísr bem da Companhia, Feita em Lisboa aos

vinte , CíT três de Julho de mil quinhentos Jincoenta , i^rv

dous.Rey,n A^ vifta deíla carta
,
por evitar inconvenientes í

que pudeíTem nacer da fua ida a Lisboa, de Tomar endi-

reitou feu caminho pêra o Reyno de Valença, Tanto,que

fe divulgou efta fua partida, creceraõ em muitos tanto as

deíconfolaçoens, que deixarão a Companhia. O P. Diogo
Miraõ em huma fua carta pêra Sando Ignacio lhe da con-

ta deíla tormenta com as palavras íeguintes.

12 Anojfa tribulação ( disoP, ) começou^ quando por

ordem de vojfa Paternidade fe mandou o ?.M. Simaõpor Pro-

vinciala Valença. Alterarãofe muitos dos noffos^ que eftavaâ

cmmofcoy <sr muitos dos de fora ^ os quais como ha parecidoj

lhe tinhaÕ afeição mais chegada d carne^ que ao efpirito.Naõ

conlideravao^ que bafava a vontade de vojfa Paternidade^

pêra mudar hum Trovincialy nem que oj Provinciaisfegundo^

N 2 aor-
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a ordem da Companhia de ordinário haõ defer por três amios;

.é' que aqttella mudança a pedia a defcrijfaõ, & ohjervanciã

do modo de proceder da Companhiafem nota de peceado.

15 Foi o M. Simaô a fim provinda. No Collegio de Co-

imhrafe avia recebido tanta multidão
•>
que nellafoi difficul-

tofo o dekão^ <s^ a ordem emgovernar. Alguns^ ido o M, Si-

maÕi tomarão occafiaÕ de fahirfefem licença^ dos quais pode-

mosjulgar^ que naõtinhad aquellefer defua alma^<is' e/piri-

tOy que afuavocaçaõ^ çy votos pediaÕ. Alguns, quedeji eraõ

ineptos pêra a Companhia, inquietando/e nejle tempoforaô

defpedidos . Os que de veras fe deixarão pojjuir da graça-de

mjfo Senhor, ficarão. Muitos deforafeperturbafaõ, paren-

tes, ^amigos, ^ algumas peffoas principais, isr outros,t^ de-

fies menosfoi de maravilhar., porferfeculares, <(sr naõ ter in-

teiramente entendido a Companhia,

j 4 Efte e/lado decoufas, <(sr tribulação naceo, de que ca-

dahum faliava, é: efcrevia com liberdade, conforme a difpo-

fíçaõ,que emfi tinha; de modo quealguns imaginavaõjcr de-

ftxuida em Vortiigal a Companhia. Nos^Padre, nos dáva-

mos a oraçaÕ, ctmpriamos a obediência, guardava?nos aordê

de vojfa Paternidade. Confideravamos, que atte então efte>,

Collegio, isr Companhia em Portugal avia tido principio, cs^-^

havia mifter grandes raizes; fentiamas ,
que entaõ fe ra-

dicava-

15 Confolavamonos na virtude, que o Senhor ha dado

grande entre outras a Compajéia, que pojja aimiparfe^ como

fabiamos ja antes, & avemos claramente vifto na fegunda

parte das conftituiçoens\ érmais emfentir, queportribulaço-

ens queriafundar o Senhor efta parte, comofua maõ benignif^

fimahâ fundado a Companhia univerfal. Juntamente nos

confortava o Senhor, que em tanta tribulação, nem o Rey, i^

Rainha, Principe, <sr Infantes fe perturbarão, ?nas efiavao-

taõfirmes., como os que dos nofjos mais o eflavaÕ. Elles cada

Jnmi com ofeu agrado guiavaõ todas as coufas, como Padres^

da Companhia.

1

6

Tornou o M. SimaÕ da fua Provinda por enfermoi^

<srpor ordem de 'vofia Paternidade foi jnandado a Roma,

atte efte tempo durou a perturbação. Dacpiellagraça da tri-

bulação, ^ daquellas raizesfe começou a jnoftrar ofruto^ cp.

augjnentoda Companhia â maior gloria, er louvor de JE^U
ChriflonoJJo criador, ^ Senhor. Atte aqui parte da carra.

do
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c!o P. Diogo Miraõ, que foi dada em Outubro de mil qui*

nhentos fi ncoenta, & rres;&: aquis aqui lançar por dar cla-

reza a cilas coufas, em que toda a culpa foi dos ineptos, &
imperfeitos.

17 Tornando ao P. M. Simaõ, indo pêra a fua pro-

víncia, adoeceo em forma, que foi neceíTario vir a Lisboa,

perafe curar. Chegou elle a portaria da cazade Sando
Antaõ o velho, deufe recado ao fuperior, o qual lèvioem

grande aperto, por huma parte confiderando, que o P.M.

6imaõ era pay de todos os defta Provincia, o queria meter,

na alma, por outra vendo, quenaó trazia patente, nem li-

cença, pêra tornar a Portugal, & quanto tinha cuftado a

Sanílo Ignacio fua partida, pellos eílorvos, que niíFo ou-

ve; lhe mandou dizer, fazendo grande força a fi mefmo,

por vencer a natural repugnância, que fe a fua Reverencia

naó pareceííe outra coufa, elle tinha efcrupulo de o rece-

ber cm caza, fem ordem de feu Superior.

: 18 Sentio em extremo o P. M. Simaõ ferida taõ ino-

pinada, vendo pêra elle fechadas as portas da quelle CoW
legio, que tinha fundado. Sem dizer palavra, poz os olhos,

no Ceo, dando graças a Deos pello chegar a tal defempa-

ro, que nem feus próprios filhos em Chrifto o recebiaõ,

eonfiderando, como a Chrifto o deíconheceraõ os feus,&
o naõ receberão. A ninguém culpou, antes louvou a íide^

lidade, que em tal cazo moftravaô, fegundo o que fe per-

fuadiaõ, aver obrigação de aífim o fazerem. Defpediofe da.

portaria trefpaíFado de pena, & affliçaõ, que mais o pene-

trarão, que os feus achaques, determinou,irfe curar aohof-

pital, que fora a primeira caza, que em Lisboa o recolhe-

ra. Sabendo difto Dom Joaõ de Lancaftre Duque de

Aveiro, feu grande, & antigoamigo, tal coufa naõ fofreo,

nem que o P. M. Simaõ fe curaílè fora de fua caza, onde

o tratou com fmgular amor, & caridade,

í 19 Nefte tempo, que elle teve por de grande defem-1

paro, naõ por lhe faltarem cõmodos temporais, mas por

fe coníiderar aííim apartado de feus Irmãos , & filhos em

o Senhor, o feu allivio era o trato com Deos, com o qual

fempre nos achamos, & mais, quando mais nos defempa-

raõ os homens. Efcreveo por vezes a Sanfto Ignacio-, atte

que delle recebeo a carta feguinre: xMeflre SimaÕ Rodri-:

guesamado]filhoemo'Senloor nofj.o^ Mah^^mfiàudiis as
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vojfas de dez de Fevereiro^ de vinte^ & treS^ & vinte féis d^

Março^ <^ doze de Abrili o^ outras muitas^^ que recebo de là^

porjèntiv^i & conhecer^ que muito em o Senhor nojjo convém^

pêra maior quietação^ or con/olaçaÕ e/piritual, dos queperfe-

'veraõ na noffa congregarão nos Reynos de Portugal^ <y-tam-

bempêra tratar de outras coufas univerfais^ que tocam a toda

a Companhia^ naõfe podendo tratarpor menos
^
quepellapre-

zençay me hâ parecido em o Senhor^ de vospor em hum pouco

de trabalho corporal^ vindo a efia Roma-, é'ajjim em virtude

defafiBa obediência^ tomo coufa^que muito importa^ volo

mando por parte de Chrijlo Nojfo Senhor^ por mar^ oupor ter-

ra^ como vos parecer mais conveniente^ & iftofeja com a bre-

vidade, quepuderdes, de modo, que oito dias àepois devifta a

pre'zentey vos ponhais em^caminho, <sp continueis.Rogo a Deos

Nojfo Senhor vos guie, & acompanhe, & a todos dêgraça de

conhecer fempre, étfazerfuafanBijftma vontade.De Roma

vinte de Mayo de mil quinhentosJincoenta, drtres.

20 Filho Meflre Simaõ,fiaivos de mim, que com voffa

vinda aqui, vojfa alma, <íy a minhaferaÕ conjoladas em o

Senhor Èoffo, <sr todas as coufas^ que vos, isr eu dezejamos a

maior gloria divina, teraÕ bomfim, por tanto tomaicom mui-

ta devaçaõ, que nos vejamos, & fe naõ achardes tanta, Deos

Nojfo Senhor vola dará na perfeveranca de vir pêra ca, ^
lembraivos, que com tal boa vontade, pello que eu vos diffe,

fem ter eu alguma authoridadefobre voffa pejjoa, foftes com

quartans a Portugal, úr depoisJarafies, pois quanto mais a-

gora por obediência, er infermidadesnaÓ affim/èveras. Mc-

JlreSimaÕ,ponde-vos logo a caminho, como arriba eftâ dito,

& naõ duvideis,fenaô que nos gozaremos ca tanto da faude

ejpiritual, como corporal a inaiorgloria divina, zrfiaivos de

mim em tudo, & ficareis mui contente em o Senhor JSloffo.

Efiamos aos doze de Julho. Ignacio,

2

1

Parte deftâ carta foi feita em Mayo, & o San 61o

Padre a devia retardar, por examinar mais efte ponto; ou

por outras prudentes razoens, que naõ acho declaradas,

mas ellas fe deixaÕ conje£lurar do pezo defte negocio, no
qual o Sando tomou a ultima reíoluçaõ no mes de julho,

éc fendo a mais carta efcrita por feu fecretario,cfte additíi-

mento foi todo da fua maõ, como fe adverte no trcslado,

donde eu aqui a efcrevo.

22 Por força deita carta o P. M. Simaõ tomando
'0^ con-
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conílgo ao P. Belchior Carneiro, fe pozem caminho pêra
Roma fazendo a jornada por terra, durando ainda as fuás

indifpofiçoens, guardava com grande pontualidade a or-

dem dos léus exerciciosefpirituais. Quando chegou a Ro-
ma lhe meterão na maõ hum breve, pello qual o Papa Jú-
lio terceiro izentava ao P. M. Simaõ da obediência da
Companhia,& lhe dava licença pêra poder reíidir na Cor*
te de Portugal, ou onde foíle mais confolaçaõ fua. Efte

Breve tinha agenceado em Roma o Duque de Aveiro,

por Dom Aííbnfo de Alencaftre feu irmaõ entaõ Embai-
xador de Portugal em Roma.

2 5 Recebeo o P. o Breve, por naõ parecer, que def-

prezava, a quem o alcançara, fendo pelloa taõ illuílre, &
a quem taõ obrigado eílava, porem íentio muito aver,

quem prefumiífe, queelle poderia confentir em tal izen-

çaõ. Com oBreve na maõ fe foi lançar aos pes de Sanílo

Ignacio, meteolhe nas mãos o dito fireve da izençaÕ.De
pois de o ler, lho tornou a dar o Sanâo Padre,& receben-

do-© o P. M. Simaõ, dizendo, que tal coufa nem queria,

nem aceitava,em prezença do SanOo rafgou o Breve. De-
íle tal exemplo de fogeiçaõ ficou Sanâo Ignacio confola-^

diííimo, & vio, com quanta rezaõ era digna de fer eftima-

da a virtude defte feu amado companheiro.

24 lílo he o que tem a cerca defte Breve os documê-
tos dcfta nolTa Província, que fe guardaõ no cartório do^fc
Collegio de Coimbra, &os tenho diante de mim, quando j^'-3-

eftas cóufas efcrevo.E o tem aHiíloria defta noflà provin- 3.^
'**

cia no lugar citado a margem, onde conclue com eftas pa- P^/t"»'

lavras: Efta he a noticia^ que entre nos ha defte Breve, & a^^Lchro.

temos por mais certa^que a que da5 deHe em outraforma mui "J^t^'^'

diverja alguns authores menos informados^& pouco affeipa- pirt.hv.

dos as coufas de Portugal. joí.^s^.

2 5 Depois continua o mefmo Hiftoriador, em como ^^'^'|^?^

Sanâo Ignacio eftimara, como era bem efta fogeiçaõ, & í,

delle fe informara meudamente das coufas da Companhia
[

em Portugal. Eque o P. M. Simaõ dezejozo de fe hvrar
^

totalmente de negócios, pedira ao San£lo licença, pêra ir

a lerufdcm, & que ávida efta, fe partira pêra Veneza, mas 7^/^'^-

que adoecendo alli nao pode contmuar; oc que depois

ávida licença fora viver em Hefpanha,

rov.

tos.

Orlatid.

14.».

Eufebio

nos Va-

C A-
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CAPITULO XXIV.

Acodefe^ ao que nefta matéria contaõ algum efcritoresdoP.

M. Simaô^ <y do mais, que Ihefuccedeo attefe retirar

a Hefpanha. E huafua profecia deftascoufas.

I C E tivera deftas codas todas as noticias le-

Orh»d. ^ gitimas o Hiílonador geral da Companhia ,

éo/è''" íem duvida naõ daria á fua pena as largas, que deu

fó.' 14. ^tratando da venerável peíloa do P. M. Simaõ. Cu-
"'^'

ftaraõ tanto ao P. Thomas de Villacaftim bem co-

nhecido por fuás virtudes, & livros efpirituais, quean-

daõ nas m'ãos de todos, eftas coufas, que o Hiftoriador ge-

ral tem do P. M. Simaõ, que efcreveo ao noíTo venerável

P. Diogo Monteiro, cuja carta fe conferva no cartório de

Coimbra, pedindolhe como a Provincial, que era, lhe ma-

dafíe fazer diligencia pellos documentos, que fobre ifto

avia na Província, porque queria desfazer com elles,o o;m

do P. M. Simaõ fe tinha efcrito.

2 O modo, com- que o dito Hiftoriador refere, o que

diz, paífou nefta matéria, he o feguinte. No livro decimo

fegundo tem; que depois de partido o P. M. Simaõ pêra

Valença, o P. Miguel de Torres puzera todo o cuidado

em aquietar as coufas; muitos, que naõ lofriaõ fcr emen-

dados, ou feforaõ da Companhia, onfbraõ lançados fora

'5 delia. Treze dos mais moços do CoUegio de Coimbra ío-

raõ mandados com hum Meftre dos Noviços pêra a Refi-

dencia de Saõ Fins, dos quais hum, ou dous fomente per-

feverou na Companhia.

9 O P. Miguel Gomes, que era neíla província com-

panheiro do P. M. Simaõ, & o acompanhara na de Valen-

ça, naõ pode fofrer por muito tempo a auzencia da pá-

tria, & lhe parecia fer de hum certo modo deílerradoj por

tanto tomando por pretexto os feus achaques íe tornou a

Portugal. Efte em tendo occafiaõ,pera que foíle reftituido

a efta Provinda o P. M. Simaõ Rodrigues, fe diz, que di-

ante dcl-Rey, & dos grandes do Reyno diíTera muitas

coufas falfas contra SanaoIgnacio.Culpou-o,quepor am-

bição cazara fua fobrinha com Dom Joaõ deBorja, do
qual
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qual Miguel Gomes aíHrmava ter ja feito os votos na
Companhia. íí yu.

4 Que tirava dinheiros deíla Provincia de Portugal
pêra acodir a.outras da Companhia, 6c porque o P. M. Si-
mão niílo fe lhe oppuzera, o tinha tirado de Provincial.
Que tinha defpojado efta Provincia de homens doutos,
& naturais delia, & que a tinha cheyo de rudes, & eftran-
geiros, os quais íe fizeíTem letrados à cufta da Provincia,'

reclamando íempre a ifto o P. M. Simaõ. Comeflas men-
tiras aííim alienou os ânimos do Rey, & grandes, de San-
eio Ignacio, & os mudou, que a mefraa Companhia ima-
ginou fer acabada em Portugal.

'

5 Porem naõ faltarão Padres, que tirarão a el^Rey
eíle engano. Foraõ eftes o P, Franciíco Henriques, & o
P. Luís Gonçalves da Gamara. Logo aponta o Hiíloria-
doras rezoens, & verdades, com que desfizeraõ as accu-
faíToês do P.Miguel Gomes,& fe reílituio a Sani^o Ignacio Oria^d.

o bom nome, que efte mao filho queria efcurecerj nem ha^'^-^^<

porque eu aqui gaíle papel em as tresladar, no dito Autor
*^°'

fe podem ver. So quis de caminho referir iílro, porque fe

veja que alguns homens turbulentos foraõ,os que com fu-
ás defordensíizeraõ, quefoíTe mordida a innocencia do P.'

M. Simaõ, cuidando alguns zelozos,& fervQrofos,que elle

intervinha neílas perturbaçoens. ^

6 No livro decimo quarto diz, em como no anno àcLiLi^i:
mil quinhentos fincoenta, & quatro fora a Roma o P. Lu-^m-.
is Gonçalves da Gamara, pêra informar a San£lo Ignacio
do eftadoda Provincia. Qaeo P. M. Simaõ chamado do
meímo San6lo chegara também a Roma, & que fe queixa^
ra de ter íídocalumniado. Pareceo a Saníto Ignacio, pê-
ra de humaves cortar todas as caufas de perturbação pê-
ra o diante, naõ deíprezar as coufas paíTadas, determinou
certos Padres Profellbs por Juizes, os quais naõ ao modo
forenfe, mas religiofo tiraííèm fua devaça dos Autores
defta perturbação, deixando o Sando pêra íi sô o direito

decaftigar.

7 Aprovou o P! M. Simaõ os ditos Juizes, fizeraô

elles no cazo exa^a diligencia, & depois de encomendar
ifto a Deos, affirmaraõ com juramento, que parecia, que o
P. M. SimaÕeraacaufa das pertuubaçoens paíTadas. Ou-
vio o P. efta fentençacom grande modeília, & coma

O anef-
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njeínia fe lanhou aos pes de SanGo Ignacio, dizendo,

eítar aparelhado pêra tudo, o que delle fe fízeíTe. Ale»-

groufe muito o San^o Padre com tal modeftia, & fum-

iniíTaõ. Nenhuma outra coufa determinou contra elle,

fen aõ, que por fe tirar aiguma caufa a qualqxier nova per-

turbaçaõ, naõ \oltaíre o P. a Portugal Contentoufe, com

que o P. M. Simaõ conheceíTe o feu defeito, & de ter cora

aquelle modo de juizo dado íatisfaçaõ a todos aquelles, a

quem a diffiraulaçaõ poderia ferdanoía.

8 Porem ( continua a mefma Hiftoria ) o inimigo do

género humano naõ podia fofrer, que hum taõ fermofo

exemplo de obediencia,& humildade paíIaíTe aos vindou-

ros íem algum defar.Pareeeo entre Sonhos ao P.M. Simaõ,

^ elle claramente o dizia, que fobia por hum outeiro Ín-

greme; & como na fobida cofta airima5& afpera lhe faltafr

íem as forças, vira, que fe chegara a elle o P. Ignacio, o

qual o tomara aos hombros, & o levava com grande tra-

balho. Aífás fez crivei eíle fonho a paciência, & caridade

de Sanílo Ignacio bem exercitada peJlo P. M. Simaõ. -

9 De pois daquella fentença imaginando ,
quanto

perdia feu bom nome, fenaô voltaíTe a Portugal, fez todas

as diligencias, pêra alcançar hum Breve do Papa, pello

qual ficaíTe izento da obediência do Geral da Companhia,

& fe pudeíTe recolher a viver sô aíiem algum retiro de

Portugal. n TTn • 1 r
Atte aqui o modo com que elle H iltoriador refe-lO

reofucceíTo. Logo palTando de Hiftoriador a pregador

comeífa a fazer grandes, & por ventura efcufadas ponde-

i-açoens fobre o cazo, que eu tenho por taõ efcufado refe-

rir, como era efcufado o fazelas; fe elle do Breve tiveíTe as

legitimas noticias, livrarfehia deftalua pregação, & fe def-

faria nos elogios, que mereciahum aao taõ heroico,comQ

fez o P.M.Simaõ em rafgar o Breve, fem delle querer ufan

De pois de fazer a fua pregação, conta, em comoII

Sando Ignacio vigiou fobre feu amado companheiro, to-

mou todas as vias,& quebrara as lanças de Satanás com as

oraçoens, & facrificios aflim feus, cdmo dos outros. Que

chamara do campo Picenoao P. Bobadilha, & de Nápoles

ao P. Salmeiraõ, & com elles difpòs a coufa nefta forma:

que o P. M. Simaõ foíTe ajerufalem, çom^ono principio

dezejara , & alU começaífe a fundar hum Colkgio da

"Com-
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Cõpanhia, penique avia liceça. Deulhe cõpanheiro & di-
nheiro pêra a viagem, porem chegando o P. M. Simaõ a
Veneza, como lhe fobrevieííe huã doença, naõ pode cõti-
nuar a jornada. Aqui acaba o Hoftoriadorcom a narração
pertencente às coufas do P. M. Simaõ Rodrie;Lies.

Bem confí dera das eílas coufas fe deixa ver a ínno- líl 14.11

cencia do P. M. Simaõ. Quanto à fentença, que contra cJ,^„,

elle fe deu, sò dizia, que parecia ter culpa. De crer he, q
'^'''^'^'

feentendeíTe Sandolgnacio, avia nelle culpa, o naõ faria ií««/íe-

Provincial de Aragaõ. Devéo San£lo Ignacio conhecer tdfa-'
no filencio do P. M, Simaõ em naõ acodir por fi , aíTim a f*'''* '

^*

modeíHa, & humildade do Padre , como a innocencia da T/J^T-

cauía; & por ventura eíTe foi o motivo de o naõ penitenci- '^'^^^^<'-

ar. Pois o Saneio Padre o naõ deixou ficar por peniten-"^M«V
cia fora de Portugal, mas sò o fez , por fenaõ perturbare ^Oef"'

outra vez os fracos, & de pouco efpirito. £ naquelles te--''":^"""-

poseraõ as provincias da Companhia, como pátria de to -fufelZh

dos, por iíTo dos íogeitos dehúas eraõ mui facilmente mã- J77^X
dados pêra as outrasj fem aver niíTo reparo, Mrtpe.

15 Se o P. M. Simaõ a cazo depois do parecer de Sã- llm^T.
âo Ignacio, intentou voltar a Portugal, fallando humana- '^'"'' ^'^

mente merece íua defculpa; porque fendo tal peííoa , Mef-
tre, & ConfeíTor do Príncipe , & homem em Portugal de
grande opinião, claro he, que feubom nome fe expunha a
padecer algum defdouro. Se elle tal pertendeo,naõ foi por
meyo de Breves, pois o Breve paííòu na forma dita, feria

propondo como a regra o confente. Porem aíTáz moílrou
íua muita virtude, em fe acomodar finalmente ao querer
de San6lo Ignacio ,& cortar pello que diriaõ as gentes. O
certo he, que o Hiftoriador, que taõ meudo foi neíles,que
efcreveo por defeitos feus, bem pudera advertir, que o P.

M. Simaõ íendo taõ bem vifto dos Principes, 8z peíToas, c}

na Corte de Portugal podiaõ muito, nuca tratou de fe va-

ler dos feus patrocínios em ordem aos feus cómodos. Sen-
do aííim, queentaó naõ avia as prohibiçoes, que hoje te-

mos.

1 4 Eíla revolta foi naquelles tempos mui debatida,

&

ouve temores, de que a Companhia em Portugal, onde
mais avultava, fe queria governar fobre fi fem algúa de-

pendência do governo de Roma: porifloSanílo Ignacio

poz tanta vigilância, & cuidadoem atalhar qualquer prin-

O z cipio,
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cipio, donde pudeffe brotar eíla hydra , a qual mô podia

ter alento fem ruina da Companhia, cujo fundamento he a

uniaòem húa sò cabeça. Por tanto a culpa deílas pertur-

baçoensfoi dos diítrahidos; 6c o zelo de alguns Padres

graves imaginou, que nacia do fuperior o defmancho dos

fubditos, como muitas vezes experimentamos nas comu-

nidades, íerem fem culpa fua mordidos os Prelados por

caufa da culpa, que he toda dos fubditos.

15 He íem duvida, que a Companhia toda eílâ em
grandilíimas obrigaçoens ao P. M. Simaõ; nem íei, que

naquelles princípios deveíTem os feus adiantamentos tan-

to a outro algum Companheiro de San£lo Ignacio; mas tã-

bem he certo, que as fuás coufas devem bem pouco a al-

guns hiftoriadores da Companhia, porem pode o P. M.

Simaõ confolarfe com outro dos principais companheiros

de Sando Ignacio, & de quem o Sanâo diíle, que era dos

homens, a quem mais devia a Companhia, de quê a Hiílo-

ria Geral deixou em memoria alguma coufa bê efcufada,

& de que todos nos indignamos, quando a lemos. Nem
tudooqueandapellos cartórios he pêra as Hiftorias pu-

blicas, principalmente quando nenhuma utilidade refulta

da tal noticia,& sô íerve unicamente de defar ao fogeito,

de quem fe da. Dos defeitos naturais ninguém tem culpa,

os morais podem ter muitas defculpas, & nos homens de

virtudes excellentes de ordinário as tem, & he rezaõ, que

quem delles efcreve, aííim como diz, o que fe reprezenta

fer defeito , -aponte as rezoens, fe as ha, que defculpam a

quelle, que parece defacerto.

1 6 Sahio a dita Hiíloria a primeira ves a lus no anno

de mil féis centos, & quinze, em que eraõ vivos muitos

Padresgraves, &SanaosdeftaProvincia, que tinhaõ vi-

vido, & tratado com o P. M. Simaõ,& olhavaõ pêra elle,

como pe rahomem do Ceo;&fentiraó muito, como era

rezaõ, que fe imprimiíTem de tal homem femelhantes cou-

fas, quais efta Hiíloria refere: & fe fez papel, que tenho na

minha maõjem que fe raoíl:ra,deviaõ fer tiradas as tais.cou-

fas da Hiíloria, porque naó perdeíle o feu credito, pois

aílim como era pouco fegura,noque dizia do P.M. Simaõ,

de quem fe fabia o contrario, dava occaííaó, a fe cuidar,

teria pouca firmeza em outras coufts.

1 7 Quanto aos intentos taõ imperfeitos de alcançar

o Bre-
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o Breve, fica dito, o que em verdade pafíou; & fe a cazo
tivelTe acontecido, como a Hiftoria ocontajCoufabem
efcufada, & íem fruto era, efcrevelo, & aíloalhar imper-
fei^oens de hum dos primeiros pays da Companhia, que
como filhos honrados devíamos encobrir, & lançar fo-

bre ellas alguma capa, como nzeraô os San£los filhos de
Noé.

1 8 Quanto á froxidaõ, que taxa no P. M. Simaõ Ro-
drigues, fe o Hiíloriador pezara de vagar os exemplos,

que deu de fua inteireza, tal nota lhe naõ paíTaria por pen-

famento. Huma ves mandou defpedir a certos irmãos, por

fenaõ acomodarem a andar com as carretas, que ferviaõ

nas obras, que começavaÕ no Collegio de Coimbra, & di-

zerem, que dentro de caza fariaõ todo o ferviço, mas naõ
por fora, por fer coufa de grande afronta fua.

1 9 Em outra occaíiaõ mandou defpedir três Irmãos,

por mandarem cartas fora com grandes cautellas, & ref-

guardos dos fuperiores, dizendo o P. neíla fua carta: que
aíFim fe haõ de caftigar com pena taÕ grave os defeitos,

que impedem o bem publico, & daõ occafiaõ, a fefazere

das leis, corruptelas, & que a Companhia naÕ tem necef-

fidade de homens, que fe recataõ dos fuperiores. Ao P.

Luís Gonçalves da Camará, tirou de Reytor do Collegio

de Coimbra, & mandou fervir na cozinha, peraque deííê

taõ bom exemplo de humildade, como o dera de bom fu-

perior. Jâ a quelle valor inexplicável, & fanda fortaleza,

com que refiftio a el-Rey Dom Joaõ, quando procurou,

que fahiíTe da Companhia Dom Theotonio, quem nega-

ra, que denotou hum animo mais que de homem,^

20 O zelo de fe confervar puro, & inteiro o verda-

deiro efpi rito, que Deos communicou a Sando ígnacio,

era tal, que em huma das fuás cartas diz: jQue naõ importa-

va â Companhia fèr numerofa emfogeitos^ mas que lhe bafta-

vaõ quatro j (^ ainda humfô^ que tiveffe em (eu vigor o tal

efpiritOy & quando Deos permitijfe^faltarem todos^ que lhe

dava Deos animo-, pêra de novoplantar a Companhia em Ro^

ma, e^ em He/panha. Todas eftas faõ palavras do P. M.
Simaõ. Se eífas coufas faõ fer remiíTo, & froxo em fazer

obfervar a difciplina Religiofa, naõ fei, quem nefta maté-

ria feja forte, & confiante.

21 O certo he, que a forma, em que a dita Hiftoria

fal-
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falia em algumas partes da veneraval peíToa do P. M. Si-

mão, na5 fomente fera fempre aborrecida a todas as noíías

Provindas da Coroa de Portugal, das quais fe podeo P.iVL

Siraaó chamar fundador, mas também ás de Hefpanha,

nas quais elle teve tanta parte, que o P. Araoz, diz em hu-

macartafuadea^.. de Abril de 1549, Que nof]o Senhor

tinha tomado o P. M. SimaÕpor mmflvopera Hejpanha.

zz E porque eftas palavras naõ pareçaõ sò de cum-
primento, coufa certa he, que fez com el-Rey, que pêra a

Companhia entrar em Caftella, pediííe a Sando ígnacio,

mandaíle oP. Fabro, pêra ira companhando a Princeza a

Caftella, quando foi cazar com o Príncipe Dom Philippe.

Com eííe pretexto veyo a efte Reyno o P. Fabro, & deíle

Reyno fe partio pêra Valhadolid, onde eftava a Corte, alli

deu grandes exemplos, dando com iíTo principio as fun-

daçoens de Valhadolid.

25 Pêra a fundação doCoUegio de Gandia mandou
o mefmo P. M. Simaõ ao P. André de Oviedo com outros

do CoUegio de Coimbra; donde também mandou outros,

& o P. Villanova, pêra fe fundar CoUegio em Alcalâ. De-
pois ao P. Miraõ com outros afundar o CoUegio de Va-
lença, & o mefmo P.M. Simaõ foi mandado pôr em orde

a Provincia de Aragaõ.Também mandou ao P.Pedro Do-
menec fundador das cazas dos Meninos orfaõs neíle Rey-
no, pêra ajudar a promover o CoUegio de Barcellona em
Catalunha.

24 Quanto a outras Provindas, a que el-Rey Dom
Joaõ o terceiro fez grandes mercês. & acodio com feu pa-

trocínio em cazos apertados, tudo era meneado pello P.

M. Simaõ. Os exemplos de fua peíToa, quam raros foíTem,

fe deixa bem ver, do que neíta vida elcrevo. Os Padres

Diogo Laynes, & AíFonfo Salmeiraô companheiros tam-

bém de noífo San£to Padre Ignacio, eícrevendo de Tren-
to ao P.M. Simaõ no anno de 1 545, lhe daõ as graças Pel-

lo bom odor das virtudes, que dava em Portugal^ Aonde re-

jeitará fer Bifpo de Coimbra, & foi o primeiro dá Compa-
nhia, que deu de maÕ a dignidades.

25 Pêra que fe veja mais fua rara virtude,& a juíla re-

zaõ do noíTo íentimento, he de faber, que Deos lhe tinha

revelado eílas coufas da fua mudança pêra P^eynos eílra-

nhos. Quero aqui lançar com fuás palavras, o que teíle-

munhou
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Em oNovklado de Lisboa Lw.T,Cap.2À., in
;nunhou Dinis Pinto, de q^uem ao diante contaremos co-
mo nelle fe cumprio huma profecia do P. M. Simaõ.' Era
eík homem ainda da Companhia, de pois foi Juis dos Or-
fiions da Villa do Conde, era achaca4oj eftudava na Reíi»
dencia de fiõ Fins. o

z 6 i Mudandofe ( dis elle no feu telkmunho ) da quelte

mofteiropsra Coimbra oP. M.SimaS,metrotíxemi^go^^
pajfandopor efla Vil/a, recolhidoja noites peva repouzar em
hum apozento daSca^asde minha may^ como vendo çmefpivi4\
to tudo y o que depois Cuccedeo^ medfffe: IrmaÕ Dipis^ voffa
difpojiçaõ naõ he pêra a Companhia,foismuito enfermo^ <(s*,

7íaõ aveis defer curado daqui por diante comos mimoSy ^ re-*

médios de atte aqui, porque nu Companhia ha deaverhuma
grande mudança, <sr eu hei de ir a Roma^é' ia por effaspar-'

tes hei deeflar de vagar,vos cazareis fiefia villa^ ^nelUfa-^
reishumascazaSy ^ eu v/rei ter com vofio a ellas. Atte a-
qui as palavras de Dinis Pinto, abaixo veremos, como fe

cumprio àrifca tudo, o que antes de fucceder, diífe a eíle

homem.
^

.ui^c v

VeíTecomoDeostmha revelado a feu fervo toda27
a mudança, de que aíílma fallei, & fertdo tal fua virtude,

que merecia eftes,& outros favores do Ceo, fica mais cla-

ra fua innocencia. A carta de Dinis Pinto, em que refere o
fobredito, fe conferva no cartório de Coimbra, & a tenho
diante de mim, quando iftoefçrevo.

2 8 Também naÕ poílo deixar de advertir, que os do-
cumentos principais pêra à quella líiftoria, como fe diz

no prologo, & o tem Saquiuo na quarta parte livro quar?
to, numero vinte, & dous, íoraõ de certo Padre, a quem
na quarta congregação Geral da Companhia , os Padres
Portuguezes defviaraõ de fer eleito Geral da Companhia,
por certo achaque, que alli delle refere a Hiíloria. E po-
de fucceder, que quem tem rezoens pêra eílar menos af-

feiçoado a huma naçaõ, fe delia eícreve, naõ feja taõ apu-

rado no exame das coufas, como o fora, fenaõ concurref-

fem motivos de fentimento. Os valimentos do P. M. Si?

maÕ com el-Rey ílzeraõ emulação, & delia íe fegiyo ef-

creverenfe a Roma muitas coufas pouco cejrtas, & eftas

cartas, que deviaõ fer mais apalpadas deraôoccafíaô a

muitas.defatençoens defta Hiíloria a cerca do P.M.Simaõ.
lílo bafte neíla matéria, que julguei fer precizo, por

aco-

H>>\
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^codir,como bom filho pello credito de hú pay,a quem ta-

tás, & taô florentes Provindas da Companhia, & a mefma

Companhia toda eílà taõ obrigada, pello muito, que a

procurou plantar^^ adiantar.

,

29 Naõ nos confta o tempo, que o P. M. Simaõ Ro-
i4«^ri- driguÊsfê detev€ na Provinciá de Aragaõ, he certo que

Tpc'.' naõ foi muitojcomo te Orlandino.Em Itália fe deteve eíla

S£ ultima vesatte 6 aftno de mil quinhentos fefíenta, & qua-

s^^r^tro, no qual fe retiroua viver emHefpanha.O P. Saquino

na fegundà parte da hiíloria geral, livro quarto, numero

cento fetota, & hu tem, q o primeiro Provincial de Ara^

gaõ, fora o Padre Francifco Eílrada, o fegundo o P. Ba-

ptiíla Barma, o terceiro o P. António Cordezes, donde fe

ve, qué o P.Meíire Simaõ naõ chegou a exercitar o cargo,

ou foi fáôpouco tempo, que fe reputou como fenaõ foíTe.

Orlandino livro decimo quarto, numero fincoenta, & do-

ns,tem èftas palavras: ISJam tametfiperexiguo tempore Si-

mon Avagonia prafuerat^ mceam divifionem valdeprobarat

AraozmSyãdeumque Smonis difceffuadminijlratio mnverfa

yediemtynoluerattamen B.Pmer duarumprovincianm no-

7//^^ ^;K'//;í'|-a/. Acho huma cartía fua dada em Génova aos

três de Outubro de mil quinhentos feíTenta, & dous, que

he repofta a huma, em que' fe lhe efcreveo o Martyrio do

P, Gonçalo: da Silveira; da qual aqui quero apontar algiia

parte,por fignificar bem as invejas fan6las, que lhe teve. *

- ^o Affim^ diz o Padre, dèzejo que todos fèjamos apare-

/hados afazemos em-pedaçospor mjfo T>eos^ ^ que naõfija^

mos homens de mafíteigai ora km. Deos 7íos ajude, todos 720S.

havemos de achar diante í/í i)^<?5,Unufquifque referet, quie

geírit,fivebona, {iv^múilQuem for carregado de palha,

0charfehâfemgraÕ', ^ quemfor de manteiga^ derreterfeha

nofogo. Emfim a mrtilde ha de fer dura como huma penha, &
vaõfè ha de deixar romper compicons de vento, & de vaida-

de^<is* defenfahorias, çc^parvoiceSy & imaginaçoens.

3 1 Quando li as novas da morte defte homem ApoftoHcOy

fe em mimfora poder ir, cjt- acharme aofeufacrificio,fem dti-

vida creyo, que de boa vontade me embarcara (obre huma cor-

iiça-y &fènaõpêrafer participante de huma mortefemelhan^

te àjua^pois conheço, que naõfou digno delia ^ ao menos,pera

mefartar de chorar, <ar pêra fer como humElifeu^ ^mefi-^

ear COM a capa de Elias nas mãos.

52 Mas
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5 1 Mas eu achoinc com cts mioschás de nad^y velhy po-
dre^ mifera^ <úr mifevavcL Ora vede., que confihçaÕppjTo
ter

.,
os Filhos gozaÕ da patriciy 0* Cidade, ceie/liai^ Étpatçí'

manetexul, & peregríiiusinregíone tçnebfofa, ^iti uní-
bramortis. Citiiis cucurrit;, quia fortior me erat, fortíQç

me erat^ quia citius pervenit ad palmam* ^utodavia^aitíri

daquenaÕfeja tahirmeei co^íi hum bordãopouco apomo pe^^

regrinaífdo, atte que chegue a $antiag0y &poispaÍ0.vras mS
baftaõ pêra chegar a Santiago, deixalàfei, & pedirei aPeo^
hum hordaõ defê^efperança^ er paciência, que bem cumpre^

que a tenha
,
pois me vejo taô tonge da virtude de Dom

Gonçalo. J U T ! ,^l

5 5 Atte aqui parte da fua carta: do que neíles annos
fez em Itália, nada acho efcrito, sò que fe achou na elei4

çaõ do P. Diogo Laynes em Geral da Companhia, em
que avendo certa revolta, que refere a; Hiílori^ geral, o P.

M. Simaõ fe defviou delia. Tamhem,acho, que navegan-
do em huma gale pella coíla de Itália, juravaõ muito os

marinheiros, o Padre lhespedio,quenaõ jurairèm,aiílo

refponderaó, que também os Qerigos of^ziaõ. Entaõ lhes

fez eíle partido, que por cada juramento pagaíTe cada hum
delleshum vintém pêra certa obra pia, á' que elle pagaria

hum cruzado. Aceitarão com feita o partido, & o Padre
recolheo huma boa efmola pêra a obra pia, porque cm
quanto naó puzeraõ4)oa cautela íHbcefi,feni q€terer,cahia6

no que eftavaõ habituados; porem quiSv q Senlior, quse a

traça tiveííè bom eíFeito no cuidado^ que puzeraõ, ém fe

emendar^ & era muito pêra vçr, como em todo eíle tein«

po efpreitaraõ ão Padre,por ver feo colhiaõ em algum ju-»

ramento, pêra pagar o cruzada qb z-n^OKCAVoa. oobnsíii

54 Tomando a gale porto em huma fortaleza, o Pa-

dre faltandocm terra, fe retirou como pobre mendigo a

alimpar o veílido dosanimalejos, que cria o corpo huma-*

no. Èftando nefta função, deu final a fortaleza, a fe reco^:

Iher a ella toda agente, por fe virem chegaado- as galês dos

Turcos. Vioííe o P. em grande aperto, quando chegou, jâ

eílava fechada, & as chavesnamaõ do Capitão. Valeolhe

o fotocapitaõ, que era Português, ao qualcontando os

paíTageiros, em como o Padre era da mefma naçaõ^ negpn

ciou hum cefto, que lançou pendente de liura^ corida;'

& por huma janela da torre o méteo deniro neiki*

P Aííim

iXLUJ
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AíFim o livrou Deos de fer cativo dos Turcos?

'4 95 No anno de mil quinhentos íeírenta,& quatro paf-

íou a Hefpanha, naÕ fei fe nefta viagem, fe na outra, que

jâ de Roma tinha feito a Portugal, palTando pellos montes

Alpes em tempo, que tudo eftava cuberto de neve, per-

deo o caminhoj quando eftava nefta aflição apareceo allí

hum menino, que o guiou, & foitidopor AnjodoCeo,

porque depois de o por no caminho, de repente defa-

pareceo.

CAPITULO XXV.

Como o P. M. Simaõfe retirou ãsVrovincm deCaflella^

ni\de como alUpaJfou muitos annos. Volta a Portugal^ duas

coufas^ que no caminho lhe acontecerão» EJcufafe

. de Jer confejfor del-Reji.

.• '\
i : "

. - ^- * > '

'

-. -,

}^\T Endo pois que naõ podia fazer a viagem a Jeru-

. Y falem^ ficou alguns annos em Itália , depois fe

recolheo a Hefpanha. Viveo muitos annos no Collegio de

Murcia, fundado por Dom Eftevaõ de Almeida Portu-

guês de naçaõ, Biipo de Carthagena, & em outros das

Provincias de Caftella, fendo a todos hum vivo exemplo

de San£lidade. CometeolhebP. Geral feus poderes, pêra

em todos os negociqs de importância fe fazer, o que elle^

&i o P. António Araoz determinaíTem. Porem o Padre fe

euve femprecom tal retiro, & encolhimento, que sô ufoa

defte poder em alguns cazos particulares, que lhe enco-

niendou por rezoens eípeciais. ...^ ^ ; . ,o. : . i

~, 2 Hum fe acha efcrito, &foi, o litigio dos Reytores

de dous ÇoUegios, dizendo cada hum, que certa peça per-

tencia ao feu Collegio. Era de importância, & por iílo ma-

ior a fadiga dos litigantes. Efte negocio por vezes fe rc-

meteo a noíTo R. P. Geral, & fempre ouve replicas. Entaõ

foi encomendado ao P. M. Simaõ a ultima decifaô.

5 Depois de vifitar ambos os CoUegios, ouvir as re-

zoens dos Reytores, vendo a dificuldade, que havia em os

aquietar, levou a coufapor traça. Mudou os Reytores ca-

da hum pêra o Collegio do outro; & os mandou de novQ

ariezoar: porem elles com a mudança de governos, mu^
íca;.. daraõ
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daraõ de opinião, & ja cada hum acodia pello ColIe<rio,
ondeeraReytor, fazendo efcudo das rezoens, que antes
tinha por nenhumas. EntaÕ o Padre os convenceo de pou-
co conlbntes nos Teus pareceres, & depois deu a íentenci
pelia parte, que julgou ter mais firmes, & folidas rezoens.

4 Neíla quietação de vida particular eíleve o P. M.
Simaó muitos annos, como letal homem naÕ ouveíTe ne-
íle mundo. Finalmente avendo congregação geral no
annode 1575, em que foi eleito oP. Everardo Mercuria-
110, fe fizeraõ inftancias da Provincia, nos reílituiíle ao P.

M. Simaõ. Ordenou o Padre Everardo, que todos os da
Companhia, que eílavaõ em Províncias diverfas das fuás,
fe recolheíTem a ellas; porque nos primeiros tempos da
Conipanhia, como naõ avia gente feita em todas as Pro--

vincias, foi coílume , mandar os homens feitos de huns
K eynos a outros, pêra ir acodindo a tudo. Deftes em ef-

pecial eraõ muitos os de Hefpenha, que por força defta
difpofiçaõ fe recolherão às Provincias, a que pertenciaõ;
pois avendo ja homens feitos naturais de cada Reyno,eraõ
efcuzados eflrangeiros.

5 Poreftarezaó também veyo o P. M. Simaõ pêra
Portugal no anno de mil quinhentos fetenta, & três. Eíla-
vaenraõ em JESUS dei monte de Alcalâ, onde defpedin-
-dofe dos noílos ouve grandes íaudades, porque o amavaõ
muito. Fizeraõ muitas coplas, & verfos, em que declara-
.vaõ o feu fentimento. Chegando a Portugal lhe acontece-
rão duas coufas notáveis. A primeira navillado Conde
na Provincia de Entre Douro, & xMinho, chegou alli por
lhe ficar no caminho: perguntou por Diniz Pinto Juis dos
Orfaons,&ofoibufcarafua caza, ficou Diniz Pinto co-
mo aííòmbrado com a vifta do P. M. Simaõ, aquém paíla-
va de vinte annos, que naõ vira. A caufa deíle feu aííom-
bramento foi a feguinte. Sendo Dinis Pinto eíludante
Theologo da Companhia em Coimbra lhe profetizara três

coufas o P. M. Simaõ. A primeira, que ainda que era
Theologo, naõ avia de tomar eílado Eccleliaftico, &af-
fim foi, porque fe cazou, depois que por fuás infermida-
<ies, naõ podendo fervir de nada na Companhia, eftao ai-

liviou dos votos,& elle foi viver em ares naturais. A fegú-
da, que na villa do Conde avia de edificar humas cazas
novas, pêra nellas morar. A terceira, que elle iM. Simaõ

P * depo-

[UJJ-i



,,6 Imagem da Virtude

depois de muhos annos o avia de vizitar nas mefmas ca-

fas; ifto lhe diíle oP. levandoo por companheiro, quando

veio de faõ Fins como fica dito.
J

6 As duas primeiras fe cumprirão, & vivia o home

mui confolado, entendendo ferem as fuás coufas agrada-

veis a Deos, pois aííim antemão lhas tinha fignificado. So-

brevieraõ-lhe depois alguns defgoílos;& fabendo que o P.

M. Simaôeftavade aflento em Reynos eílranhos, tev e

o

fuccedido por ditos cafuais. Quando hum dia eílando

defpachando hum feito fobre a meza, porque era Juiz dos

Orfaons, ve entrar pella porta ao P. M. Simaõ, fica todo

fobrefâltado, occorrelhe o cumprimento da profecia, lan-

çaíeaospes do Padre, abraçao comgoílo inexplica^^el.

Depois contava Diniz Pinto muitas vezes o fuccedido co-

mo coufa admirável.

7 O fegundo acontecimento foi, quê àinftanciade

Dom lorge de Ataide Bifpo de Vifeu grande devoto do

P. M. Simaõ, foi a velo na fua cidade de Vifeu. Nefte ca-

minho, que fez com dous companheiros mais, paflou jun-

to a Vouzella pátria fua, onde vivia ainda huma fua Irmãa,

& tinha muitos parentes, que eraõ dos principais da terra.

Perfuadiraõ-no feus companheiros , que os foíTe confo-

lar, pois avia tantos annos eftavafora de Portugal: porem

o Padre, naô sô o naõ quis fazer, mas nem ainda mandar-

Ihe recado algum, avendofe com elles, como íe os naõ ti-

vera. Exemplo mui femelhante ao que nefta matéria nos

deyxouS.Francifco Xavier, quando indo pêra à índia

paíTou por Navarra, fem querer ir ver fuamay, por mais

que lho pedio o Embaixador.

8 Entrou finalmente no Collegio de Coimbra aos 24
de Setembro de 157^,onde foi recebido,como taõ San6lo,

& bom pay merecia. Em toda a Província ouve gofto in-

explicável, renovoufe o antigo amor, que lhe tinhaõ os

Senhores grandes. O mefmo Rey Dom Sebaftiaô, que jâ

reynava, lhe mandou dar as boas vindas, & o quis tomar

por feu cònfeíTor em lugar do P. Luis Gonçalves, que

eílava mui doente. Mãdoulhe pêra ifto fallar por Dom Jor-

ge de Almeyda Arcebifpo de Lisboa: mas o Padre fe ef-

cufou allegando fua idade, & indifpofiçoês: & muito ma-

is o fazia, pello que ellefentia do paço, & coftumava di-

zer: Que o paço encantava^ <^ que quandofe queria deixar^

mo erapoJ]ive\fazelQ, CA-
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CAPITULO XXVI.

Das virtudes do P. M. Simaõ.

.1 r; Oi oP. M. Simaõ Rodrigues homem de fingukr

r devaçaó em efpecial,quando rezava o Officio Di-

vino. Hum Padre, que com elle rezou muito tempo, no-

tou que quando no hymno do Advento: Verhum fupernú

prodiens, Chegava à quelle paflo, que nos hy mnos novos

fe emendou: Judexque cumpoji aderis.rimarijaãapeãom

&c. Se desfazia em lagrimas. Jâ afíima contei, o que lhe a

contecera junto a fonte de Sanaa Maria Magdalena na

Befidenciade faô Fins enlevandoíe todo na bellezada Se-

nhora, rezando no OíEcio Divino as palavras: Afttttt Re-

ginaa dextris tuis in veftitu deamato. Quando efte mef-

rno Padre, que com elle rezava difíe Miffa nova, o P. M.

Simaõ lhe diíTeeílas únicas palavras: Lemhrefe Padre da

conta, que ha de dar a Deos de taô alto eftado. Ifto que en-

comendava, confiderava elle muitas vezes; &eíl:aconíi-

deraçaõ, o fazia chorar.

2 Vendohumirmaó em Coimbra mui afligido com

doresdeeftamago,o levou ao feu cubiculo, & fazendoo

encoílar fobre a fua cama, elle com fuás mãos fez hum em-

pratto de certo unguento, & defcobrindo o peito do a-

chacado, fazendo o fmal da Cruz lhe pôs o empralto,&

logo fe lhe foraõ as dores.

,2 No refeitório, ainda quando vinha de longe, nao

confentia lhe fizeíTem particularidades,nem puzcíTem ave,

querendo, & confentindo fomente o comer ordmario, de

que ufava a communidade. Se lhe punhaõ diante algum

mimo, que pudelle fervir aos doentes, o mandava tirar, &
quelhodeflem.

4 Tendo algumas occafioens de difgoftos graves com

algumas peíToas, que lhos caufavaõ, diíTe a hum Padre:

Confe/[ovos, que nunca tive refahio algum, ou amarttudem

minha alma contra alguém. O eíFeito moílrava fer afíim,

porque de tal modo fervia, a os que o tmhaõ agravado, q

parecia ter delles recebido fí ngulares obíequios. ^
K Partindo de hum Collegio pêra outro^ quandoja
^ clta-

\Xíixà
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eílava na portaria, lhe lembrou, qoe por erquecimento íè

naõ defpidira decerto Padre, o qual em outro tempo cui-
dando, zelava o bem da Religião, tinha encontrado as
coufas do P. Simaõ Rodrigues; lego tornou a fobir as ef-

(Cadas, & o foi bulcar, & le deípedio delle. A outro, que
tivera fem.elhante zelo, eílando eníerm.0, aííiília o P.M. Si-
maõ com tais moftras de caridade, que bem moílrava, que
t) amava fmgularmentc em o Senhor, & que feu animo
eílava mui longe de ter lembranças do paííado.

6 Trabalhava de ter oração, & fazer fuás devaçoens
taõ encubertaraente, que ninguém opudcfíe fentir, nem
ver. Por vezes foi nellas achado com huma poílura, que
parecia, eílar mais no Ceo, que na terra. Sempre celebra-
va, ainda quando eílava enfermo, fe fe podia ter empe.
Coílumava dizer, que ja, que Noílo Senhor lhe tirara na
enfermidade, o poder ter oraçaõ, lhe deixara a coníola-
c;aõ da MiíTa, que era taõ grande, que ainda pêra o corpo
íhe fazia mais proveito

, que o mantimento corporal.

7 Dizia quando fazia algumas praticas
, que poílo,

que a Companhia era ordenada, pêra tratar com o próxi-
mo em ordem afua falvaçaõ, que com a gente de forafe
avia de tratar com grande' tento, & cautela, cirando a eíle
propofito o de Chrifto Qavete ah hominibm. Nas moleílias,

& perfeguiçoens, que teve, nunca fevio, que fahiíleda
quella fua paz, ou moftraíTe fmais exteriores de ter em
feu animo alguma defenquietaçaõ. Notoufe nelle, que naõ
avia coufa, com que abafaííe, porque a fuageneroíídade
nadava fobre todos os contraíles. Em feus valitnentos nu-
ca tratou de adiantar parentes, avendofe com elles, como
fe os naõ tivera. Nem huma sò palavra fallou por feu Ir-
mão o doutor Sebaftiaõ Rodrigues. As mercês, que rece-
teo del-Rey Dom Sebaíliaõ, todas foraõ no tempo, queo
P. eílava fora de Portugal Quando entrou em Portugal,
tem o P. Álvaro Lobo o fizera por terra, que paííara por
Fataunços meyá legoa de Vouzella, fem vifitar, may, &
parentes. Nem jamais a foi vifitar, fendo que fua pátria
diíla pouco mais de huma jornada do CoUegio de Coim-
bra, onde vinha tantas vezes da Corte. Por tanto a nobre
matrona o foi ver a Lisboa, onde as fidalgas lhe fizeraõ
muitas honras tendoa por ditoza, por fer may de tal filho.

8 Quando fe principiou o CoUegio de Coimbra, fez,

quç
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que os fundamentos foíTem muito maiores, que aquelles,

iobre os quais depois fe fundou, querendo foííè ainda ma-
ior, do que he, pêra nelle fe criarem muito mais fogeitos,

com os quais a Companhia fe augraentaíTe. Pergunran-

dolhe, porque mandava fazer as paredes dos cubiculos

taõ groíTasí* Refpondeo: Pêra que os Irmãos poffam darge-

midoSy^srfufpiros ao Ceo^fcjn ferejn ouvidos, • r.M

9 Tinha grande ódio a efcufas, dizendo,que homem,'
que fe efcuíava, era impoíTivel emendarfe, porque o amor
próprio dava tal cor a falta, que tendoa por falta, lhe naõ
parecia falta. Mandandolhe oP. Geral, que efcreveíTô a

vida de S. Ignacio, elle o tomou tanto a peitos, que por
muitas horas aturava a efcrever: dizendolhe alguns Pa-.

dres, porque fe matava tanto.^ Refpondia, que nas cou-
fas da obediência naõ fe avia de ter mimo, efpecialmente

na Companhia, cuja perfeição, toda confiília na obediên-

cia. Supponho que eíla vida era a Relação de que atras

tanto fallei, que efcreveo dos principies da Companhia,
nem acho noticia, que efcreveíTe o P. M. Simaõ alguma
outra vida de Sando Ignacio.

I o Era taõ dado à oraçaõ, que todos os dias gaftava

nella duas,«S;: três horas. De noite fempre tinha a candeá a-

ceza, pêra ver huma Cruz que diante de fi tinha:dizia, que
le acordando de noite, totalmente a naõ viííè, morreria,'

pella grande confolaçaõ, que lhe vinha de pôr nella os

olhos. Sò deixava de rezar o Officio Divino, quando o
nimio rigor da enfermidade â iíTo naõ dava lugar algum. ;

I I Era taõ inimigo de íj, que nenhum amor tinha a

eíl:a vida, a que outros andaõ taõ aferrados. Quando
eftava na doeça ultima tinha grãdiífimos dezéjos de mor-
rer, entre eftesdiíTe por graça a hum Irmaõ, quefoíTe buf-

car pêra elle a morte; cuftaííè, o que cuílaíTe, que a trou-

xeíle. Nacia efte dezejo de huã firme fegurança, que tinhi

de íe falvar, & deíla lhe parecia eílar tap íegufo, como o
pertendente de alguma mercê del-Rey, depois de ter na

maõ a portaria. Dizendolhe hum Padre,quefua Reveren-

cia naõ avia de morrer daquella doença, refpondeo, que a

morte naõ vinha dando brados, & que elle quando mor-

reíTe, nenhum efgar avia de fazer, fenaõ abrir a boca.

12 Coufa de quarto,& meyo antes da morte chamou

ao Irmaõ, que o fervia , & lhe diíle, que marina, Reípon-
deo

iXiJt-H
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deo o Irma5, que viíTe íua Rever êdiíTtaia naÕ foííe ima-

ginação-, refpondeo, que naõ.Dalli a meyo quarto tornou

a dizer o mefmo,& o Irmaõlhe deu a mefoia repofta: paf-

fando outro meyo quarto repetio, que morria, & dizen-

dolheô credo, deufua alma nas mãos de feu Criador, fem

fazer mais que abrir a boca com muita paz, & focego, co*

modiíTera.

11 GomfeusfupeTioresfeouvefempre com grande

humildade. ISiofim da Relação, que dos principios da

Companhia mandou a Saõ Francifco de Borja entaõ Ge-

ral, Goncluecom eftas palavras: Digo, que minha intenção

naõfoi ejcn^vef de ningíiem em particular^ fenaõ em geral

do progrejjv, ^ origemda companhia, érfeniflo, ou em algu-

ma outra cotifa procedi indifcretamente, <sr com pouca confi-

derafaõ, voffa paternidade cÕfiaprudência encubra minhai

faltas-,!(s* as emende, emande apenitencia,que ellas,a^ eu me-

recemos: Et ih omnibus exaltetur ille, a quo bona cunda

pracedunt, & qui omnia operatur in omnibus.

ircmiiíU. Quando ultimamente veyo pêra Portugal, traze-

do todos os poderes do P. Geral, pêra poder ufar de fupe-

rioridade hascafas, & Collegios, onde fe achaíTe, ou qui'

zeílè eftar, nuncq, por fua humildade, & modeftia quis ufaí

deljes; nem defcobrio eíles feus poderes, fenaõ a certo

propofi to fallandò com hum Padre. ,/iO-^

15Í Eètrando huma ves em o CòRegio de Coimbra^

quando era Provincial, depois de ter levado comer aos

prezas em huina caldeira de cobre, que levara, & trazia

asicbftâs, o fahiraõ os h'mãosa receber na portaria lança-

do em terra luas capas, pêra que paíTaíTe fobreellas a. imi^

taçaõ de Chrifto. Eftranhoulhes o Padre eíle esceílò, o

qual nacia tododo reipeito, que lhe tinhaõ.Na ultima do-í

ença, & poucos dias antes da morte declarou a hum Pa^

diiey o qtie, paíTara a cerca da Grúz, que tinha no peito, de

que abaixo fe dirá ^
porque achandofe^ quando oamorta-^

lhaíFem,naô fe cúidaíTe, que era coufa milagrofa. Por toda|

a vida, & era todas as òccafioens procurou moílrarefpiri-

to dehumildade. Nenhumas honras o entonaraô; & de

todas procurou fugirvp .-> (Zod'^"l^'í c»..!iL'ib í^í^l.. / o:àí sj ,^ .

i5 Por toda á vida fedelirriuitoàpeliitentià-deiejilsj

difciplinas; & cilicios, com o que muito fé attenuou. To-

dos os dias fazia alguma mortificação efpecial. per.gunta^

i.jij do
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do huma ves, qual fora a maior mortificação, què tivera
em lua vida.^ Reípondeo, que a primeira fora, naõ ir pêra
índia, & a fegunda andar no Paço fendo Meftre do Prínci-
pe. Era naturalmente aíFavel. Daqui tomarão occafiaõ al-
guns efcriptores eftrangeiros, pêra efcreverem delle com
menos fundamento, que eraremiíTo com os íubditos. urjj

1 7 O certo he, que elle fabia temperar o rigor com a
fuavidade, ufandoafeurempo, doque pedia a occafiaõ.'
Sendo neceíTario exercitava os fubditos em coufas diffi*

cultozas. Por culpas muito leves dava pezadas penitencia'
as, dizendo, que os Religiofos naõ aviaõ de eftranhar as
penitencias, pois naõ.vieraõ à Religião, pêra levar vida
folgada, '

'

'

' ':--;.
; ^

. ._ j

1 8 Facilmente íe inclinava a defpedir os inúteis dá
Companhia, dizendo, que o defpedir tinha a virtude da
fingria,que tira o fangue, mas da faude. Dizia, que o Relii
giofo da Companhia avia de fer de aço, pêra aturar o trart

balho. Explicavafe acrccentando, que naõ ferviaõ câ ho^
mens de manteiga, que com qualquer ar de tribulação fe
derretem; por íífo queria, que os Irmãos, ferviílem nos of-^

ficios mais humildes atte de carxeiro,.i&,QiUtros,fejmel|
Ihantes.

> ?'^'^-'-"'"'or:'r
.'^ -"-'-: ^s

19 Era taõ grande o refpeito junto com hum amor
filial, que todos lhe tinhaõ, que ainda os mais velhos efta-
vaõ diante delle, como íe foíTem meninos. De pouco ti-

nha entrado hum facerdote, que fora fe tratava com brio,

& aceyo no veftir, mandandoo peregrinar veftido com
certo trage, que as memorias antiga^ chamaõ pelote, &
por humildade o ufavam em fuás peregrinaçoens os nof-
fos, o noviço moftrou repugnância. Chamouo o P. Meftre
Simaõ, diílelhe fô eftas palavras: Cojno affim Padre meu^ o?*

imo vos lembrais de Chrifto deípldo por voffo amor? Ouvin-
do eftas palavras aflim íe rendeo logo, que lançado aos pes
do Padre lhe pedio perdaõ, &tomouo veftido, a que ti--

nha repugnância.

20 Seu zelo do bem das almas foi notoriamente gra-

de. Sabia muitas vezes a pe a pregar, & enlinar a doutrina
em huns, & outros lugares recolhendofe em os hofpitais,

& vivendo de efmolas. Teve nefta matéria tanto efpiri-

to, & fervor, que o P. Saquino com muita rezaõ diz, que w -

a elle principalmente fe deve o confervarfe nefte Reyno»Í72.*

Q. em

>
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«m os da Companhia o nome de Apoftolos, com que eíla

naçaÓ nos autorizou fempre . Promoveo muito a freque-

cia da comunhão pregando no território Tarvifiano em

Itália, em efpecial com hum cafo, que elle bem averiguou,

& pouco antes fuccedera no lugar Salzano. Indo hum Sa-

cerdote sò com hum menino levar o Viatico a hum enfer-

mo, paíTou por hum lugar,em que andava húa manada de

iumentos, os quais, como fe tiveíTem conhecimento, le di-

vidirão em duas fileiras, & puzeraõ de joelhos, ficou ató-

nito o Sacerdote, & foi paíTando , os jumentos fe levanta-

ía5,& em duas alas o foraõ feguindo athe a porta do efer-

mo , alli efperaraó athe fair o Sacerdote, & lançandolhes a

bençaÕ tornarão ao feu prado. Com efte prodígio defper-

tou Deos a frieza dos fieis , & com a ponderação delle in-

flamou muito aos povos o P. M. Simaõ. AlTim o refere

Orlandino nolivrofegádodafuaHiftoria. Todos osan-

nos athe fua morte renovou em dia da Aííumpfaõ da Se-

nhora fua profilTaô folemne, em lembrança das renovaço-

cns quecom os mais Padres fizera em Pariz antes de fe fú-

dar a Companhia. Finalmente elle foi no exercício de to-

das as virtudes varaô perfeitiírimo , & de elevado eípinto

de oraçaõ, & mortificação.

; CAPITULO XXVII.

í)e algum favores^ que Deos fezpor meyo do P. M. SimaÕy

0*coufas,quepredife,

I A Lgumas coufas obrou Deos por meyo defte feu
' /V grande fervo, com as quais manifeftou, quanto

p^^^r.. . lhe agradavaõ fuás oraçoens. O Padre Vicente

Rodrigues irmaô do venerável PadreJorge Rijo era mui-

to achacado, & fogeito a cruéis dores de cabeça, h izerao-

felhe em Coimbra todos os remédios , lem delles reíultar

algum proveito. Ordenarão os Médicos, queomandalse

aos ares pátrios. Era natural da Fonte da talha
)
unto a Sa-

cavém naõ longe de Lisboa, por ferem os ares os meímos,

foi mandado pêra a cafa de Sanao Antaõ o velho de Lis-

boa. ..,

2 Nem
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2 TSIem mudança de ares , nem repetição de Medici-
nas foraõ de algum proveito. Por tanto deraõ os Médi-
cos a cura por deíeíperada, caminhando o enfermo a gran-
de preíía pêra a morte. Neíle tempo chegou de Coimbra
o P. M. SimaÕ noíTo provincial. Depois de viíitar o San-
tiífimo, foi logo , como tinha de coílume, quando entra-
va de novo, viíitar os enfermos. Entrou a ver o Padre Vi-
cente , alegrouo , & abraçando-o lhe diíTe eílas palavras:

Confiai^ IrmaÕ^ que naò aveis de morrer de/Ia. Foraõ as pa-
lavras de tanta eííicacia, que logo ficou faõ, fem achaque,
& fem dor, & fe levantou. O cafo foi tido, & havido por
prodigiofo, & como tal fe efcreveo a Roma. Orlandino o
refere no livro oitavo da Hiíloria Geral,numero oitenta.

Alli mefmo conta o feguinte, que naõ he de menos admi-
ração.

^ No anno de 1 548. deu em Coimbra hum prioriz ao
Padre Gonçalo da Silveyra. Ouve defcuído em íe defco-
brir a tempo, & foi também pouco nos Médicos o conhe-
cimento da doença. Quando fe lhe acodio, ja o mal fe ti-

nha apoderado em forma, que fendo chamado o Doutor
Thomàs Rodrigues Lente de Prima de Medicina , adver-
tio ao P. M. Simaõ,que mandaíTe aquella noite vigiar o en-
fernlo, porque naõ podia chegar ao outro dia. Efte defen-
gano penetrou com dor a todos, por fer o Padre Gonçalo
por todas as rezoens os olhos doCoUegio. Ainda que a
magoa cuílou a todos, mais atraveíTou o coração do P. MJ
SimaÕ Rodrigues. A noite le lhe foi toda fazendo oraçaó
pello enfermo. Foraõ-no alentando com fomentaçoens,'

6c fubftancias.

4 Chegou a menhaa, eftando o P. M. Simaõ no cubí-

culo do enfermo lhe diíTe: Irmaõ Gonçalo^ tende bom ani-

moy que eu vou dizer Míjfa por vojfafaude. Eftando o Pa-
dre dizendo Miíla de repete fe alvoraçou o enfermo ja de-

plorado. DiíTe em prefença do Padre Reytor, & maiscir-

cunftantes: Meu Senhor JESUS , eu eflou/àÕ. o P. M. Si-

maõ me alcançou a vida. Fez a novidade em todos grande

abalo, comeífaraõ a concorrer. Acabada a Miíía chegou o
P. M. Simaõ , diíTelhe o enfermo : Eu ejlou/àõ^ sò mefaU
ta a licença de vojfa Reverencia, pêra me levantar, Diflimu-

lando o Padre , lhe naõ confentio, que fe levantafle. Foi

eíla faude taõ inopinada, que temendo muitos naõ foíTe

Q^f como
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como a chama grande, que dà a candea, quando efíà pêra

efpirar , mandarão chamar o fobredito Medico, o qual to-

mando o pulfo, diííe eftava faõ , & que a faude fora fobre-

natural.Cõ efte defengano ficarão certificados , íer a faude

effeito das oraçoens do P. M. Simaõ. Por fucceder iíloem

dia de S. Sylveftre,ufou o Padre Gonçalo por algum tem-

po do nome de Sylveftre em lugar do feu. Segundo íe di-

zia, todos os annos ao diante no dia do San£lo acodia ao

Padre Gonçalo alguma febre, como deípertador do be-

neficio recebido naquelle dia.

5 Também foi maravilhofo o fuccedido com o Padre

Ignacio de Azevedo no tempo, em que eftudava Philofo-

phianaRefidencia deSaõFins. Ao eftudoacrefcentãva

exceífiva mortificação, com a qual vifi velmente fe attenu-

ou, & enfraqueceo por extremo. IndooP.M. Simaõ a

Saõ Fins, vendoao Padre Azevedo taô desfigurado,& de-

bihtado, lhe difle : Irmaô^ engordai, O- tomaiforças pêra o

divino ferviIJo. Foicoufa, que todos notarão porrar,a,que

dentro de muito poucos dias tomou carneSj& cores;o que

tudo fe atribuio à virtude do P. M. Simaõ.

6 Eftes fucceíTos íoraõ em vida do Padre , os feguin-

tes depois de fua morte. O Padre VittoLinerdanofia

Companhia de naçaõ Alemaõ vindo em peregrinação a

Santiago de Galiza no anno de i585.efteve nacafa de S.

Roque. Quando fe ouve de partir ,
pedio hum bordaõ,

porque havia de ir a pé. Por lhe fazerem favor, lhe deraõ

hum, que fora do P. M. Simaõ , o qual por eftacaufaeíli-

mou com efpecialidade.

7 Chegandoà Villa de Aveiro fehofpedou em huma

eftalagem, onde eílava enfermo hum menino ja defconfía-

do dos Médicos. Pedirão ao Padre lhe rezaíTe o Evange-

lho. Pondo nelle o menino os olhos fe alvoraçou. Cõ me-

neos, choro, maõfmhas, & acenos pedia o bordaõ, que o

Padretinha. Rogoulheamay ,que lho krgaíle. Aííím o

fez, dizendo,que fora de hum Padre de muita virtude. A-

braçoufe o menino com elle , &beijouo. Eis^quede re-

pente omenino feacha faõ , & à vifta dos prezentes fe le-

vantou dando faltos pella cafa. Dalli por diante naõ quiz

mais o Padre ufar^o bordaõ. Mette-o em huma bainha de

pano, & o levava pendente do hombro. Neíla forma en-

trou no CoUegio de Braga contando o fuccedido,& a cau-

^ í. fade
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fa de cílimar tanto o feu bordaÕ , que levou configo pêra
Alemanha.

8 Entre os confeííados do P.M. Simaõ foi hfl, o qual

fe efquecco da doutrina,& fandlos avifos do Padre em for-

ma, que de nada vivia mais defcuidado , que de fua faK a-

çaõ. Sendo ja velho no íeu defcuido, & na idade , lhe ap-

pareceo entre fonhos o P. M. Simaõ , & com palavras le-

veras lhe eílranhou o letargo, em que vivia. Intimoulhe,

fe confeíIaíTe, pois havia trinta annos, o naô fizera. Acor-
dou aíTuílado, & fez nelle o avifo tal impreíTaõ, que em-
niendou o feu defcuido.

9 Em muitas occafioens fe vio, como Deoslhecom-
municava coufas futuras,& occultas. Ja diíTe, como tive-

ra revelaíTaõ da tormenta, com que Deos o provou,& co-

mo acontecerão as coufas, que muitos annos antes predif-

fe a Diniz Pinto ; todas moftrou o eíFeito ferem dittas cõ
efpirito fuperior. Indo por Lisboa com feu companheiro
fe chegou ao faudar hum menino fidalgo da primeira no-
brefa. Pondo nelle os olhos diíTe pêra o companheiro: ve-

des eíle menino.^ entrará na Companhia,nella fera hu per-

turbador. Nem a idade, nem a Índole tais coufas indica-

vaõ. Entrou na Companhia, nella viveo annos, femroim
fama.Porê fempre caufou temor o ditto do P. M. SimaÕ,o
qual plenamente fe cumprio quarenta annos depois, que o
proferio. Fez tais obras, & perturbaçoens na Companhia,
que fó íè aquietarão fendo elle defpedido. Fora fahio em
tais exorbitâncias, que foi precifo taparlhe a bocca, & re-

frear fua demafia, pormeyo de juíliça, & por eíla via aco-

dir pello bom nome da Companhia
,
que elle procurava

infamar.

1 o Poucos dias atites de morrer, entrarão a lhe tomar

a bençaõ três Noviços, que hiaõ peregrinar,diírelhes: Ide,

O- vifide com Deos^ que euja no Ceo vos hei de eJperar.Efpcv-

tando mais a voz reptúo: Adverti, no que vos digo: No Ceo,

IrmaoSyVos hei de efperar. Quando já fe apartavaõ, tornou

a dizer as mefmas palavras, & acrefcentou : Vede la, naõ

mefalteis. Foi tal o modo, com que diíle huma, & ontra

vez eílas palavras, que os prezentes temerão algum infor-

túnio. O cafo foi, que delles hum naô perfeverou na Cõ-
panhiaj& feentédeo, que à difgraça deííefe dirigira o mo-

do de fâllar do Padre.

O1

1
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II O Sanílo varaô Jofeph de Anchieta tendo em feu

noviciado rendidas as coílas, encobria efta lefaõ, & andar

va muito defconíolado, imaginando podia por efta caufa

fer defpedido. Penetrou o P. M. Simaõ com luz fuperior,

o que paliava em o Noviço,& podo nelle os olhos lhe dif-

fe eftas palavras: Filho ^ofeph^ deixai ejfe cuidado , com que

mídais, porque Deos vos naõ quer com maisfaude. Com ef-

tas palavras focegou, entendendo ,
que Deos defcobrira

tudo a feu fuperior. -

CAPITULO XXVÍIÍ.

Ultima enfermidade doP.M. Simaõ Rodrigues , exemplos^ q
nelladeUy^fuafanãa morte,

1 'Kl O Janeiro de 1576. ouve Congregação Provin-

•l-^ ciai na cafa de S. Roque. Nella fe achou o P. M.

Simaõ. Poreftremo fe alegrou vendo com feus olhos,que

homens taô fandos , & doutos recebera na Companhia.

Naõ foi menor o gollo de todos, pello terem diante de fe-

us olhos. Os últimos annos, que viveo cm Portugal, de-

pois que veyo de Caílella, viíitou todos os Collegios de

efpaçõ, confolando a todos com fuás palavras, & exem-

plos.

2 Finalmente fe recolheo na cafa profeífa de S. Ro-

que. AUi lhe fobreveyo huma febre lenta, que por efpaço

dehum anno o foi gaitando , & confumindo, fem lhe dei-

xar lugar a ter algum alivio. Andava ja muito attenuado

com as penitencias, que nelle, como fica ditto , foraó íèm-

pre continuas, & rigorofas. Com a febre aííim fe confu-

mio, que naõ parecia ter mais, que oíTos , & pelle. Neíle

tempo, quando ohaviaõde mudar dehúa pêra outra par-

te , coftumava dizer: Mudai, pêra onde quizerdes, effe coftal

de terra,

5 AíTmi dcffeito , & reduzido a huma oífada, viveo

perto de três mezes com efpanto dos iMedicos,que naõ en-

tendiaõ, como podia viver. Sua paciência era tal , que

o explicala naõ cabe em palavras. Era pratica ordinária

dos Médicos, ôí enfermeiros, que nunca viraó tal mode-
ração
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nçaõ de palavras, nem tal fofriméto entre anciãs taõ agu-^
das. Ardia em ferventiííimos dezejos de ver a Deos & à
Virgem Senhora, de quem fora devotiíTimOja Sando Igna-
cio, & mais Padres, com quem fundara a Còmpanhia.Re-
petia frequentemente o de David: Heii mihiquia imola-
tus meusprolongatus eftl outras vezes dizia: Grande bem he^
Senhor meu^ tergrandefede de vos , o^ com ella bebery beber
beber.femja maisfartar. Alguns mezes antes de fallecer*

rogou a hum Padre feu amigo, que logo
, que os Médicos

tiveíTem qualquer defconííança defua vida, o avizaííè,
porque nifto lhe dava o maior goílo. j.í.;.íj:>;í .

4 Dandolhe o Padre a feu tempo a nova '] Ide como os
Médicos diziaõ , avifínharfe o tempo de fe defpedir deíla
vida. Perguntou, fe havia de fer logo? Refpondeolhe,
dizerem, que duraria por todo o difcurfo da prezetclua.
Moftrou fentimento de tanta demora, dizendo a Deos ef-.

tas palavras: Bafta^Senhor^ que ainda eide eflar tanto tempoi
fim vos ver. Vinde,Senhor,vinde, Deos de minha aJmay vinde*;.

<(sr naÕ queirais tardar bom 'JESU.

5 Nos últimos dias de*vida diíTe, que teria grande c6-
lolaçaõ de eftar sò, fem eílorvo das continuas vifitas dos
Padres,& Irmaõs,que fe lhe naõ tiravaõ do cubiculo. To-
dos eíles dias gaftou em çoUoquios com Deos, Chorava
de ternura, & devaçaõ abrazandofe todoem dezejos div
gloria. Como lhe diíTeífem os Padres

, que attendendo a
íba fraqueza deixaíTe de fallar , & tomaíTe defcanfo. Ref-.

pondeo, que o feu alivio era com Deos,porque sò aefte ti^

nha por defcanfo, &sò a eíle dezejava.

6 O que a todos admirou muito , foi, que fendo taô;

comprida, & de tal qualidade a doença, fempre guardou
o rigor, que guardara por toda a vida, de fempre dormir
veílidò, tirando fomente a roupeta. A qual íeveridade, &
rigor, naõ fe pode negar , fer coufa muito eftranha , & per
nitencia exceíTiva. Pedio ao Padre Doutor Jorge Serraó
Prepofito da cafa , lhe mandaífe tirar do cubiculo tudo>
quanto nelle ouveíTe das pobres alfayas, que tem qualquer
pobre Religiofo, dizendo,queria morrer defpido de tudo,
como Saô Francifco. Logo fe lhe deu eíla coníolaçaõ.

7 Pedindolhe alguns Padres , & Irmaôs algumas das
coufas, que lhe tinhaõ fervido,pera fua confolaçaô, refpÕ-^

deo: Padres^ ^ Irmãos, eu naõ tenho nada msUyO de que

iifeiy

sm
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íifei, tudo me tinha empreftado a Religião, & ahifica, iffo, |
querem , pe^aõ ao Padre Prepo/tto/eu fuperior, <y meu.

8 A feu tempo pedio o San6lo Viatico, tendo-oms

inaõs o Sacerdote, diíTe o enfermo: Difohe, Do?mne ,ju~

gumcaptivitatis mea\ complaceat tibi^domine.uteruasme,

feftina,domme^é'defcende^<s' libera me. Defatai, Senhor,o

jugo do meu cativeiro, livraime, Senhor,apreíraivos, li-

bertaime. Avendo recebido entre muitas lagrimas o San-

ao Viatico, pedio depois a San£ta-Unçaõ. Recebeo-a

indo elle refpondêdo ao Sacerdote;por quanto fempre c5-

fervou íeu perfeito juizo, como de ordinário acontece aos

tificos.

9 Poucas horas antes de acabar, pedio ao Padre Pre-^

pofito, lhe mandaíTe vir todos os Padres, & Irmãos da ca-

fa , aue pois eílava de caminho, fe queria defpedir delles.

Encheoííèofanao velho de alegria, vendo diante de íi tã-

tos fervos deDeos, & taõ acrefcentada a Companhia,com

tantos filhos, que elle gerara em Chriílo. De todos, & de

cada-hum em particular fe foidefpedindo. Lançoulhes lua

bençaõ, todos a tomarão, como de payamorofo. Pedin-

dolhe licença, lhe beijarão todos a maõ, fendo o primeiro

G Padre Prepofito, aquém fendo muito moço recebera na

eompanhia. Eftafunçaô fe fez com aquella ternura, que

elk deli eftà dizendo.
'

í ia í' Encomendoulhes fobre tudo tivefsê grande amor

à Companhia, onde Deos os trouxera. Depois tornando

a ficar com menos gente no cubiculo,tornou aos coftuma-

dos coUoquios. Chegando às duas horas depois da meya

noite , olhando pêra os prezentes, dilTe, que morria. Ten-

do na bocca o Santiííimo nome de JESUS fem outro algu

movimento, entregou feu efpirito nas maõs de Deos em a

cafade S. Roque de Lisboa aos quinze de Julho de 1579.

Acodiraõ os Padres,& Irmaõs,a lhe beijar a maõ,& tomar

alguma reliquia. Defcobriraõ no peito huma cruz
, q nos

principios de fua converfaõ tinha aberto com ferro, pêra

fe marcar por efcravo de Chrifto Crucificado. Viofe, que

a hafte tinha hum palmo de cõprimento, & a hafte, que a-^

travelTava, era de meyo palmo, a largura de ambas era de

hum dedo. Os que eílavaó prezentes a beijarão por fua

devaçaõ. '

i^r Namefmahora,emquefalleceo,feviofobreaca-
^

'
' fide
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fa de SaÕ Roque huma fermofaluz. A peíToa, que da Ci-
dade a vio, ficou palmada, fem faber, que coufa foíTe.Pel-
la menhãa foi á cafa,contou,o que vira, & as horas da noi-
te, apontou a parte do telhado , fobre que eílava. Achou-
fe fer o cubiculo do Padre, & na hora, em q efpiroa Que-
rendo o Ceo com aquella luz fignificar a gloria deíla ditofa
alma.

1 2 As exéquias fe lhe fizeraõ mais com lagríinas dos
olhos, que com vozes. Alem dos noíTos Religiofosaco di-
rão outros muitos de diverias Religioens. Acharaõfe pre-
zenres tresBifpos, Dom Jorge de Ataide Capellaõ mor
muito feu amigo , eíle ajudou a rezar o officio com os Pa-
dres. António Telles Bifpo de Lamego, & hum Bifpo de
Parma, que fe achava em Lisboa, & conhecera ao Padre
em Itália.

1 5 Seu corpo foi depofitado na capella mor defronte
do SaníSliíTimo das grades da Comunhão pêra dentro,jun-
to dos degraos do altar mòr. Sentio muito fua morte o
Arcebifpo de Évora Dom Theotonio de Bragança, pord
o amava como a pay , depois que o recebera na Compa-
nhia.Pedio liceça a noíío R.Padre Geral Cláudio, pêra or-
nar com grandes mármores , & epitaphios fua fepultura.
Quando chegou a licença, era ja morto o Arcebifpo. Pel-
la grande devoção, que lhe teve , dedicou as cartas do Ja-
pão, que fez imprimir , a S. Francifco Xavier

, que ainda
naõ era canonizado, & ao P. M. Simaô.

Í4. Andando annosfe tirarão os oflbsdaquella fepul-
tura

, meteraõfe em húa pequena caixa de mármore qua-
drado, & fe puzeraõ na parede da Igreja no cruzeiro junta
à porta, que íahe da via da Sancriília com feu letreiro: Ef-
te mármore razo no anno de 1705. mandou acompanhar
o Padre Prepoíito Miguel Dias com hum fermofo tarjaõ
de mármore finillimo luftrado , & fe emmendou o letrei-
ro, que por erro tinha fer fua morte aos quatorze. Dizaf-
fim: 0£a P. M. Siínonis Rodericipia recordaíioms, quipro-^

vijjciam hanc Lujhanamfundavit^ primus in ea ProvincialiSy

unusenovem B. P. N, Ignatijfociis, Obiiíinhac domo 1^.
Julij^anno 1579. -

15 Foi o P. M. SimaÕ Rodrigues, quanto ao corpo
dotado de todas aquellas perfeiçoens exteriores , de que
os homens fe prezaõ. A eftatura proporciQnada, o aípeda

R vene-
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venetavel, & eòmpoílo, os olhos grandes, a cor branca,to-

da a correfpondencia de membros, &geíl:os taõ cabais,

quanto fe podiaõ dezejar. Fazia feu grave afpefto venera-

ção , em quem nelle punha os olhos.

16 A vida do P.M.Simaô Rodrigues efcrevemEufe-

bio nos varoens illuftres, & a recolheo em parte de Orla-

dino ,
poriíTo o feguio, no que menos ajuíladamente efcre-

^éo do P. M. Simaô. O Padre Saquino na quarta parte da

Hiftoria geral da Cõpanhia. O Padre Balthezar Telles na

fuaChronica mifturãdoa c5 os mais fucceflbs da Provinda.

O Padre Álvaro Lobo na Hiftoria manufcripta. Deftes

Autores,& outros documetosantiguos dos noíTos Cartó-

rios de Coimbra, & Évora fe ordenou efta vida maisco-

piofa, que todas as mais,q delle andaó impreíTas. Advirto,

que algumas coufas fe acharão aqui encontradas ao Padre

Balthezar Telles, como dosannos , que efteve em Hefpa-

nha, que naó foraõ tantos como diz, Sc confta , o que di-

go da Hiftoria de Saquino, que o tem com documentos

certos.

EmLif-
iaa aos 4
de Abril

de 1 íp.

GAP I TU L O XXIX.

Vida do Padre Gonçalo de Medeyros. Sua converfaõ a Deos,

entra na Companhia. Algumas defuás virtudes,

I /^ Padre Gonçalo de Medeyros, que foi o primeiro;

^^ que em Portugal entrou na Companhia: era na-

tural da VillaMezamfrio na provincia de Trasosmontes,

& no Biípado do Porto. Tinha hum irmaõ chamado Frã-

cifco de Medeyros efcrivaõ da cafa da India,homê de mui-

tos preftimos , & grande intelligencia no meneo da fazen-

da Real. Por feus bons ferviços el-Rey lhe fez mercê, de

meter a feu irmaõ Gõçalo de Medeyros em o numero,dos

que à cufta da fua Real fazenda eftudavaõ em Pariz.

2 Naquella Univerfidade fe achou a tempo, que Sã-

fíolgnacio com feus cõpanheiros alli davaõ notáveis exe-

plos, & eraõ afíbmbro geral de toda a Corte de Pariz Lo-

go entaó fentio impulfos de deixar o mundo, & em eíFeito

íe abraçou com huma vida mais ajuftada; a caufa foi huma

coufa ordinária, que era huma pregação ouvira. Diííeo

Pré-
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Prcgador,que aíFim como as aves feiíaõ põem na mefa dei-

Rey fenaõ mortas, depenadas, & aíladas, aíTim também os
homens, que quizeííem contentar a Deos, aviaõ de morti-
ficar léus corpos, & feus apetites.

^ Com eíla femelhança entrou tanto em íi, que deter-

minou mudar de eílilo. Cingiofe com afpero cilicio, &
começou a fazer vida mortificada, & dequem de veras fe

chegava a Deos. Muitos jejuns, difciplinas rígorofas, &
outras aufteridades, de que fe aproveitaõ os homens de
Deos, pêra domar, & ter fogeito o corpo. Em o noílo

eíludante fuccedia, ferem eftas coufas, como óleo no fogo,

porque as tentaçoens da carne o afligiaõ, & perfeguiaó

terrivelmente, & fenaÕ podia, nem fabia dar a coníelho

com lida taõ importuna.

4 Chegou a tanto defamparo, como elle imaginava,

que quaíi defconfiou de fua falvaçaõ. Eftandoem ora-

ção lidando com eílas anfías, que eraõ pêra elle anilas de
morte, lhe apareceo hum Anjo, que com fua vifta muito
o confolou, & lhe diífe da parte de Deos eílas palavras em
latim: Confide^tufahus eris. Logo defapareceo, & jun-

tamente fe abonançou toda a tempeftade, em que lhe pa-

recia fazer naufrágio. ^ '

5 No fim dos feus eíludos voltou a Portugal, conti-

nuando na vida melhorada, que abraçara em Paris. No
anno de mil quinhentos, & quarenta chegarão a Lisboa S.

Francifco Xavier, & oP. Meílre Simaõ Rodrigues. Na-
quella corte fizeraõ ambos grande comoção com fua vida,

& doutrina. Lembravafe Gonçalo de Medeiros do bom
exemplo, que os mefmos Padres tinhaõ dado em Paris.

Perfuadiofe, que Deos o chamava:pello mefmo caminho,
por onde aquellesdous Padres caminhavaô. Tratou-os,
& pedio com fervor, o aceitaíTem em fua companhia. Ve-
do elles, quam bem fundado eílavaeílefeudezejo, oad-
mittiraõ na Companhia. Naõ fabemos o dia, nem o mes,

que o anno foi o de 1540, no Setembro do qual confir-

mou o Papa a noíTa Companhia.
6 Nefte tempo moravaõ os dous Padres no Hofpital

de todos os San6los de Lisboa, & alli podemos dizer co-

meííou, & teve feu Noviciado o P. Gonçalo de Medeiros:

Sendo feu Meftre aííim ò gloriofo Padre Saõ Francifco

Xavier, como o P. Meílre Simaõ. No teínpo do inverno,

R z fe
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fe retirou el-Rey Dom joaÕ o Terceiro a villa de Almey-

rim de fronte de Sandarem. Levou configo aos Padres

Saõ Francifco Xavier, P. Meftre Simaõ, Padre Paulo Ca-

merte, & ao Padre Gonçalo de Medeyros, que tinhaò re-

cebido em Lisboa. Hiaõalli todos os diasa dizer MiíTa a

huma ermida da invocação de Saõ Roque. Ascazas, em

que el-Rey entaõ os mandou hofpedar, eraõ junto àfua

horta; & depois el-Rey Dom Sebaftiaõ as mandou aco-

modar melhor, pêra nellas fe hofpedarem os Padres, que

porrezaõ de fuás occupaçoensfeguiaõ a Corte.

7 Alli faziaõ os mefmos exercícios de ajudar aos pró-

ximos, que em Lisboa. Em Abril de i54i,deuà velape-

: ra o Oriente Saõ Francifco Xavier, ficou em Lisboa o P.

Meílre Simaõ Rodrigues, & o P. Gonçalo de Medeyros.

Atte efte tempo era a fua habitaííaõ no Hofpital.Do Hof-

pital em fmco de Janeiro do anno de mil quinhentos qua-

renta, & dous paflaraõ a morar na cafa de Sanfío Antaõ o

velho, que foi a primeira, que teve em Portugal a Compa-

nhia, & hoje he dos Padres de Sando Agoítinho.

8 Foi o P. Gonçalo de Medeyros homem de fingular

virtude, & bom Letrado, & taõinfigneTheologo,&af-

feiçoado à doutrina de Sanâo Thomas, que íabia como de

cor as fuás partes da fuma theologica. Logo, que o P. M.

Simaõ ouve de fe partir, a fundar o CoUegio de Coimbra,

que foi em Junho do mefmo anno de 1542 deixou o go-

verno da cafa de Sando Antaõ ao P. Gonçalo de Medey-

ros. Aíhm mefmo indo o P. Meftre Simaõ depois a Ro-

ma, o deyxou por Viceprovincial.

9 Fazia todos os noíTos minifterios com edificação.'

Era homem de muito trato com Deos. A maior parte da

noite fe lhe pafíàva em oraçaõ. De dia aflim tinha diftri-

buido o íeu tempo,que eftava de ordinário quatro,& finco

horas em oraçaõ mental. Defta muita continuação veyo a

padecer grandes dores de cabeíTa, & foi neceííario, que

neíla matéria o moderaíTem os fuperiores. Das coufas efpi-

rituais teve tanta noticia, & fciencia, que era confultado

ainda de muita gente principal: reparavafe muito, que cò

poucas palavras refolvia grandes queíloens.

10 Amou fempre as folidas virtudes, dizendo que o

mais eraõ huns como fervores de panela, que cila ao fogo,

que logo efcuma, & levanta fervura, mas em lhe faltando

a quen-

m^-' .^^
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a quentura dehuma devaçaõ fenfivel,logo fc esfria,& tor-

na, ao que feucra, &de fitinha. O leu principal exerci-

cio foi alfiftir ao confeíTionario, em que era incanfavel, &
em que fazia nas almas grandes frutos: porque teve pêra

efte fanao miniílerio fingular modo ,aííabilidade, & con-

felho.

1 1 Madrugava muito pêra rezar, & ter oraçaõ, & em

rompendo a menhã fe punha no confeíTionario, a ouvir,

quantos íe chegavaõ a elle. Pellas onze horas dizia a fua

Miífa,& dava a comunhão. Depois, que ao jantar tomava

fua refeição, rezava fuás horas; & tanto, quede tarde fe

abria a igreja, íe tornava ao confeííionario, onde aíTiília

atte .horas de fe fechar a porta.

I z Se a cafo na Igreja faltavaõ penitentes, deyxavafe

eílar alTentado no confeíTionario efperando por elles, E

por naõ eftar alli de vago, tirava hum livro de Sando

Thomas, ou a fuma de Caetano, & eítudava nas matérias

mais occurrentes nas confiííoens. Sabendo os penitentes,

quã certo o tinhaõ fêpre,a elle acodiaõ em grande numero.

15 No confeííionario naõ fe deixava levar de reípei-

tos humanos, antes inclinava fempre a aviar primeiro os

penitentes mais pobres. Huma ves lhe mandou dizer por

hum pagem Dona Antónia de Menezes molher de Diogo

Lopes entaõ Governador da cafa do eivei, aquelle, que

por morte del-Rey Dom Henrique foi hum dos Gover-

nadores do Reyno; que a quizeífe ouvir de confiíTaõ.Ref-

pondeolhe, que de boa vontade, masque avia deconfeíTar

primeiro huma negra, que lhe precedia no tempo, & mui-

to mais na neceífidade; porque era eícrava,& em cafa íe

poderiaõ agaftar com ella, fe foíle tarde. Ediíicouíe mui-

to a fidalga deíla Sanda Chaneza, & depois a contava em

abono do Padre Gonçalo de Medeyros.

CAPITULO XXX.

Contíniiaõfe as mais virtudes do P. Gonçalo de Medey-

ros^ é"fua ditofa morte*

, "KX UitaspeíToas de vidas perdidas confeíTandofe CO

jyi elle, tomavaô notáveis refoluçoens de fervir de

veras a Deos. Tinha o Padre com todos humas entranhas

de
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de caridade, porque com os afli£losíe afligia, como fe as

cuipas foflèm Tuas próprias, & naõ dos penitentes. Hum
homem de credito contou de pois da morte defte fervo

de Deos, que fentindofe carregado de culpas, fe foi con-

feíTar geralmente com o Padre Medeyros. Efperava elle

no fim alguma penitencia extraordinária. O Padre lhe dif-

fe, rezaííe íínco vezes a oraçaõ do Padre noíTo, & outras

tantas a da Ave Maria; acrecentando,que ficava mui con-

folado, por ver nelle taõ bons finais de contrição; & que

a mais penitencia devida a tais culpas outrem a faria por

elle tomando o Padre fobre fi efte cuidado. Fiçoulhe o

penitente taõ afeiçoado, que depois de morto o Padre,to-

dos os dias lhe hia lançar agoa benta na fepultura, & fe-

zarlhefuas oraçoens.

2 Quando as dores de' cabeíía naô davaÕ lugar a aífi-

ílir noconfeíTionario, excercitavafe em oíficios de humil-

dade, como em varrer os dormitórios, & os cubículos, a-

judarosofficiaisdecafanosfeusminií]:erios;& fe lhe di-

ziaÕ alguma palavra, em que fignificavaõ., que fenaõ can-

faííè, refpondia: Que nem ainda doente lhe convinha

eftar ociozo; que pois a cabeíía naõ podia aturar o confef-

fionario, fe exercitaíTem as mãos em varrer com a vaf-

foura.

5 Naõ duvidavaõ os Padres, que as grandes enfermi-

dades, que padecia, tinhaõ lua origem no trabalho incan-

fâvel do confefíionario. Eílando elle jâ defconfiado dos

Médicos, lhe dille o IrmaÕ Enfermeiro, que íua Reveren-

cia morria do muito trabalho, que tomara em ouvir con-

£íroens:a ifi:o acodio com rofto alegre dizendo: Prouve-

ra aNoíTo Senhor, que minha morte tivera cauía taõ fan-

íla, & occafiaõ taõ ditofa, que acabara eu em meu officio,

dando o ultimo efpirito no confeffionario, pêra defta ca-

deira de penitencia merecer alcançar a da gloria.

4 A virtude da obediência foi nelle eftremada. Huma
ves o mandou chamar de Lisboa a Coimbra o P. Mefíre

Simaõ feu Provincial. Logo fe poz ao caminho a pe, & íem

viatico. Chegando à portaria, mandou pello porteiro a

fua patente,como he eílilo, ao P. Provincial, efperando da

parte de fora, que o mandaílb entrar. O P. Meftre Simaõ,

ao que parece, querendo deyxar eílc exemplo aos vin-

douros, lhe mandou dizer pello porteiro, que fua Reve-
rencia
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rericiíi jâ náô era neceíTariò, portanto, que dahi fè voltaf-

fe logo pêra a cafa de Sanólò Antaõ, donde viera. Foi tal

a fua prõpridaõ, que fem defcanfar, fem entrar da portaria

pcra dentro, fem fallar com outro Religiofo, excepto o
porteiro, comeííbu logo a defandar o caminho quafi de

trinta, & quatro legoas, que tantas fazem de Coimbra a

Lisboa. Nefte paíío repetio ao porteiro aspalaVras fabi-

das de huma cantiga ruftica: Davalhe o vento no chapei^,

raÕ^ quer dé^ quer naõ, E com efta ruílicidade affedada íí-

gnificou, queelléera tanto do querer da obediência, que

com quais quer aíTopros feus fe movia fem reparo, como
as abas de hum chapeo velho fe movem ao compaíTo do
vento.

5 Vendo os fuperiores feus muitos achaques,por ve-

zes o dezejaraõ paílàr pêra outra terra, & inquirindo nifto

a fua vontade, fo lhe tiravaõ eílà palavra: Fareis o que me
mandarem. Eftando doente em Coimbra, lhe diíle oP.!

Meftre Simaõ, fe goftaria de ir pêra Lisboa, por fer clima

mais temperado.^ Refpondeo, que elle naõ tinha outro

querer, fenaõ o de feus fuperiores. Foi mandado aos ates

pátrios, mas como empeyoraíTe, voltou a Coimbra, &
dali omandaraõ pêra Lisboa.

6 A fua humildade foi mui conhecida. Quando o PJ

Meftre Simaõ foi a Roma, quis el-Rey Dom Joaó o Ter-

ceiro, que o P. Medeiros ficaíTe no tempo defta auzencia

por Meftre do Principe Dom Joaõ feu filho: porem a hu^

mildade do Padre naõ pode acabar configo,accômodarfe a

tal honra, & refiftio tanto, que foi neceflãrio nomear pê-

ra aquella honroza fubftituiçaõ ao P.Luis Gonçalves da

Camará. Ficou neftaauzenfía por Viceprovinciah dizia,'

que fo lhe íervia o officio, & o eftimava, pêra fe mortifi-

car à fua vontade.

7 A Rainha Dona Caterina fazia de fua virtude fin-

guiar eftimaçaõ. Huma ves em Almeyrim eftava elle em
oraçaõ dentro em huma capella da horta del-Rey, pêra

aqual os Padres tinhaõ porta; paíFandoporalli a Rainha,

& vendoo aíTim em oraçaõ, lhe diíTe : Encoinendaime a

Deos Padre Me/Ire Gonçalo, Eftava elle de joelhos, & fem

mudar poftura, lhe refpondeo, que fim, abayxando hu-

mildemente a cabeça. Querendo as damas, que féguiaó

a Rainha fazer a mefma petição, lhes diíTe: Deyxcti ao San-^

ãOf que rogue a Deospor nos, 8 Apu-
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8 Apurou Deos fua paciência com muitos acha-

ques. Ordenou a Rainha pello muito, que o eftimava,

que lhe afliílilíèm os melhores médicos da Corte, & que
vieíTe de fora hum ecclefiaílico mui afamado em fazer

grandes curas. Mas nada lhe aproveitou. Quando lhe

aplicavaõ na ultima doença vários remédios dizia: Que
naõfe canfajfem^ em curar hum tronco velho, queja naõ po-
dia reverdecer. Atte o dia antes de fua morte diíTe Miííà.

Eftando jâ nas vefporas de fe ver com Deos,eraõ mui fer-

vorofos os coUoquios, que fazia. Vendo, que a morte íe

avizinhava, pedio a vela, & ajudandoo alguns Padres re-

petio o fimbolo dos Apoftolos, depois diíTe eftas palavras:

Nefiafê me criarão^ nefla vivi fempre, ^ declaro^ quenejla

morro' tejiificonejla hora, quefe com a agonia da morte me
efeapar alguma palavra indigna de peito Chrifiaô^ja de ago-

ra a hei por naÕ ditta. Logo eílendendo o braço com a

vela na maõ diíTe mais: Ajjim como efte lume allumia os olhos

do corpo, ajjimcreyoeu, que meu Senhor jfESU Chrijlo allu-

mia todo o homem^ que vem a efte mundo, porque elle he lus

verdadeira, & eterna.

9 Dittas eílas palavras continuou nos coftumados
coUoquios com Deos, & com a Virgem Senhora. Tendo
recebido todos os Sacramentos, acabou em bella pas, &
Ibccego na cafa de Sanfto Antaõ o velho de Lisboa aos

quatro de Abril de mil quinhentos fincoenta, & dous. A
vida do P. Gonçalo de Medeyros trafem diverfos lugares

da Hiíloria da Provincia na primeira parte o P. Balthezar

Telles, mais afprayada,do que aqui a refiro, & o P. Álva-
ro Lobo na hiíloria manufcripta. Também delle fe fas

lembrança na primeira parte da Hiíloria Geral da Compa-
nhiaj & António Carvalho na Corografia Luíitana tomo
primeiro folhas 430, aonde tem fer natural de Freyxo
de efpadacinta, com tudo as noíTas memorias, a que fe de-

ve mais fê neíla matéria, lhe daõ a pátria fobredita.

CAPITULO XXXI.

Vida do Padre Manoel Godinho.

1
"^J

O anno de mil quinhentos quarenta , & dous no
-^^ principio de Janeiro fe mudou o P. M. Simaõ Ro-

drigues do Hofpital pêra a cafa de Sanóto Antaõ o velho.
"

. Lo-
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Logo comeíTou a admittir alguns na Companhia por ter ja

caía, onde os recolher. Deílesqueaquirecebco, foiopri-
ineiro o Padre Manoel Godinho. O P. M. Balthezar Tel- f^';^-f-

les na Hiíloria da província diz,que era natural de Lisboa, n.í
^

O meímo tem o Padre Orlãdino na Hiíloria Geral da Cõ-
Orlíind.panhia. Porem o P. Saquino,que continuou a meíma Hif- 1^^^

roria geral na terceira parte delia livro quinto numero
duzentos, & deíafete diz,que fora natural da Villa de Via-
na do Arcebifpado de Évora. Sem duvida he, que naõ
emêdaria, o que ja fe tinha ditto na melma Hiíloria Geral,
fenaõ conítando da verdade. hoD ;i>

2 Era de gente nobrev& aíFiília no íerviço del-ReJr
Dom JoaÕ o terceiro deíle nome. Tratou em Almeyrim
com os dous primeiros Padres Saõ Francifco Xavier,& P.

M. Simaõ Rodrigues. Movido dos bons exemplos, que
nelles via, fez huma confíílaõ geral com Saõ Francifco de
Xavier , & ficou taõ aíFeiçoado aos Padres, que nunca lhes

fahia de cafa. Andando ja abalado o moveo de todo hum
Sermaõ, que ouvio ao Padre Frey Joaõ Soares Pregador
del-Rey

,
que depoi s foi Bifpò de Coimbra. Foi o fermaÔ

na Capella Real da Transfiguração do Senhor , no qual o
Pregador fazia comparação entre os bens eternos, & tem-
porais, ponderando a vileza deftes, & excellencias daquel-
les, dos quais hu quafi nada bailou pêra fufpender ao glo^

rioíb Apoílolo S. Pedro.

9 Naõ dilatou mais o Padre Godinho a infpiraçaõ di-

vina, que o chamava. Tinha de idade vinte, & três annos,

quando aos onze de Março de 1 542 .foi admittido na Cõ^
panhia na cafa de San£lo Antaõ o velho pello P.M. SimaÕ
tendo vinte^& três annos deidade. Quando hia pêra en-

trar, paílando pella Mifericordia, fe preparava© os irmaõs,

pêra ir fepultar hum defunto. Entrou em fervor de tomar
hum dos hábitos, de que neílas funçoens ufaõ, & os acõ-

panhar neíla obra pia. Porem caindo em fi entendeo fer

tentação de Demónio, por quanto,por ler tarde, os Irma-
ons fe recolheriaõ de noite, & o P. M. Simaõ em caíligo o
dilataria; logo por lugares efcufos, por evitar algum encõ-

tro, que o impediíTe , fe foi à noíía cafa. Entrou em hum
fabbado. No diafeguinte o fez o Padre recolher em os

Exercicios de Sandolgnacio. Delles fahio muito apro-

veitado. Fez los^o feus votos de Irmaõ eíludante. Achou
S oP.

JJJOJ



,2§ Imagem da Virtude

o P. M. Simaô Rodrigues eftar em feu efpiritotambê fun-

dado, que fiou dellehuma trabalhofa emprefa. Mandou-

Ihe, que foíle em peregrinação a Santiago de Galiza , & q

na volta ficaíle em Coimbra no veílido de fecular;andalle

"entre os eíludantes pêra com feu exéplo os aífeiçpar à vir-

tude; & pêra que dando com fuás praticas noticia da Cõ-

panbia naquella Univerfidade,depoisos naõ eftranhaílem,

quando folfem comeíTar a fundação do CoUegio deCoim-

bra. .
JíSfTF ;?pyiA 6b

í

•4, Sem demora fepoz ao caminho , q fazia apé. Che-

cando a Coimbra fe achou muidcsfallecido aíTim do traba-

fho da jornada em peíTpa criadacom mimO) como de húas

.terçans, que totalmente lhe impedirão continuar a joraá-

da. Era Coimbra fegnindo asordens do P. M. Simaõ fe

ppz no trajo de eftudante. A íTiília com hum feu Irmaõ

Religiofo Carmelitanoyque alli eíludava ; eíle por^^^^

^procurou perfuadir ,
que fe queria fer Religiofo, o foíle d.e

#lguma Religião conhecida, & naõ daquelles Clérigos, de

quem fe naõ fabia, que coufa foíTera. Mas nada bailou pêra

cO tirar de feus fanáos propoíitos.

. .
5 ç Em treze de Junho do mefmo anno chegarão a Co-

imbra os noíTos Religiofos,pera dar principio à quelle Re-

-alCoMegio. Ouve na Univerfidade grande matéria pêra

difcurios fobre çfta nova Religião. Huns fe admiravaõ

,

àz que el-Rey fizeíTe cafo de gente idiota, que por tais en-

jtaõnostiveraó. Outros athe nos faziaô fofpeitos na fé,

porque alguns daquelles primeiros Rehgiofos vieraõ das

partes dç Norte, nas quais fazia aherefia extraordinários

eílragos. Neílas converlas fe achava o Irmaõ Manoel Go-

dinho, & como tinha pezo, no que dizia, & viera da Cor-

te, fempre fe punha com boas rezoens a defender o parti-

do da virtude.

6 Dizialhes os exemplos, que em Lisboa tinhaõ da-

do, quanto fuamodeftia agradara às pelloas Reais: que an-

tes de os tratar, naõ cenfuraílem feus procedimentos: que

iodas as coufasnovas padeciaõ eíles defares, em quanto o

«foasnaõconnàturaUzava: que fe os converfaíTem, logo

haviaõ de mudar feus pareceres, & veriaõ , comoeraõ er-

jrados. Nefte tempo o Irmaõ Manoel Godinho hia muitas

vezes, confeííarfe , & comungar ao Collegio. De caminho

levava outros eíludantes configo , ora huns, ora outros a-

ITligOS,

^-'!*>
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migos, pêra que foíTem perdendo o medo ; & vendo com
íeus olhos

,
quanto defdizia o noílb obrar do conceito que

-de nòs fc fazia na Univeríidade. úy f-vo''' •
,.

jjítntEíle fando disfarce do Irmaõ Manoel Godinho foihum grande inftrumento
, por meyo do qualDeosnoflb

jSenhor trouxe à Companhia gente mui aílinalada da Uni-
verfidade

, entre os quais foioveneravel PadreGonçalo
da Syl veira. Foraô tantos em numero, que o R M. Simão
rouve de fechar a porta, a entrarem mais fogeitos , aíTim
porque naquelle tempo durava a prohibicaõ do Pontífice
.denaóíeadmittireáprofiíraõ, mais de feíTenta èm toda a
-Companhia, como também porque as rendas perá os fuf-
;tentar

,
eraõ limitadas, por quanto el-Rey naquelles prin*

cipios sò mandava dar , o que baftaíTe pêra vinte, & finco
logeitos.

. ^
-8 Tendo oirmaõ Manoel Godinho feito tnui bem
-fua obrigação, foi mandado recolher ao Collegio , & de-
por o disfarce,- em que andara, fem feu Irmaõ imaginar, o
que havia. Da-hi por diante fe deu de todo à perfeição:
foi homem grandemente amador do defprezo de fua pef-
foa. Sahio huma vez a peregrinar veftido pobremente,in^
do por feucompanheiroo Irmaõ Rodrigo de Menezesé'
.Veyolhe dezejo de imitar a defnudez de Chrifto no duro
Lenho da Cruz. defpiofe da cintura pêra fím.a, & muiro-
to, & defcalço, foi pedindo efmola por toda a Villa da
Certãa do Priorado do Crato. O feu intento era tirar boa
efmola de afrontas,& zombaria de todos grâdes,& pequei
nos, & fer tido por homem fem juifo. Mas fuccedeolhe ao
contrario. Todos fe edificarão de tanta humildade, por-
que quis Deos entendeíTem a caufa da Sanda Loucura.'
Por tanto em lugar de afrontas lhe lançavaó milbençoens,
& lhe davaõ efmolascom maõ mais liberal.

9 Andando o tempo veyo efie Padre a fer Reytor do
Collegio de Coimbra em occaíiaõ, que entrava por Pro-
vincial o Padre Diogo Miraõ , & acabava de o fer o P. M.
Simaõ Rodrigues. Era o Padre Godinho muito mortifi-
cado em fua peííoa, & do mefmo modo era o Padre Miraõ,
quizeraõ am.bos meter no Collegio de repente aquelle ri-

gor, que lifavaõ com fuás peífoas, de que fe feguiraõ mui-
tas deíconfolaçoens nos fubditos; em quê cílava mui fref-

ca a memoria do governo affavel , & benigno do P. M. Si-

^ ^ maõ;
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maô; que foi homem, que tudo acabou Com a íuavidade,

de que o dotou a natureza. . oinix -
,^ H-i^

1 o Pêra prova de fuafeveridade náô sò baíta, mas fo-

beja huma extravagância ,
que Sado Ignacio chamou lou-

cura fan^a, nem ella tem outra melhor defculpa. A fuá

origem foi efta. Ainda hoje fevé huma torre no muro da

Cidade, a qual pertence ao noíTo Collegio, & íe lhe deu

€om o fitio, onde eftà. Fica fobranceira ao Mofteiro dos

Reverendos Padres de Sanaa Cruz. Havia queixas
,
que

eftasjanellasosdevaçavaõ, puzeraõ demanda aosPadre?,

pêra que fe tapaíTem. Acodiraõ os noíTos pello feu direito,

& fe fuftentaraó na fua poíTe. Caufou ifto digoílo em al-

guns Cidadoens de Coimbra,inclinados á parte contraria^

& mal aífedos á Companhia, por ter deipedido alguns fo-

geitos, queeraõ coufj?fua.
^ .

^

fir líi- Quizo Padre Manoel Godmho dar huma íatisfa-

çaõ publica,como fe em ter maõ no feu direito, tiveíTe co^

metido alguma grande oíFenfa, contra os que injuftamente

fe moftravaõ queixofos.Encomendou a Deos o negocio, q

meditava. Dilfe MiíTa, deu graças a Deos , & aíTentou na

refoluçaõ, que tinha confiderado. Fez logo ajuntar a Co-

munidade na Capella. Depois de juntos, lhes encomen-

dou pediílem inítantemente a Deos, deíTe forças ,& ajuda

a hum grande peccador, pêra huma obra difficultofa, que

queria emprendér.O modo fentido, com que fdlava,cau-

fou notável fufpenfaõ em todos, & mais,quando lhes or^-

denou, fe naõ levantaíTem da oraça5,athe elle naõ voltar à

quelle lugar,
r •

12 Ficando todo o CoUegio em oração, íe foi aocu-

bicnlo, tomou huma vefte de penitencia, & humas difci-

plinasmuiafperas,&com o rofto defcuberto fahio pellas

ruas de Coimbra difciplinandofe rigorofamente. Pafmava

agente com taõnovo efpedaculo. Indo continuando fe

ajoelhou em doze lugares , & levantando a vozcom gran-

des lagrimas, dizia. Senhores Conimbricenfes, pellas cha-

gas de Chrifto perdoai toda a oífenfa, que tendes recebi-

do do CoUegio de jESU, eu fou a caufa de toda efta cul^

pa: meus peccados merecerão efte caftigo.

1 5 . Depois de aíTim correr a Cidade,voltando ao Col-

legio, entrou pella Capella, onde os mais eílavaõ em ora-

ção, feriafe rijamente com a difciplina. Vendo osReligio-

fos
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^s ao Í€ii Rcytar aííítn ^nízngoçntàdoy fem íaber a cauíà
da eidranheza, todos fe compúgirnõ, ác conaeílãmõ acbo-
iiar. 'f;.í...ún jiipyi7í. >rf^

s< .14 No meyo deilacoaafiifâõ, b Padre António de
•QiijidroíS Miniftro do Colbgio íe lanhou aots pés ào Padre
Reytor , &lhe pedio licença pêra elle também tomar -hua

diioplina publica pella Cidade. A teoufe d^ hiMis emou -

tros p fervor, & em breve tempo efevaõ preparados cÕ
.veftesde penitencia, Sc diki:p\im^i.iupl ún;'j ou a; :>oív^

15 Ordenaõ hmnd, prociííàõ^ Díatiite Hiáíiuniade^
ji^ota"iíhagem d^e hmii Criiciíixo , logo fe íèguiaô dous Ir-

Miãos entoando a Ladainha. OsmúsMaô em dQasfikri-

ifas , & diante o Padre Reytor. Goticorreo todo o povo a
coufa taõ nova, ForaÕ diíèiplioandoíè na forma, que aa^
te?so fizera o Rcytor,<5ue fegunda vez repetiaem íi a cru-^

reldadedosaiçoutes. Chegarão à Miíèricordia , & polbiS

de joelhosrpedioo Reytoir a Oeos miáericordia; fegajcaõ-

jio os companheiros, & ajudandoos as vozes ^do povo, tu-

do erahum pranto desfeito. Finakmeiíte& recolherão ao
CoHegio c5 a mefoa fokiimidade, de Ladainhas, êí açom+
tes. Deíle fervor fentiraé muitos deidiverfo modo , huns
tendo-o por imprudente, outros porem que naõ mediaó
asoomoigoens doEfpiritoSandopeilos diítoies daparu-
4ecia humana,© julgarão por acçaõ cdiíícativa, & daqud-
las fanâas extravagâncias, em que oeípirito deOeosfaz
muitas vezes dar aos homens íàndos.

J 6 O certo he, que o venerável Martyr Padre Gon*
^alo da Sykeira , que entaõfe achava íazendo Maiàé em
Braga, ouvindoeílecazo,ièntiomiiito, naõ fe achar em
Coimbra

, pêra íèr companheiro de feus Irmiõs nefta

mortificação. Delia lèfeguio no Colkgíogramdeâruto,
porque durandoathe alh o di jOTabor, qiae iíca cocado^ ou-
vera na mudança de Proviaicial, dalii por diaiute entrarão

todos em novo fervor, com o quai muito feadiantom o a-

i»or da obfervancia , & dezejo de exercitar os laojflbs ani^

nifterios. TambanfcfBguio,q os ânimos, qne por çãu*

h. da demanda, &defpedidos,di:avaõ mal aíeiçoados, lè

foraõ amolgondo, confiderando, que queiíifciiâ tais ex^

ceíTos, naõ teria obrado contra rezaÕ. n-^ 'jrr-^c^^ 7:
-^

'

^

1 7 Hum cafo 1he aconteceo ja nos ukirnos annos de
fua vida, que bem conármou o eípirito de mortificação,

que
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fí nclle havia. Sendo Superior da cafa de S. Roque o Padre

Francifco Henriques entrou em todos notável efpirito de

mortificação , entre outras mandarão ao Padre Godinho,

que tivefíe maõ em hum caftiçaltodo o tempo da meia, o

que fez alumiando aos que comiaõ , como fe foíTe infen^

civelr '--•-''* tv^*-'----

-

" -'
e,/'^'-

•'•'*

- .;:i 8 'Ãiridá qíàe o Padre Manoel Godinho etóicon-

íigõ afpero, tinha pêra com os fracos muita caridade, & fe

vio bem no cafo feguinte. Hum mancebo, que entrara cõ

fervor na Companhia ,
pouco a pouco foi defdizendo do

primeiro fervor 5 & também fe começou íideíconfolar de

viver na Companhia. Sentia as penitencias , que lhe da-

vaõjlançava a culpa aos luperiores, que o vigiavaõ, & na5

ao defcuido, com que procedia. Meteolhe o Demónio na

cabeça, q fe paíTafleà outra Religião mais apertada: mo-

vebfe finalmente a tomar o habito de Saõ Franciíco no

Convento de Sando António dos Olivais. i' - -^

19 Bem via o Padre Reytor Manoel GodinhOjdonde

naciaeíle dezejo de mudança, que era apetite de largueza,

como ordinariamente he em todos,os que tomaõ femelhã-

tes refoluçoens. O Padre cõ entranhas de Pay lhe defco-

brio o feu engano; & q o feu dezejo era mais faílio da vir-

tude, que amor á perfeição. Nada pode acabar com eile;

athe que os Superiores levados de tantas importunações,

Ihè deraõ à licença ,
que pedia. Doeofe o Padre Manoel

Godinho, de que o Demónio lhe fizeíTe preza naquella o-

velha. Foi com elle grande parte do caminho, dandolhe

confelhos , avizandoo do leu precipicio. Como viiTe a du-

reza, o deyxou, & fe voltou ao Collegio. Chegou ao Cõ-

vento, onde os Padres o receberão , como fe lhe entrara

por caía outro Sanfto António.

20 Naõ eraõ paíl&dos quatro dias, em que o tiveraó

como hofpede, quando logo fe enfadou; ôcdiíTe aquelles

Padres, em comoeftava arrependido, deter deixado a

Companhia. Com a meíma Hviandade fe veyo ao Colle^

gio, pedio ao Padre Godinho , fer admittido. Qiierendo

o Padre ver fe traziaalguma melhora, o mandou hofpedar

em huma cafa junto á portaria, onde fecretamente o fazia

vigiar," porque fem duvida achandofe sò , fahiria em algu-

nia liviandade, fe a cafo a mudãça naõ foííe de veras. Suc-

çedeo ter alU hum homem de fora deyxado a fua efpada:

tucu
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tirou defta, & com ella na maõ andava efgrimindo por to-
da a caía , como fenaó ti veíle outros cuidados.

2 1 Sabendo o Padre Reytor, o que paílàva, ordenou,
a quem tinha cuidado do hoípcdc, deyxaííe a porta da ca-
ía aberta, pêra fe ver

,
quereíoluçaõ tomava. Naõ quiz

perder a occafiaõ ,& fem demora fe foi pêra cafa de fua
míiy; que era, o que o Demónio pertendia com tantas an-
danças. A may,que tivera pena de elle entrar na Compa-
nhia, fe alegrou muito de o verem cafa. Mandou-o eftu-

dar a Coimbra, ondefeus procedimentos foraõ eícanda-
lofos. Indo nas primeiras ferias pêra cafa da may

, que
nelle fe revia, hum dia diante delia fe poz a eígrimir com
^outro, oqual lhe tnetteo por hum olho a ponta da efpada,

•í^&com tal fucceííò, que logo allicahio morto fem confíf^

faõ. Afíímcaftigou Deos a eíle mancebo taõ inconílante

nos feu-s propoíitos, & com quem nada pode a muita cari-

de do Padre Manoel Godinho.
Ajuntou aeftas virtudes huma fmgular humilda*22

de. No principio do Collegio de Coimbra , em quanto
naõ ouve lugares comuns, elle tinha afeu cargo defpejar

todos os dias os vafos immundos. Era contrario ao trato

dos noíTos Religioíos em Palácio , dizendo, que nem fer-

via ao bem particular, nem ao comum ; & que sò fe havi-

aõ de metter nelle, quando naõ pudeíTe fer de outra forte.

Aífim fabemos,o fízeraõ muitos dos noíTos Padres, que sò

tomavaõ femelhantes occupaçoens obrigados das vonta-

des dos Reys, depois de repetidas inftancias. Sua profif-

íaõ folemne fez aos vintena nove de Março de 1562.

25 No anno de 1569 fe achava o P. Manoel Godi-
nho morador na caía de Saõ Roque. Succedeo neíle anno
em Lisboaaquellapeíle, que fe chamou grande pello ex-

ceífivo eílrago, que fes na Cidade. Sahiraõ os Padres de

SaõRoqueaacodiraos proximbs,noqUederaõ notáveis

exemplos de caridade. Entre elles o Padre Manoel Godi-
nho, que foi dos primeiros, a quem ferio ornai eílando

ouvindo de confiíTaõ a hum ferido de peíle.Delle diz o P.

António de Monferrate em huma fua carta pêra o P. Dou-
tor Miguel de Torres as palavras feguintes:

24 Em Agoílo aos íeis dias levou NoíTo Senhor pêra

iiao Padre Manoel Godinho, o qual éomovoíTa Reve-
rencia íabc, era exercitado em andar fempre íblitario, &

tratar

jjmt£B
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trarar femprecom Deos, sò, gemendo, & chorando Sknt

/>//////5/;/V/í;í^mÍ5,& cantando fempre entre dentes louvo-

res a Deos: de maneira, que fe lhe pode aplicar, Diicam

eam in JoliUidinem^ & loquar ad corejus-, E taõ eímerado

na humildade , & obediência , fe aíTmalou neíla doença

muito na paciência, eftando como hum Cordeiro, quando

lhe cortavaõ a carne viva ao redor do carbúnculo, pêra

lho tirarem: agora fe eftà gozando das fuás faudades. Atte

aquioP.Monferrate, queneftapefte hi operário incan-

favel. FaleceoeftePadrenacafadeS. Roque de Lisboa

aos quatro de Agofto de 1569, Nem obftater P. Mon-

ferrate nas palavras referidas, que falecera aos féis, porque

foi equivocação, porque as cartas no mefmo tempo efcri3j

tas da cafa de S. Roque tem, que fua morte fora aos qua^

tro; & o P. Monferrate, efcreveo dahi a dias do Gollegio

de San£loAntaõ.Eílas poucas coufas recolhi da Hiftoria

defta Provincia, & da Geral da Companhia, & também

de hum manufcripto, que trata defta peíle de Lisboa, & fe

guarda no cartório doCollegio dé Évora. Foi efte Padre

profeíTo de quatro votos folemnes,& fesfua profilíaõ aos

2 9 de Março de 1562.

25 No cartório de Coimbra fui encontrar duas cartas

de ordens do P. Manoel Godinho, das menores tomadas

naSêdeEvora aos nove de Março de 1555, onde fedis

fer filho de Pêro Lopes da Gaya, & Meília Godinha mo-

radores na villa de Viana do Arcebifpado de Évora. A
outra carta he das mais ordens, que tomou ja na Compa-

nhia em Coimbra no mes de Abril de 1546, em que fe

lhe daõ os mefmos pays,& pátria. Donde fe vé a muita re-

zaõ, com que efte ponto fe emendou na Hiftoria Geral.

26 O P. Francifco de Araújo natural de Lisboa, que

entrando na Companhia fendo vivo Sandlo Ignacio, o vio

canonizado, em hum catílogo, que fes dos Padres de gra-

de virtude, que naceraõ na Provincia de Alemtejo, come-

ça pelo P. Gonçalo da Sylveira, & logo o P. Manoel Go-
dinho.

27 A demanda, de que aííima falei com os Padres de

Sanfla Cruz, depois de alguns annos da dita difciplina fe

terminou por côpoíiçaÕ,como vinamefmaefcripturade

compofiçaõ em o noílò cartório de Coimbra, & também

me diííe hum Religiofo grave daquella fagrada Congrega-

ção
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çaõ, que elle a vira em o feu cartório de Saneia Cruz. O
cjuemepareceo advertir por algumas couíiis, que jfobre
efte ponto andaõiiripreíTas por modo diíFerente, do õ eni
fi foi.

CAPITULO XXXII.

Vida do P. Manoel Fernafídes. Defuagrande cavidade antetEm
defer da Companhia^ & do grandefrmoyquefes com ^'^o'"

fuás pregapem. 'LtU
^sss-

I A Inda, que a vida do P. Manoel Fernandes anda
*

-^ ^ efcripta largamente no livro terceiro da primeira
parte da Hiíloria defta Província, encontrei em papeis an^
tigos muitas coufas, que naõ he bem fiquem em efqueci-
mento por conter em íí muita doutrina, & exemplo San-
ao. Naceo eíle ditozo Padre em Africa na Cidade de
Tangere, que entaõ era colónia de Portuguezes. Seus
pays,íechamavaõ JoaÕ Fernandes, & Caterina Efpinofa:
eraõ nobres, & criarão a íeu filho em coftumesfanâos.
Delle fe pode dizer, que trouxeconfigo das entranhas da
may a caridade, & compayxaõ dos próximos.

2 De idade de três annos comeíTou a moftrar eíla
propenfaõ, & boa inclinaflaõ aos pobres, 6c logo, que foi
crecendo era nelle tanta, que os paysíenaõ entendiaõ cô
elle, porque tudo, o que podia aver as mãos, o dava logo
aos pobres. Se pedia alguma coufa, pêra dar aos pobres;
& os pays lha negavaõ, chorava, atte que pêra o acalentar
ospayslhe davaô, o que pedia. Muitas vezes pelejavaã
com elle por caufa das fanaas extravagâncias, que neftaS
matérias fazia, mas nada bailava, pêra reprimir efta natu-
ral propenfaõ.

5 Mandandoo o pay arrecadar dividas de dez, Sc do-
ze mil reis, achando fer gente pobre, fe voltava dizendo
com muytas lagrimas ao pay, que aquellas peííoas naõ ti*

nhaó, com-que pagar, por tanto, que lhes deíTe os efcrítos
de divida, & os defobrigaíTe; & naõ avia acabar com diej
quecomeíTe,nembebeííe^attequeopaynaõdeíre os co-^-

nhecimentos. Movido o pay de fuas lagrimas por vezeí
lhe fes a vontade. .

T 4 Eftu-
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4 Eftudou latim, & fe ordenou de ordens menoreSi

As de Epift ola, & Evãgelho tomou depois na Companhia

çm Goimbra no mes de Junho de 1 546, como vi na carta

de fuás ordens, que temos no cartório daquelle Collegio.

Faço eíla advertência, por andar impreío, entrara com

ordens de Epiftola. Neftetempo lhe morreo opay. Fi-

coulhemay, &humalrmãa donzela. Tinha grande pro-

penfaõafer pregador; por eíla caufa importunou muito

afuamay,queodeyxallèpaírar a Lisboa, dizendo: Qué

avia de fer pregador, ainda que muyto pezalíè ao Demó-

nio. Vencerão fuás fanftas importunaçoens, & paílbu a

Lisboa. Succedeo iílo em tempo, que vio,& tratou aos

Padres Saõ Francifco Xavier, & Meftre Simaô Rodti-

guesj& efte o aceytou na Cópanhia na cafa de Sanfto An-

tão o velho em Lisboa.

'
; 5' De Lisboa paíTou a Coimbra com o P. M. Simaõ^

que hia fundar aquelle Collegio. AUi chegarão em treze

de Junho de 1542. Na Univerfídade acabou de eítudar

Philofophia, & Theologia; exercitândofe nefte tempo em

muitos aftos de mortificação publica, como os mais mo-

radores do Collegio, que nefta matéria deraõ os exemplos

raros, quefelemnas Hiftorias da Companhia. Acho efcri-

to,que fora em peregrinação a pêa Santiago de Galiza cõ

oT. Belchior Carneiro, que depois foi Bifpo, & que três

dias pafíaraõfem ter outra coufa,que comer mais, que a-

moras de fylva.

, 6 A fua primeira pregação, que fes em Lisboa, teve

pro frutoaconverfaõdehum Alfaqueque del-Rey, he

nome, com que fe declara o officio de tirar cativos de

Africa, efte homem era natural da Cidade de Tangere, &
havianove annos vivia em Lisboa com huma concubina,

efquecidode fua molher, & filhos,que tinha cm Tangere.

Ficou taô mudado, que logo fefoi a Tangere, viver cm

fua caza, & fez voto de nunca mais ter tratos com a con-

cubina, & aíTim o comprio. EílasforaÕ as primicias dos

frutos das prégaçoens do P- Manoel Fernandes.

7 No anno de 1 550,fendo Arcebifpo de Évora o In-

fante Cardeal Dom Henrique, pedio ao P. Meftre Simaó

Rodrigues alguns pregadores da Companhia, que difcor-

refem em miflaõ pello feu Arcebifpado. Hum delles foi

o P. xManoel Fernandes, o qual comeílou a pregar por to-

.,
• da



Ef?j o Noviciado ck L ishoa Liv. i . Cap .52. 1 jiw

da a Provinda de Alemtejo como hum novo Apoftolo.'
Os povos onde entrava fe abalavaó todos, & fentiaõ notá-
veis mudanças, tirava ódios, abufos, fuperftiçoens. Em
tudo , no que metia maõ , tinha fucceiro igual ao feu
dezejo.

8 Vendo o Cardeal eíFeitos taó eílranhos, entendeo
faria grande ferviço à Deos, & ao feu Arcebifpado,fe fun-
daíTe à Companhia hum Collegio em Évora. O zelo defte

Padre foi o primeiro incentivo, cjue teve^efte Principe>

pêra obra taõ gloriofa,como foi a fundação do Real Col^
legio, & Univerildade de Évora; obra que em todos os
tempos tem lido de grandes utiUdades ao bem efpiritual

dos próximos.

9 Avia naquelfes tempos grande falta de dou£lrinaJ
os pregadores poucos,os parochos ignorantes; á tudo fe a-

codio por meyo do Collegio de Évora; & delle fe feguio a
grande cultura,que ha nos parochos da Provincia de Ale-
tejo, & bom enfmo dos povos; que tudo foraõ como fru-

tos das prégaçoens do P.iManoel Fernandes, em quanto
nellastiveraõ fua primeira origem.

10 O feu modo era andar à pê, pregava muitas vezes;
vivia de efmolas como qualquer pedinte. Ardia em ódios
a Cidade de Beja, pregou contra elles com tanto zelo, que
pondoíe huma ves junto àquella porta da Cidade, que
chamaô de Moura, fez com que alli fe fallaíTem, & abra-
çaíTem mais de fincoentà peíToas

, que andavaõ encontra^
das. Fojraõ muitas as lagrimas de confolaçaõ, todos com
cilas nos olhos fe davaÕ os parabéns da nova mudança

, q
o efpirito de Deos por meyo daquelle feu fervo nelles ti-

nha obrado.

11 Em Tavira no Algarve foi tal a comoção dos ou-
vintes

, que todos os que viviaó mal, fe arrependerão, hi-

aõ às Igrejas fizer votos de melhorar as vidas, &: depois

fe confelTavaõ com o Padre. O mefmo Iheaconteceo na
Villa de Avis. Tanto que acabava de pregar, logo fentia

dentro de fi , fe tinha feito fruto na pregação; & mandava
certas peíToas, que efpreitaííèm, fe viaõ ir à Igreja algbmas

peíToas com moílras de arrependimento; à eílas fazia logo

chamar, &asconfeílàva.

Quando avia de entrar em alguma grande batalha12

de extinguir ódios, oudelterrar vicioscfcandalofos, priv'

T z meiro
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xneiro dizia MiíTa, & íe preparava com miiyta oração.Da-

qual fahia taõ forte, que a nada punha hombros, que naò

effeituafíe. Nas prégaçoens naõ fazia cafo de palavras

,

mas de rezoensefpiritofas, & cheas de Deos, donde fe íe-

guia no auditório notável compunção. Pregando na sê de

Évora alternadamente com outro Religiofo de certa Reli-

gião, pregador afamado, o P. Manoel Fernandes era o

que dominava os coraçoens. A cafo fahindo dous fidalgos

da pregação ftútsi perguntou ao outro, que fentia do pre-

gador, & qual dos dous mais lhe contentava.^ Refpondeo:

que quando ouvia ao outro Religiofo, vinha contente do

pregador; mas que quando ouvia ao Apoftolo, vinha def-

contentedefi. Tinha o P. Manoel Fernandes fingulardõ

de lagrimas,com as quais abrandava duras pedras. Quan-

do no fermaõ tinha algum lugar de devaçaõ, lhe efcrevia

à margem, Emmanuel hk lachrymat.

13 He digno de eterna lembrança, & agradecimento

das Religiofas do convento de Saõ Bento de Évora. Eílas

mui Religiofas fervas de Deos, fe aproveitarão muito da

virtude, & doutrina defte Padre; & como depois de fua

morte, foubeífem, lhe ficara huma sò Irmãa chamada Ma-

ria Efpinofa, que vivia em Lisboa, a mandarão chamar, &
a receberão por Freyra no feu convento fem dote algum.

Que he exemplo alem de grande caridade, de extraordi-

nário agradecimento; tanto mais digno de todos os louvo-

res, quanto menos negociado foi: poiso Padre, fendo vi-

vo, talcoufa fenaô atreveria a pedir, & de pois de morto

jaas Religioías dellenaõ podiaõ efperar as confolaçoens

efpirituais, com que vivo as alentava: mas quando os âni-

mos íaõ taõ generofos, como fe moftraraõ os deftas fan^

£las Religiofas, naõ fe efquecem por caufa da morte, de

quem eftavaõ penhorados em vida.

CAPITULO XXXIIL

Do fruto, que fez em Évora , & Elvas.

I r\ Seu eílilo ordinário era, hirpellas ruas de Évora
^^ com feu companheiro, perguntando feavia do-

entes, pêra os confolar , & ajudar a bem morrer. Nos
lu-
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lugares, onde avia maior çoncurfo, fi^ia prí^tiças çfpiri-

tuais. Inauiria, fe naqiiella rua avia odÍQS> ou eíçandalos;

6c fc os adiava, era o feu cuidado, rení>ediaIos3 convidava

a todos, pêra fe confeíTarem, & Ihçs aíTignava o tempq, &
hora, em que os efperava, pêra os ouvir.

2 Aos dias íandos à tarde ajuntava tod^eíla gente

em hum apofento das caías, onde moravai alli lhes prega-

va com tanto efpirito, que à todos enternecia. Ifto fez cõ
mais cõmodo dos ouvintes, depois que os noífos Religio-

fos paííaraõ a morar no paço del-Rey; onde em huma fala

grande, que chamavaõ da Princeza, fazia eílas praticas

com notáveis concurfos de homens; porque naõ fe per-

mittia, entrarem molheres naquelle lugar.

5 No tempo que o Padre iManoel Fernandes fazia

notáveis mudanças nos coftumes da gente de Évora, af-

fiíliaô na mefma Cidade aquelles dous excellentes homes
os veneráveis Frey Luis de Granada, 5f Brey Barthola-

meu dos Martyres, que de pois foi Arcebifpo de Braga
ambos mui eftimados do Infante Cardeal. Eftes dous, Pa-

dres como homens fanétos, que eraõ, & que sò dezejavaõ

a maior gloria de Deos, fe alegravaõ notavelmente com o
muito fruto, que nas almas fazia cora fuás prqgaçqens o P,

Manoel Fernandes.

4 Tratarão huma ves entre fí de o irem ouvir íecre*

tamente, levados de huma faneca curiofidade, ^ também,
porque deíle modo naõ fariaõ algum abalo no pregador;

que fe poderia afluftar achandofe com tais puvinte?, &
naõ entender com o auditório com a eoílumada Uberda^

de. Ouvirão, & íicaraõ admirados, & fentiraõ em feus

ânimos huma fan£la compunção; depoiseomo fanicos, &
humildes, que eraõ, diziaõ muitas vezes: que p P, Mano-
el Fernandes com a fua fandla, & douta íimplieidadç aca-

bava com todos, o que naõ poderia confeguir a eloquên-

cia de grandes pregadores.

5 Acrecentava o venerável Padre Frey Luis de Qra-
nada; que indo elje pregar à Cidade de Elvas por manda^
do do Cardeal, nunca pudera arrancar os odios, ^ deíler-

rar os abufos,nem remediar os peecados públicos daquella

Cidade; mas que o Padre Manoel Fernandes logo que foi,

reformara toda a Cidade, melhorandoa nos coRumes, &
adiantandoa na piedade. Tal qu a humildade defte ve-

nerável



f ço Imagem da Virtude

neravel Padre. Ajuntou mais eftas palavras: fenaô fora efte

habito de Saõ Domingos, que me tem prezo, naò entrara

em outra Religião, fenaô naquella, em que vive efte fervo

de Deos, & varaõ fanélo.

6 No venerável Padre Frey Bartholameu dos Marty-

les foi igual a eftimaçaó, que daqui comeíTouaterdos

Religiofos da Companhia. Efta fe vio bem entre as mais

Goums no grandiofo Collegio, que nos fundou em Braga.

7 O fruto, que com feus fermoens, & praticas fazia o

P. Manoel Fernandes, naõ he explicável. Parecia ter na

maõ os coraçoens dos ouvintes. Teve grandes difcipu-

los do feu efpirito. O principal foi Simaõ Gomes, a quem
chamarão o fapateiro ían£lo, cuja vida com pôs,& impri-

mioonoíTo Padre Manoel da Veyga. Naquelles tempos

foi homem por fuás virtudes, & efpirito de profecia mui

celebrado.

8 Elle era o principal inftrumento, de que fe apro-

veitava o Padre Manoel Fernandes. Elle lembrava as pra-

ticas, elle fazia o auditório, rogando a feus conhecidos,

que foíTem tratar com o P. Manoel Fernandes, & que

foíTem aíliftir às fuás prégaçoens. Entre outros fandtos co-

llumes introduzioo Padreem Évora, que alguns homens

pios, & devotos, foliem vizitar o hofpital, as cadeas, &
outros lugares neceíTitados de remédio. Repartiaõfe por

diverfas partes da Cidade, fegundo as ordens, que o Padre

lhes dava, fendo de confolaçaó a toda a forte deaffligidos.

Elle foi o primeiro da Companhia,que na Cidade de Évo-

ra começou o fanílo coftume de acompanhar os padece-

tes, que morriaõ por juftiça. Aíliftialhes de dia, & de

noyte nos cárceres. Depois de chegar ao lugar do luppli-

eio, fobia ao mais alto daefcada, & dalli fazia pregação ao

povo, queneftasoccalioenscoftuma fernumerofo. Depo-
is hia acõpanhando a bandeira da Mifericordia, atte fe re-

colher a cafa, como fe foíTe hum dos Capellaens.

9 O feu trato com a gente era mui afFaVel, efpecial-

mente com os que ouvia de confiílaÕ; parecia que os me-
tia a todos dentro na alma. PoriíTo era grande a confian-

ça, com que lhe abriaõ feus coraçoens. Elle naõ sò reme-

diava as neceíTidadesefpirituais, mas também muitas ve-

zes as corporais com efmolas, que negoceava. Tanto que
acabava de jantar nos dias, que pregava, pedia licença,

» . . pêra
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,

pêra irfora acodirao bem do próximo; & fe attendendo
ao feu trabalho, o fupeuior lhe negava a licença, tanto ro-
gava, que lha concedia. Viafc^ que o feu allivio era acodir
ao bem alheo. ......0

10 Contra o jogo pregava com grande fervor, repre-
hendendo os juramentos, de que ellehe origem. Huma
vez puxou no fermaõ por huma baralha de cartas, & co-
meçou a imitar os jogadores, como juravaô, & arrenega-
vaõ. Mas como o P. diílo nada fabia, deu muitos erros; o
que foi de edificação, & lhe cobrarão muito amor, & ref-

peito a fua fandidade: pois tal acçaõ sò homem, que a fa-

zia com o feu efpirito, & circunftancias, que naó concor-
rem em outros, a poderia fazer com proveito, & fem algu-^

ma cenfura, como elle a fez.

1

1

Avendo na Cidade de Elvas muitas couías, que
cercear nos coftumes, foi alli mandado o P. Manoel Fer-
nandes, «Si com fuás prégaçoens fez grande mudança nos ,

coftumes, coufa que outros pregadores afamados, & de
muito efpirito naõ poderão fazer. Entre outras couías foi

mui notória a mudança de huma molhervaidoza.
12 Avia na Cidade huma molher das mais nobres, &

ricas, toda a mefma vaidade, & apparato no feu trato de
galas, Sc bizarrias, nem tinha outros cuidados. Ouvindo
pregar ao Padre da vaidade do mundo, aíTim fe trocou?
que indo pêra cafa tirou as joyas, & brincos, & todos os
mais ornatos, ficando em hum trajo honeílo. Vindo de
fora o marido, viíla tal novidade, & entendida a caufa,

comeíTou a dizer mal do pregador, & da Companhia, fen-

do que lhe devia eftar mui obrigado, pello muito, que lhe

poupava. A molher lhe pedio, naõ difTeíTe mal do Padre,
fem primeiro o ouvir pello menos huma sò ves.

15 Veyo nilTo o marido mais por conhecer, que ho-
mem foíTe, que perafe aproveitar da pregação. Mas tan-

to, que o ouvio, de lorte ficou mudado, que naõ sò apro-
vou, o que fua molher fizera, mas elle fe deu todo a Deos,
veílindofepor dentro de cilicio, dizendo, que por fora, fe

lhe fora lieito,fe veíliriatodo de faço. Naõ fe podia apar-

tar do P. Efíes dous cazados foraõ dous grandes inftru-

mentos,pera trazer a gente a Deos. A molher trazia ao P.'

muitas molheres nobres, perafe confeffarem, & o marido
muitos homens principais.

14 No
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íc 14 No annò de 1 554 por petição do Infante Cardeal

foi mãdado pregar a quarelma na Cidade de Elvas. Levou

por feu conipanheiro ao P. Pedro de Sanaa Cruz, que

era homem no confeíTionario incanfavel. Na quarefma

pregava o P. Manoel Fernandes quartas, & feílas feiras,as

domingas de menhãa fobre o Evangelho, & de tarde íb^

bre os mandamentos.Cobroulhe a gente toda notável rei-

peito.Davalhe no púlpito terriveis repreheníoens,mas to-

das, ainda que afperas, fe tomavaõ bem. Na primeira do-

iíiinga,prégando das tentaçoens, reprehendeo taõ fevera-

mente aos amancebados, que depois do fermaõ, os que ti-

nhaõ efta chaga, fe foraõ ter com elle, pêra fe confeflàr, &
emmendar fuaS vidas. Dellesfoi huma molher, que avia

annos, tinha por vida, andar com recados, agora contrita

do feu peccâdo dizia, querer comer o feu bocado de paõ

em graça dê Deos. Outros fe cazaraô com as mefmas occa*

fioens do feu pêccado.

15 No mefmo dia vindofe recolhendo dofermaô;

paíTou pellâ cadea,fez aos prezos huma breve exhortaçaõ.

Entre outros eftava prezo hum homem principal de lín-

gua mui folta em blasfémias, a quem por vezes o Padre ti-

ilha âvifado, pêra que puzeíTe freyo em fuás liberdades,

mas como naõ fe emendaífe; tendoo agora diante de íi,

comcífôu a pedir juítiça a Deos,& a dizer a hum íilho del-

Rey Mouro de Fez, quê allieílava,quenaõ tomaíle exem-

plo de taô mao Chriftaõ. Penetroufe o homem tanto da

energia, com que o Padre lhe fallou, que ficou de fe

emmendar.
j6 Foifmgular a induílria, com que defterrou os ju-

ramentos. Avia neíla matéria grande íbltura nas linguis.

Ordenou o Padre huma confraria em honra do Sanait-

fimo nome de JESU, pella qual fe defterraííèm os juramê-

tos, & o nome de Deos foíTe honrado. Fez pêra ifto, com

que todos pelks parochias fe aífentaíícm em hum livro.

Depois pêra Cada freguezia fe fez fua cayxa,em que fe avi-

ão de lançar as penas pecuniárias dos juramentos. Em ca-

da parochia fe poz huma taboa em publico com os] m*a-

mentos, que feprohibiaô, Sc as penas, que avia de pagar,

quem os juraífe. Aviaõfede accufarhuns aos outros de

qualquer calidade, quefolfem, dentro, ou fora de fuasca^

as com muita cortezia, dizendolhe? que fe lembraíTe, que

ti-
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tinha jurado. O que no tal cafo naõ avizaíTe

, era obriga!^do a pagar a raefma pena, que aquelle,quejulC°S .

.' 171 oclos os annos le havia de fazer prociflis AÚ A^nome de JESUS. Nos Domingos do anno fe haJia Jmandar dizer humaMifla do dinheiro das penas? & o demais que crecece
,
fe entregava àmefa da Mifericordia

pêra fe diftnbu.r em efmolas; defta confraria affimXoÍ
ta íe feguio tal emmenda nos juramentos, que fenaõ ouvi-ao nas affirmaçoens outros modos,íenaÕ,e^m verdade cer-tamente, & femelhantes. Também algumas mdesTnlnava aos meninos os mandamentos cantados em algumas
cant,gasdevotas comas quais fe efqueciaõ: das cantigasprofmas. Nas íeftas feiras à noite fazil fua pratica & ha?ia
difciphna enehendofe a Igreja de toda a foL d^homens"

18 Diziao, que o Padre Manoel Fernandes os haviaa todos por força de fazer bons Chriftaõs.. O refpeito a
lhe tinhuõ, era, quanto fe pode dizer. Alemdeftas ob?as
fe empregava em defterrar ódios, & fez nefla matéria gra-
des, & muitas mudanças. Introduzio, que muitos liolês,& niulheres fe confeflaffem todos os meles. Ifto. quepeU
los bens de Deos hoje he em muitas peíToas coufa ordinal
na

,

naquelles tempos era infolita, porquefe alguém entreanno feconfeffava, & comungava ;taõ fora eftava de fe
edificar ,que_murfflurava o mundo. Tal eftava naquelles
tempos, & tao pouco affeiçoado aos Sanflos Sacramentos;Os fi-utos que nefta matéria hoje fe experimentaõ, he íem
duvida, foraoeíFeitos do muito, que nefta matéria obra-
rao os noilos primeiros Padres. -'.

,

>9 Hofpedoufe o Padre com feu companheiro noHo pitai, coufa, que também foi de admiração a todos õk elpantavao, de que naõ fe aproveitafe da cafa de algJra
oacerdote. dosqfelheoffereceraõ, ou pello menos uzaf,
e de outra cafa V,v,a de efmolas, tomando sò o necef-
lârio pêra cada-dia. A^umas vezes hia pedir a certas
pefloas. Nao pedia pella Cidade, porque oslrmaõs daMi-
lencordia tomarão líToem cafo de honra,& defcredito feu.& affim lhe rogaraõ

, que tal coufa naõ fizeíTe
, que elles

he dariao o fuftertto neceflario. Porem o Padre nada del-
Ics queria aceitar, por ferem os bens da Sa naa cafa da Mi-
lericordia fazenda dos pobres. :

20 Por ferem os concurfosextraordinariosj pregava
^ - "- aporta

JJJJ-U-H
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à nortada IgteÍa.A gente, queeflava jmtta da pMtedefo-

rfefa»q««^ queeftava das portas a dentro. Affilho

« Padr« nefta Cidade coufa de quatro mezes. Paffada

.aqBàrefmadiziaÓ muitos, que as pregaçoens môfer.tô

«om tanto focceífo eomo naquarefaa, por quanto osfcr-

njoeos da qaarefma eraõ coufa ,a íerta, & compofta de fo-

bremaÕ,& que os daUi por diante de novo os havia de co-

»or; & iomo andava taõ occupado ,m6 o poderia fazer.

X experiência lhes mo&ou, quã errados erao osfeusdif-

curfos; o Padre comtinuou com igual fat.sfaçao, porque

« feo^pirito era o mefmo, que antes , & defte naciao os

fj^famoens, & mó da continuação do eftudo De or-

dinário pregava duas horas, & quando menos hom,&

pieya ,tt femprc ouvido fem faftio,& com attençao

»i Nosjuranjentosfoiaemmendatanta, quantale

podia dezeiar. Athe os meninos de quatro annos coftuma-

Lô dizerafuasmays,feasouviaó jurar:Maybei,eochao,

«orque jurou ,
que affim nos enfmou noffo Meftre. Os que

antes fenaõ tinhaÓ por homens, íe naõ )uravao, cobrarão

tal ódio aos juramentos, que tinhaB o jurar por coufa de

menos valor, & indigna de home de entendimento^

.„. Contafe nas memorias, que referem eftaMiíTao,

«or coufa eftranha, chegarem a cem os homens, que todos

osmezesfeconfelTavaó. Asmolheres eraô maisemnu-

mero. Dos homens eraô muitos fidalgos. Retiravaofe

dos jogos, &outros divertimentos, que íaõ occafionados

a desbaratar aconfciencia. A fua recreação era fahir a hu-

mas hermidas fora daCidade, levando coníigo vidas de

Sanftos, com cuja liçaô fe entretinhaõ , & gaftavao o tem-

pocom Deos. Defta gente muitos «atavao de veras da

LrfeiçaÕ , & comungavaó cada oito dias. O Padre lhes

íâziahuma pratica da vida de Chrifto húa vez cada fema-

na A ella acodia muita gente grave. Fazia efta pratica

cmhumacaladoHofpital, onde morava: por nao haver

affentos.&feracafanaõbaftante pêra tanta gente , huns

eftavaõ em pé,outros fe aflèntavaó no chaõ tudo com no-

tável humildade, que tanto mais era digna de eftimar,qua-

to muita defta gente era da mais nobre, & principal.

2i Afemana,quefehaviaõdeconfeffar,osqueofa-

ziaó cada-mez, fe dava certo final cora o fino da igreja,

pcraque fe preparaflèm. No Domingo comungavaona

I.;
-

.

' ^'^'
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Igfcjapnncfp.il, pêra com feu exemplo flizercm fervor na
Cidade, & facilitarem aos mais, a fe chegarem aos Sacra-
mentos.

24 Aos Clérigos deu o Padre as Meditaçoens da pri-
meira femana dos exercícios de Saneio Ignacío. Delias ti-

rarão grande fruto; porque fícaraõ movidos a ajudar aos
próximos nos coníiííionarios, onde aíliíliaõ , & os penitê-
tes em querendo , tinhaõ ConfeíTor : o que antes fenaõ
ufava

, tendofe a tal aíliftencía por coufa odiofa. Fez tam-
bém

, com que em cada parochia fe fízeíièm confíífiona-
rios pella traça dos que ufava a Companhia, pêra fe guarr
dar mais decoro, & gravidade em lugar taõ fagrado. De
tudo fe feguio acharem os penitentes ConfeíTores em to-
das as freguezias da Cidade, de que fe feguio copiofo fru-
to. ...

25 Tinha eíle Padre introduzido em Évora, que os
Irmãos da Mifericordia fe confeíTaíTem pello menos qua-
tro vezes no anno nas feftas principais. Tivera eíle cui-
dado bom fucceíío, porque fazendo da fua parte em pri-
meiro lugar ao Provedor, que era fidalgo mui illuílre, de-
pois andando de cafa em cafabufcando os Irmãos, que
paífavaõ de duzentos, acabou com todos, o que negocea-
va pêra bem de íuas alfhas. Agora em Elvas emprendeo a
mefma coufa nos Irmãos da Mifericordia. Deu principio
-a eíle coílume fânfto na Pafcoa de Pentecoíles.

2

6

Pêra iílo fez avifo aos fidalgos, que eftavaõ cm fu-
ás quintas, que vieraõ com grande piedade, &exempIo,
comungarão de raiílura com os pobres, & negros : de que
refultou geral edificação. O Padre Pedro de Sanda Cruz,
que era companheiro, diz em huma carta fua, qúedefdc
pella menhãa athe a noite eftava atado ao coiííiífionario,

como a hum cepo. Homens
,
que antes sò a poder deex-

còmunhoens fe chegaváõ huma vez no anno à conM^'^
agora vinhaõ importunar os ConfeíTores ,pera fe confcf-
lar três, & quatro vezes no anno . Depois da quarefma era
tal a frequência dos Sacramentos, que parecia , eílare hei-
ia. i. .;>rtíj Í-—K.

^7 No dia de Pafcoa do Efpirito San£lo foi o fervor
à medida do dia. QCura da Igreja dava a comunhaõ,& ò
Padre Manoel Fernandes o lavatório. Chegarão neíle dia
•as còmunhoens a fetecentas,& oitenta, o que nas mema^
X -^ V 2 rias

-*
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rias antkas íe refere,coufa rara pêra aquelles tempos. Ka

tarde do dia do Efpirito Sanao fahio o Padre com os feus

devotos a efpairecer ahuma hermida de M ofla Senhora

da Graça diftante da Cidade como hum quarto de legoa.

Alli lhes fez huma pratica efpiritual. Depois vmhao de

quatro em quatro fallando de Deos , & contemplando as

flores, & hervinhas dos campos. A gente da Cidade paf-

mava de tanta devaçaò, & de mudança taõ geral nos coí-

tumes, tudo effeitos do muito efpirito do Padre Manoel

Fernandes, a quem reípeitavaõ como a Sanao. Depois de

eftar o Padre quatro mezes em Elvas, & ter taô cultivada

%quella Cidade, ferecolheo ao Collegio de Évora. =

28 Nefta Cidade alem de afervorar os leculares,con-

folou muito as Religiofas do Convento de Sanfía Clara.

Por meyo dos feus Religiofoslhepedio a Abadefíaqui-

:zefle confolar aquella Comunidade. Cumpno com cila

devaçaõ, & a meteo taô grande no Convento, que mui-

tas fizeraõ os Exercícios de Sana© Ignacio. Tiraraô as jo-

-Vás, que traziaõ,& outras coufas, que tinhaô de preço, &
aslevavaõ aos pés da Abadefla. O eípirito de oraçaõ era

muito. Asquefaziaô os Exercícios, de ordinário dormiao

veílidaspornaô perder o tempo daoraçaô denoite,que

conforme as direçoens dos Exercfcios, havia deíerapn-

meirã oraçaô pella meya noite, como entaô fe coítumava.

Efta MiíTaô a Elvas atribue o Padre Orlandino a outro Pa-

dre do mefmo nome, que morreo em Ethíopia, porem naõ

foi fenaó o Martyr,como temos nos documentos originais

do Cartório de Évora.

CAPITULO XXXIV.

Da occaftaÕ defua morte , ér caridade ,
que ufou com os ho-

micidas,

i Th Ste era o efpirito do Padre Manoel Fernandes: o

^ qual pegava fogo do Ceo nas terras , onde fazia

Miflaõ. Quiz o Senhor coroar feus trabalhos com hum

fim gloriofo. O fucceíTo teve fua origem na meíma Cida-

de de Elvas no anno de 1555. Voltara elle a Elvas a con-

tinuarfeus fanaos empregos, Havia na Cidade hum pec-

cado
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cádo antigo mui efcandalofo entre duas peíTons nobres,quc
por ferem tais as peííoas, era mais notório o cfcandalo.Gcr
ralmente fe murmurava de tanta devacidaõ nas praças, &
nos corrilhos. Era o pcccador Ecclellartico.

2 Quiz O Padre tirar taÕ perniciofo exemplo, & pre-
gando contra os fenfuais, & deshoneílos, o fez com tal pe-
zo, & energia; que a peccadòra

, que ouvia o fermaô, dey-
xou o feu peccado. Senrio ifto bravamente o louco aman-
te, & determinou tirar a vida, aquém lhe tirava a fua occa-

íiaõ. Voltava o Padre pêra Évora; no caminho vinha al-

gum tanto atraz do companheiro; peraaflim, como era ef-

tilo feu, vir coníiderando em Deos, & tendo oraçaõ.Che-
gava ahuma paragem deferta, quando lhe fahiraõ ao en-

contro certos homens armados,& rebuçados. Foraõfe ao
Padre, deraõ com elleem terra; diííèraôlhe a caufa, porq
o vinhaõ matar. Logo tirando de hunsfãcos de area,q tra-

ziaõ preparados pêra eftefim,o comeílaraõcõ ellesa mo>
er. Choviaõ ôs golpes fobre o Padre

, que elle fofria com
grande paciência. Dava graças a Deos.por lhe dar tal oc*
caíiaõ. Pedia à imitação: de Chrifto perdaõ pêra os feus

matadores. (

.* r?v

5 Satisfeitos , & imaginando eftava mortoV o deixa-

A^aõ. Entaõ o Padre alentando a voz entre tantas anfias

mortais, lhes comeííou a dizeriNaô fujais, de quem sò de-
zeja o voíTo bem, & ellà mais fentido do voíTo peccado , ^
idas fuás dores: tornayamim, fenhores, que ainda eftou vi-

vo, pêra rogar por vós a Deos, & fofrer a morte muitas

vezes. Naõ vos temais da juftiça da terra, que comonaò
derramaíles fangue, naõ ha feridas

,
que Võs publiquem,

nem eu ferey parte pêra vos accufar. Sò da juíliça divina

-vos podereis temer, & por iífo em mim achareis o remédio
pêra o perdaõ. E porque fera diííjcultofa achar, quem vos

abfolva defte horrendo facrilegio, & excomunhão , con-

feílai comigo voííb peccado
, que pellos poderes, que te-

nho, vos abfolverei , & liVrarei da excomunhão.

4 Eftas palavras defpedidas como rayo de hum cora-

ção aífim abrazado em amor de Deos, foraõ taõ podero-

ías
,
que penetrarão, & renderão ocoraíTaõ de hum dos

-homicidas. Lançafe por terra, chora fua difgraça. Aqui
levantou o fervo de Deos aquelles olhos, & braços amor-
tecidos ao Ceo,, dando graças a Deos poraíTim o confolar

*. : com

1^33^
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com a converfaõ de alma taõ perdida. ConfeííoU-o, &
^bíblvéo. O mefmo homem lhe deu a maõ, & o ajudou

a trazer athe o Collegio de Évora. Eíte mefmo foi, o que

ao depois contou, & de quem fe foube a caufa da morte

defte fervo de Deos; que elle nefta matéria naõ diííe pala-

vra, por íenaõ vir a entender, quem foraõ os matadores.

- 5 Em toda a Cidade de Évora foi o íentimento igual

ao amor, que lhe tinhaô. O Cardeal Infante pella grande

eílimaçaõ, que delle,& fuás virtudes fazia, o foi viíítar

acama. Depois recebidos os Sacramentos , efpirou

com o Sando nome deJESUS na boca. Foi fua morte no

Collegio de Évora aos dezoito de Fevereiro de 1555.

6 ^Tanto que na Cidade fe foube a morte do Padrê,&

fe comelTou a divulgar a caufa della,naõ fe pode crer o se-

ntimento, que em todos ouve. Acodioa Cidade toda a feu

enterramento, procurando cada-hum haver alguma cou-

fa de feu ufo como reliquia de homem Sanâo. Naõ tinha

;3inda a Companhia Igreja , em q o podeííe enterrar. Mui-

tas íe oíFereceraõ ,
querendo fan£lihcarfe com feu corpo,

venceo porema Sé.Foi o Cabido com a Clerezia ao noíTo

Collegio. Dalli foi levado em veftidos Sacerdotais com

folemne acompanhamento de toda a Cidade. Na Sé foi

r^epofitado na fepultura de hum Cónego chamado Go-

mes Pires, que quiz fofle fan£lificada com o corpo de ho-

toem taõ San£lo, & pêra iíTo a offereceo.

7 Por muitos dias hia gente chorar íobre a fepultura,

: chamandolhe homem Saneio, pay de pobres , & remédio

€e peccadores. N oanno de mil quinhentos oitenta,& no-

ve, aos nove de Agofto tratou de o tresladar pêra a Igreja

do noííb Collegio o ArcebifpoDom Theotonio de Bra-

gança. Acharaõfelhe inteiros, & incorruptos os ornamê-

tos Sacerdotais , com que havia tantos annos fora enter-

rado.

8 Acodio toda a Cidade, dizendo: Vamos ver o Sã-

£lo. Fez o Arcebifpo efta tresladaçaõ com grande íolem-

nidade, & os oíTos metidos em hum cayxaô foraõ depofi-

tados no carneiro da Capella de SaÓ Vicente , aonde efti-

: veraõ athe os 2 9. de Junho de 1 6 84. íem athe efte ternpo

fe abrir aquella aboboda por refpeito dos oíTos, que alli ef-

tavaõ. Neíle dia, & anno hum Sancriílaô, que tinha pou-

ca noticia das couías do Collegio, & eíla com os annos ef-

r tava
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tava mmi apagida, abrio o tameiiro

, pêra nelle niêter

o

corpo de hú defãto,Ô£ cõfúdio os oííbsdeáe V^eneravel Pa-
dre com os tnais^dos^ tinhaõ fido e^ntèrrados na ftiefma I**

greja
, oom bem rflagoados hotoens, que fabiaõ^^uem al^

íi eftav^a feputtado.Tars defcuidos déíbes fuccede nàõ pou-
jca« vezes nas comunidades,pofferem as còufas governadas
jpor Irmaõs rudes, & pouco notkiofoS,€uja fimplicidàde
íaz femelhanres defatentos. A vida, & martyrió deíle A-
poílolico Pregador efcreve o P. M. Balthèí^ar Tfelles na
primeira parte da Hiftoria deita próvincra, livro terceiro,

;d€fdc o capitulo vinte, & douS athe o capitulo vinte,&
«quatro. O Padre Mathias Taner nos Martyrès daCom-
panhia. O Agiologio Lufitano no dia de fua íiiorte, &
outros. Muitas coufás, qUeellcs na5 tra2êni> recolhi do
papeys antigos, que fe conferva6 no Cartório do Collegio
de Évora. orrac

ti—

Fremona
i.de

CAPITULO XXXV.

Vida do Vadre Fraaci/fo L opês^ Miffiomrio de EtUòpid, f^^^
^*

a TT Um dos homens admiráveis, queeptn fuaS raras
' ** virtudes muito enobrecerão â elk noflà provinciaí

foi o incomparável fervo de Deos o Padre Francifcò Lo*
pes, homem de quem teftemunharaõ os Chriílaõs da Ethi*'

opia, que dos companheiros do SanélilFimo Patriarca An**
dre de Oviedo, elle fora o mais San£io, fendo aífimí quê
todos os maisforaõ de virtudes muí aíTmaladas. Quaren-»
ta annos trabalhou em Ethíopia na falvâçaõ das aímas^
vinte em companhia do Admirável Prelado Aíidre de O^
viedo, & vinte depois de fua morte , fem haVer na Ethiò*
pia outro Sacerdote, depois que Deos levou pêra fi os ma-
is companheiros, de todos elle foi o ultimo j que poz fim
a feus ditofos, Òc felices dias. d -

2 Naceo efte grande fervo de Deos nâ Vílladé trúfí-^

Teyra no Bifpado de Elvas. Entendo, que foi âdniitdda n*
Companhia na cafa de Sanílo AntaÕ velho ^ pois oâ ca^

talogos de todos os Noviços antigos da provinda, que tê*

nho na minha maõ , naô tem algum Francifcõ Lopes athe

o anno, que eíte fervo de Deospartiô pera^lndia , õis^

dos
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dos Noviços, que foraõ recebidos náquella cafa nao ha ca?

talogos, fendo aírim,que de outras noticias nos confta,que

alli foraõ muitos admittidos em tempo, que na provincia

havia fomente o Collegio de Coimbra, & efta cala. [nu

:aj: Entrou: pêra Coadjutor temporal, & nefte clíadó

partio pêra a índia com o Patriarca Joaõ Nunes Barreto^

& Bifpo André de Oviedo, & Sando Padre Gonçalo da

Silveyra,& outros Mifíionarios da noíTa Companhia. Par--

tiraÔ de Lisboa no anno de mil quinhentos fmcoenf

ta, &feis. Quando chegarão a Goa achou o Patriarca por

noticias mui frefcas da Ethiopia ,
que eftavaõ là as coufas

da Religião, mui outras, do.que em Portugal fe cuidava;

& que o Imperador naÓ tinha animo de deyxar feus erros,

contra o que tinha efcrito á el-Rey de Portugal
,
que aef-

íe rel^ito lhe mandava Patriarca.:, jí oiji^,^-.s.^í:íu. , .
u

4 Por tãto fe aíTentou no governo da India,na5 paíTaí-

fe por entaõ o Patriarca a Ethiopia , mas que bailava ir o

Biípo com aígiins Padres, os quais fondaflem de perto as

alturas das .GOUÍàs;;& que êftando de boaJeiçaõ, poderia

partir de Goa o Patriarca; por fenaõ expor huma tal di-

gnidade aos defacatos dos Scifmaticos.
'

5 Tomado efte confelho, que por entaõ pareceo o

mais feguro, mandou o governador da índia Francilco

Barreto preparar quatro fuftas bem efquipadas de folda-

dosPortuguezes,das quais eraÕ capitaens Manoel Travaf-

fos de Figueyredo, Pedro de Sequeira, Vafco Corrêa, &
António Vas. Nellas fé embarcou o Bifpo , os Padres

Manoel Fernandes, & André Gualdames, & os Irmaons

coadjutores António Fernandes de Braga, que entrou na

Companhia na índia, Francifco Lopes, & Gonçalo Cardo-

zo,aquem depois na Ethiopia ordenou de Sacerdotes o Sa-

do Prelado André de Oviedo, pêra com ellesfuprir a fal-

ta, que avia de Sacerdotes.

6 No principio de Fevereiro de mil quinhentos fm-

coenta, & fete deraõ à vela pêra o mar Roxo, aonde fica a

Ethiopia, regiaõ mui dilatada da Africa, na qual tem fua

fonte o rio Nilo, cujos povos feguiaõ os dogmas de Euty^

ches, & Diofcoro dirivados da cadeira de Alexandria, ^
tem a eftes dous Antichriftos por huns grandes fan£los.

7 Chegarão os navegantes nos últimos dias de Março

a hum porto da Ethiopia chamado Arquico, que fica

í^h den^
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dentro no mar Roxo. Logo que os lançarão em terra, fe
voltarão as quatro fuftas por naõ cahir nas maõs dos
Turcos, que andavaõ naquelles mares mui poderoíos &
infolentesj&comosolhosem conquiftar os portos marí-
timos de Ethiopia, ^ tirarem aos Abexins a cõmunicaçaã
com o mar, como depois fizeraõ, ganhando as ilhas do
Maçuâ, &Suaquem, próximas à praya de Ethiopia,&Q
porto de Arquico na terra firme, que faõ as eícalas, que
pello mar Roxo tem o Império dos Abexins,

8 Logo foraõ os fervos de Deos entrando pella terra
dentro atte Debaroâ, que era a povoação, onde refidia o
BaharNagays,aííimerao titulo do governador Abexim
daquellas terras do Reyno de Tigre, que eftaõ vizinhas ao
mar Roxo. Eíle era o mefmo, que no anno de mil qm->
nhentos quarenta, & hum meteo na Ethiopia a Domi
Chriílovaõ da Gama com a gente de armas Portugueza.
Fez aoshoípedes bom agazalhado, & recebimento, porá
ainda confervava o amor aos Portuguezes.

9 Dalli paíTaraõ à Corte, era Imperador Claudios mui
afeiçoado aos Portuguezes, eíle os tratou bem, ^ lhes ak
ííftio com bom termo. Somente nunca quis mudar de reli-
gião. Em Março de mil quinhentos llncoenta, ^ nove
lhe entrou hum Mouro de Adel pello Império dçftroindo»
tudo, fahiolhe ao encontro, foi delle vencido, ^ morto.
yendofe na batalha diíTe: Coitado do Bifpo, fe eu morro,
^ que ha de fer delle.^

10 Succedeolhe Adamâs Segued feu Irma5, queetn
nada fe parecia com Claudios;Tomou grande ódio ao Bif-
po, Padres, & mais Catholicos, dizendo, que Deos çafti-

gara a feu Irmaõ, pellos naõ perfeguir. Foraõ notáveis as
vexaçoens, que fez ao Bifpo, & fe referem na vida defte
fando Preladomellas teve fempre boa parte o R Francifco
Lopes, como feu infeparavel companheiro. Mandou-os a
ambos deílerrados pêra terns de clima peftilente. Man-
dou fecrecamente,que os mataííem no caminho, ou no de-
ílerro. Livrou-os Deos da morte por meyo da molher do
Senhor da quella terra: a qual vio fobre a choupana, on-
de os tinhaõ metido, hum resplandor, como do íol, com
eíla viíla ficou admirada; &ajuntandofeomuito, qtie ti-

nha ouvido da virtude do Bifpo, fez com o marido, que
lhes perdoaíTe a vida.

X Na5
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- II Naõ dilatou o Ceo o caíligo contra otirano, por-

que o Bahar Nagays tomou a vos de hum filho do Impe-

rador Claudios, & as armas contra Adamâs, chamando

em feu favor aos Turcos. Entaõ Adamâs tendo neceífi-

dade, de que fe puzeíTem da fua parte os Portuguezes, mã-

dou vir do defterro aos fervos de Deos, que foraô em cõ-

panhia dos Portuguezes no arrayal.
^

wiíi 2 Ouve batalha , em que Adamâs ficou vencido, &
morto. Aqui fuccedeo huma coufa eftranha. Na pertur-

bação do deílroço, Padres, & Portuguezes fe dividirão,

pêra onde os levou a tormenta. O Padre Francifco Lopes

em companhia do fan^o Patriarca fe poz no meyo do ar-

uayal em lugar patente fora das tendas, de joelhos em

oraçaõ. Foi ella taô poderofa, que os fez invifiveis aos ini-

migos: paíFavaô affim Turcos, como Abexins junto del-

les, matando, & roubando, fem darem fê dos dous fervos

de Deos. Soccegada aquella primeira fúria dos vencedo-

res, alguns Portuguezes indo pêra onde os douseítavaõ,

lhe perguntarão, que feito era dos mais Padres. Refpon-

deo o fanao Patriarca: Naõ tiveíTem cuidado, porque os

Padres eílavaõ com vida, ainda que em poder dos Tur-

cos, do qual em breve tempo fahiriaõ, como logo fe

comprio.

1 5 Antes defta ultima ves tinha o mefmo Imperador

deílerrado ao fanflo Prelado, & com elle ao P. Francifco

Lopes pêra huma ferra mui alta, efi:eril, & fragofa. Oito

mezes paíTaraô nefte deferto, fofrendo grande íalra do ne-

ceíTario, & fumo defemparo.

14 Depois obrigado com os rogos de alguns fenhores

feus vaffallos, levantou o degredo. Mandou fob graves

penas aos léus, que naõ tiveílem comercio com o fan£lo

Prelado. Intentou fazer, tornar atrasnafê a alguns, que

fe tinhaõ reduzido. A quatro defies mandou lançar aos

Leoens, mas eftes efquecidos, de que eraõ feras, fe puze-

raõ mui quietos, fem ofenderem aos Sandos Confeífores,

por mais queosminiftrosos procuravaó aíTanhar. Sahio

de fi o tirano, & ordenou foflem levados ao deílerro.

rç Naõ quis o fanclo Prelado defemparar fuás ove-

lhas nefta defconfolaçaõ, elle com o P. Francifco Lopes

foraõ pêra o mefmo lugar do defterro. Era eftranha a cru-

eldade dos executores, a fragofidade dos caminhos ale de

0: .. com-
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comprida, afperrimn, & folta do neceíTario grandiílima.

1 6 Naõ íenriaõ os íervos de Deos tanto a íua falta,

quanto a dos innocentesdefterrados, levantarão olhos &
mãos ao Ceo, pedirão a Deos, que pois no dezerto acodi-
rra antigamente ao feu povo, & no lago dos Leoens focor-
^rera a Daniel, lhes acodiíle na prezente neceffidade. Suc-
cedia iílo junto de huma ribeira. Cazo notável. Logo,que
iizeraõ íua oraçaõ, fe renovou alli o milagre do jordaõ,
quando paííou a arca do teftamento, porque a ribeira fe di-

vidio, ficando como de repreza as agoas da parte de lima,

zèí as de bayxo fe foraõ com taó arrebatado curío,que dei-
xarão os peyxes faltando no fundo deipejado de agoa, lo-

go foraõ entrandojfizeraõ feu provimento dopeyxe, & re-

mediarão a falta prezente, & as que feaviaõ de feguirj &
paliado a pé enxuto o rio, tornou elle à fua natural cor-
rente. A viíla de coufa taÕ eftupenda, abri^raõ os olhos
muitos da quellesScifmaticos, que levavaõ os fan£los ao
defterro, & abraçarão noííafanáa fê.

. 17 Eíle prodígio encheo de aíTombro toda a Ethio-
pia, &: movidos com a fama delle muitos dos grandes fi-

zeraõcomo imperador, que mandaííe levantar eíle de-
ílerro , como em efíeito fe executou.

18 Em quanto viveo efte Imperador,a vida deíles fer-

vos de Deos foi hum continuado martyrio: alem deíles

deílerros, por vezes eíliveraõ com fuás vidas poílas nas
mãos da morte. Depois delle morrer às mãos dos Turcos,
como fica dito, lhe fuccedeo outro, o qual fe embebeo
todo nas guerras,que foraõ muitas,fem tratar de coufas de
Religião. Nem favoreceo , nem desíavoreceo os Cato^
licos.

19 O Patriarca, & Padres viviaõ em hum a ferra cha-
mada Maegogâ em hum lugar, que fe dizia Fremonâ no
Reyno de Tigre: alli era a principal aíTiftencia dos Por-
tuguezes, que la ficarão de Dom Chriftovaõ da Gama, &
de feus filhos, & familias, que era a principal Chriftanda-

de de Ethiopia. Alli confígnara o Imperador aos Portu-
guezes por feus ferviços terras, de que viveíTem.

20 Aqui foi o principal teatro das virtudes do P.

Francifco Lopes alfim por vinte annos antes da morte do
Sandlo Patriarca, como por outros vinte depois delia."

Chegarão a tal extremo de pobreza, que o Patriarca la-

X z vrava
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vrava com dous boys a terra, & fêmeava em ordem ao feu

fuílento, a penas tinha huma pele,com que cobrir feu myr-
rado corpo. Delle referem as noílas Hiílorias neíla, & em
toda a matéria de virtude coufas aíTombrofas, que fe au-

tenticarão por mandado do llluftriííimo Senhor Dom
Frey Aleyxo de Menezes Arcebifpo de Goa, & depois

Primas de Braga.

2 1 Os perigos, de que Deos livrou a efte feu fervo,

podemos dizer, que foraõ innumeraveis. Huma ves foi

mandado por feu fuperior alfiílir em Dambiâ aos Chriíía-

ons, no caminho foraõ inveftidos dos Scifmaticos elle, &
feu companheiro o P. Gonçalo Cardozo, eíle foi morto as

lançadas, & o P. Francifco Lopes com huma cruel lança-

da fe pode na revolta efeonder por hum matto, &confer-

var a vida, pêra acodir por mais annos aos léus Chriâaons.

CAPITULO XXXVL

Notável caridade do P. Francifco Lopes, & o mais atte

,, Jua ditofa morte,

[1 Ç\ P. Francifco Lopes como foi infeparavelcompa-
^^ nheiro do San£lo Patriarca, eftampou em íi todas

"as virtudes, que foraõ raras na quelle admirável, &portê-
tofo homem. Elle foi o ultimo, que dos companheiros do
Patriarca pôsíim a fua vida, & por muitos annos fem ou-

tro facerdote acodio aquelles pobres, & afíligidos Chri-

Jlaons.

2 A penitencia foi nelle eílremada, coílumava dizer,

que efta vida sonos fora dada pêra trabalhar, & fazer pe-

nitencia; & aíTim como o dizia, o fazia. Seu corpo com os

trabalhosandava tal, que parecia huma oíTada cuberta cõ
apelle.

5 A fua caridade teve muito, em que fe ver. Por cau-

fa dos contínuos roubos, & guerras,os feus Chriílaôs che-

garão a extrema neceíTidade. Tudo quanto tinha em cafa

por morte de feus companheiros o deu deefmolas aos fe-

lis Chriílaons. Atte osveílidos, comque fe cobria, che-

gou a dar. Hum dia fez a fua capa em pedaços, & a deu

a vários pobres. Pedindolhe hum pobre eímola, naõ ten-

do
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do outra coufa lhe deu ametade da roupeta, cobriíidoíc

com o outro pedaço,& como depois diílo fe chegaííè àelk

outro pobre, lhe deu o outro pedaço da roupeta ficando

sòcom o veftido interior, que era amefma pobreza.

4 Dalli por diante cobria o corpo, pêra íe abrigar

dos frios alli intoleráveis, com huma pelle de algum ani-

mal. Naõ parou aqui a fua caridade. Hum dia encon-

trou o cadáver de huma pobre molher, que naõ tinha, cô

quefe amortalhar, logo o Padre Francifco Loges fe apar-

tou, & tirando acamiza, a deu, a quem amortalhou o

corpo, que como teílemunha de viíta depois jurou, o que

vira.

5 Depois de dar a camiza , lhe ficava ainda huma po-

bre cama, em que tomava algum deícanfo, também deu

efta, & ficou sò com a terra nua por cama. Vendo tal po-

breza hum Chriftaõ, lhe deuhum faço de pano groíTo, no

qual encoílaíTe o corpo. Recebeo com moftras de agra-

decimento, mas naõ lhe fofreo o coração, ufar delle, aven-

do pobres, que dormiaõ na terra fria, logo o deu a hum
deites, & aíTim ficou drefcanfado.

6 Quando Deos o levou pêra fí, naÕ fe achou na fua

choupana, com que o amortalharem. Nem teve Ba ulti-

ma doença outra cama mais, que hum couro velho, & ro-

to, que lhe empreitarão. Sabendo, que eftavaõ enfermos

de mal contagiofo alguns pobres reduzidos ao ultimo de-

femparo, dos quais aííim por medo da contagiaõ, como

pello roim cheiro, fogiaõ todos, pois ninguém podia pa-

rar dentro das cabanas, onde eftavaõ: acodiolhes o Padre

Francifco Lopes metendofe nas choupanas, onde por ef-

paço de três, ou quatro mezes os fervio de dia, & denoy-

te; fazendo, quanto era neceílario, pois os pobrezinhos

naõ tinhaõ outro enfermeiro, nem outra peíToa, que del-

lestiveíTe cuidado. Foi Deos fervido, que finalmente os

deíTe faons com notável alegria do Padre. Efte exemplo foi

de grande admiração naõ sò aos Catholicos, mas aos Scif-

maticos, dos quais muitos abrirão os olhos, & viraõ a fua

cegueira.

7 Em outra occafiaõ tinha elle a feu cuidado hum

pobre cheo de chagas, & podridão, quando chegarão os

Gallas cruéis inimigos dos Abexins, todos defpejavaõ, &
fe acolhiaõ a lugar feguro, o P. Francifco Lopes tomou às

CO-
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coílas o feil doente, & com elle fe mereo na cova de hum
deferto, onde o curou, & abrigou, arte os inimigos deixa-

rem a terra.

8 Tais obras bem mereciaõ os fmgulares favores, cõ
que Deos alliviava feus trabalhos, pois no meyo delles íen-

tiao maior gofto. Jurou huma teftemunha no proceíro,q fe

fez de fuás virtudes, que feu pay lhe diíTera: Filho faze

muito cafo do P. Francifco Lopes, porque he hum gran-

de fandto, eu o vi por muitas vezes no tempo, que dizia

MiíTa, & íe virava pêra o povo com o rofto abrazado, fer-

mofo, & refplandecente como o mefmo Sol, & quando fe

tornava a voltar pêra o altar, aquella mefma claridade o
hiâ feguindo, & virandofe com o mefmo roílo.

9 Outra teftemunha jurou, que quando dizia MiíTa,

feu rofto eftava taõ refplandecentc, que parecia hum An-
jo, & que os cabellos eraõ como fios de ouro, ficando de-

pois da MiíFa brancos, como em fi eraõ; & que a tal rever-

beração lhe feria os olhos,por fer mui intenfa.

10 Veyolhehumagraveinferraidade, que parecia fer

a ultima. Eftava o P. mui alegre, mas os léus Chriftaons

entrarão em agonias de morte, vendo, que naquella vida

eftava cifrado todo o feu remédio, & que faltando ella, fi-

cavaõ fem pay, fem may, fem medico, fem paftor, que tu-

do era pêra elles efts fanfío homem. Foraõ muitas,& mui
fervorofas as oraçoens, que fizeraõ a Deos por vida, em
que tanto lhes hia.

1

1

Ouvio Deos as oraçoens dosCatholicos, porque
eftando no maior perigo da doença, fe levantou fam, foi à

Igreja, diífe MiíTa. Acabada ella, declarou aos Chriftaons,

em como Deos por fuás oraçoens lhe dera íaude repentina,

& dilatara a vida por mais dous annos; o que elle, ainda ^
ardiaem dezejos de ir vera Deos, aceitara de boa vontade,

pellos fervir mais tempo, & acodir ao bem de íkas al-

mas.

1 2 Neftes dous annos aflíra trabalhou, como fe entaõ
dera principio a fua vida. Chegado o hm dos dous annos,

huma femana antes de fua morte, ajuntou na Igreja os feus

Chriftaons, exhortou-os à perfeverar na virtude, & na fe

Romana, deulhes muitos documentos fanílos , & avifos

em ordem a fua perfeverança, & confervaçaô nos bons
coftumes. No fim lhes dis, que dalli a oito dias avia di2

mor-
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morrer,peni ir gozar de Deos, que naõ fe affligiííèm com a

íua morte, que lhes fazia faber, que Deos os tinha muito à
fua conta, que naÕ paííàriahum anno, fem terem facerdo-

te da Igreja Romana.
I ^ Tudo aííim fuccedeo, porque dalli a oito dias, que

foi o primeiro de Mayo de mil quinhentos noventa, & fete

entre amorofos colloquios com feu Deos lhe entregou feu

ditofoefpirito, tendo oitenta annos deidade, os quarenta

gaftados na Ethiopia,& foi o ultimo dos companheiros do
San6to Patriarca André de Oviedo, que acabou feus dias.

Foi amortalhado em hum pano, que de efmola deu pêra

ifto hum Português; & poíio na fepultura do Patriarca,

onde efíavaõ os outros companheiros.

14 Em comprimento da fua profecia antes de hum
anno chegou a Ethiopia hum facerdote chamado Belchior

da Sylva, homem de muito exemplo, & virtude, que o
Arcebifpo Dom Frey Aleyxo de Menezes mandara a fa-

ber oeíkdo dos Chriílaons da Ethiopia, eítepor fer da ín-

dia pode com as feiçoens facilmente enganar os Turcos,
perfuadidos naÕ fer, o que era, & entrar naquella dezem-;
parada chriftandade, coufaque avia quarenta annos fenaõ

tinha podido confeguir, fendo, que por vezes o intenta-

rão fem efeito vários Religiofos da Companhia.

15 No anno de mil féis centos, & quatro pode tambê
entrar o P. Pedro Paes da nolfa Companhia,& o Sacerdote

fe voltou â índia, por elle mandou aos noíTos Padres a ca-

beíía do Sancto Patriarca, & deyxou ficar pêra confolaçaõ

lua, & dos Chriílaons a do P.Francifco Lopes, que eílava

na mefma fepultura.

1 6 Quando lidava com as ultimas íigonias pedio, que
lhe fizeíTem huma Cruzem certa parte da fua choupana,&
logo acrecentou, que a Senhora com fua prezença lançara

ao Demónio daquelle lugar, & diíTe com grande affedo

eftas palavras: O Sanãijjima Senhora, May Nojfa Sanãijji'^

ma; eftou vendo a May de Deos toda vefiida de Lu%es.

1

7

A morte defte Sando Padre trazem alguns em
quinze de Mayo. A Hiíloria da nolíà Provincia a tem no
primeiro deíle mes. Deíle fervo de Deos trata o P. M.
Balthezar Telles na fegunda parte da Hiíloria deíla noíía

Provincia, & também no livro fegundo da fua Hiíloria de

Ethiopia. O P.Eufebio no tomo dos feus varoensllluílres,

-.:. v^ que
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que intitula: Firmamento Religiofo de luzidos Aílros. O
P. Nadali no feu Annus dierum. Pedro Jarric no fegun-

do tomo do feu Thefauro Indico. O Agiologio Lufítano,

& os que efcrevem do Sanólo Patriarca André de O-
yiedo.

18 Foi efte fervo de Deos depois de fua morte hum
grande prote£lor do lugar de Fremonâ, como o fora em
vida. Querendo huma noite huns falteadores dar de fu-

bito em hum Viforey CathoHco, que eílava com pouca

gente alojado junto a Fremonâ,& logo faquear,& deftro-

ir o lugar; hum dos falteadores veyo dar avifo, que o af-

falto euava aíTentado no quarto da modorra. O Viforey

com alguns Portuguezes fe puzeraõ à fombra de humas ca-

zas,a quem o luar dava nas coftas. Chegarão os inimigos^

& no maior ftleneio, em que vinhaõ,foraõ recebidos com
huma carga de efpingardas. Atónitos com efíe infperado

íiicceíro, voltarão as coftas, foraô mortos muitos, & ou-

trosprezos. Nomefmo tempo apareceo em fonhos à hu
homem em Fremonâ o P. Francifco Lopes com húa ima-

gem da Senhora nas mãos, & lhe foi declarado todo o fuc-

ceíro,&mandadoíquepellamenhãa,eontaíre tudo, o que
em fonhos vira. Àílim o fez,ninguem lhe deu credito attc

que chegou noticia meuda de tudo; & fe ficou entenden-

do, que Deos os livrara por meyo do feu bemaventurado

P- Francifco Lopes. Ultimamente advirto, que o P. Bal-

thezar Telles tem, que o P.Francifco Lopes era natural de
Lisboa, porem o nolfo P. Francifco de Soufa na Hifloria

da Provincia de Goa, parte fegunda,Conquifta primeira,

divifaõ fegunda, paragrafo vinte, & íinco dis, que os ca-

tálogos de Goa o tem natural de Fronteyra, o que eu te-

nho por certo, pois os catálogos das Provincias faõ coufas

averiguadas, & nefta matéria as mais feguras. Advirto, ^
alguns eícriptores confundem com efte, outro P. Fran-
cifco Lopes, que foi martyrizado pellos Mouros no mar
da índia, dizendo defte, que fora pêra à índia no anno de

1556, fendo em verdade, que o de que aqui fe efcreve,he

o que foi no tal anno. Do outro naõ acho, que entraíTe em
Portugal na Companhia

, poriíTo delle naõ efcrevo em
alguma das partes defta obra.

C A-
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CAPITULO XXXVIL

Vida do P. Afonfo Barreto , o* morte ditofa do PJ
Gonçalo Cardozo,

' O ^' ^^^"^° Barreto teve dous Irmãos na Com-^^ panhia ambos homens de grande fer,& que mui-
to nos acreditaraõ,a fabero P.Belchior Nunes Barreto^
que na índia foi MiíTionario de grande efpirito,o P. Joaõ
Nunes Barreto, que foi Patriarca de Ethiopiaj o mais mo-
ço dos Irmãos foi o P. AíFonfo Barreto. Seu Pay fe cha^
mou FernaõNunesBarretofenhordo morgado de Frei^'
ris, &Penagate mui nobre por feufangue, & mais pellos
filhos, que Dcoslhe deu, todos gente fanda, & confagra-
da a Deos.Sua may dona Izabel Ferras.Quatro filhas, que
teveforaôReligioías exemplares no convento de Sanda
Clara da Cidade do Porto,patria ditofa de todos eftesfer-
vos, & fervas de Deos: dos quatro filhos, Dom Gafpar
Nunes Barreto herdou a cafa, que hoje efta metida na pri-
meira nobreza do Reyno, os outíos três entrarão na Com-
panhia.

2 Vivia AíFonfo Barreto em cafa de feus pays^ fendo
o feu Benjamim,porque era dos Irmãos o de menor idade,
& as demais prendas ofaziaõ grandemente amado. Era
de muy gentil difpofiçaõ, coftumesfuaves, & dignos do
amor, que os pays lhe tinhaõ. Contava quinze annos de
idade quando fe moveo a íer da Companhia com o exem«
pio de feus dous Irmãos. Prévio elle que a may, pello
muito, que lhe queria,de nenhum modo o largaria,& dey-
xaria fer da Companhia, por tanto com todo o fegredo
fogio da cafa dos pays, & fe foi a Coimbra.

5 Fallou com o P. Martinho deSanaaCruzReytor
do noíioColIegio, o qual vionelle tal fervor, que o ouve
de recolher em o Noviciado aos oito de Junho de 1545.
Faziaõ na quelle tempo os noíTos em Coimbra mui eftra-
nhãs mortifícaçoens exteriores. Vendo eílas o noílo no-
viço, naõ quis ficar atras. Alcançada licença, depõem o
veíhdo ordinário, toma huma velle de penitente, & com
os pês dcfcalfos fahe do Collegio: vayfe à praça de Coim-

Em Z/V"
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bra, & como fe foíTe malfeitor, fe fez atar de pes, & mãos

ao pelourinho.
i j j-

4 Apoz ifto levantou a vos, & comeílou a bradar di-

zendo: Meií SenhorJESU Chrifto, que em cafa de Filam

permiítifteSy que vos ataffem a huma coluna, ponde os olhos de

'volja divina mifericorãa nejle povo peccador, naô pêra o ca-

ftfgardes.mas pêra lhe perdoardes, Eílas vozes repetidas

por vezes fizeraõ acodir a gente,que eftava na praça.Huns

cuidavaõ ,
que enlouquecera , outros que alguém tinha

perfuadido àquelle innocentefinho, fazer tal doudiíle: po-

rem outros confiderando a fua modeftia,& mais circun-

ílancias, que bem declaravaõ oeípirito, que o movia, fe

compungirão, & o noviço vencedor de íi mefmo fe reco-

Iheo ao CoUegio: tendo imitado neíle feu exemplo o do

gloriofo P. Saõ Francifco de AlTis, que hum dia defpido

da cintura pêra fima, como tem S.Boaventura na fua vida,

& com huma corda ao pefcoço, fe fez levar ao pelouri-

nho, &alliouvindoo todos, apregoou de fi grandes con-

fufoens. i- • r
'

ç Pouco tempo depois de ter entrado em (^oimbra,

foi mandado continuar feu Noviciado na cafa de Sando

Antaõ o velho em Lisboa, pêra ajudar as Mifías, & nos of-

jficios domefticos. Alli entrou em novos fervores. Hiíi

por vezes à ribeira com o comprador pêra trazer a feus

hcmbros o provimento, quefe comprava. Ha naquelles

lugares grande multidão de homens de ganhar, que levaó

de humas pêra outras partes as coufas de maior pezo, &
também ha muitos moços pequenos,a que chamaõ da cei-

rinha, porque trazem huma, em que levaõ carne, ou pey-

xe a cafa, de quem a compra. Toda efta gente he inculta,

& groíreira,qualheaoccupaçaõ, em que vivem.^

! 6 Vendo o Irmaõ Barreto efte campo bravio, inten-

tou cultivalo. Pede na oraçaõ a Deos, que fe o que traça-

va, era pêra maior gloria fua, moveíTe o animo de feu fu-

perior, pêra que lhe deífe licença, em ordem ao executar.

O que elle excogitara dentro de fi, fora fazerfe moço da

ceirinha, pêra com efte disfarce encaminhar pêra Deos a-

quella gente.

7 Aflim como o meditou, opôs por obra, pede ao

P. Gonçalo de Medeyros fuperior da cafa, lhe dé licença

pêra viver alguns dias entre aquella gente. Ávida a licença

fe
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fe veílio nos mefmos andrajos, que os do officío; tirou
a roupeta de noviço veftiofe de hum pelote de burel, crual^
remi velha na cabeílli, pês defcalfos, íacco ao homb/o^ce^
rinha as coftas com feu tiracolo de corda de efparto: affim
veíhdo, ou mal enfeixado, fe aprezentou a feu luperior, o
qualnao pode conter as lagrimas vendo a hum menino taõ
nobre, taõefpeciofo, de taõ pouca idade, & de taõ pou-
cos meies de noviciado transformado com divina meta-
rnorphofi emmaraofmho, sò por fe mortificar, & fazer á
'JJeos algum íerviço. ; v..

- 8 Fezlhe o fuperior fLias-Iembranças,& lhe ordenou^
que todos os domingos lhe vieííè dar conta do fruto, quê
pella lemana tinha feito, & também fe confeíTar & co-^
iTuingar. Aílím veftido fe foi meter entre os do mefmo
officio, pêra os trazer a Deos. Em poucos dias teve boa
íreguezia porque nelle concorriaõ todas as boas partes d
a podjaõ fazer. Era mui fiel, naõ fe defavinha nos preços
o roílo fempre alegre, & verdadeiramente de Anio-as pa

'

lavras mui compoílas,^ todas as acçoens tanto em í^eu fen
que dava a todos, que admirar: ehamavaõlhe o maraofi*nno lantto.

•Jf>9 Com os do officio teve grande queda, faziaíe ami^'go de cada hum, & todos goílavaõ de o fer feu: contava-
lheshiílonasíanaas,eftranhavalhes os peccados, enfma-
valhes a doutrina. Tudo fazia com tal graça, que era de
todos hum doce enleo, & o vieraõ a ter por feu capatâs,
òc a honra do officio. Ouviaõ fuás palavras, como fe fa-
hiííem de algum oráculo. Exhortavaosàconfiíraõ,&elles
tomavaõmuibemas exhortaçoens, admirandofe, deque
lendo da fua idade, & do feu officio, foubeíTe tanto. Affim
mdeado dos companheiros vinha o IrmaÕ Barreto a San-uo Antão, & alii os fazia confeííar.

;

10 Depois deíla fanaa traça tomou a peitos huma
empreza aílas difficultofa. Algumas vezes levou elle car-
gas a certa rua, onde ouvio dizer, vivia hum facerdote,
elcandalo de toda a vizinhança, por viver com a torpeza
de portas a detro. Dado cota a-ofuperior,lhe pedioliceça,
pêra le fazer por alguns mezes moço daquelle Sacerdote:
per ver, fe tmha occaííaó de o tirar do feu atoladeiro. Lã-
çGulhe o Padre fua íanaa bençaõ, & o IrmaÕ Barreto c5
o meímo disfarce de moço da ceirinha fe foi a cafa do Cle-
^'^g^- I^ II O

I
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^

í í Offereceofelhe, pêra o íervir fem foldada. Vendo

]ò CÍeríffo o feu agradável modo, & que de graça^o queru

fervir, de boa vontade oadraittio emfuacaía. Soubelhe

^rangear tanto os affeaos, que lhe tirou o veílido de bu-

?el & veílindoo de preto, fe fervia delle como de pagem

de'o acompanhar. Pouco a pouco veyo o IrmaÔ a ganhar

confiança, & a modo de quem íe ria, lhe dava lembranças

faudaveis. O Clérigo as tomava em graça, & tazia galan-

taria das prégaçoens do feu pagem. ^ _^
12 Com tudo continuando elle nosavifos, lhe hiao

fabendo de cada ves menos ao Clérigo: dizialhe, que íe

iembraíTe, que o tinha tirado da ceirmhaj que íallava tan-

to,depois que fe vira limpo com veílido novo, que o obri-

garia a tornar à ceirinha. aue depois, que fe vira foto,

mô avia, quem fe entendeíTe com elle. Vendo o noviço,

que aproveitava pouco, hum dia cheo de eípinto fando,

fevantando a voz,fes ao Clérigo hum alto fermao: trouxe-

lhe à memoria a morte, o juifo, o Inferno, onde, fenaofe

emmendava, iria fem duvida cahir.EntaÕ o Clérigo a mo-

do do phrenetico, quele enfurece contra o Medico, fe en-

viou ao pregador, lançou-o aos encontroes pella porta to.

ra, dizendolhe, que fe mais lhe cruzaíTe a porta, ou fubifle

pella efcada, o lançaria mui bem moído pella janela

1 2 Ficou o IrmaÔ alegre com as in)unas,raas tnite de

ver o pouco fruto das fuás prégaçoens, & do feu trabalho.

NaÕ quis o Senhor, que eftas fandas invençoens ficaflem

fem premio, &ia que nada pode eífeituar com o lacerdo-

te lhe deu pro lucro a converfaô da molher, com quem

vivia em peccado. Recolhendofe o Noviço para a cafa de

Sanao Antaô, encontrou no cammho ama molher: íal-

loulhe com tal efpirito, que ella fe trocou, dejxou lua

eftraeada vida,apartoufe do Sacerdote,foi a caía de Sana?

AntaÓ, fes confiííaõ geral, & comungou. Coníolouíle

muito com efte bom fucceíTo o noviço, & deu por bem

empregado todo o feu trabalho. Foihunidos primeiros,

quenoannodei55i foi a Evora,pera fe fundar alh Col-

legioi era entaô theologo, & hia com outros três pêra le-

rem condifcipulos do Senhor Dom António; tivera aiit

por Meftre ao admirável varaô Frey Bartholameu dos

Martyres.
, r •• i

. IA O reftante de fua vidaem tudo foi.igual: três vii

-

.>- ^. tudes
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tudes nelle cm efpecial refplandeceraõj grande modeftia
grande caridade pêra com o próximo, & devaçaõ pêra cõ
peos. Eníinou em Sando Antaõ letras humanas. Foy
yicereytor do Collegio de Évora por mui breve tempa
iTcve outras occupaçoens, em todas fe vio íeu exemplo, &
virtude. Foi homem de grande nriortifícaçaõ, delia fe

lhe originou huma febre continua, que lentamente o foi

confumindo, & deík ética, depois de bem preparado, ve-
yo a morrer fegundo a Hiftoria da Província no Collegio
de Sanílo Antaõ em Lisboa. Efcrevefua vida na Hiíloria

defta Província o P. M. Baltezar Telles, & o P.Manoel
da Veyga no Memorial da cafade Saõ Roque* Em hum
manufcrípto do P. Francifco de Araújo achei o feguinte.'

No livro dos deftmãos da cafa de Saõ' Roque na primeirafa^^
iha tem'- O P. AfonfoBarretotheologo^<(ír que foi Reytor na
Collegio de Evora^ falleceo nefta.cafa a ^z de Fevereiro de
it^Syj-yfoi homem de muita oração y ^ pas^ O' eu acrecento^

porque o conheci^ <C5^foi meu Mejlre de latim nafegunda claf-

fe de Sanao Antaõ^ fendo efludante deforagis* àigOy que era^

/jumPaàre de grande /ànãidade, rara modeftiayérpaSyé'
com grande fundamentoJe podia dizer delie

y
que era pomèé

femfel. Também deíle P. falia o Agiologio Luíítano.

15 O P. Gonçalo Cardozo sÒ acho, quefoiPortu^
guês. De que pátria foíTe naô confta, nem o trazem os ca^

talogos antigos, donde coUíjo feria admittido na cafa de
SaniSloAntaÔ. Noanno de mil quinhentos lincoenta,&;

féis paílou à índia em companhia do Patriarca Joaõ Nunes
Barreto, & o Bifpo André de Oviedo.

i6 Em Fevereiro de mil (quinhentos líncoenta,& fete

deu avela de Goa pêra Ethiopia com o Bifpo André de
Oviedo, & alguns Religiofos da Companhia, levados em
fuftas Portuguezas. Sahiraõ no porto de Arquico, & en^
traraõ pella Ethiopia, na qual foraõ recebidos dos Portu-
guezes, quelâtinhaõ entrado com Dom Chriílovaõ da
Gama, como Anjos do Ceo.

.
1 7 Neftas terras o P. Gonçalo Cardozo trabalhou

com zelo incanfavel, & padeceo em grande parte as innu-

meraveis vexaíToens, que ai li fe fizeraó aoSànítoBiípo
André de Oviedo, como jâ toquei aífima na vida do P.

Francifco Lopes. Teve o Padre Gõçalo Cardozo fmgular

graça em atrahir os coraçoens de tod^s as peíToas, cõ quê
tra-

UTf^ W
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tratavarporiíTo naÕ sò era amado dosGatholicos,mas tlbê

dos hereges. Cõ húa palavra cõpunha grandes difcordias.

í i8 Reveloulhe Deos o tempo de fua morte, porque

mandandoofeufuperior a hum lugar chamado Dambiâ,

que diftava quinze dias de caminho, dizendolhe o Sanâo
Patriarca André de Oviedo na deípedida palavras, em q
dignificava o dezejo da boa jornada, refpondeo: Eu vou

muito alegre fazer efte ferviço àjanãaobedieiícia^ a quem

eftimo mais que a vida^ masjaiba Voffa Senhoria^ que eu nem
hei de chegar a Dambiâ^nem tornar a efie lugar.

teip Partio em companhia do grande fervo de Deos o
P.Francifco Lopes. Indo caminhando deraõ fobre elles

os ladroens, & matarão às lançadas ao P. Gonçalo Cardo'

zo, que também tinha dito a feu companheiro, que na-

quelle caminho o aviaõ de matar. Ao P. Francifco Lopes

deraõ no braço huma lançada, de que efcapou com vida,

porque o tinha Deos refervado pêra muitos trabalhos, &
Goufas do feu ferviço. Também refere o P. Saquino, que
naÕ fora morto, porque aefpada chegando à carne, fe do-

brava como íe encontrara alguma faya de malha.Dos mais
Catholicos, que os acompanhavaõ, nenhum perigou: por-

que os Seifmaticos incitados pello Demónio sò a eftes do-

ns como pregadores da verdadeira ley, parece, que bufca-

O P.Francifco Lopes affim ferido naquella confufaõ,vao

valendofe dos matos fe pode livrar pêra bem dos Catho-

licos, que tanto dependiaõ de fua vida.

L 20 Foi a morte do Padre Gõçalo aos vinte, & dous de

Mayode mil quinhentos fetenta, & quatro. Deíle fervo

de Deos falia o P. M. Balthezar Telles na fegunda parte

da Hiíloria defta provincia, & no fegundo livro da Hiílo-

ria de Ethiopia. O.P. Mathias Taner nos Martyres da Cõ-
panhia, Nadafi no feu Anus dieru, & o Agiologio Lufíta-

no. Alegambe nas mortes illuílres dos filhos da Cõpanhia.

CAPITULO xxxvm.
EmGoa Vida do P. Gafpar Villela Mijjionario de Japaõ, Suapátria^
amoede educttjjaõ^ entrada na Companhia,jormdayquefes

atte chegar a China.

^i TLI Um dos grandes imitadores, que teve na com-
t •**•*• quiftaefpiritual do Japaõ o gloriofo Padre Saõ

-í;u Fran-
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Francifco Xavier, foi fem duvida o venerável Padre Gaf-
par Villela, homem cheo de efpirito de Deos, & por cu-
jo meyo innumeraveis almas vieraõ ao conhecimento, &
ferviço de feu Criador. Eíle ditozo Padre naceo na muy
nobre villa de Avis no Arcebifpado de Évora. Onde tem
fua cabeíTa a ordem miHtar de Saõ Bento,a que nefte Rey^
no chamaõ de Avis, tomando defta villa o nome. > r*

2 No Real Moíleiro, que alli tem os Freyresconven-
tuais deftaOrdem,fe criou eíle fervo de Deos em feus pri-

meiros annos. Alli com bons, & fandtos coílumes apren-
deo juntamente as primeiras letras. Por toda a vida viveo
mui lembrado do bom enfmo,q de 'gente taõ virtuofa ti-

nha aprendido. Da índia lhe eícrevia, dandolhe conta de
fuás coufas, em final do amor, que fempre lhes teve.

5 Em húa carta, 4 depois de vir de JapaÕ lhes efcre-
veo de Goa, comeíTa com eílas palavras: Parece, quefe me
podia contarpor multa Ingratidão, fènaõ tlvejfe em lêbrança
viva o hê,q dejfe fãnão^é' vlrtuofo Convento em minha moci-
dade tenho recebldo-.porque affim comoperahuapejfoa naÕ er-

rar o caminho , he caufa a boagula
, que leva; affim também

tenho porfem duvida, ^ o principiar,&perjeverar no da vir-

tude,a principalajuda^faÕ os princípios bons^é" vlrtuofos , ení

que humfe cria , conforme aqulllo da Efcrlturai Bonum eíl

viro, cum portaverit jugum ab adolefcencia.

4 Finalmente , que quando cuido vir a eftado defer ajú-
tado a Companhia de JESUS, na qual ejlou com multa ale-^^

grla, dou os agradecimentos a efja Religião do hemaventura-^

do Saõ Bento, queforao os princípios de minha vocação a efta^

O Senhor gratifique os Reverendos Vadres, que me enfinaraÒy

ér doutrinarão,comgrandesgraos defua gloria-. Amen. Af-
fim da principio áquella carta efcrita a todos os Padres dá
quelle íanéio Convento. i

5 NaÕ fabemos, porque occafiaõ entrou na Compa-
nhia, nem o anno de fua entrada. Segundo conje£turo,en-

trou na Companhia na cafa de Sando Antaõ o velho dé
Lisboa. Naquelle tempo

, que foi pouco antes do anno
de 1551. sòtinhamos nefte Reyno o Collegio de Coim-
bra , & a dita cafa. Na minha maõ tenho o catalogo de to-

dos os Noviços, que foraõ admittidos em Coimbra , def-

de que a Companhia naquella Cidade teve Collegio. Nel-
les naõ eílà o Padre Gafpar Villela; poriíTo raeperfuado,'

foi
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foi Noviço nacafa de San£to Antaõ, em 4 naquelles prin-

cípios também ouve Noviços. Naõ tinha entaõ a criação

dos Noviços a feparaçaõ, & modo, que hoje; & ainda que

naõ exifta catalogo dos que entrarão em efpecial naquella

cafa, de outras memorias nos coníla ferem muitos alli ad-

mitidos.

6 Ou fendo ainda Noviço ^ ou muito pouco depo-

is do anno, que naõ era entaõ o noviciado mais que de hú

sò anno, paflòu à índia em companhia do Padre Belchior

Nunes Barreto, que fez efta navegação no anno de 1 55 1

:

por todos os da companhia eraõ quatorze, os que nefta oc-

cafiaõ navegarão a conquiftar almas a Deos no Oriente.

Ordenoufe de Sacerdote em Goa,& no Mayo de i55^4.fe

partio em Cõpanhia do Padre Belchior Nunes pêra Japaõ.

7 Nefta viagem athe Malaca tiveraõ ventos mui con-

trários, & das tardanças fe feguio falta de mantimento em
a náo. Com aíTás trabalho chegarão a Malaca. Logo acha-

rão navio ,
pêra continuar a derrota : mas intervindo naõ

fei,quecontroverfia, o navio por ordem dosminiílros

del-Rey foi defaparelhado, & impedido. Por tanto foraõ

obrigados a invernar em Malaca. Nefte tempo da fua de-

tença fe fez muito fruto na Cidade com prégaçoens , dou-

trinas, ôc confiíToens. Viviaõ de efmolas pedidas de por-

ta, em porta. Acodiaõ a dous hofpitais hum dos enfer-

mos Portuguezes, outro dos naturais da terra, fervindoos

em ordem ao bem de feu corpo, & de fuás almas.

8 Com grande trabalho puderaõ aver hum caravela

del-Rey, & com naõ menor a apreftaraõ pêra continuar a

viagem. Em o primeiro de Abril de 1 555 fahiraõ de Mala-

ca. TinhaÕlhe os moradores cobrado tanto amor,que ou-

ve nefta defpedida dos Padres copiofas lagrimas nos mora^

dores de Malaca, como em huma fua carta refere o P. Bel-

chior Nunes.

9 Parece, que todo o inferno em pezo fe armou con-

tra efta navegação; tanto
,
que pafmaraó os marinheiros, cj

fendo ella toda pêra ferviço de Deos, tiveíTe taõameuda-
dos contraftesj naõ entendendo ,

que por iíTo mefmo os

tinha. Doze legoas de Malaca vçyo hum vento taó rijo,

que rompeoa vela, & feanaõ rafgara , fem duvida a em-
barcação fe affundira. Chegando ao eftreito de Cincapu-
ra deu a caravela em feco fobre huma pedra. Sendo aquel-

la ter-
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la terra de gente mui inimiga de Portuguezes, dandofe to-

dos por perdidos, pedirão ao Padre Belchior Nunes
,
que

fe meteíle no batel, & fizeíTe por fallar a hum galiaõ Por-
guezes, que hia mais afaftado. Aííimofez, mas junto da
noyte cahiraõ Ibbre obatel perto de fmcoenta paraos, que
íliõ embarcaçoens pequenas,& quaíí o abalroavaô:mas foi

Deos fervido, que puderaõ chegara fombra do Galiaô, cõ
iílo os Mouros fe detiveraõ. O Galiaõ defpedio os bateis;

quando chegara5,ja a caravela eílava fora da pedra,porque

a tinhaÕ aliviado.

IO Chegando à ilha Politimaõ, fahiraõ alguns Portu-

guezes a fazer sguadaj puzeraõfe os Mouros da ilha em fi-

lada, pêra os matar, o quertaõeffeituaraõ, porque forao

fentidos. Aqui lhe fugirão quatro Mouros do ferviço da
caravela, que foi falta mui coníideravel. Dalli chegarão a

Patane, onde a terra toda eílava alevantada contra os Por^

tuguezes, porque o Galeaõ aíftraa dito tinha tomado hum
junco do Capitão de Patane, morto toda a gente, & meti-

do-o no fundo. AUi fe viraõ em perigo evidente dous Ir-

mãos
,
que fahiraõ em terra a fazer algum provimento.

i^i De Patane emproarão em Japaõ ; mas em breve

tempo no golfaõ de Pulocondor fobrevèyo taõ forte tro-r

menta, que fe abrio a caravela, & com os balanços toma-

va tanta agoa
, que dando à bomba de dia, & de noyte a

naõ podiaõ eígotar. Ehtaõ os da caravela juraraõ nas ma-
õs do Capitão , em como entendiaó fer temeridade, conti-

nuar a viagem, pois a perda era certa com tal embarcação^

& tais tempos.

I z Por tanto foraõ obrigados a arribar a Politimaõ,^

da-hi a três dias depois que chegarão a efta terra ; chega-

rão a ella pêra fazer aguada duas náos Portuguezas, que
hiaõ pêra a China. Os Capitães deftas náos rogarão ao Pa-

dre Superior, quizeíTe nellas paíTar à China, que dalli teria

navio pêra Japaõ. Concorrerão outras boas rezoens, que

todas o obrigarão a tomar o confelho dos Capitaens, a cu-

jas nãos fe paliou com os mais companheiros.

; I ^ Hum dia antes, que fe paífeííem pêra o Galeaõ de

Francifco Tofcano, eftiveraõ perdidos na caravela, por^

veyo de noyte huma brava trevoada , & no dcuro delia

veyo cahindo a encontrarfe com a embarcação dos Padres

o Galeaõ, & quafi eíteve a ponto dexnarrar nella , & cqm a

2!r panca-
f!ll

giZzaB
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pancada a meteria no fundo. Livres do Galeaõ com aíTáz

trabalho foraõ defcahir fobre huns penedos,por fer o fun-

do pouco limpo , & fe deraõ alli por perdidos; com tudo
com muito fuor , & perigo fahiraõ do meyo daruina, ten-

do-o por efpecial favor de Deos
,
pois os remédios huma-

nos em tais anguílias eraõ de poucas forças, & fucceíTo.

14 Paliados ao Galeaõ no meyo de Julho chegarão à

Ilha de Sanchaõ. Aonde muito fe confolaraõ com vifitar

o lugar, onde eílivera fepultado o corpo de Saô Francifco

Xavier , & nelle diíTeraõ MiíTa. Dalli foraõ à Cidade de
Cantão na China. DoUs annos gaftaraõ neftas navegaço-
ens. Porfimdefeus trabalhos foi Deos fervido, queda
China chegaíTem ao dezejado termo de fuás anciãs o Japaõ,
aonde ao noílo Padre Gafpar Villela o efperavaõ outros
trabalhos mais prolongados, que os que ja tinha padecido,

& foraõ huns como enfayo dos outros.

^

CAPITULO XXXIX.

Da/fe breve noticia do 'JapaÕ , ér como a elle chegou o Padre
Villela , & o que lhe aconteceo em BungO', <(sr Pirando,

« P Orque eílas coufas, que fe eícrevem pêra andarem
^ maõs de muitos, he bem tenhaõ muita clareza:por-

que nem todos, os que lem, faõ noticiofos, naõ he fora do
meu intento , dar de caminho huma fumaria noticia do
Jâpaõ : a qual feirve pêra ficarem com mais clareza aílim as

coufas tocantes à vida do Padre Gaípar Villela, como taõ-
bem à do Padre Luis Froes

,
que logo depois deíla fe ha de

referir.

z Japaõ faõ humas ilhas no fim do mundo, que cílà

defcuberto pêra as partes Orientais , contem em fi eílas

ilhas feíTenta, & íeis Reynos. Dividemie em três parte, a
principal, onde eílà a Cidade de Miaco, contem fmcoeno^
& três Reynos. Net1:a eftàhum dominio de finco Reynos,
que chamaõ Goquinay , & quem he Senhor deíle, fe inti-

tula Senhor de todo o Japaõ, ou da Tenca,que aínm cha-
maõ a eíla fua fuprema Monarquia.

I A fegunda parte contem quatro Reynos, que iíTo

-:^L,:.i_ figni-

%
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ígnifíca o nome Xicoco , com que a nomeaõ. A terceira
parte fe chama Ximo contem em fí nove Reynos. A mar
ior parte deíles chegou a íer de Senhores GhriílaÕs. rr.if>7

- 4 Nos primeiros tempos ouve no Japaõ hum sò Mo^
narca, que í'e dizia Vo, & por outro nome Dayri: tinha

dous Governadores, ou como em língua de Japão fe no-
meaõ dous Cubos: hum deftes matando ao outro fe leVãe

tou com o governo da iMonarquia, deyxando aaRey na-':

tural sò com o titulo de Rey. Por eftá oecaííaõ fe levan-
tarão tantas guerras, que puxando cadâ-hum porfeu pe-;

daço , a Monarquia fe repartiocmfeíFenta,& féis Reynos.^
O que era Senhor de Goquinay fe chamou fenifiiiÊ Ciibo*^-

zama; tendo mais, ou menos Reynos^ íegundo lhos dava,
ou tirava a guerra,que no Japaõ he quaficõtinUa^ por fera'

naçaõ de génio bellicofo, ^ revoltofo,i3Í7f;fÍ Ônai-:\ mo ^nip

5 O Dayri , cuja famiJia devia fer de boâ avença^ íé
confervou contente com o titulo de Rêy do japiaõ, Tm^
davia o Dayri dà, & acrefcenta os titulos dos ReyS,&; Se?^

nhores de Japaõ , nem elleíos tem pc^fermoíos fem e%
caraaer, de íerem da maõ daDayri;^Heaccepíaadaquel-^
las gentes. ''xm^zofíi<:njíÂ'io^ãii: :Ò ^tiúlàk

6 Os feu s Ecclefí aílicos fe chamai Bonzos faò m uíá
tosemnumero, &degroíraS rendas :iteminofteiros mui
fumptuoíbs. As íeitas, que íaõ muitas yíè podem reduzic

a dous principies, huma daquelles , que naõ reconhecem
outra vida, mais que efta, que vem con^ os olhos. Depòisi

da qual nem tem , aver premio, nem caffigo. Efta feita hé^

a quefeguem comummente os Reys,& grandes Senhores:
Chamaõfe os Seííarios Jenxus, adorâiõ os Cami^, que fd*

raõ Reys , & Senhores grandes, i ^ko íí{Uo m? fObíjvai;

7 A outra he, dos que tem aver. outra vida Infer*

no pêra os máos, bem aventurança pêra os bons. Eftesa-f

doraõ huns Ídolos, chamados Fotoques {)or outro nome
Amida, &Xaca. Nefta claíTe ha grande diverfidade dè
Sc'ílarios. Os maiores inimigos da ley de Deos fechamaQ
Foquexus, que a olhos fechados crem as mentiras de hum
livro de Xaca por nome Foque, donde tomâraõ O nome.
5 : 8 Defte Xaca dizem, q ue antes de nacer^nâdera oito-

jcentas vezes em cada efpecie decouíàs^ & por derradeiro
naceo Xaca

,
que quer dizer fem principio: Síihiopella

ilharga da maycomendoa com os dentes. Emnacendo
Z z

'
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levantoub dedo ao Ceo , dizendo ,
que no Ceo, & na ter-

ra elle sò era Senhor, que todos eraõ feus filhos. A eílç

tom accúmulaõ outras patranhas, quenaõ ha, porque gaf-

tar papel em as contar. Baila efta breviffima digrefíaõ, pê-

ra entender^ a que gentes pregou o Padre Gaípar Villela;

-09 N.qrhezdcjunho de 1556. partio o Padre Belchi-

or Nunes,& o Padre Gafpar Villela, & alguns Trmaõs Co-
adjutores, da China perajapaõ. Naõfoi a jornada fem

perigo, porque paflando a náo entre dousilhcos quaíi por

Hiilagre fenaõ desfez nos calhaos ; & diz o P. M. Belchior

emhuniacarta, que lhe parecia ter paíTado a náo entre

Scilla,&Caribdisí -ii^^^^fíú b-iOv /

çí 10 Chegarão aíBungo no Ja pa5 , aonde acharão ao V:

Cofmede:Torres,& mais alguns poucos da Companhia,
que em Japaõ havia. A vifta foi pêra huns , & outros de

kícrivel goílo. LogO fe ordenou
,
que o Padre Villela fí-

-caálfe em Buhgo aíRm pêra cõlolaçaõ do Sã£lo velho Cof*
fíie de TorrfeS, como pêra deile aprender o modo, que fe

guardava com os Chriílaõs , & os coftumes da terra. 1 a

-i.i I : ..Da^li íahiaiaíPadre Galpar Vilfela a coníblar com
a Miííà, & a fazer bautiímos nos lugares fora da Cidade.

Huma vèz fahio ahuma po^^oaçàõ dlílante dez legoas,que

andou apécom muita fome^ i&: frio, chegarão elle, & o ir-

maõ loaõi Fernandes companheiro, que fora do Sã£lo Xa-
vier, a cafa dehumaChrifiãafi que os hofpedou comra-
baõs, & inhames ^ por íer mui pobrej logo lhe pedirão

çhamaíTe geiíte pêra ouvir a pregação.

. ii . Guviraõ-namuitcfô gentios,& dez receberão a Icy

de-Ghrifto. Entreéftes era hum velho de feteta annos en-

trevado, em cuja cafa fe fez a pregação; o qual quando falr

lava, trérnia tanto, que era coufa de admiração. Eíle fora

grande matador de homens. Adorava ao Demónio na fua

mefma. figura. Depois de infíruido foi bautizado pello

Padre Villela, &" dahi a dous dias fe levantou da cama,

perdeo o tremor,& naô foi mais entrevado. Queimou em
prezença do Padre muitos papeis do Demónio, & outras

couías do mefmo, a que athe alli dera credito.

I 5 Naõ faltarão em Bungo furtos aos Padres, todo hu
inverno eíliveraõ preparados, pêra cada inílante receber a

morte. Andava a terra mui perturbada. El-Rey eílava

em huma fortaleza diílante finco legoas, osladroensanda-
-íli; vao
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vaÕ mui íblcos. Os Bonzos os incitavaõ , a matare os Pa-
dres. TmhaÕ de noyte vigia entre fi repartida a quartos^
VinhaÕ os Chriftaõs a vigiar à cafa. -Naô coiíiiaõ os po-
bres de Chrifto bocado, que naõ foíTe deílemperado com
o temor da morte . Entre èftas perturbáçoènS ilâô cèflàva

a converíaõ dos gentios, que muito fe adiantava, & fervia

aos miniftros Evãgelicos efte copiofo fruto de lhe adubar,

& adoçar os fobrcíaltos, erri q^iie' de contino èílavaõ. ^ t

14 Neíle tempo levantarão os Padres hum hofpital

em Bungo, onde muito feexercitou a caridade com toda
a forte de pobreza. Nelle, conta o p4Villela em huma car-*

ta, fuccederaõ curas notáveis, como eraõ curafémíè éni

quinze dias poílemas de dez, & vinte annos; o que ma*
is parecia virtude efpecial deDeos, qixe eíFeitd demedica-l

mentos. -ino 'lomm i^Dq íocí

1
5 Em fetembro de 1557 foi o P. Villela mandado

pcra a Cidade de Firando, que era' do mefmo Reyno de
Bungo, aonde principalmente hiaÕ?os Portuguezes a feuá

contradtos, por fer o porto dos melhoTes de Japaõ. Ne-?
-fta ilha, que terá fomete treslegoas frutificou muito a pa-*

lavra de Deos. Em dous mefes fe íizeraõ mil, & trezentos

Chriílaõs. E fe converterão em Igrejas três templos dos
Pagodes. '

, ^i\*^ ^ , .^-ò^è^ /í^ví^í^s^^V V)V.v\uví

' 16 Naõ podia o Demónio aqiiletar muito vendo, q è
feu culto fe hia deminuindo. Teve o P. Villelahuãdiípu^,

ta com hum Bonzo poderofo,ficou^o triíle cpnfundido, &
também envergonhado. Por fe defafrontar, comeíTouá
pregar em Firandò contra a ley de Deos, & feu miniftro

jdizendo muitas mentiras, & falfos teftimunhos. AmotÍT
nou o povo contra o Padre, derribarão as cruzes, & foi o
P. lançado fora. Viraõfe nefte tempo muitas cruzes no
ar, & outros íinais, que eraõ como vozes mudas, que íí^^

gnificavaõ aos gentios feus defacertos. .vw v>

v^ 1 7 Eíla fúria dos Bonzos,& do feu mayòral fe irritoti

íbbre maneira, quando viraõ, que os Chriilaõs irados de
terem os gentios quebrado as cruzes,de noyte lhe puzeraõ

fogo no feu moíleiro; fem defta determinação ter noticia

o Padre, ainda, que os Bonzos diíTeraõ, fer tudo por feu

mandado: por tanto o mefmo Rey naõ dando oavidos à

iatisfaçaõ, que o Padre lhe dava, fe acomodou ao querer

dos Bonzos, & o Padre fe ouve de voltar, outra vez pêra

BungOx donde viera. ^ CA-
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,
vDe^omo^oP, GafpàrVillelapaJJou afundar Chrifian^

ij V : , . ^^5í »^ Cí?rí^ de Japad^

I "r\ Ezejava muito o P. Gofme de Totres fupèríor

iiiiV^^ dos nollos Religiofos em Japaô, degolar a Hidra

da idolatria no feumefmo berço, que era a Univerfidade

de Fienoama junto à Cidade de Miaco cabefía de todo o
Japaô. Depois, que Saõ Francifco Xavier entrara no Mi-
aco, nenhum outro da Companhia nella tinha poíloos

pês :& era de grandilTima importância, que alU foílè a fê

conhecida, aíTun pêra maior credito feu, como pêra fe hr
gèr mais notória a todos os Reynos de Japaõ.

:} 2 Foi eleito peraefta taõ árdua empreza o P. Gafpar

¥illela, o qual efcrevendo nefta occaziaõ aos noííbs Re-
ligiofos doÇollegio de Goa lhes dis aííim: Por aver alguns

diaSt que efiamos nejla terra^Xs'fenaõ ter conhecimento', nem
experiência da cabeça dellay que be onde eftaõ /eus letrados^

€s*manaÔ fuasfeitaStpareceoiíi Domino ao P.Cofme deTor^

resnoffojuperior, faberjè^ o que lâ avia'-, érpalparmos^feo

Senhorpwfuajnijericoxdia quer abrir aporta naquellas par-

teSyàe modo^lqm depms de muitas oraçoens^ érfacrificios or-

denados a eflefim^falna a fortemõ [obre Mattias na virtude^

mas [obre mim mifefavel^ (^peccadorytaõ infufficiente pêra

talempreza: masja, queó Senhor ajjim opermitte^ cr a obedi-

€n£Ía ajfimo ordena^ abayxo a cabeça y oferecendo alma^

& corpopêra a morte, friosf injuriasj c^ muitas adverjida-

des a^m no mar, como na terray que eftaõ mui certas, tendo

muita efperanca em vofjas o raçoens, cariffimos Irmãos.

5 Amaneira, que levo por ordem dafanaa obediência,

he ir direito Tl cabeffa dos Bonzos, quefe chama Fienoama, q
quer dizer outeiro defogo^ ^ hetida, como temos na Chriftã^

dade a Univerlidade de Paris. Levo comino hum Irma5 na'^

tural de Japao por nome Lourenço, pêra fer interprete nas

àifputas, <sr praticas^ que tiver, <^ nas maiscoufas dofervi"^

ço do Senhor, porque ainda, que eufaiba a lingoa, per derra-

deiro a jnim me he madrafta, & a elk natural AíTim falia

© P. naquella carta.

'A 4,.:Ti^
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4 Tinha li do grande parte ao P. Cofme de Torres,
ter recebido huma carta de hum Bonzo fuperior de hum
dos morteiros dnquelIaUniveríidade, o qual ouvindo di-
zer muitas coufas da nova ley, que era Bungo fe pregava^
efcreveo ao P. Cofme de Torres, em como elle por feus

annos,occupaçaõ, & diftancia naõ podia ir a Bungo, por
tanto, que lhe mindafle alguém, que lhe deíTe noticia da-
quella ley. O portador da rcpofta foi o P. Villela, que jun-
tamente levava a carta do Bonzo, pêra fazer fê.

5 Partirão os dousda Cidade de Funay em Setêbro
de 1 559. pêra Miaco, que diíh por mar como cento íííi-

coenta legoas. Nefta navegação lhe naõ faltou, que pa-
decer. Pondofe o vento contrario,comeíTaraõ os barquei-
ros, que eraó gentios, a tirar da gente, que paíTava, efraok
pcra hum idolo, quecoftumavaõ invocar em femelhantes
faltas de vento. Pedindo ao P. Villela, refpondeo, que
elle adorava ao Criador do Ceo, & da terra, & naõ a Ído-
los, por tanto, que naõ avia, que pedirlhe efmola.

6 A gravaraõfe d^fta repoíla, & ficarão perfuadidos,'

que o vento lhes faltava, por levarem em fua companhia
hum taõ grande inimigo dos feus Deofes. Afroxou algu-

ma couía efta perfuaíliõ, quando no dia feguinte tornara6
a ter vento favorável: mas como durafle pouco, total-

mente aííèntaraõ configo, que do Padre lhes vinha o mal
7 Chegarão a hum porto com muito trabalho. AUi

quizeraõ deixar ao Padre. Depois de muitas inftancias al-

cançou delles, que o levaíTem atte outro porto, que diíla-

va doze legoas. Avia nelle muitas embarcaçoens,porem os
que o tinhaõ acompanhado, feforaõ a cada huma delias,

dizendolhes, que naõ levaíTem configo taõ mao homem,
porque fe veriaõ em grandes perigos. Por tanto nunca
pode acabar o Padre com algum delles, que o admittiíTe.

• 8 Depois de todos fe partirem, chegou huma embar-
cação, que como naõ tinha noticia, do que paflãra, nem
outros paíTageiros, tomou em fi ao Padre. Foi coufa rara,

que das outras embarcaçoens,humas fe perderão cõ nau4
fragiojoutras foraõ tomadas por coíTarios; sò a em ^ hiaõ
os fervos de Deos chegou em paz à Cidade de Sacay, q di-

íla do Miaco doze, ou treze legoas. Chegou alli aos de*
zoito de Outubro do mefmoanno de 1 559.

9 De Sacay paílliraõ a huma vilVa chamada Sacai»

. ^ moto.
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moto, que eftava na raiz da íerra de Fienoama ^ aonde di-

rigiaõ a fua jornada , por nella eílar o mofteiro, pêra cujo

Superior levavaõ carta. O Padre ficando em Sacamoto

nacafa de hum Chriftaõ por nome Diogo, mandou levar a

carta ao Irmaõ Lourenço. Succedeo , fer ja morto aquel-

le Bonzo, eílava no feu lugar hum feu difcipulo: recebeo a

carta;& vendo, o que nella fe tratava , fe efcufou de os ,

amparar, dizendo, que elle era pobre, & que naõ tinha au^

thoridade, como feu Meílre. No dia feguinte fe vio com
elle o Padre Villda , prégoulhe de como havia hum Cria-

dor de todas as coufas,& os mais myfterios da fé, q o Bon-

zo, & dez feus difcipulos ouvirão. Por fim refpondeo, ^
pêra manifeftar aquella nova ley , era neceíTario fallar pri-

meiro com o maioral de todos os Bonzos de Fienoama.

10 Inculcoulhe juntamente hum homem, que lhe po-

dia facilitar a entrada, que naõ era pouco difficultola. Fal-

lou com elle o Padre ; porem entendendo o homem , que

a matéria feria de pouco agrado do Bonzo, o naõ quiz le-

var, nem ainda a ver o mofteiro; porquanto fenaõmoílra-

va,fenaÕ, aquém levava algum prezente ao Bonzo.

1

1

Vendo o Padre ,
que era por demais intentar por

entap fazer algum fruto em Fienoama. Deixada aquella

terra fe foi pêra Miaco, que diíla delia como três legoas.

EftaCidade,fegundoas hiftoriasdelapaõ, teve em tempos

paíTados fete legoas de comprimento , & três de largura.'

Com ella fe continuava a ferra de Fienoama,com todos os

feus Morteiros, que paíTavaõ naquelle tempo de três mil.

Porem fobrevindo muitas guerras, a Cidade fediminuio

de forte, que nó tempo, que nella entrou o P. Gafpar Vil-

lela , naõ tinha de comprido mais de huma legoa , & Fie-

noama ficava diftante delia quafi quatro legoas,& dos três

mil iMofteiros haveria ainda como quatrocentos. Onde ti-

nhaõ fuás origens as feitas, que eftavaÓ efpalhadas por to-

do o lapaõ. '

< 1 2 Nefta Cidade afliftia toda a principal nobreza af-

íím fecular, como Ecclefíaftica. Nella floreciaõ as fcien-

cias de lapaõ: a gente fe prezava, & era a mais polida de

todos aquelles fefíènta , & féis Reynos.Em huma palavra,

Miaco era a todo o lapaõ hum como exemplar dos coftu-

mes, 6c leys da naçaõ, & fonte donde bebiaõ feu fer.

olocn CA.
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CAPITULO XXXXI.

Comeffa o Padre Vi/kIa apregar no Miaco, (Círfníto^ que

fazia,

1 "^ Os últimos deNovembro de mil quinhentos, &
^^ fmcoenta , & nove entrou o Padre Gafpar Villela

na grande Corte de lapaõ deílituido de todos os patroci-

nios humanos,mas com huma grande confiança em Deos,
cuja honra eraõ todos os feus difvelos. Na cafa, onde fe

hofpedou, efteve alguns dias recolhido encomendando a
Deos, lhe defcobrifíe modo, com que proceder neftaem-
preza. Depois deites dias tomou na maô huma Cruz , &
fahio a publico ,

pregando em como havia hum sò Deos
Criador do Ceo, & da terra , & outros myílerios de noíTa

fan£la fé. Concorria muita gente a ver o eftrangeiro, mais
por zombar, que por outra couía. Defte modo fe divul-

gou nos primeiros dias o nome de Deos no Miaco.

2 Trinta, & nove dias paíTadosfem recolher fruto

do feu trabalho, por confelho, & interceflaõ de hum Bon-
zo honrado fallou o Padre com o Cubozama, que tinha o
dorainio, & governo temporal doReyno. Recebeo com
agrado, & lhe deu a beber do feu cha pella mefma taça,

por onde elleobebia, que he fmal de amizade. Grangeou-
lhe eíla viíita mais autoridade, do que a que athe entaõ ti-

nha, que era nenhuma.

I Logofe paíTou a morar em; outra cafa de melhor íí-

tio. Conçurria muita gente a ouvir,& Bonzos a difputar:

porem huns zombavaõ , outros efcarrieciaõ do Padre, ne-
nhum abraçava a verdade. A primeira, que fe converteo,
foi huma velha pobre, depois hum fidalgo de Amanguchi
com dez criados.

4 ComeíTaraõ logo os Bonzos a dizer grandes menti-
ras do Padre, que comia carne humana, que onde alllília

tudo era deílroido, & traziaõ pêra exemplo as guerras de
Bungo,& Amanguchi. Fizeraõ credito aos íêus ditos g6
hum fogo, que fe pegou nas cafas da mefma rua , em que o
Padre morava. \Vendo elles, que o Padre por nenhuns di-

tos, nem zombarias dellília: meterão grandes medos aò

Aa hof-
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hofpede,peraqueolançaíre de fuacafa. Cheo o homem
de medo mandou fahir ao Padre , & como fizeíle alguma

demora, fe foi a elle com a efpada nua, & o obrigou a deí-

pejar , dous dias antes de comeílar o feu anno novo, que

teve principio em vinte,& finco de Janeiro de mil quinhê-

tos, & feílènta fegundo o ufo de Iapaõ,que comeííaõ o leu

ànno no primeiro da lua nova de Fevereiro.

- 5 í Paílbufe o Padre com o Irmaô Lourenço a humá ca-

inha mui deíabrígada, & por ferem os frios grandes tive-

raõ mais, que padecer, naó tinha portas, nem janelas, era

o mefmo deíèmparo. As injurias , que aqui fofreraõ do
povo, & gente moça induzida pellos Bonzos, naõ fc pode
numerar: de noyte lhes tiravaõ muitas pedradas, deitavaõ

terra, & areafobre a cafa, faziaõ outros muitos efcarneos.

AíTim continuou athe omez de Abril, pregando a todos

com as palavras,& com ofofrimento, que era virtude na-

quellas gentes pouco vifta, & ufada. Nejfte tempo fe fize-

raó como cemchriftaõs. Foraõ muitas as difputas com
Bonzos de varias feitas,de que fahiaõ confundidos/'"»^ - - j

6 Entre os mais Bonzos veyo hum chamado Quexu.
Trinta annos tinha gaftado nas fuás meditaçoens , fora

aprovado por homem Sanâo por dous letrados
,
que no

Miaco tínhaõ eí^eofficio, & canonizavaõeftes novos Sã-

£los com grandes ceremonias,dellas era huma, afièntarem-

no em huma cadeira, & adoralo. Eíle Sanâo veyo ter cõ

o Padre, dizendo: que elle tinha clara noticia, do que fora

antes de nacer, do que era de prezente, & do que havia de

fer depois de fua morte. Pêra fignificar eíle íeu conheci-

mento, tinha em fua cafa pintado em hum papel aílínado

pellos dous letrados huma arvore feca com dous vcrlos.O

primeiro dizia: Ati arvore feca^ quem tejemeou? Eu^ que

tneuprincipiofoi nada^ o* em nada me hei de tornar, O fe-

gundo verfo tinha: Meu coração^ que nao tem fer., nem naõ

fev\ naõ vay^ nem vem efta detido,

7 Eílc entrou a fallar com o Padre, dizendo grandes

prefaçoens da fua fabedoria, & que naõ vinha ouvir cou-

fas tocantes à falvaçaõ, que lhe naõ eram neceíTarias ; mas
sò por ouvir coufas novas , & com a noticia delias paíTar

hum pedaço de tempo. Falloulhe o Padre, & o homem fe

deyxou penetrar tanto das verdades da fé , que como em
hum claro efpelho vio a cegueira , em que tinha andado,&

final-
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finalmente abraçou a verdade, & fc fez chriftaõ. Eíle Bõ-
zo, como era de íabedoria conhecida, fez grande abalo na.
Cidade com a fua converfaõ. *

8 Naõ foi menos pêra louvar a Deos a converfaõ de
outro Bonzo homem de abílinencia rara. Naõ comia car-
ne , nem peixe, nem paó de trigo, cevada, nem arroz, nê
legumes; fomente fe fuftentava com ervas , & frutas fecas
de algumas arvores. Tinha feito voto deenílnar degrar
ça cem mil vezes hum livro de Xaca chamado Foquequió,
tudo iílo fazia, pêra fe falvar. Contou ao Padre, que ha-
veria dez annos

,
que em fonhos vira huns Padres, que vi-

nhaõ de longe, & que lhe enfinavaõ o caminho dafalva-
'^"^ão. Logo no outro dia depois do fonho , ouvira dizer,
em como eftavaõ no Amanguchi huns Padres vindos de
longe, que enfmavaõo tal caminho. Eíle,ouvida noíTa fã-
aa ley, voltou logo a fua cafa a difpor algumas coufas,por-
que era de fora do Miaco, pêra vir defembaraçado de tu-
do receber o fan£lo bautifmo.

"* '

9 Receberão mais o bautifmo outros quinze Bonzos:
rnuitas peííoas honradas vinhaõ de noyte a ouvir o Padre.
Vendoíe com tudo o Padre Vexado, foi a cafa deMioxin-
dono hum dos principais Regedores do Cubozama pêra
Jhe pedir feu amparo. Hia em companhia de hum fidalgo
de fua cafa. Logo os Bonzos deitarão fama pella Cidade,
que o Regedor mandara prender ao Padre, & que fe tinha
mandado fahir da Cidade por público pregaõ. Brevemê-
teforaõ defmentidos, porque o Regedor ordenou felan-
çaíTe pregaõ,queninguem fe atrevelie a fazer mal algum ao
.Padre eílrangeiro.

10 A vida do Padre também pregava muito. Viaôos
Bonzos prudentes nelle outros coílumes, & fanaidade, qnaõviaõnos feus Padres efpirituais. Todososdehuma
feita venerando

, quafi como ao íeu Deos Xaca, a certo
Bonzo feu Meílre, tomarão confelho de o privar do íupe-
riorado

, dizendo ; que naõ era taõ caílo, como o Padre
dos chriítaõs, o qual alem de não ter molher, prohibia,que
os feculares tiveílbm mais dehuma:& que o feu Bõzo pré-
gandolhes caílidade,tinhaefcondidamente muitas molhe-
res. Que occultamente comia carne,& peixe, enfmando-
IJies o contrario: que levava dinheiro pellosenfinar,coufa
que o Padrenaõ fazia, w

Aa 2 ti Com
I
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. II "Com iílo foi o Padre entrando em taõboa opini-

ão, & parecia faa doutrina tão ajuílada aos Bonzos ;
que

cada feita queria pêra credito feu
,
que o que elle enfmava,

náô era outra coufa,fenaô amefma doutrina do Padre ex-

plicada por outros termos, & palavras.

\% Succedeo também hum cafo, que muito atemori-

zou os gentios. Pedirão os Chriftaõs ao jP. que levantaf-

fe huma Cruz em hum campo,q tinhaô efcolhido, pêra fe

enterrarem. O P. o fez contra fua vontade, & sô por fuás

importunaçoens: ficava a Cruz defronte de hum moíleiro,

que tinha huma torre, coufa taõ foberba, que era a honra

do Miaco. Invejofos os Bonzos cortarão a Cruz, meterão-

na emcafa^ & logo no fogo. Naõ tardou o caftigo, porque

fobrevindo huma tempeílade de muita chuva, & rayos,

hum rayo deu na torre, toda fe abrazou, fem ficar delia hu

sò palmo. A muita ferragem fe derreteo. Menhuma dili-

gencia pode atalhar o fogo, que a confumio por íèr de

madeira, comoasmais obras naquella terra.

; CAPITULO XXXXÍI.

' De huma perfeguiçaÕ, que teve o?ãdre,<s* comofim--

dou Chripandade no Sacay,

• f " A Bafavaô com tudo os miniftros do demonio,por-

- -^ que cada dia lhe hiaõ faltando muitos freguezes,

valeraõfe de difputas,pera infamar o Padre, mas fempre fi-

carão de peyor partido. Creciaõ em numero cada dia ma-

is os Chriftaõs. Confiderandoo Padre a pouca firmeza

dafuaeílancianomeyo de taõ poderofos inimigos, nego-

ciou licença do Cubozamaíenhor do Reyno,pera livre-

mente poder morar no Miaco, & pregar aley deDeos.

Confeguio eíle feu intento por meyo de alguns fidalgos

amigos de hum dos Bonzos convertidos.

' 2 Ávida a licença comprou cafa,& fez Igreja, & foi

a primeira,que ouve naquella grande Corte. Dedicou-a ao

Nacimento da Senhora. Nella fe diíTe a primeira Miílà aos

S. de fetembro de 1560. Pêra a fabrica ajudarão os Chri-

iíaõ&com fuasefmolas. Aqui fobio de ponto a fúria dos

Bonzos, pois aquella cílreita fabrica, era huma inconrraíla-

r.vO :- - í^ í-% tavcl
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tiivel fortaleza contra todas as fuás feitas; & idolos de

'5 Armoufe huma cruel tempeílade contra o piloto
da na veta. ConfultaraÕ entre fi os Bonzos de Fienoama o
modo, que teriaõ em fazer defterrar^ou matar o Padres
Sahio da confelha, que deíTem grande fumma de dinheira
aos do governo, pêra que o lançaíTem fora com afronta, &
deshonra, ajuntando a ifto, que enfinava huma ley do dia-
bo, que toda a Cidade andava com ella amotinada:os deo-
fes eraõ defprczados. Que onde eftes Padres punhaõos
pès, tudo eraõ infortunios-noarrii

4 Sabendo os Chriílaõs defta negociação dos Bon-;
zos, 3^ decujofucceíTo naõ duvidavaõ, por fer o dinheL^j

ro, o que tudo acaba. Fizeraõ com o Padre, fahiíTe da Gi-»

dade, antes, que com ignominia foíTe delia defterrado; ^
deíle modo fe daria lugar a taõ precipitada íuriaj & febuf-
caria o contraveneno deíla peçonha.
' 5 Huma noyte íahio acompanhado dos Chriftaôs
atte huma legoafóra da Cidade, aonde o deixarão sò. Paf-
fou a noyte em vela. Vindo a menhãà fe foi meter em húà
villa, que era como couto de todos os malfeitores. Três
dias efteve naquelle lugar. Depois tomou confelho de fe

voltar pêra a Cidade, & efconderíe em cafa de hum Chri-
flaô, como fez,& dalli negociar a fua reílituiçaõ. >

6 Quando o P. faltou na Cidade, ouve fobre a maté-
ria vários difcurfos, dizendo huns, que com rezaõ o avião

lançado fora: porem outros eftranhavaõ muito eíla des-

humanidade, pois o P. a ninguém fazia mal, antes enfma-
va huma doutrina, que toda fe amolgava com a rezaõ.

7 Confultando entre fi os Chriftaõs, julgarão pediir

aos do governo quatro mezes de tregoas, nos quais fe exa-
minaííe, íe convinha, que o P.foíTe pêra fempre defterra-

do, ou que aííiftiíTe na Cidade. Intervieraõ niílo peíToas

de grande refpeito, poriífo fe confeguiraõ eftas tregoas;

& com ellas oíadre fahio a publico. Soube o Cubozama
os intentos dos Bonzos contra o Padre, & fe moílrou fen-

tido, de fer intentado tal coufa contra a licença, que tinha

dado: paíTou logo novas provifoens, com que os inimigos

fícaraõ atalhados nos feus defignios; & o; Padre, & Cbri-^

ílaõs por hora Hvres defte grande fufto.

8 Depois defta perfeguiçaõ confolou o Senhor ao

Pa-

ii««-*
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Padre, com fe lhe abrir nova porta, pêra introduzir a fê

na Cidade do Sacay. Eíla Cidade difta como des, ou do-

ze legoas do Miaco, he mui populofa, & rica. Faliavafe

nefta terra da ley de Deos, que fe promulgava no Miaco,

como decoufa nova. Veyo dezejo a hum nobre cidadão

de a ouvir, efcreveo ao P. Villela,lhe mandaíTe alguem,q o

cnfmaíTe; offerecendofe, pêra recolherem fua cafa ao pre-

gador da nova ley. >hí í; oi r

9 Pareceo aos Chriftaons ir o Padre com o Irmaó

Lourenço, pois naõ era bem, quetaõ boa occafiaõ fe dei-

xaíTe ir dentre maons. Encomendou a Igreja do Miaco a

alguns Chriftaons, & partiò pêra orSacay. Foi hofpeda-

dodo Cidadão, queochamou,& lhes aíTiftio com o necef-

fario. Logo, que comeílbu a pregar, foraô grandes os cõ-

curfos. Era agente da terra polida, & culta, & entendia

bem as verdades^mas tinha cada hum por defdouro, fer o

primeiro, que as abraçaíTe. >

Rõto Quis Deos fazer efta graça ao hofpede, o qual c5

a muita communicaíTaõ do Padre entendeo de rais os mir

fterios da fê, & fe bautizou com toda a fua familia. To-

mou por nome Sancho. O feu exemplo feguiraô logo al-

guns foldados, & cidadaons. Foi eflia ida do Padre ao Sa-

eayefpecial proteção de Deos, porque eftando naquella

Cidade, o Miaco ferevolveo com guerras, & em grande

parte foi queimada, & o Gubozama efteve a ponto de fer

deftroido de todo por feus inimigos: & fe o Padre eftivera

no Miaco, ou feria morto, ou cativo; & na agoa envolta

procurariaÕ os Bonzos de fartar o feu ódio, o que entaõ

poderiaõ fazer fem eftorvo. -j ^j[

^ t% Livre dos inimigos o Miaco, voltou de Sacay o P.

Villela, Sc foi continuando nos exercícios coftumados.

Naõ durou muito efte foccego, porque a Cidade comef-

fou a entrarem novos foíTobros de guerra;porque fe divul-

gou, que os inimigos vencidos íe tinhaõ refeito, & com

iiovo exercito voltavaõ a fe defafrontar. Por efta caufa

pedirão os Chriftaons ao P. que feretiraíTepera Sacay,atte

ver, em que paravaõ os temores. Aííim o fez, & como os

inimigos naõ vieíTem, o Padre voltou ao Miaco, a entrar

em nova batalhacom os inimigos de Deos,

C A-
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CAPITULO XXXXIII.

De huma grande perfeguiçaõ^ que teve, er osgrandes

proveitos^ que deliafefeguiraõ.

1 "^ O mes de Janeiro de 1564 teve o P. novo focor-*

-^^ rodedousirmaonsjapoens chamados Damia6,

& Agoftinho, q^iae lhe mandara o P. Cofme de Torres, pê-

ra que o ajudaílem, & ao Irmaõ Lourenço. Com eftes do-

u^ operários foi luzindo muito mais o trabalho. Faziaõfe

muitos Chriftaons naõ sô da gente ordinária, mas da no-

breza, & fenhores da Corte. >

2 Com iílo entrarão em novos cuidados os Bonzos

capitais inimigos do Padre,& da fê. De maõ comua fe aju-

taraõ,os que avia em Miaco,& os da Univerfidade de Fie-

noama com o feu mayoral chamado Jaco. Confultaraõ o
modo de atalhar por huma ves a deftroiçaõ dos feus Ído-

los, Pêra que fique tudo mais claro:He de faber,que o Cu*
bozama tinha dous criados, por quem corria amm o go-

verno da Cidade, como do Reyno. Hum fe chamava

Mioxindono, era como Vifo-Rey, ou Prefi dente de todos

os negócios. O fegundo fe chamava Dixandono, era co-

mo Regedor de todas as juíliças.

5 Avia dous Bonzos mui celebres, & grandes letra*

dos, hum fe chamava Xamaxicodono. O íeuoííicioerá

fer Meílre do Vifo-Rey nas coufas pertencentes às feitaS.

O outro fe chamava Quicodonoj efte era principal confer

Iheiro do Regedor. A eftes dous Bonzos tomarão os ma*
is, pêra menearem eík negocio, de cujo fucceflb naõ áú*

*vidavaõ,confideradá a autoridade, & valimento dos agi-

tes com os dous principais miniftros do Reyno. i ooU

4 Porque o veneno foíTe dourado com pretexto dò
bem comum, & paz do Reyno: formarão dezaíeteca-

pitulos, nos quais davaõ grandes alvitres pêra o bom go-

verno. Neíles capitulos meterão dous contra o Padre. O
primeiro, que convinha fer deílerrado, porque o feguia

muita gente: Xaca,&Amida eraõ deíprezados; de cujo

delprezo fe íeguiaõ traiçoês,& outros enormes peccados.

^G fegundo, que as terras, onde tal gente refidia, eraô aflb-

ladas

I
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ladas com guerra, como fe vira em Amanguchi, Fucata,&

outros Reynos, & avia bem poucoo tinhaô viílo no Mia-

co, em cjue tudo eíleve a ponto de fe perder.

5 Deraõfe os capitulos ao Regedor Dixandono, len-

doos, refpondeo: que quanto ao Padre, como era eftran-

geiro, naó lhe parecia, fer honra íua, defíerralo, fem que

primeiro folTem fuás coufas bera examinadas: por tanto,

-que elle remetia o exame aos dous Bonzos Xamaxicodo-

no, & Quicodono, os quais fe julgaílem fer preverfa a

doutrina do Padre, & contraria ao bem comum, logo o
- deílerraíTem, & lhe tomalíem a Igreja.

6 Efte defpacho encheo de gofto aos Bonzos, veiido,

que tinhaõ na fua maõ tudo, quanto podiaõ dezejar. A
defcolaçaõ dos Chriftaõs foi extraordinária. Rcgaraõ ao

Padre, que fe retiraíTe pêra a Cidade de Sacay, pois o inte-

to dos Bonzosera lançalo fora com publico prégaõ, & iíTo

fenaõ atreviaõ elles a ver com feus olhos: que auzentan-

<dofe -o Padre, podiaõ as coufas porfe de melhor femblan-

te; pois faltava aos Bonzos o incentivo da fua ira. AíTim

fez o Padre, julgando fer maior lerviço de Deos. Le-

-vou configo aos três IrmaÕs da Companhia,

1 /íjri!. Quam profundos faõ os juifos de Deos! Que ufa

dos mefmos inftrumentos da malícia pêra fua maior hon-

ra, quando elles tem outros intentos, & prccuraõ deílroir

ao meímo Deos. Andando os Bonzos fahando depra-

•^elV efperando por dias, ou horas fazer preza na Igreja,

fuccedeo vir ao Miaco com certo requerimento diante do

Regedor das juíliças hum Chriftaò por nome Diogo. A-
-choufe em cafado Regedor o Bonzo Xamaxicodono, que

era hum dos dous, a quem o exame da doutrina do Padre

«ftava cometido. Efte por modo de quem zomba diííe a

Oiogo: Tu es Chriflaõ^ Refpondeo, que fim. Tornou o

Bonzo: Pois dize, que coufas vos enfinaõ os voííos Me-

ílres.

' 8 Refpondeo Diogo: Ainda que eu tenho a ley de

Deos por verdadeira^ cum tudo como nella lou foldado

novo, naõ poíTo dar cabal rezaõ dos (eus my fterios. Re-

plicou o Bonzo: dizenos eíTe pouco, que fabes. Entaó

t)iogo lhe referio as rezoens, queperíuadem averhum

fô Deos,caíligo eterno pêra os mãos,premio pêra os bons.

Ouvio tudo o BonzoA como homem debõ entendimeto
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fe deyxou penetrar ajudado da niaô de Deos, que iielle

queria fazer efpecial mudança. '

9 Logo dilfe a Diogo,vai, & chama ao teu Padre,por-

que fe tu labendo taõ pouco dizes tais coufas,certo he,que

elle as dirá mais profundas, & com melhores declarações,

dizelhe,que quero ouvir a fua doutrina, & fe me fatisfizer,

€U a hei de abraçar, & Quicodono. Eíle era o fegundo Bô-

zo, aquém o exame da doutrina do Padre eftava cometido

10 Ficou o Chriftaõ mui admirado, & entendendo,(i

a maõ efpecial de Deos andava nefte negocio, pondo de

parte o íeu requerimento, fe partio pêra Sacay, deu conta

de tudo ao Padre Villela. Pareceo aos Chriílaõs,fer fingir

mento do Bonzo, que por efte caminho queria haver o Pa-

dre às maõs. Porillo ainda que o Padre queria hir , o naô

confentiraõ, mas que fofíeLourenço tomar as alturas ao

váo : & ^ fe dctro de quatro dias naó voltaíTe, teriaõ en-

tendido, que eftava prezo, ou o haviaõ morto.

11 Partiofe Lourenço oíFerecido a qualquer fortuna^

Era efte Irmaõ mui verfado nas feitas de Japaõ, fallou aos

Bonzos, tirarão fuás duvidas , ficando em tudo fatisfeitos.

Foi neceflario deterfe mais Lourenço. Cuidoufe no Sa-

cay, o que fe temia antes. Mandarão hum Chriftaõ a faber,

o que fuccedera. No caminho encõtrou a Lourenço cheo

de prazer, por ver tais effeitos da graça de Deos. Chegou
a Sacay , deu conta ao Padre em como os Bonzos eftavaó

convertidos, & queriaó receber o bautifmo da fua maõ.

12 Deu o Padre graças a Deos, que aíTim fabe tirar

mel das pedras,& vencer ao Demónio com as fuás meímas

armas. Voltou logo o Padre, & depois de os inftruir, & á

hú parête do \^ifo-Rey,os bautizou a todos três cõ incr i-

velgoftofeu, & dosChriftaõs, &confufaó de todos os

Bonzos de Miaco , & Fienoama , os quais de corridos ftí

naõ atreviaõ aparecer diante de gente. Paímavaô de ve-

rem tal mudança em dous homens,ãeraÕ os feus oráculos.

1 5 O Fidalgo parente do Vifo-Kèy, a quem o jPàdre

poz o nome de Dom Sancho, tinha a feu cargo huma for-

taleza chamada Imori diftante do Miaco oito legoas. De-

pois, que a ella fe recolheo , & contou a muitos fidalgos,

que alli moravaõ, aconveríaô dosdousBonzos, &afua;

entrou nelles o fervor do efpirito SaníJo; mandarão pedir

ao Padre lhes foíTe pregar, oumandaíTe alguém em feu lu-

Bb gar*
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gar. Foi là o Irmaõ Loureço, por eftar o Padre muito oc-
cupado na Cidade. Converteraõre feílenta homens prin-

cipais, & no lugar junto à fortaleza quinhentas pelioas.

Levantoufe Igreja, aonde fe faziaÕ os exercicios fandlos c6
fingular devaçaõ.

14 Por confelho de hum dos dous Bonzos foi o Padre
''^'illela vifítarao Vifo-Rey Mioxindono, que eftava algu-

mas legoas alem da fortaleza ds Imori. Recebeo-o cora a-

grado , & lhe prometeo de favorecer aos Chriftaõs. Na
volta paflou por Imori, & diíTe na Igreja a primeira MiíTa.

Fezalguns bautifmos de gente principal, &: os deixou mui
confolados.

15 Os dous Bonzos compuzeraõ hum livro , no qual

declaravaõ os fundamentos das feitas de Japaõ , & o mais

recôndito delias; & logo a verdade da ley de Deos. Efte li-

vro foi muito celebre , & fez grandes frutos por íaberem

os Japoês, quã grandes letrados eraõ os Autores. Seguiof-

fe de tudo iílo muita honra ao Padre naõ sò diante dos

principais miniílros Mioxindono, & Dixandono , mas di-

ante do mefmo Cubozama: O qual hum dia, que o Padre o
foi viíítar, lhe fez fmgular gazalhado. Pediolhe carta de
favor para que el-Rey de Amanguchi naõ vexafle aos

Chriftaõs, & lhes refiituiííe a fua Igreja. Deulhadeboa
vontade, de que aos fieis de Amanguchi fe feguio defcan-

fo. Eftes , & outros muitos proveitos recolheo o Padre

Villela das fuás perfeguiçoens.

GA PI T U LO XXXXIV.

Continua o Padre Villela nosfem empregos ApoJloHcos. Como
ã je revolverão as coufaSy c^ perigo, em que ejleve.

W: ^\7" Endo o Padre Gafpar Villela,quanto crecia a cô-
V verfaõ, efcreveo ao Padre Cofme de Torres, lhe

mandaíle outro Padre, porque elle sò naõ podia abranger

a taõ copiófa meíTe. Eftava o Padre Villela mui gaftado

com o trabalho , com tudoiíTo naõ afroxava coufa algu-

ma, por fer incanfavel feu efpirito. Nos principies do an-

uo de 1565, chegou a Miaco o Padre LuisFroesmanda-
dado
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dado;pello Padre Cofirie de Torres. Sua chegada, que foi

no ulamo dia de Janeiro, foi ao Padre Villela de goílo in-

explicável. O Padre Froes dando conta deíla fua chega-

da , tem as palavras feguintes: Em eftremoje alegrou o Pa-
dre Gafpar Villela^ ^ os Chriftaõs com nojfa chegada^ pello

muito
j
que o dezejavaõ-.princípalmente o Padre Gafpar Ville-

la^ que haperto deféis annos-, que ca efta no Miaco, fem ver

Padre^ nem Irmaõ da Companhia athe agora , mais que dom
Japoês ,

que tem emfua cojnpanhia. Comfer de quarêta an-

7WS , eftaja toào branco^ comofefojfe defetenta mui cortado

dosfrios ^
quefaÕ grandiffimos. Falia a lingoa àefta Corte^que

he a principal t finais polida de todo Japaõ^ mui corrente-

mente-, pr);ga^ & confejja nella. Tem tresladado alguns livros

devotos^ (6^ de boa doutrina na mefma lingoa. Athe aqui o
Padre Froes em huma das fuás cartas.

2 Succedeo fer entaõ o principio do anno de Japaõ,
no qual todos os Senhores viíitaõ aoCubozama, &o
prezenteaõ. Por convir muito à honra da ley de Deos,cof-

tumava os annos antes fazer eftas viíitaso Padre Gafpar
Villcla; & por fazer nos olhos deílas gentes muito ao cazo

a gravidade do trajo exterior , ufara o Padre athe entaõ

neftas vifitas defobrepellis, eílola, & barrete vermelho: an-

gora fobio mais de ponto, indo com huma capa de afper-

ges, levou confígo ao Padre Froes, pêra o acoílumar , &
fazer conhecido.

^ FizeraÕlhe companhia vinte Chriílaõs mui honra-

dos. O Cubozama os recebeo com agrado,eftimou o pre-

zente, que era de coufas da índia, Sc por novas , mais que
por preciofas, tinhaõ eftimaçaõ. No dia feguinte foi viíi-

tar aos dous principais miniftros
, 4 e^^^vaÕ fora do Mia-

ço, & confolar os Chriftaõs da fortaleza de Imori. Por ef-

te têpo ouve cõveríoens de pelToas mui illuftres,com que

a ley de Deos fe foy de cada-vez mais aumentando.

4 Eftava aquella Corte dividida em duas partes , hua
fe chamava oMiaeo debayxo, outraoMiaco deílma.

Nefte ficava o paço do Cubozama , dezejou o Padre Vil-

lela ter alli também cafa,& igreja , como tinha no Miaco
de bayxo, porquanto no deíima morava a fidalguia. O-
puzeraõfe osBonzos , & nenhumas diligencias baftaraõ , a

confeguir eftes intentos. Naõ tardou muito, que fenaÔ
viíle a grande providencia,que Deos teve com íeusfeívo%

Bb 2 cm
d»

ílí 1
'^
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em naÕ alcançarem fua pertençaõ : como logo direi na
grande mudança, que tomarão as coufas publicas.

-L^; Corria o anno de 1 565. oito dias antes da Pafcoa do
Efpirito San£lo publicou o Padre hum Jubileu do Summo
Pontífice em ordem ao felis fucceíTo do Concilio Triden-
tino. Ouve nos fieis grande devaçaõ , & no Padre Villela

foi multiplicado o trabalha NeJIafenííiija [diz o Padre
LuisFroesem humafua carta) adoeceo o Padre Villela de

friosy érfebres^ & eu, ç^ quantos havia em ca/a. Creyo, que

com a doença todos merecerão muito, tirando eu, que por meus

peccadosfou indigno de todo o bem; porque em toda efta Cida-

de fenaõpode achar coufa de carne, nem peixe, mais que algu-

mas alfaces cozidaslem agGa,i^ fal,pOY naõ haver outros adu-

hos^ CíT' algumasfolhas de rabaÕsJecas , ?^ arroz,toda-via de-

poisfe achou hum pouco depeixefalgado, com que começamos

aconvalefcer. O Padrepof naõ deixar os ChriftaÕí defconfo-

lados com grandefebre , isrfraqtteza osconfeffou a todos , ér

os mais delles em cama* Athe aqui aquella claufiala da carta

do Padre Froes.

í 6 Neftas fiias febres hiapaflàndo o Padre, quando lo-

go depois da Pafcoa do Efpirito San£lo iuccedeo huma fa-

talidade a maior, que em JapaÕ fe vio , com fe verem nelle

muitas. O Cubozama deu hum grande titulo ao feu Vifo-

Rey Mioxindono, com que muito o elevou; ajuntando cl-

le doze mil homens veyo ao Miaco com pretexto de dar
hum banquete ao Cubozamaem agradecimento da mercê
recebida. Trouxe configoa feu filho , & a Dijandono

, q
aííima fica ditto, era o fegundo miniílro do Reyno home
grandetirano,& mui cruel. ...t. ;i^ ,j

- 7 Quis o Vifo-Rey dar o banquete em hum moíleiro

fora da Cidade. Sofpeitou o Cubozama alguma traição

,

pois naõ via, a que fe ordenaííe tanta foldadefca.Em quan-
to faz por fe efcufar , no domingo da Trindade de manhãa
foi cercado noíeu palácio, & morto com outras peíToas

reais, & muitos fidalgos. Dezoito annos havia, quereina-*

va com boa adminiftraçaõ, fem haver delle queixas, nem
caufa pêra taõ enorme aleivozia. Foraõ faqueados,& quei^
niados os paços do Rey , & os dos fidalgos feus aliados.

- ^ "'Eíle Rey fempre favorecera os Chriílaõs, que agora
ficavaõ em fumo defemparo. Logo hum fidalgo Chrifi:aõ

da Gafa de Dijandono, mandou hum recado ao Padre, di-
'-"•'^ zendo,



Em o Noviciado de Lishóa Lw. i
. Capi ^i, f|1'

zendo, q feii fenhor todos os feus fegredos lhe coílumavá
defcobrir, & que sò lhe naõ manifeítara eíla traição

, de 5
fora o principal autor; mas que de homem, que tal aleivo-
zia fizera, todos os males fe podiaõ temer;qelle era muito
dos Bonzos, & que faria, o que elles quizeíTem , & era fem
duvida

,
que procurariaõ firtar feu ódio contra os Padresi

Por tanto fe puzeíTem em cobro. 'sf>m mr ' orr

9 Tomado confelho com os Ghriílaõs , tiverao poc
menos inconveniente deixarfe eílar em cafa^ pois o fahir a
tal tempo, que todos os caminhos eftavaó tomados , efa
perigo evidente. Havia no arrayal de Mioxindono cento,'

& fmcoenta fidalgos Chriílaõs; eítes tomarão a feu cuida-
do emparar a Igreja, & cafa dos Padres. Eftando as coufas
neftes apertos veyo hum fidalgo da fortaleza de Imori , d
era como cabeça dos Senhores Chriílaõs, & fez com o Pa-
dre Villela, paílaííèpera aquella fortaleza

; porque dalli

obíervariaõ o eíladodascouíãs, & ie podia tomar coníe*
Ihomuiroafeufalvo. h 'loúmi íimiiàof- rncO

1 o Naõ pode o Padre deixar de fe aeoníodar a eíles

Chriftaõs, pois aíTim o pediaõ as circunílahcias. Deu m^-^

dem ao Padre Froes, naõ largaífe o pofto, fénâo vindo or--

dem. expreíTa do tirano, a qual naõ podia tardar, fegundp
era nifto muito grande a agencia dos Bonzos , & mais iuH
migos da ley de DeoSi^bnuA^í^d .ò£^i- ^.>:-

;
q c ^LiiKrov mi o5

'\- p;sb.çObÍV73l80DQ ídi^çlíít
-• _ 1

2mv:/^jf)-nmv ';::í;'díiu \m

Como/ahio de Miaco , p^ffoti a Bmga^ cmiverfeo opovo de
Nangazaquiy voltou a Indla^ <(yJuafiikãà'morte\^ o ^^

1 TJ Uma fefla feira de menliaa aos vinte,&: fete de Ju-
•*-• Ihofepartio o Padre Villela pêra Imori. Da-hia

poucos dias foi ter à mefma fortaleza o Padre LuisFròèS
defterrado de Miaco. Dalli fe fõràõ ambos pêra a Cidade
de Sacay, & fe recolherão em huma cafa lobrega. Comef-
faraõ a pregar , fízeraõ muitos Chriftaõs. Neíle tempo fé

deraõ duas batalhas à vifta da Cidade, em hiíma foi morto
o tirano Dijandono, que fora o principal traidor contra o
Cubozamaj & que deílerrara os Padres do Miaco, na ou^
-'

,

' tra
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tra acabou putrQ;mao homem, que também Interviera

çmitonct defterro dos Padres,

lo^r Com tujdo:foi efpecial providencia de Deos,na6

ficarem os Padres no Miaço, porque como ficou a terra fê

çabeffa, andavaõ mui foltasas defordenSy& fendo taõ gra-

de o pdio.dos Bonzos, feria difficultozo, dia mais, dia me-

nos naõ ferem mortos os Padres; & com fua morte acaba-

ria de todoaquella Chriftandade.

5 No ultimo de Abril de 1566 partio o P. Villela de

Sacay peraBungo por ordem do P. Cofme de Torres, pe-

r,a concordarem entrefi hum modo de proceder na con-

verfaõ dos Japoens, & trato com aquellas gentes. Depois

trabalhou alguns annos nas Chriftandades do Ximo: era

efp.eçialnolugardeNangazaqui,aoqualellc fez todo de

Òhriftaõsno anno de feílenta, & nove,& de fetenta.

ÍU4 Neílelugar, onde depois fe veyo a fotmar huma

boa.Cidade, era fenhor hum fidalgo Chriftaõ vaíTallo de

Dom Barthoíameu íenhor do eftado de Omura. Quando

alU foi o Padre fe apofentou em hum Pagode, ou cafa dos

Ídolos, que o fidalgo lhe dera, pêra delia fazer Igreja. Naõ
a quis logo deílroir o Padre, por naõ irritar os gentios, aos

quais lhe íervia carear, pêra com mais facilidade os con-

verter. Ajuntou os gentios, que da primeira ves ouvirão

de ma vontade a pregação. Segunda ves os tornou a ajun-

tar, & foi Deos fervido, de que a fua palavra começaíTe a

frutificar. Bautizoua quantos havia no lugar, humas ve-

zes duzentos j outras quatro centos. No primeiro aíino

fez alli mil, 6^ quinhentos Chtifiaõs.

5 Hum fenhor de outro lugar vizinho o mandou cha-

fíiar,& com grande numero de gente fe bautizou. Era tã-

to o fervor do Efpirito Saneio, que de confolaçaõ naõ po-

dia o P. Villela conter as lagrimas. Nefte annode feílen-

ta, & nove desfez o Pagode, & levantou Igreja no mefmo

lugar. Fez nelle os oíRcíqs da femana Sanda com grande

concurfo, & deyaçaõ dosNeophytps.

,
6 Em Outubro de 1570 eftando no lugar chamado

Xequi,adoeceo o Sandlo velho Cofme de Torres pay das

Chriftandades do lapap, & dos noffosReligiofos,que nel-

Jas trabalhavaõ. Falleeep com ditofa morte nos braços áo

P. Villela. Tinha efte fanflo velho,por fe achar mui gafta-

do coni anops, & gçhaquçs, pedi4QAp€;ripr,^que .cíb jpj

lu-
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lugar tiyeííe cuidado das Chriftandades do Japaõ. Chegou

.antes defta fua ultima doença o P. Francifco Cabral, pêra

lhe fucceder no cargo; parece, que naõ efperava outra

coufa, pêra fe defpedir defta vida.

7 Com o novo fuperior veyo também ordem do P.

Gonçalo Alvres vifitador dos noífos no Oriente, que o

P. Villela ie recolheíTe a Goa, aífim pêra fe (refazer das for-

ças, porque as tinha mui quebradas, como pêra delle to-

mar meudas noticias o P. Viíitador. Nos fins doanno de

1 570 fe fez à vela pêra a índia. Teve jornada felis, & em
pouco mais de três mezes tomou porto naCidadedeCo-

chim, onde jâ eftava nos 4 de Fevereiro de 1 57 1

.

8 Dezafeis annos tinha gaftado no Japaõ entre im-

menfos trabalhos; fallando dos que padeceo na demanda

da fua aíTiftencia no Miaco em húa carta, que efcreveoaos

Freyres conventuais de Avis, tem eftas palavras: Pareceo

ferviçodoSenhorvirahumReyno, & Cidade chamado

iVIiaco, que he cabeça de todos eftes Reynos de Japaõ, &
a Cidade he outra Roma aíFim na policia, como por fer

icabeça de todas as fuasleys, pêra a qual me parti.

9 Os trabalhos, que tive no caminho, por fer quafi

trezentas legoas pelía terra a dentro,sò Deos efquadrinha-

dor dos coraçoens o fabe: quantas vezes eftive jâ com a ca-

beça pofta ao talho: quantas vezes apedrejado: quantas

fomes, frios, & perigos no mar, por aver muitos ladroens

-entre elles: quantos falfosteftimunhos, quantas vezes ef-

condido em cafas, & caminhos eílive; andando por eícu-

ro, por entre muitos rios, & ribeiros com perigo da vida,

o Senhor o fabe. Digo iftocariíTimos Padres a vofías Re-

verencias, naõ com vangloria, nem pêra me louvar, mas

pêra que faibaõ, de quanta mifericordia ufouo Senhor to-

do poderofp comigo, & me fez tamanha mercê de padecer

alguma coufa pello feu nome, porque como dis o Apolto-

lo;- Si fmrifms ftciipaffiomm, erimuSy&confolatmwm,.

: 10 lílo dis o P dos feus trabalhos, & na mefma carta

falia de 11 com taõ profunda humildade, que sô asluas pa-

lavras, podem explicar o feu conceito: dis pois affim: co-

mo de Deos Noflò Senhor feja dos maiores peccadores ta-

zer grandes juftos, & fandos, pêra que fe conheça mais

lua bondade; o que moftrou Chrifto Noíío Salvador com

aquilIo,qucrefpondeoaos FarifeUs: NaÓ vim bufcar ju-
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ílos, mas peccadores a penitencia: como vemos chamar a
Saô Paulo da infedilidade,chamar a Magdalena do mundoj
chamar a S. Matteus do Cambio, & onzena, chamar a Da-
vid do adultério: perdoar ao publicano,perdoar ao ladraõ

na Cruz; & cada dia perdoarcom a mefma benignidade,

^ ãos que o bufcaõ, lembroufe de mim naõ menos, que do
ladraõ, & do publicano, em chamarme, & ajuntarme a tã-

tos fandos, & perfeitos como eílaõ iieíla ordem de
JESUS.
^'^

1 1 Por certo, que eu era a ovelha perdida das nove-
ta, & nove, mas buícoume o Senhor dandomc graça pêra
o feguir. Em mim fe pode coníi derar hum peccador gran -

diífimo, como fou, & em o Senhor huma infinita miferi-

cordia em me chamar. De modo, que por mim podem to-

mar os muitos peccadores animo de íe chegar a íeu Cria-
dor com muita efperança de ferem perdoados, pois pêra
mim fendoo tanto fobreabundou fua mifericordia minha
malicia. AíTmi falia de fi efte humilde de coração, que pa-
;rece fe naõ farta de fe humilhar.

12 Naõ viveo o P. Gafpar Villela muito depois de
-chegar a Goa. Sobreveolhe huma febre rija, cntendeo fer

chegado o feu fim, preparouíe com huma confiílaõ geral,

recebeo os mais facramentos com grande ternura, & de-
vaçaõ, & com morte de juílo deu íua alma a Deos, cuja
gloria tanto procurara com feus trabalhos. Falleceo no
annode 1572. Foi homem de virtudes Apoftolicas, nas
quais muito imitou ao gloriofo P. Saõ Francifco Xavier,
& foi hum dos primeiros Apoílolos do japaõ. Sua vida
trás em meya folha de papel nos feus varoens illuftres o P.
Eufebio. Efta que aqui fica efcrita recolhi aíRm das fuás

cartas, 4 andaõ imprelTas, como das do Padre Luis Froes.
Por fim advirto, que sò no P. Euzebio achei, em como fo-

ra pêra a índia com o P. M. Belchior Nunes Barreto. Hu-
ma de íuas cartas efcrita aos Freyres de Avis. tem algu-
mas palavras, que parece, daõ a entender, que entrara na
Companhia na índia; fe a cafo aííim foi, & o P. Eufebio
tevenifto alguma equivocação, fervirâ a narração defta
vida aífim de ficar mais illuílrado efte Apoílolicovaraõ,
como pêra que a vida do P. Luis Froes corra com mais
clareza: pois aquelle P. cuja vida logo refiro, continou a
obra da converíaõ nosReynos doMiaco taõbem funda-

da
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da pello P. Gafpar Villela. Delle tem hum grande elogio
a Biblioteca da Companhia. Em nenhuma parte encon-»

trei o dia de fua morte.

CAPITULO XXXXVI.

Vida do ?adre Luis Froes. Entra na Companhia^ paffa
ajapaõ^ <sr doquelhefticcedeoatteentrarím

Pirando,
. 'f

'";-

í 1 o.

I r\ P. Luis Froes he homem digniíTimo de grandes
^^ memorias, aíTim por fer a fuavidacheadeem-^

prezas, & trabalhos Apoftolicos, como por fer hum doS'

léus em pregos entre tantas lidas efcrever repetidas cartas

do muito, queem ferviço de Deosobravaõ na converfaõ
dos gentios os noílos Religiofos nojapaõ. A fuapenaíc
devem as principais noticias, que dos íbus tempos nefía
matéria nos ficarão, poriíTo o efcrever fuás coufas me pa4
rece mais obrigação, que obfequio. Andaõ ellas efcritas^

pello P. Eufebio nos feus varoens illuílres, mas taõapa4
nhadamente, que fendo elle hum gigante, alli avulta muyi
pouco. srmoffio:; ^nllon <—)"'',:-:

-
, ^ nm íno" mííln

z Efte Padre naceo na Cidade de Beja no Arcebifpa-.

do de Évora. Quanto entendo entrou na Companhia na
cafa de San£lo Antaõ o velho, por quanto os Catálogos
dos Noviços de Coimbra o naô tem^ & naquelle tempo
sò tinhamos em Portugal alein do Collegio de Coimbra^
efta cafa de San£to Antaõ, aonde também avia noviços^
como de outras memorias nos confta.i onov^voíéc^ 'í

5 Viveo o P. Luis Froes fincoenta annos na Compa^^
nhia, quarenta, Sc nove no OrientCj & hum anno ( fe che^
gou a anno) em Portugal. No anno de mil quinhentoá
quarenta, & oito fe embarcou pêra a índia. Por todos hiaô
nove da Companhia, fuperior dellesoSanâo varaõ Gaf-
par Barzeo. Eíla foi a quarta miíFaõ, & atte aquelle anno
a mais numerofa, que defteReyno foi pêra o Oriente. Te^
ve fua caridade huila grande teatro em a Nao por todo cr

tempo da navegação, acodindo a todo o género de mife4'

raveis. Dsqk :
, ;i

. 4 Em Goa eílavaoccupado em feiiá efíudos, quando
Ce a San*

gazAqm
aos S.de

Julhode
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a San£la Obediência no anno de 1554 o mandou à Cida^

de de Malaca, onde trabalhou por efpaço de hum anno:.

depois voltou a continuar feus eftudos em Goa. Eíles aca-

bados,foi mandado a lapaõ, aonde tendo paliado por mui-

tos trabalhos chegou no anno de 1565, & defembarcou

emOmura.
5 Sahio a terra jâ alta noyte, foi tanto o alvoroço dos

Chriftáõs, que parecia querer meter ao Padre,& a feus gõ-

panheiros no coraçaõ:mais de duzentos osforaõ acompa-

nhando atte a Igreja. Foi fmgular a confolaçaõ do P. Cof-

me de Torres, & Irmaõ Joaõ Fernandes, os quais eílavaõ

cohfumidòs, & gaitados com os continiios trabalhos.£raô

eftes dous fervos de Deos os pays daquella Chriílandade,

& a quem deyxara por léus fubfiitutos o Apoílolo do O-
riente Saõ Francifco Xavier.

1 6 Como o P. Froes naô íabia a lingua, fe lhe deu o

cuidado de fazer os bautifmos; & no quarto dia depois de

£ua chegada fez mais de feíTenta, & quaíí todos os dias da^

hi por diante aviabautifmos de gente nobre, fidalgos, &
Bonzos, & íenhores de muitos vaíTallos, que Dom Bartho-

kmeu fenhor daquelle Reyno, tinha induzido, a fe fazere

Çhriftaõs. Os mais deftes tomavaô por efcrito a doutrina,

aífim pêra mais fe radicarem nella, como pêra a enfmarem

em Tuas cafas aos da fua familia*

££7 Eftava o Padreem Vocoxiura porto do Reyno de

Omura, onde o Padre Cofméde Torres tinha fua princi*

pai aííiííencia.Chegando vefpota da AíTumpfaõ da Senho-

ra, em que o Padre Cofme de Torres avia de fazer fua pro-

flíaõ, que avia fmco annos deyxava de fazer por falta de

Padre,fobreveyoao P. Froeshuma febre, & dor decabef-

fa mui rija: com a qual eíleve a confeíTar na Igreja aos Por-

tuguezes atte a noyte, & por jâ fe naõ poder ter, fe reco-;

Iheo a cafa,& encoílou fobre huma eíleira.Alli crecendo a

dor efteve confeíTando atte as des horas da noyte. .,;{;j ;
»

.^::8 Sentia o Padre muito, naô foíTe ifto caufa, de que

no dia feguinte naõ pudeíTe dizer MiíTajpera o Padre Tor-

res fazer a fua profiíTaõ,& também, que a doença, lhe im-

pediíTe, ira Vomura, aonde era chamado por elRey Dom
Bartholameu, pêra dar principio a huma Igreja. Chegou a

menhãa, & a febre fenaõ defpedia. AíTim com ella fe re-

V£Íl:io, pêra dizer MiíTa, fendo a cazula, por fer de ibroca-

^.j do,'"uj.nfist *»
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do, mui pezadíi: mas Deos, que naÕ queria faltar com a-
quella confolaçaõ ao Sanflo velho Cofme de Torres, deu
alentos ao P. Froes pêra dizer a Miíla, & dar a Comu-
nhão, i

9 De Vomura tinha vindo hum fidalgo Chriftaô pdir

nome Dom Luis, pêra conduzir em nome do Rey aos Pa-
dres: vendo efte que o P. Froes, eftavacom taõ rija febre^'

& o P. Torres mui enfraquecido, pois naõ pudera fazer

a profiíFaõ de joelhos, diíle, que fícaíTea ida, pêra dahi a
dous, ou três dias, Òc que elle voltava a dar conta da de^
tençaaíeu Rey. ?iM:;^^f!-i:3^ ín-'= .-n^) ^r >!,-- rf

:' IO Efta detença livrou da morte aos Padres. VoItã*
do Dom Luis foi morto no barco por hum traidor, que o
inveftio, cuidando, que Dom Luis levava confígo Padresi'

He de faber, que os gentios tinhaõ entreíi traçado matar
a Dom Bartholameu, & com elle aos Padres, por iíío aper-^

taraõcom elle, que antes de fe partir pêra huma guerraí^

àeííh principio à Igreja, que dezejavajfa^er, a que os Pa-
dres feaviaõ de achar. Eneíle a£to tinhaõ determinado
romper a conjuração, matando os Padres, & ao Rey; pois
aííim viaõ ir defcaindo o culto dos feus Deofes^ oi drrí->nm

11 Era o matador de Dom Luis fenhor de alguns lu*

gares, & hum dos principais conjurados/arreceandofe os
mais, naõ ouveíTe noticia por occafiaõ deita morte, do^
eílava aíTentado, & fe atalhaíTem feus intentos, fahiraõ na
fua fúria, queymando o paço del-Rey,&: fazendo outras

infolencias. El-Rey fe retirou a huma fortaleza, onde fe

pos em feguro. Logo que os Padres tiveraõ avifo, foi gran^

de a perturbação, deyxada a terra, fe meterão nas embar-
caçoens dos Portuguezes, que no porto eftavaõ; aonde
também fe recolherão muitos Chriftaõs com fuás molhe*
res,& filhos. ronio:>,0Jn. :

1 2 Eftando nefta perturbação, paíFadps alguns qua*-

renta dias, que por tantos eílivera Dom Bartholameu àe-

fapoííado do Reyno, chegou hum feu fidalgo coiti novas,'

dequejâeftava lenhor do Reyno, & em Vomura, Ouve
geral alegria, & fe deraõ a el-Rey os parabéns^ & ficarão

todos defafuftados, & a efpada del-Rey foi fazendo graui-

des eílragos nos alevantados. Nefta revolta foi abrazadó

o lugar de Vocoxiura, & com elle a Igreja, & cafa dos Pa-

dres,^ aífun ficarão fem cómodo algum naqueile portOi

Ce z 12 OPa«—

•
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15 O Padre Cofme de Torres comdous Irmaõs da

Companhia fe foi por mar pêra Tacaxe, que era terra del-

Key de Bungo. O P. Luis Froes foi pêra a ilha de Tacuxi-

ma, padecendo ainda cruéis frios, & febres, que o mole*

'ílaraõ por quatro mezes. Alli eftava o Irmaõ loaõ Fer-

nandes, que avia mais de hum mes, que o efperava. Teria

a ilha como trezentas, & fincoenta almas todos Chriftaõs.

Sahiraõ muitos ao mar em almadias, a receber o Padre, os

mais oefperavaôna praya.

14 Efta ilha era de hum fidalgo Chriílaõ, poriíTo nel-

la podiaõ eílar fem defenquietaçaô dos homens, mas Deos
os provou de outro modo. Fizera o Padre, & Irmaõ mais

çapâs a Igreja, que era antes mui pequena, & lhe ajuntarão

outras obras,cõ 4 fi<^ou tudo mais acomodado, pêra paíTa-

rem alli o inverno. Achoufe o Padre Froes aíTaltado de

huma fezam, que era reliquias das febres paíTadas, quando

por defcuido de hum Chriílaõ, que derretia cera, pêra fa^

zer velas, pegou o fogo na cafa, aqual, por fer o vento ef-

perto, ardeo logo, & a pos ella a Igreja, fancriftia, cafas

dos Padres, & outras quinze de Chriílaõs pobriflimos,co-

mo eraõ todos os da ilha: a penas fe pode livrar do fogo o

ornamento da Miffa.

15 Cortoulhe muito o coração aos íervos de Deos

ver o defabrigo dos Chriílaõs, viaõfe na rua pays, & mays

cercados de fete, & oito filhinhos tremendo com frio,por-

que o fazia entaõ grande, & cahia neve, o P. Luis Froes fe

recolheo com o Irmaõ loaõ Fernandes à cafa de hú Chri-

ílaõ, aonde eíleve cortindo a febre da fezaõ deitado no

chaõ fobre húa eíleirinha, a cabeça encoílada febre hum
pao, que naõ avia na cafa outro traveífeiro. Alli fe ajunta-

xaõ ao redor do Padre homens, molheres, & meninos fa-

zendo pranto, como fe lhes morreíTem feus pays, tiravaõ

os quimoens, que faõ o feus veílidos, pêra cobrirem o Pa-

dre.

,^'i li^. í Porque a terra he pobriífima; huns lhe traziaõ do-

us, ou três caracóis, pêra comer fobre a febre, outros al-

gumas ceboUas verdes, ou alhos do matto. Alguns Chri-

ílaõs de Firando, & Facata, que na ilha eílavaõ, tomarão

a feu cargo acodir aos fervos de Deos, huns por fete, ou-

tros por oito dias, mandandolhe o comer feito de caía.

Algum dinheiro, que pêra feu fuílento tinhaõ, alguma

-» * ^ í
rou-
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roupa, capas, &arroz,qi!ie rergataraõ dò meyo do iíiceil*
dio, & atte as camifasrepaiTiraõ encime os pobres Chriílã-^
os, pêra com ifto feremediaTem em parte das fuás perdas*'
Logo concurreraõ Chriílaõs de outras partes,trouxera5
canas, cordas, palha, & outros materiais, còmque os Pa-
dres tornarão a fazer a fua Igreja, & cafa,& ajudarão a le-
vantar as dos Chriílaõs.

^

1 7 O que mais fentiaõ os Chriílaõs, era, naõ ter o Pa-
dre ainda baílante noticia da iingua, perá os ouvir de con-
íiífaõ, & tinhaõ grandes invejas ao Irmaõ loaõ Fernandes

'

quando o viaõ tantas vezes confeílar , & comungar. Ò
Padre os confolava, com lhes dizer MiíTa, & celebrar as fe-
ílas, como do Nacimento, & oííicios da fomana fandlaj o
Irmaõ lhes pregava, & era o feu Apoílolo.

18 Eílando neíla ilha chegou huma nao dePonu»
guezescom três Padres da Companhia , logoo P. Froes fè
lueteo em huma embarcarão, foi â mo, pedio ao Capitão;
naõ quizeíle tomar portoem Firando, porquanto aquellè
Rey era inimigo dos Chriílaõs, ,&de Dom Bartholariíea
Rey Chriílaõ, & cõ iílo lhe davaõ novas forças. Vinha d
Capitão, no que pedia,mas osmercadoreseílavaõ taõen-
faíliados do mar, que naõ vieraõ em tal coufa; mas Deos
lhes moílrou brevemente com o caíligOj que a petição do
P. Froes era do íeu ferviço. Porque pondo âs fá^endaâ
em terra em humascafas de palha, osladrõeSj perafurtaíê
mais a feu lai vo,pegarão fogo na cafaj & o que ellèS furta-^

raõ, & o fogo comeo, fe avaliou como em doze mil Gru-'

^ados. '(

1 9 Eíle avifo de Deos fez,com que o Padre tiveíTe oc-
cafiaõ, pêra de novo pedir, & alcançar dos Portuguezes,
naõentraíTemem Firando, fem el-Rey tornar priffleiro a
admittir alli os Padres, que tinha lançado fora. Eíkva á
nao duas legoas abayxo da Cidade, fez o Câpitaõ adita
petição a el-Rey, elle a defpachou pella dependência doS
intereíTes da nao. >

2 o Logo quizeraõ os Portuguezes,q o P. Froes, St Ir-

maõ Joaõ Fernandes entraíTem com grandes demoftraço^
ens de alegria, pêra fe recompenfar o vitupério^ GOm quedi
Padre GafparVillela fora deílerrado de Firando. Empa-
vezaraõ a nao, íizeraõ os Portuguezes grandes folias, de-
raõ muitas falvas de artilharia, no meyo deíle triumphdí

en-
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entrarão os fervos de Deos em Firando: fendo grande a

confufaõ dos gentios, & incrível a alegria dos Chriílaõs, q
tal coufa naõ imaginavaÕ,poderiaõ ver emfeas dias. Dos
três navios fe tirarão mais de trezentos cruzados de efmo-

la, com que em breves dias fe fez Igreja, em que fe diífe

MiíTa.

: CAPITULO XXXXVIL

Do caminho^ cj^ue o Padre fezpêra aCidadedoMiaeo^ <^ co-*

/:.!i: . mo de//afoi defterrado.

[í V\ Epois deter eftado o Padre Froes na ilha Tacu-
.

•»--' xima dez mezes,ordenou o Padre Cofme de Tor-

res íuperior dos noíTos em Japaõ , que o Padre Froes foíTe

pêra aCidade do Miaco Corte do Império, em orde a aju-

dar alli a recolher as redes, que o Padre Gafpar Villela ti-

iihalançado,fendo fem conto as almas, que bufcavaõ a feu

Criador. Foi por feucompanheiro o Irmaõ Luis deAl-

ineyda, o qual hia pêra tomar conhecimento da terra, &
iroltar com noticias de tudo ao Padre Superior.

< a De Firando partio o Padre , & o Irmaô por mar pê-

ra Cochinoçu, onde eftava o Padre Cofme de Torres , a

quem o Padre Froes havia hum anno, que naõ tinha viílo.

Depois dele confolarem com elle, fe embarcarão, pêra

Ximabara, terra onde havia muitos Chriílaõs. DetiveraÕ-

íe dous dias. Fez o Irmaõ muitas prêgaçoens , & o Padre

muitos bautifmos. Dalli foraõ pêra Tacaxe , lugar, onde

fe dividem os Reynos de Bungo , & Arima. Daqui fize-

raõ o caminho por terra athe Bungo. Os frios eraó mui

grandes, os caminhos por ferras as mais afperas de Japaõ.

Atudoíeacrefcentou ter chovido muito naquelles dias,

poriíTo eftavaõ os caminhos muito peyores , do que faõ.

Oito, ou dez dias durou efte trabalho, athe chegarem a

Bungo. Eílava o Rey como fete legoas fora de Bungo, am-
bos o foraõ vifitar,& fazer fabedor do feu caminho. Re-
cebeos com agrado, deulhes cartas de recomendação pêra

o Miaco,
,

• 5 Três vezes em Bungo fe embarcarão, & outras tan-

tas tornarão a arribar^ entenderão 3 ao que parece ,
ferem

'P/j ora-
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oraçoens dos Chriílaõs

,
porque eíles rogavaõ'muito a''

Deos, lhes naõ deííe tempo, pêra partirem , athe naõ paf-

íar a feíb do Natal, aííim o alcançarão. Porqneathe aquel-
le dia os ventos foraõ contrários. CelebraraÕna com grã-*

'

de confolaçaõ fua, & dos Chriílaõs. Logo na primeira oi-

tava fe tornarão a embarcar , & com bom vento chegarão
na terceira oitava a hum Reyno chamado Yu. Padecerão
nefta viagem grande tormenta, & viaõ nas ondas fmais de
naufrágio no fato, que fobre ellas andava: mas o q mais
os afligiojfoi o hir em companhia de idolatras , dos quais

huns adoravaô o Sol, & a Lua, outros adoravaõ Veados ,'

& diverfos animais. .^^.

4 Efta ilha de Yu tem como cem legoas, he fértil, di- ^

vidife em quatro Reynos. Sahiraõ em terra em hum por-

'

to chamado Forê, por fer dalli natural o Capitão. Alli a-:

charaõ alguns Chriftaõs feitos no Miaco. Detiveraõfe 6\^>

to dias. Depois o Capitão, fegundo o contrato
, que ti-

nhaó feito , os levou a outro porto chamado Xivaqui. Se-'^

is diasgaílaraõ neíla viagem. Padecerão frios crueliífimos^

fendo os que antes fofreraõ em Japaômui brados a refpei^r

to deíles. Os montes eílavaõ cubertos de neve, & ella de
continuo cahia em grande copia. úhn

5 De Xivaqui em hum parao fretado paíTaraÕ a hum
porto diftante quatorze legoas, indofempre em hum con^i

tinuo fuíl:o, por ferem aquelles mares infeftados de coíTartó

os. Com tudo foi Deos fervido,que chegarão, fem tereti*

contro algum. Dalli navegarão ao Sacay, hunia noyte an-
tes de entrarem no porto, viraõ arder aquella povoação ,*

cujo incêndio confumio mais de mil cafas. No dia feguiii*'

te fe partio o Padre Froes pêra o Míaco, ficando no Sacay
o Irmaõ Luis de Almeyda» Acontecco^que dormindo em
huma Cidade alem do Sacay três legoas,chamada Ozacá,fe
pegou nella o fogo. Por efta caufa temendo, os que o aeõ-
panhavaõ, algum defaftre

, por fer fama entre os gentio^'

que onde chegavaõ os da Companhia, logo havia incendi-^

os , & fe deftroya tudo, encobrirão o Padre, &fefahiraõ
ante manhãa da Cidade. Nefte dia cahio tanta neve, que
diziaõ as peiToas velhas, que havia Hncoentaannos, tal

coufa fenaõ vira. rúq\p ' doD
, 6 No ultimo dia de Janeiro de 1565. chegou o Padre
Luis Froes ao Miaco Cidade principal de todo o Japaõ,té
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do partido de Firando em dez de Novembro. Alli fe con-

folaraô mutuamente, elle, & o Padre Gafpar Villela, que

havia feís annos naõ tinha vifto outro algum da Compa-
nhia. Succedeo,fereíla chegada no principio do ano novo

dos lapoensjcujo primeiro dia foi o de Fevereiro. He eo-

ílume defde os nove da Lua athe os quinze, ou vinte defte

feu primeiro mez, irem os Senhores vifitar os Reys:o pre-

zente, q levaõ,íaô dez maôs de papel, & hum abano dou-

rado. Ifto depois deaprezentado,o recolhem pêra íi algús

moços fidalgos,

^ 7 Viíitaõfe também a Rainha, &femelhantes peííò-

as, & lhes ofFerecem fuás peças ricas. O Rey a ninguém

diz palavra, somente a alguns Bonzos degrande eítado in-

clina alguma couía o leque, que tem na maõ. Sò por eílas

peíToas grandes fe deyxa vilitar
,
que de outras, ainda que

oíFertem montes de ouro , naõ admitte eílas viíitas. En-
tendendo p Padre Villela , fer de grande importância,pêra

honra, & autorizo da fé , fazer elle , & o Padre Froes eíla

viíita, facilitarão a entrada por meyo de hum grande Se-

nhor, mui aíFeiçoado à ley de Deos.

síS:i Eftimaõosjapoens a gente pello bom trato, que

nella vem. Acertara o Padre Froes trazer de Bungo huma
capadeafperges com hum febafte de brocado, & hú co-

bertor de eh amalote ufado. Defte fez o Padre Villela hua

loba aberta de mangas largas , fobre ella poz a capa de af-

perges,& outros veftidos ricos, & o Padre Froes veftio

Quimoens do Japaõ com capa de pano de Portugal : aflim

Ip apreftaraõ'; pêra a vifita; Cada-hum hia em fua liteira.

O Padre Froes levou por prezente hum efpelho de Criftal

gran de, hum fombreiro, huns alambres, algum almiícar,&

huma cana de Bengala
,
que por ferem coufas peregrinas,

tinhaõ mais eftimaçaõ, que valia.

•^ 9 Em companhia de alguns Senhores entrarão os Pa-

dres; o paço era efpedavel, tudo cheo de Mageftade, & ri-

queza: el-Rey, & fua may,& Rainha os receberão com be-

nevolência, de que refuitou credito a fuaspeíroas,& à Re-
ligião, que prégavaõ. jiiJ/. ÍJUJ..A. .:.iííiuL^'^^.^^

IO EftandoaCidadeemboapaz, ferompeo contra

ò

Cubozama huma terrivel confpiraçaõ. Cubozama era o
nome do Senhor univerfal de Japaõ. Em Junho de 1 565.

dous grandes Senhores fe chegarão aoMiacocom doze

cii mil
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mil homés,matanió ao Cubozama^ & a todos os íeus, Rú-
nhn, May, & amigos. Roubarão o paço, puzeraõlhe o fo-

go. Fizeraõ eftranhas infolencias , filhas todas de hu^

ma abominada traição, aquém o Cubozama nenhua cau-

íadera. Nefta geral perturbação correo evidente perigo

a vida dos Padres, por ferem os dous alevantados grandes

inimigos da ley de Deos, & baftaria o minimo aíTopro dos

Bonzos, pêra logo ferem mortos. Ponderadas as circuní-

tanciaSjaíTentaraõ de fe preparar pêra a morte, fecharão

por dentro a porta ; & cada-vez, que algum vinha com a-

vifo, do que paffava, imaginavaÕ entrarliie a morte pelias

portas.

II Abayxo de Deos, os livrou da morte algum nu-

mero de foldados Chriílaôs, homens fidalgos, que vinhaS

no exercito : eftes tomarão a feu cuidado o amparo dos

Padres. O Padre Gafpar Villela, poraífim fer precifo,aco|

dio a huma fortaleza algumas legoas diftãte do Miaco,dei-"

xando ordem ao Padre Froes, que naõ largaíTe o pofto, fe-»

naõ em cafo, que o alevantado o mandalTe fahir.

- 1 2 Avia grande dezejo nos gentios de matarem os Pa4

dres, ou os lançarem fora da Cidade: pêra evitar qualquer

furor repentino, os foldados ChriftaÕsaíTim de noyte, co-

mo de dia, repartindo entre fi as horas vigiavaõ fobre a ca-

fa dos Padres.

1 5 Finalmente os Chriílaõs vierao com nova certa l

de que eílava paííada orde, pêra o Padre fer mãdado fahir

da Cidade.Logo entrouxou os ornamentos fagrados,& os

remeteo pêra a fortaleza , onde eílava o Padre Villela; &,

querendo os Chriílaõs, foíTe também o Padre Froes, ref-

pondeo, que a obediência lhe ordenara,naô fahiífe fem or-

dem expreíla do tirano; que em cumprir a obediência hia

muito, & no perder a vida mui pouco.

1 4 Paífava iílo em hum domingo de tarde; na fegun-

da feira de menhãa lhe mandou dizer hum dos Regedores

homem naturalmente bom, & ainda que gentio aíFeiçoado

aos Padres, que elle tinha feito, quãto era era fua maõ,pel-

los naõ deitarem fora, mas que nada pudera confeguir.Pois

tanto fe partiíTe logo pêra Sacay, ou pêra onde eftava o Pa-

dre Villela, que naõ convinha eílar no dia feguinte em
Miaco. Alem difto lhe mandou duas provifoens , com as

quais lhe defempedia a jornada de quaisquer obílaculos, 4
Dà lha.

mn
V^^^l^^l
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lha pudeíTem fazer incomoda: que naõ pagaíTe pello cami-

nho direitos do fato,& que de graça fe lhe deílem duas em-

barcaçoens, em que fizeííè v iagem.

1 5 Sabendo do eftado das coufas hum bom, Chriílaõ

Secretario de hum dos dous principais levantados,chama-

do Mixiondono , foi ter com dous fidalgos feus parentes,

grandes inimigos da ley de Deos, os quais ficavaõ na Ci-

dade, partindofe delia os tiranos , sòa fim de lançar fora o

Padre, pediolhe naõ quizeíTem ira Igreja ,
porque era gra-

de aíFronta fer o Padre lançado fora com vitupério, mas q
elle mandaria feu recado , & que naõ mandaíTem dar os

pregoens athe o Padre naõ íer partido da Cidade.

1 6 Sabido ifto pellos Chriftaõs concorrerão à Igreja,

& a começarão a defmãtelar de tudo athe de portas, & ja-

nellas, porque íabião avia de fer profanada dos gentios.

Não pode o Padre Froes reprimir as lagrimas, quando vio

irfe tudo desfazendo: entrarão então na Igreja quinze mo-
Iheres Chriftãas, as quais com tal viíla levãtaraõ inconfo-

lavel pranto. O Padre lhes fez huma pratica , em que ma^
is eraõ as lagrimas, que as palavras, exortandoas a eílar fir-

mes na fé, & aflim as defpedio.

17 Antes deílas quinze tinha vindo huma Chriílaa

cnferma,a qual diíTe ao IrmaÕ Damiaõ , que ella eílava de

cama, & que ouvira dizer , mandavaõ cortar a cabeça ao

Padre por pregar a Sandia ley, que logo fe levantara, &
viera à Igreja , pêra que também alli a mataííem, por fer

Chriftia: niílo dizia verdade ,
porque o tirano não man-

dara fahir o Padre ,mas que lhe cortaífem a cabeça , ainda

que fe obviou, & impedio.

1 8 No tempo , que a Igreja fe desfazia , vinhão mui-

tos Bonzos ,
que faõ os feus Ecclefiafticos, & por medo da

gente de armas, fe naõ atreviaõ a entrar,maspoíl:os de frõr

te davão grandes rizadasj& nas noytes antes por vezes vi-

nhaõ tirar pedradas às portas, & janellas.

1 9 Sahio o Padre metido em hum andorzinho acom-
panhado dosChriftaõs, & do Secretario de Mixiondono.
Dalli a duaslegoas tomou embarcação, & fe foi

,
pêra on-

de eftava o Padre Gafpar Villela. No dia feguinte fe lan-

çou por toda a Cidade hum pregão , em que fe dizia , que
o Regedor do Reyno mandava lançar fora aos Padres,por

pregarem a ley de Deos, que era ley do diabo, <Sc cngano-

fa,& que a Igreja fe tomaííe por perdida. C A-
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CAPITULO XXXXVIIL

Como o Padre LuisFroesfoi pêra a Cidade do Sacay^ eif* fru^
tos quefez a Deos,

1 T Ogo que o Padre fe embarcou, forao pêra a fortale-
-*-' za chamada Imori, onde o Padre A^illela o efperava

com muitos ChriílaÕs em huma ermida junto da fortaleza.

No mefmo dia foi o Padre Froes pêra hum ilhco de hum
fidalgo Chriftão, que diftava huma legoa. Tiverão os Pa-
dres efte defterro por grande providencia divina , porque
como a Cidade eftava tão perturbada,avia muitos roubos,
& infolencias, era couk fem duvida,que fegundocra cru-
el o ódio, que lhe tinhaõ os Bonzos, dia mais, dia menos
os matarião, & ficaria de todo perdida aefperança de tor-
narê outra vez no Miaco a tomar aíTento as coufas de nof-
la Sanfta fé.

2 Depoisde fe deter naquelle ilheo fete, ou cito dias,

elle, & o Padre Villela fe foraõ pêra a Cidade de Sacay
diftante treze legoas do Miaco, que he das mais ricas , &
populofas do Japaõ. Alliefti verão evangelizando a ley
de Deos , & confundindo aos Bonzos, que não fabião dar
rezão de fi: poriíTo tinhao à ley de Deos, & aos Padres en-
tranhavel ódio, levantavaólhe muitos falfos teftemunhos,
pêra os defacreditarem: entre elles foi hu , que eftando os
Padres enfermos , & morandoem huma logem efcura , fa-

hiraõ hum dia por luar claro a horas de Ave Marias a ef-

pairecer junto do mar.

5 Succedeo, que em pouca diftancia andavaÕ algus
meninos brincando. Hum deíles fe agazalhou em caía de
huma tia,& como fízeííè em cafa falta,&os pays o bufcaf-

fem, & o naõ achafsêjdivulgarão logo os Bonzos,^ os Pa-^

dres o tinhaõ furtado, & comido. No diafeguinte voltou
o menino a cafa dos pays, & os Bõzos ficarão taõ corridos

do feu dito, que fe naÕ atreviaõ a aparecer. Por efte mo-
do, & evidencia fe apanhava© às maõs outras mentiras,

queefpalhavaõà cerca dos Padres.

4 Trabalharão nefte tempo os Padres por alcaçar do
Dayri, que aííim chamaõ ao Rey de todo o JapaÕ ,

quanto

Dd z âo
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ao titulo, que sòtem, que o demais lho tem tirado, procu-

rarão digo alcançar delle patente, pêra voltar a Miaco: ref-

pondeoaos Chriftaõs, que iílonegociavaõ, que jurafíbm

pellos feus Ídolos, em como os Padres naõ comiaõ carne

humana, pois afíim corria por coufa certa. Reíponderaõ,

que jurar pellos Ídolos naô podiaõ, fenão sòpello verda-

deiro Deos. Não quiz o Dayri admittir tal juramento.

5 He de faber,como ja toquei na vida do Padre Ville-

la, queoRey de Japaõ nos tempos paliados fe chamava

Dayri,aquê o lapaô obedecia: pore cõ os tepos ficou def-

po)ado do governo temporal , & solhe deixarão efte ti-

tulo perfun£lorio, aquém fe conferva íeu refpeito , & vai

íeguindo a familia. Elle eílá fempre metido em cafa,como

fe foíTe algum Pagode, contente com o nome de Rey; por-

que o que tem domínio teporal, fenaô pode intitular Rey,

mas toma outro nome, que figniíica Governador geral.

''^5 Junto do Sacay fe deraõ nefte tempo duas batalhas,

em huma morreo o traidor, que tinha tirado a vida ao Cu-

bozama: & na outra hum feu valido
,
que no Miaco man-

dara homens a cafa dos Padres, pêra os matar ; o que fize-

ra,fe os naõ impedirão os foldados Chriílaõs. Aífim quiz

Deos acabaíTem diante dos olhos dosmeímos Padres os

maiores inimigos de Deos, que havia em Japaõ, & que os

tinhaõ defterrado do Miaco.

7 No ultimo de Abril de 556 ó. partio do Sacay pêra

JBungo o Padre Gafpar Villela , ficando o Padre Froes no

Sacay tendo cuidado dos Chriftaõs , & de os acrefcentar

com muitos, que alli fe converterão. Aqui fe vio o Padre

em hum grande trabalho. Athe efte tempo naõ tinha elle

fufficiente noticia da língua, poriíTo naõ tinha confeíTado.

He a lingua daquellas terras mui polida, & mui efcura.

Vieraõ pella fefta da AlTenfaõ a ter com o Padre alguns fi-

dalgos, & outros Chriílaõs , pêra osConfefíar. Vendo o

Padre a fua difficuldade, & o dezejo dos Chriftaõs , ainda

que fe anguftiou, encomendandofe muito a Deos, deter-

minou, de os confeflar; tirando forças aífim da grande fra-

queza do corpo, cómoda pouca noticia da lingua. Deos

o ajudou de forte, queelles entenderão o Padre, & o Padre

os entendeo a ellesj que foi aííim pêra os penitentes, como
pêra o confeflor matéria de fingular confolaçaõ.

8 Como fe divulgou efta noticia entre o Chriftaõs do
r^~^ _ Miato

A
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Miaco, & outras terras,concorriaõ ao Sacay a fe confeíTar,

& o faziaõ com grande miudeza: & era pêra ver, diz o Pa-

dre em huma carta, como eftavaõ pellos cantos da pobre
caía examinando fuás confciencias, & apontando por ef-

crito fuás culpas, por fenaó efquecerem: & diz mais , que
por vera devaçaõ daquella gente, & os dezejos, que tinha

de fe falvar , fe puderao dar pdr bê empregados quaisquer

trabalhos.

9 Fez o Padre aqui muitos bautifmos de peíToas de
conta, que vinhaõ com elle tirar íuas duvidas nas matérias

defalvaçaõ. Entre outros veyo hum Bonzo homem de
feííenta annos natural do Bandou, q[ he hQ grande Reyno
pêra o fim de Japaõ, eíle era Meftre de muitos fidalgos, &
configo trouxe três irmaõs fidalgos feus difcipulos. Ouvi-

rão quatro diascontinuosos mylíerios da fè,fem proporem

fuás duvidas, dizendo o Bonzo, que nas matérias da falva-

çaõ fe havia de ouvir o fio das coufas athe o fim , fem in-

terromper. Aflim o fizeraõ: depois de o padre dar cabal

fatisfaçaõ a fuás duvidas, foraõ inftroidos, & bautizados.

O Bonzo efcreveo aos feus difcipulos, defdizendofe da
doutrina, que lhes dera, & inculcandolhe a verdadeira.

I o Diífe eíle Bonzo ao Padre, que fe fofie a Bandou,

indo bem inílroido na lingua, fe fariaó grandes convçrfo;4

ens, porque havendo difputa publica, & conhecida a ver-^

dade, deyxariaõ feus erros. Contoulhe mais, que alli ha-

via as mais celebses Univerfidades de Japaõ ; & que elle

por vezesviracom feus olhos, morrendo algum homem
celebre dasUniverfidades, fer fea corpo levado pellos

ares dependurado de hum ramo, outras vezes a tumba c5
o mefmo corpo era arrebatada, fem mais aparecer; quefc

ouvelíeem Bandou, quem reprimiíTe efte deíemfreamento

dos demónios, ifto sò bailaria , pêra os convencer, & fazer

mudar de ley.

I I Bem dezejara o Padre fazer eíla peregrinaçaõ,mas

os Reynos todos efl:avaõ em guerra , & fendo elle sò naõ

podia deyxar os Chriílaõs de Sacay: & concorriaô alli ta-

tos, que o Padre defde pella menhãa athe à noite naõ ti-

nha tempo , em que naõ eílivefíè occupado. A tudo aco-

dia, ainda que de forças corporais andava mui fraco, & ti-

nha por caufa das enfermidades a vifi:a taõ canfada , ^ naõ

podia cfcrever,fenaõ a pedaços, & com muito trabalho.
^ 12 Os
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ít Os muitos incómodos, que por eíle tempo pade-

cia, refere em huma carta por eftas palavras
,
por occafíaõ

de efcrever a hum Padre de Goa fobre o cuidado, de fe lhe

mandarem algúas couílisneceílarias: dizaíTim: Pello amor

de Deos, & pello que voííà Reverencia tem às coufas de

Japaõ, fe lembre, de niíTo dar alguma ajuda , efpecialmen-

te pêra que eftà cà trezentas legoas pella terra dentro,onde

nem dos Padres de Japaõ tenho novas fenaõ deannoem
anno, & a terra taô cara em tanto eftremo, que a dous Pa-

dres, que aqui eílivemos athe agora com dous Irm.aõsja-

poês, & dous, ou três moços, comendo folhas derabaõs,

6í arroz, & algumas fardinhas íalgadas por fefta,naÕ baíla-

vaõ quatrocentos , & fincoenta cruzados de gafto pêra

hum anno.

1 3 Eílive algumas vinte vezes à morte da minha do-

ença, que voíTa Reverenciamc vioem Goa, quando logo

cheguei de Malaca, & quando me ca da, nem tempo , nem
lugarme da, pêra me confeílar. Pois dos remédios, ^voí-

fa Reverencia entaõ com fua muita caridade miniílrava
,

bem pode crer, que he eíla terra totalmente defemparada,

&c naõ ha mais, que por os olhos nos Ceos, & efperar pel^

la morte, & os inimigos tantos, que nem dos fificos fe po-

de homem fiar ;
porque como faõ gentios , & ufaõ muito

de peçonha, tememonos delia, por caufa dos Bonzos. . ^

Í14 i Porem bemdito fejao Senhor, alegrome muito cô

iílb, porque ainda, que naõ viera mais a íapaõ, que a fazer

alguma pequena penitencia de meus peccados , era aíláz

beneficio grande, que Deos nolTo Senhor niíío me faz , &
naõ fe podem efcufar eftes, & outros trabalhos : porque fe

naõ ouveíTemos de fazer mais cafo, os que câ fomos envia-

dos, que de nosaíTentarmos na lavoura ja femeada,& cul-

tivada pellos primeiros Padres, que levarão />(?«i//í die'í^<^

afltis^ & eftarraos em hum, ou dous lugares, onde a náo da

China vem huma vez no anno, & os Portuguezes ajudaõ

com alguma efmola , do que lhes fica da fua matalotagem,

nunca o fruto de lapaõ fe multiplicara ; mas he neceílârio

hir por Reynos eftranhos,porque ha feííenta, & féis em Ia-

paÕ,^ qUíSrere invltatos ad nttptias:o que fenaõ pode fazer,

fem padecer muitas fomes , & injurias, blasfémias, efcar-

neos, pedradas, & muitos perigos de morte, por fera ter-

ra abundante deíla fruta, 6c com eu fer , o que fem duvida,

menos,
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menos, que todos tenho padecido, ja do meu alforje por
deria repartir com hum par de Irmaõs. Ifto heo que dÍ25

naquella fua carta o Padre Froes.

CAPITULO XXXXÍX

Venchiai muitas dificuldades torna o PaâfeLm Froespêra
oMiaco.

1 A Inda que o Padre Luis Froes fazia a Deos muitos
•^-^ ferviços no Sacay , com tudo o íeu cuidado era,

como havia de voltar ao Miaco: eíla mefma era a aníia doS
Chriílaõs. Saõ os lapoens homens, quefelevaõ muito de
pontos de honra , & fentiaõ grandemente o defçredito de
íer no Padre a fua ley defterrada da Corte. Eraõ muitos
delles homens fidalgos, em quem a honra coftuma fer pêra
as emprezas o feu maior eftimulo.

2 Entre eftes havia hum grande privado de Xinova-
radono, que era entaõ o Senhor de maior poder , Sí de
quem tudo eftava como pendente, poiselle tinha tomado
à fua conta , pôr da fua maõ outro novo Cubozama.OPà«»
dre o foi vifitar algumas vezes,& lhe fez a honra, que coA
tumava aos grandes Bonzos , coufa de que muito fe admi-
ravaõ os gentios, & ainda fe doyaõ, por verem,que aquel-
las demonílraçoens eraõ evidetes finais de o favorecer.

5 Efte fidalgo valido de Xinovaradono tomou íobre
fi, meter o Padre no Miaco. Efcreveo cartas aos três Go-
vernadores, que no Miaco podiaõ tudo, pêra que fallaíse

ao Dayri, que confentiíTe na reílituiçaô do Padre, Refpõ^
deo hum dos três, que tal coufa fe naõ faria , porque alem
da ley, que prégavaõ os Padres, fer do demónio, & os Pa-
dres comerem- gentej as arvores, & plantas,onde tocavaõ,
fe fecavaõ logo, & os Reynos fe deftroiaõ; por tanto, que
naõ era licito fallar em veneno taõ peftilente. A iíl:o ref^

pondeo o fidalgo desfazendo cada huma das calumnias.

Dizendo, que quanto ao comerem gente, era dito taõfa*
tuo, Sc taõ mal fundado, que naõ devia fahir pella boca a
hum fenhor, com quem o Rey fe aconfelhava. Se a ley era
de Deos, ou do demónio

,
que ordenaííe difputas , a quo

vieíTem



a 6 ^'. ^ Imagem da Viríude •

viéííem os maiores letrados de lapaõ, & o Padre, & que fe'

í> GonvenceíTera^ que fofle lançado fora de Japaõ; mas que

fe os Bonzos íicaílem vencidos, foíTem obrigados a feguir-

a ley de Chriílo. Quanto ao fecaremfe as arvores, onde

tpcaya5,nos lugares,onde os Padres refidiaõ,era falfo,pois

âelles por aver fome no Miaco, vinhaõ os provimentos.

No que dizia, de ferem deílroidos os Reynos, em que avia

Padres, era coufa fem geito; pois antes deellesvirema

fâp^Õ, fe fatia mui bem as guerras, que de continuo avia í

Ôc que por naÕ irem mais longe, depois, que o Padre fora

lançado fora do Miaco, viera o exercito do Reyno de Vo-
ftíi-,'i& na Cidade fizera os eftragos , que eraõ notórios»

fem ôíadre eftar no MiaCOj & que a miieria, a que viera o

Dáyri,deRey de lapaõ a fer sò huma figura de Rey, bem
entehdiaõ elles, que lhe naõ nacera dos Padres, por fer a

coufa jâ de tantos annos antes de aparecerem Padres no
lapaõ. - ' *»i:' fa-'"-- -í ""i "-•-**.• :

í* 4 Em refoluçaÓ concluia, que pois ò Dayri, o naõ

queria fazer de grado, que o faria por força, &efcu-

faria elle, de lhe ficar neíTa obrigação. Efta repofia inti-

midou ao Governador, mandou chamar alguns Chriílaõs;

& com palavras brandas lhes diíTe , que favoreceria o Pa-

dre, no que fe pedia. Reforçarão eílapertençao outros

fidalgos Ghriftaõs diante de Xinovaradono, cujas partes

Beíla guerra feguiam, & elle achando tinhaõ rezaõ, tomou
fobre fi eíle negocio.

5 Ouve nos Chriílaõs grande alvoroço, dando o ne-í

gocio por conclufo, quando fobreveyo outro impedimc-

to maior, que os jâ vencidos. Hum mancebo ChriftaÔ

parente de hum dos Regedores do Miaco, requeria, fe

lhe deíTe a renda de feu pay, que importava em quatro, ou

finco mil cruzados em cada hum anno. Eíle, onde íe acha-

va, logo altercava com os gentios fobre os enganos das fu^

9S feitas.

6 Achavafe em huma fortaleza, em que eílavaÕ a£lu-

almente Xinovaradono, & os três Regedores do Miaco;

fãhio com outros moços fidalgos a fe recrear atte o tem-

plo dehum idolode grande refpeito entre os gentios. AiH
lhe diíTeraõ osmoços fidalgos, como naÕ temia fer caíli^

gado dosDeofes, dizendo delles tantas blasfémias? Vioííè

o moça taÕ fobejamente molefiado das fuás importunida-
:...:/ dcs,
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des, que indignado, refpondeo, que naõ avia porque te^
mcrpaos, & pedras, quais os feus Deofeseraõ; & conti-
nuando no fervor; diíic, porque vejais o pouco que pode& os temo, vede o cafo que delles faço. Entre eftas
palavras fe chegou ao idolo, & lhe fez huma notavelin^
juna.

'
. 7 ^

Divulgoufe eíla como hum horrendiffimo facrile-.
gio. Mandarão os Regedores vir diante defi aa Chriftaô-
Perguntaraõlhe, fe o Padre lhe mandara fazer aquillo,oú
fe os Chriílaõso tinhaô decoftume.^ Refpondeo; que o
Padre tal couíli naõ mandara, mas que elle obrara irritado
da íobeja miportunaçaõ, dos que o acompanhavaõife me-
recia caíligo, eílava prompto pêra elle. Entaõ hum dos
Regedores lhe diíTe, que íenaõ attenderaa fer feu primo
& parente dos dous Regedores, logo o avia de mandar
por em huma Cruz: mas que dalli fe ouveíTe por defpedi-
do de fua amizade

, & parentefco, & da renda, em cuia
requerimento andava.

8 Naõ faltou hum fidalgo ChriílaÕ, que o recolheoi
ii,&oluítentou. Daqui tomarão osRegedores occallaõ '

de dizerem muito mal dos Chriílaõs, & fua ley diante de
Xmovaradono. Elle ainda que femoílrou fentido da in-
juria do ídolo, defculpou ao Padre, & lhes pedio acabaf-
lera com o Dayri, lhe permitiífe, viver no Miaco: pêra iíTo
eícieveo, & fez com os Regedores,que efcreveíTem. EHes
ohzeraõ, por lhe comprazer, que as vontades eraõ ou-
tras.

9 Deraõíe as cartas a hum Chriílaõ, chegando cdm
cilas ao Miacofuccedeo, advertirfe, que os fobreíbritos
hiao errados. Voltou atras, & emmendados os defcuidos:
tornou logo pêra o Miaco. Eftando os Regedores perâ
defpacharo negocio, fobreveyo outro novo embaraço;
porque dous grandes fenhores fahiraõ do Sacay com qua!
tro,ou finco mil homens com intentos de tomarem o Rey^
no do Miaco, por ferem inimigos dos Regedores, & de
Ainovaradono Com efta perturbação parou efte nego^
CIO & foi grande providencia de Deos, por naÕ expor o
l^adre aos perigos, que corria, fe em tempos taõ revoltos
enrraíle no Miaco. Com tudo acabou Xinovaradono,que
a Igreja, cujas portas eílavaõ fechadas, fe abriíTe^ & en-
tregaíle aos ChriílaÕs, atte as coufas darem lugar,

Ee aiií-
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a introduzir de todo o Padre no Miaco: ,-

IO Neílas grandes revoltas fevaleohum Irmaõ do

Cubozama morto, del-Rey de Voari chamado Nobunan-

ga o qual com cem mil homens o meteodspoíTe no lu-

gar do Irmaõ. Vatadono ViíoRey do Jamaxirô Reyno

onde eftâ o Sacay, tinha conhecimento com o P. Froes,

era o-rande amigo do novo Cubozama, & naõ menos efti-

mado de Nobunanga, prometeo ao Padre, que íucceden-

do às partes, a queelle acoitava, confeguir feus mtentos,

o avia logo de meter no Miaco.

oí 1 1 Como o diíTe, o cumprio, & aílim que Nobunan-

ga entrou na Cidade, facilitadas todas asdifficuldades,mã-

dou recado ao Padre, que podia livremente mudarfe pêra

o Miaco. A íTim o fez logo o Padre em Março de 1 5 6 9 •Os

Ghriílaõs fahiramao efperar com geral alegria, & naõ me^

nos pena dos inimigos da leyde Deos, quefecomiaõ de

raiva, por ver ao Padre na Cidade, Vatadono o mandou

logo vifitar, & dizerlhe, eftiveíTe preftes ,
pêra vifitara

Nobunanga, que jâ perguntara, fe tinha vmdo do Sacay.

.0

:" C A B 1>X U L o XXXXX.

ò\€mo beoicaftigou os immgos do P. Froes, <^ vencidos

zm:x algum embaraços, ouve patentes pêra aljiftir

, ^m Miaco.«-r

^=rci4 Indá que Deos algum tempo diíTunula comos

oa^r^J^ mãos, finalmente os vem a caftigar, fendo muitas

vezes tèftimunhas do feu caftigo aquelles, por cujo refpei-

$00 merecerão, aífmiaconteceo neíla occaziaõ; pois)a re-^

ferimos como à vifta do P. Froes junto dos muros de Sa-

cay morrerão violentamente os dous principais fenhores,

de que feaproveitou o ódio dos Bonzos, pêra defterrarem

aó Padre de Miaco: agora parece, trouxe Deos ao Padre

pêra ver aos mefmos Bonzos bem caftigados.

o z He de faber, que eíle Nobunanga Rey deVoari,

que veyo introduzir ao Cubozama Irmaõ,do que foi mor-

to aleivofamente, era homem femley alguma, aos Ídolos

tinha por coufa de zombaria, & meros fingimentos dos

Bonzos.: Naõ conhecia Creador de todas as coutas, nem
im-
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immortalidade da alma. Quanto às partes de Rey as ti-
nha mui cabays, amigo de jaíliça, grandemente bellicolo,
& nas luas emprezas militava cõ elle a fortuna, & affim em
poucos annosconquiílou muitos, & grandes Reynos.

^ Valendofe delle o Irmaõ doCubozama, o veyo en-
tronizar, & o fez no mefmo lugar, onde o outro fora mor-
to: & porque o paço fe queimara, & jâ naquelle /ítio efla-
vaõ dous templos, os mandou arrazar. iMandou aqui fa-
zer huma fortaleza,& hum paço. Nefta obra trabalhavaõ
de ordmario vmte, & /Inço mil homens,& Nobunanga
veftidocomo de campo com huma bengala na maõ aíTiftia
a obra dando as direcçoens. Sendo a obra em tudo a mef-
ma grandeza fe acabou em fetenta dias, coufa que dis o P.
f roes, parecia incrivel.

4 Determinou logo no principio,que toda a obra fof-
fe de cantaria, coufa nunca viíla em lapaõ, pêra ifto orde-
nou fe desfízeííem os altares dos idoIos,que eraõ de pedra*
o que fe fez fem replica, & grande horror dos gentios do
Miaco, que viaõ aííim desfeitos os feus templos, & Ídolos
cuja veneração atte aíli era a coufa mais fagrada, & facro'
landa; eraõ os ídolos quebrados, pêra os afeiçoarem pêra
a obra, & trazidos às carradas, ou arrafto por cordas. Vifta
por certo mui aprezivel pêra o P. Froes, pois checava a
ver executado, o que antes sò lhe pareceria fonho.

""

5 Efte açoute abrangeomaisa hum moíleiro do Mi-
aco, onde fe forjou o deíkrro doP. Froes; Aquellemo-
Iteiro era de Bonzos, que tinhaõ por Deos a Xaca,mui ri-
co,& elles enimiciífmios da ley de Deos. Qiiando Dajan-
dono matou aleivofamente ao Cubozama, eftes Bonzos o
peitarão com dinheiro,pera que mandaífe matar os Padres.
ouosdeílerraíredoMiaco,como fefez^ & quando o Pa-
dre íahio, elles o feguiraõ dando grandes rizadas, & vayas
em íigniíicaçaõ da fua vidoria. La-^r

6 Agora vendo Nobunanga, que asmadeiras pêra d
palácio feriaõ de dilação, fe viefíem de fora, ordenou, que
toda a madeira daquelle mofteiro, & todos os panos ricos,
com que eftava guarnecido, fepaífaíTem pêra o novo palá-
cio, & com ellas fe aperfeiçoaíTe. Ouve grandes em pe->
nhos, perafe naõ defmantelar hum dos mais famofos fan--
ttuanos de lapaÕ, mais rico, & maisgrandiofo, offerecen-
dole o dinheiro, que Nobunanga quizeíTe, mas çlle dena-
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da fez cafo: & aíTim fe ouve de executar a fua ordem, a-

mofinaodofe com prantos, & lagrimas a chufma dos Bon-

zos; & pêra mais evidente final do triumpho daley de

Deos, muitas deílas peças de preço fe depofitaraó na cafa

dos Padres.

7 Antes do Padre vir pêra Miaco, fabendo o fuperior

daquelle mofteiro, que acabamos de dizer, fora arruinado,

que o Padre era mandado vir, fe foi ter com Nobunanga,

pedindolhe, tal naô confentilíe, dando por caufa, que on-

de elle eftava tudo eraõ ruinas. Zõbou Nobunanga da

petição, dizendo: Andai, naõ tenhais taÔ eílreito,& aper-

tado o coração, como moftraister, pois vos perfuadis, que

em huma cidade taõ grande como Miaco, pode hum ho-

mem fer cauía de fe defenquietar o Reyno. Caloufe o

Bonzo, porque a Nobunanga, como era homem altivo, &
que a todos fallava por fíraa do hombro, ninguém fe atre-

via a replicar.

, ; 8 Quando o P. o foi vifitar, eftava occupado em ou-

vir mufica, poriíTo entaõ naõ entrou,mas Vatadono lhe a-

prezentouas dadivas, que o P. lhe levava, vinhaõ a fer hú

fombreiro de veludo; hum efpelho, huma cana de Benga-

la, & huma cauda de pavaõ, tudo pouquidade pêra o con-

ceito, que todos tinhaõ das coufas ricas, que o P.lhe podia

oííerecer. Aceitou deílas peças o fombreiro. Logo volta-

rão com o recado, de que fe alegrava com a fua vinda, que

em outra occafiaõ eftando defocupado o mandaria entrar.

9 Depois diífe Nobunanga a Vatadono, que naõ mã>

dará entrar o Padre, por naõ faber como avia de tratar a

hum homem, que viera de tantas mil legoas a pregar nova

ley, & que cortezia avia de uíar com elle. Também por^

entrando a fallar em lugar fecreto, cuidarfehia, que o hia

bautizar. ComeíToulogoo demónio por feus miniílros a

ufar de fuás aílucias. Divulgarão os gentios, que o P. fora

lançado fora do Sacay, & que poriíío viera pêra o Miaco.

Outros levantarão, que Nobunanga, indoo elle vifitar,o

mandara logo prender, conílrangendoo a reedificar o gra-

de But de Narâ, que era hum templo, cuja reílauraçaõ de-

mandava pello menos dous contos de ouro.

10 Logo que foube o Dayri, que o Padre efi:ava na

Cidade, mandou dizer ao Cubozama, que o naõ quizef-

fe ver, ôc que mandaíTe dizer a Nobunanga, que o deitaf-

fe
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íc fora da Cidade. Huma fcfta feira de madrugada, tendo

o Padre preparado tudo pcra dizer MiíFa, chegou hum a-

vifo, que no ijiefmoinftanterefoíredalli, antes, que vieííè

recado do Dayri, & que deftroiíTem por feu refpeito a cafa

do Chriílaõ, onde eftava. Tomou o P. fomente o Breviá-

rio, & diurno, «& os Chriftaõs o levarão dalli três, ou qua-

tro ruas, & o meterão em hum apofento apertado, & ef-

curo, onde paliou todo o dia da fefta feira. Quando pcra

alli foi, defpedio a hum feu familiar, que deíTe conta ao feu

proteÓor Vatadono, do que paflava. Veyo eíle de tarde

cõ a repofta, em que Vatadono dizia, fer tudo invenções

dos Bonzos, que o P. fe tornaííè pêra fua cafa, que eftan-

dTo elle debaixo do feu amparo, fe deífe por feguro.

Voltando pêra cafa palfou com os feus Chriftaõs1

1

afomana fanda com grande piedade, & devaçaõ. Nas
oitavas da Pafcoa foi vifitar ao novo Cubozama, o qual

por eftar doente, o naõ mandou entrar, mas recebeo a vi-

íita por huma ama fua, a quem eftimava como May. Ti-
veraõ os Chriftaõs defconfolaçaõ, de que nem Nobunan-
ga, nem o Cubozama mandaííem entrar o P. porque da-

qui fe feguia, levantarem os Bonzos, o que lhes vinha à

cabeíTa.

12 Sabendo ifto Vatadono, tomouocafoem honra

fua, &: perfuadio a Nobunanga, que fe deixafíe vifitar do
Padre. Ávido o feu beneplácito, avifou ao P. fe fizeííè

preftes, foi atte la em hum palanquim, que he certo gene-

ro de andor levado em hombros de homens. Andava
Nobunanga nas obras entre féis, ou fete mil homens, fez-

lhe o P. de longe fua reverencia, elle o chamou pêra junto

defi, fezlhe cobrir a cabefía por caufa do foi. Levoulhe o

P. de prezente hum fraíco de confeitos, & humas velas de

cera. Detevefefallando com oP. coufa de hora, & meya>

ou duas horas.

1 5 Fez ao P. varias perguntas aflim das coufas da ín-

dia, como de Europa. Perguntoulhe, fe a cafo fe naõ dila-

tafte a fé de Chrifto em Iapaõ,fe tornaria elle pêra a India.^

Refpondeo, que avendo hum sô Chriftaô em lapaõ, eftè

baftava, pêra que qualquer P. pello confervar, alli eftivef-

fe toda a vida. Perguntoulhe, porque naõ avia grande có-

verfaõ no Miaco; refpondeo, que como o graõ nacia, eraô

muitas as efpinhas
,
que o afogavaõ ; dando com ifto a

en-

Hl
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entender as contradiçoens dos Bonzos.

14 Aqui tomou amaõNobunanga j & comeíTou a
dizer as grandes maldades dos Bonzos, cujo cuidado sò e-

ra tirar dinheiro, & regalar os corpos. Defte fallar de No-
bunanga tomou occafiaõ Lourenço,hum dos familiares do
Padre, pêra dizer: que ja fua Alteza teria entendido , em
como os Padres no Japaõ nem bufcavaô honras , nem ri-

quezas , nem outras coufas temporais, mas sò promulgara
ley verdadeira do Criador do mundo : & pois fua Alteza,
tinhaofupremo poder em Japaõ,& podia poríeu paíTatêpo
cotejar a ley do Criador de tudo com as feitas de Japaõ j

lhe pedia, mandaíTe vir os melhores letrados do feu Impé-
rio, & que fem accepfaõ de peííoas , ouveíle difputas na
matéria ; & que ficando o Padre convencido, entaõ o mã-
daíTe lançar fora do Miaco, por fer nelle couía inútil^ & fe

os letrados foíTem convencidos, os conftrangeííe a ouvir à
iey de Deos, porque em quanto naõ ouveíle iílo, naõ ceí-
íariaô contra o Padre as maquinaçoens dos Bonzos

, pois
lhes contradizia fuás feitas, fem elles terem clareza da ef-

ficacia das rezoens, com que o fazia.

15 A ifto fe rio Nobunanga, dizendo aos feus,que de
grandes Reynos naõ podia deixar de nacer grande capa-
cidade, &fortaleza de animo; & tornandofe a virar pêra o
Padre diíTe, que naõ íabia, fe os letrados de lapaõ quere-
riaõ aceitar a difputa: mas que poderia fer

,
que ao diante

aííim fefizeíre. Depois lhe pedio o Padre huma patente
fua, pêra poder reíidir no Miaco, dizendo , lhe naõ podia
fazer maior mercê , & que feria dilatar fua fama entre as
naçoens da Chriftandade. A ifto por entaõ sò moftrou hu
rofto alegre. Eftas coufas paflaraõ diante dos Bonzos,que
afaftados asefcutavaõ, & efpreitavaõ.

1

6

Depois lhe deu o Padre as graças pella iníigne o-
bra de juftiça, que tinha feito em reftituir o Cubozama â
dignidade de feu Irmaõ, a quem taõinjuftamente fe tinha
tirado a vida. A todas eftas coufas eftava prezente Vata^
dono, & Sacúma, que de quando em quando abonavaõ, o
que dizia o Padre, & davaõ vento avela, pêra que mais fe
encheíTe. Depois defta pratica por largo tempo , el-Rey
mãdou a Vatadono,que folie moílrar as obras da fortaleza
ao Padre, & os paços, que fazia pêra o Cubozamaias quais
obras, comoaífima fica tocado, eraõ coufa fumamête grã-

dio-
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dioílis. Depois fe defpedio o Padre, ufando fempre com
ellc Nobunanga de muitos fi nais de benevolência.

1 7 Dahi a poucos dias Vatadono lhe franqueou tam-

bém a vilita ao Cubozama, tendolhe primeiro encarecido

a nobreza, & dignidade do Padre: o prezente ,
que lhe le-

vou foi huma cauda de pavaõ. Semelhantes miudezas,ain-

da que de pouco preço, por íerem novas na terra, he, que

fempre faõ bem viftas. Recebeo ao Padre com mqftras de

benevolência.

1

8

Feitas eílas vifitas, era o cuidado do Padre , haver

provifoens dcrtes principes
,
pellas quais deíTém licença,

pêra poder refidir no Miacô. Era o ponto de notável dif-

fículdade por caufa do cuílo deftas patentescom huma af-

finatura particular, que o Padre queria. As tais patentes

tiravaõ as Cidades, & Mofteiros por vinte, & quinze mil

cruzados: outros por dez, & mais barras de ouro. Como
efte negocio fe dilataííe , fem o Padre nifto intervit>,hum

Chriftaõ levou tr.es barras de prata a Vatadono pêra ajuda

L ítí-J^í^lil-t. ...í 1 i,J \^:). • i fc«» i^ -ví \,Jde tirar a patente.
,

1 9 Vendo Vatadonoa pouquidade , ^ q^e flido 'pe»

ra Nobunanga era lançar huma gota de agoa no mar j poí

naõ defconfolar o Chriílaõ , lhe diíTe, que as entregaíTe a

huriifeu criado , depois elle por fua própria vontade poz

fete barras de prata de fua cafa, & com eílas dez efpreitan-

do boa occafiaõ fe foi a Nobunanga, dizendo, que por a-

quillo fer couía mui pouca, & o Padre mui Pobre j fenaõ

atrevera em peífoa a ofFereccr aquellas barras a fua Alteza.

A ifto ferio Nobunanga, dizendo corii graça, que naõ era

ncceíTaria prata, nem ouro pêra elle dar patente ao Padre^

que de graça lha dariaj que bailava fer elb eílrangeiro, pe-^

ra ter inimigos. .• ,- .. •.. t:. ..:.. jí^':

20 Logo ordenou a Vatadono ^"qée a hota-íTef&a

mandaífe moílrar ao Padre, pêra ver, íe eílava à fua vonta^

de, antes de nella fe aííinar. Depois por via de Vatadono^

fe ouve também patente do Cubozama. Faltava somente

patente do Dayri, que poílo naÕ fer a de mais monta, po^

dia a falta delia caufar alguma defenquietaçaõ, como o ef-

feito depois moílrou. Vatadono diíle ao Padre v que ellè

tinha feito muitos ferviços ao Dayri, pellos: quais lhe eíla-»

va obrigado, & por premio delles sò ped-ijria a patente^ pe-»

ra elle aííiílir no Miaco. :. v; r-rn^- yt :^^^

. ii Tam^
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,2 1 Também Vatadono lhe agenceou fahir da Igreja
hum fidalgo gentio, que nella fe tinha apozentado. Outras
vezes fallou o Padre com Nobunanga, antes de fe partir
perao feu reyno de Voari, & fempre lhe moftrou agrado,
em efpecial huma vez

, que lhe moílrou hum relot^io def-
pertador,q por fer entre aquellas gentes coufa nunca vifta,

caufou grande admiração das naçoens,&ingenhos de Eu-
ropa , que tal artificio fabiaõ obrar.

CAPITULO Li.

: Ds perfeguiçaÕ ^que hum Bonzo levantou contra o Padrel

c Om eftas patentes parecia eílar feguro,mas o de-
mónio, aquém doya muito eíla ferida,fe aprovei-
tou das roins manhas de hum Bonzo , a que os

Chriílaõs deraõ por nome Antichrifto , & Lúcifer encar-
nado. Porque eíle homem , cujo nome era Nequijoxo-
mim, debayxo veyo a ter eííimaçaõ, he defaber

, que era
quanto à eííatura do corpo, coufa mui ridícula

, pequeno j

mui feyo, & defprezivel; fem letras , nem noticia das leys
dejapaõ, alem diílo de vil nacimento. Com tudo foi de
vivo, & efperto ingenho, muito livre noiallar,em que era
tido por eloquentiffimo. -rt-

.np Eíle depois de fe achar mal no eílado de matrimo-
nio,&peyornodefoldado,fefezBonzo, & comeíTou a
andarem peregrinaçoens. Fingio revelaçoens, em que di-
zia, que os Deozeso tinhaõ tomado por inftromento, pê-
ra reformar as feitas do Japaõ,&reftituir oDayri no feu
antigo dominio de fer abfoluto fenhor do Japaõ, como al-

gum tempo fora,porque naquelle sò tinha de Rey o titulo,

í$í algumas preminencias, que tudo naõ paíTava de huma
fómbra de Rey, mas eíla fe lhe conlervou fempre, aindaâ
ninguém lhe obedecia.

j Entre innumeraveis trapaças
,
que fez efte Bonzo,

fóilevarhumascartasde traição pêra hum dos alevanta-^
dos, que matarão o Cubozama, com eílas o apanharão no
Sacay a tempo, que alU eílava o Padre Froes, & foi pre-^

20, & rijamente açoutado: com tudo teve traças pêra que
*

^ ^ o Day-

s
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o Dayri pediííe por elle, & por eíle meyo fahio da prízaõ.

4 Vindo Nobunanga ao ,Miaco pêra reftitair ao Ir-
maõ doCubozama, o Dayri querendo ter algum provei-
to nefta agoa envolta, meteo por feu agente a Nequijoxo-
mim. Succedeo cahír elle em graça a Nobunanga, & qua-
íi fempre andava ao feu lado.

5 No dia antes de o Padre fe defpedir a ultima vez de
Nobunanga

,
que eílava de caminho,efte Bonzo lhe tinha

pedido com grandes inftancias, que fe naó partiffe/em an-
tes lançar fora do Miaco ao Padre, que por elleallieílar
fuccedera a morte do Cubozama. Riofe Nobunanga

,&
lhe diíTe, que tinha mui pequeno coração, pois abafava c5
taô pouco. Que naõ havia de defterrar o Padre, pois elle,

& o Cubozama lhe deraõ fuás patentes. No dia feo-uinte'
indo o Padre defpedirfe de Nobunanga

, por elle The ter
dito , o viíi taíTe antes de fua partida , entre outras coufas
diíTeoPadre : quevifto fua Alteza fe partia, & ellenaõ
tmha outro abrigo mais que feu real patrocinio, & haver
alguns Bonzos, que ainda folicitavaõ feu defterro, lhe pe*
dia

,
naõ deíTe credito a feus ditos , fera o oiivir primeiro'

porque como feguiaô leys encontradas à fua,eraõ feos ini-
migos, & que da fuamaõ oentregaííe.;^»yaradono fea
prodledor. /

6 Perguntou Nobunanga, que caufa havia, pêra lhe
terem ódio os Bonzos. Refpondeolhe, que a diíFerença,
que havia entre huns, & outros, á qual era bem como a â
ha entre frio, & calor, entre vicios, & virtudes. Pergun-
toulhe mais, fe adorava os Camís, & Fotoquês Deofes de
]apaõ:refpondeo,quena5,porqueeIlesforaõhomens,que
nemafi puderaõ falvar, nem livrar da morte, & menos
falvariaõ aos outros. '

<

••

7 Eftava junto del-Rey oBonzo Nequijofe^lfaHar:

^u^ j-^ P^"^
Lourenço feu familiar o conheciaõ. EntaÓ

lhe dilieel-Rey:Nequijo, que dizeis aifto.^ Perguntai al-
guma coufa. Aqui levantou o Bonzo a voz mui afrautada;
& a modo de quem tinha ao Padre no laço;perguntou,que
Deos adorava.^ Refpondeo, que a Deos trino, & uno Cria-
dor do Ceo

, & da terra. Padre, moftrainolo , replicou
-Nequijo. Heinvifivel, refpondeo o Padre. Perguntou
mais

,
íe fora antes de Xaca , &Amida Deofes dojapaõ,

Kelpondeo, q antesjque nunca tivera principio, nem teria
-'jO Ff \ íinj
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fim, por fer fubílancia infinita , & eterna. Aqui Louren-

ço efprayou mais eftas couías ; depois do Bonzo ouvir hu

pedaço, diffe pêra Nobunanga: lílo he traquinada, deíler-

reos voíTa Alteza logo, que íaõ huns embaucadores. oí

^8 Entaõ fe rio Nobunanga, dizendo : Nequijodef-

corçoais; perguntai, & reípondervoshaõ. Comeíiou a fal-

lar, ôc a titubear, Lourenço lhe fez varias perguntas
,
po-

rem a fua repoíla a todas era: Naõ fei:depois fobindolhe a

Golera, diííe a el-Rey, que era tarde, que os mandsíle lan-

çar fora, por elles eftarem no Miaco , fora rnoito o Cubo-

zama, & queoPadre viera fugido do Sacay.n f: nfAí^V^orit

õ>^. Fazendo Nobunanga pouco cafo dos ditos doHô-
zo, perguntou ao Padre,fe o feu Deos dava premio pellos

bens, & caftigo pellos males? Dife Lourenço
,

qne fmij

mas que era em; duas maneiras, ou temporal nefía vida, ou

eterno na outra. Acodio o Bonzo , logo fegundo , o que

dizeis, depois do homem morto, fica coufa delle , que re-

ceba premio,ou caftigo? Apoz iílo deu humagrãde riíàda,

como quem o convencia de hum grande disbarate. Aqui

«JiíTe o Padre Froes, que fe naõ admirava do feuefpanto,

pois afciencia dos letrados dojapaõ naõ paííava deftas

<poufas, que viaõ com os olhos , das quais ignoravaõ mui^

tas, & aíTim ,
que naõ era de admirar , tiveflem por novi-

dade, tratarlhes de coulas inviíí veis, & immortais,como e-

paalma. .í^iou^no'' uX .ec oíboínaiaí

fj íisgirn- Logo lhe foi o Padre trazendo algumas rezoes das

niais palpáveis, com que moftrou a immotalidade da alma;

Eftando o Padre nefte difcurfo, rangendo Nequijo com os

dentes, & cheyo de hum eftranho furor diíle: Pois dizeis^

que fica alma, aveilma agora de moftrar, & pêra iíío hei de

cortar a cabeça a cfte voflo difcipulo (que era Lourenço)

pêra liie niofírardès a fubftancia intelleÔual , ^ fica depois

da morte., Entre eftas palavras fe arremeçou a humacata^

na del-Rey,queeftava em hum canto da caía, & comefsã^

doa a defembainhar, acodio Nobunanga , abraçoufe com
elle por detraz Vatadono, & outros Senhores , que muito

fe indignarão do atrevimento: & Vatadono lhe difle , que

a naõ eftar diante del-Rey, lhe cortaria logo a cabeça.No*
bunanga paílou tudo com hum rifo; entendeofe, tivera ef-

tà diílimulaçaô por refpeyto do Dayri , pêra cujos paços ò
dia antes entregara Nobunanga a efte Bonzo quarenta mil

icruzados, de ^ue fez mercê ao Dayri. ii De-
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Depois deíbs altercraçoês,por fer tarde,fe defpe-

dio Padre, a quem os Ciiriílaõs eíbvaõ fora eíperando.El-
les, & Vatadono o acompanharão arhe fua cafa. Antes de
Nobunangafe partir, tornou o negro Bonzo apedirlhe ;
deílerraííe o Padre. Eftranhoulhe Nobunanga taÕ louca
tezidaõ, & muito mais o reprehendeo Vatadono. Mas elíe
naõ defiftio de íua loucura. Partindofe pêra ofeu Reyno
de Voari Nobunanga, o acompanhou Vatadono como fe-
te legoas fora do Miaco,quando o mandou voltar lhe diffe,

que declaraíTe ao Padre
, podia citar defcanfado , & fem

íofobro, nem temor algum. fí

12 Continuando pois o maldito Bonzo, fez com que
o Dayri mandaíTe pedir ao Cubozama

, que naõ obftante
a patente, defterralíè ao Padre do Miaco: refpondeo

,
que

tal coufa naõ faria. Dahi a poucos dias, entrou em cafa hã
Chriftaõtodocheo de aíTombro dizendo

, que o Nequijo
naõ sòouvera licença do Dayri, pêra expulfar do Miaco
ao Padre, mas pêra aíTim o apregoar em toda a Cidade , &
no Sacay. Deu o Padre conta a Vatadono. A repoíla foi^

mandar hum fidalgo de íua cafa com muitos Toldados à
rua do Padre, & dizer aos moradores, que fe Nequijo alli

mandaíTe pregoar alguma coufa, (lelk naõ fízeílem cafo, a
amda que o recado vieíle do Dayri,ou doCubozama,an-
tes refpondeíTem

, que o foíTem dizer a Vatadono, que af-
íim ©ordenara; & fe fízeííèm ©contrario

, que eftiveílem
certos, os havia a todos de vexar, pois o Padre tinha pa-
tentes do Cubozama, & de Nobunanga

, pêra livremente
eftar , onde quizeííe. Com efte avizo pode o Padre aquie^
tar algum pouco tempo,& fazer alguns bautifmos,porque
a tempeílade, que Nequijo movera, apenas dera lugar, a
defviar fua fúria,

C A P I T U L O LU,

Cõtitimwfe aperfegitíçaõ ào Bonzo , ^ como o Padre Froesfi
-valeo de Nobunanga^ sèrfavores^ que lhe fez»

I C Uccedeo nefte tempo , que Nequijo fobio em eíli-
*^ niaçaõ com o Dayri , & com Nobunanga, que lhe

encomfcndou Goufas de muita honra , ^ poder : com efta

^^á EFs nova
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nova fortuna aiTÍmou de novo os hombros à fua lida.Ou-

ve proviíaõ do Dayri, pêra deftcrrar o Padre , deu contra

elle muitos capítulos, que formou da parte do Dayri. En-
viou eílesa Nobunanga: o qual refpondeo, que quanto ao

defterro do Padre fe remetia ao Dayri,q era Senhor do Ja--

paõ.

2 De tudo teve avifo Vatadono , que era o único ef--

Gudo dos Chriíiaõs. Sentio-o muito, & roandandolhe os

Gungés, que faõ miniílros do Dayri, cartas com feus ne-

gócios, as naõ quiz defpachar , agravado da proviíaõ do
Dayri, Depois efcreveo duas cartas, huma atresSenho^

res fidalgos do Cubozama , pêra que favoreceíTem o Pa-

dre, outra pêra Nequijo
, pedindolhe defiíliíTe da fua per-

tençaõ. A repofta foi huma comprida carta,em que mof-
trava as rezoens, porque naõ vinha , no que lhe pedia Va-
tadono.

^ Neíles apertos tomado confelho com os Chriílaõs^

aíTentaraô foíle o Padre Froes ao Reyno de Voari fallar cõ
Nobunanga. Efcrevendo o Padre Froes, quando cftava

decaminho ao Padre Belchior de Figueiredo tem eílas pa-

lavras: Eu andoja tal^ que quafi por certo me mõpoffo ter

de fraqueza dejlas infermidades contínuas , que me acowpa-

nhao : porem ditofo eu^fe defia maneira acabar emferviço do

Senhor: fomente jmto carecer hafinco, ou féis annos de confif-

faõ, porem confiado nafanãa virtude da obediência , naô te-

mo perigo.

4 Nefta occafiaõ eftava Vatadono como fete legoas

do Miaco em huma fortaleza; & pello ter auzente, Nequi-
jo fazia mais esforço , & mais fe afoutava. Logo fe defpa-

chou pêra elle com cartas o familiar Lourenço , nas quais

lhe pediaõ cartas de favor pêra o Nobunanga , pêra quem
o Padre fe partio com refoluçaõ de efperar no caminho
em certo lugar eftas cartas de favor. Deu Vatadono as

cartas, q fe lhe pediaõ, & diíTe muitas coufas pezadas con-
tra o Bonzo. Das cartas huma era pêra hum grande Se-

nhor, pêra o introduzh* a fallar a eI-Rey,outra pêra hu feii

hofpede na Cidade de Goyfu junto à fortaleza, onde efta-

va Nobunanga, aquém ordenava, agaíalhafe o Padre , &
que elle pagaria os gaftos. .^qn

5 Eftava junto àquella povoação hum lago como de
trinta legoas de comprido? & oito de largo, por eíle nave-

li gou
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gou o Padre, & faindo em terra foi dalli pêra Goyfuj pel-

lo caminho encontrou muitos Ídolos defcabeílados
,
por-

que a todos Nobunanga tinha mandado quebrar as cabe-

ças. Chegado à hoípedagem achou, ferellahuma grande

confuíaõ ,
por fe hofpedarem alli mercadores de diverfos

Rcynos, o trafego era tal, que toda a noyte eftavaõ huns a

jugar, outros comiaõ, & bebiaõ; outros vendiaõ, & com-

pravaô, outros tudo era enfardelar , & defenfardelar fa-

zendas, alem ditto eftavaõ a garnel em hum fobrado, por

naó haver na cafa outro apofento mais cómodo ; bem fe

ve, que andando o Padre taõ enfermiço, feria grandiíTima

a fua moleftia.

6 Com efta fe acomodava elle, mas fuccedeo eftar au-

fente o amigo de Vatadono ,
pêra quem vinha a carta de

recomendação; porem Deos, que nunca falta aos feus,dc-

poisde dous dias trouxe alli dous grades Senhores do Mia-

co, mui amigos de Vatadono , & do Padre. Eftes toma-

rão à fua conta dizer a el-Rey, que era alli vindo o Padre,

& efpreitar occaíiaó oportuna pêra a vifita.

7 Por efte tempo da aufencia foi grande a magoa dos

Chriftaõs aíTim do Miaco, como de outros Reynos, por^

Nequijo , & os feus lançarão fama, que Nobunanga tinha

prezo ao Padre, pêra o mandar matar conforme a vonta-

de do Dayri, que dalli por diante nem fumo de Chriftaõs

haveria no Miaco.
]^ ^

S Tornando ao Padre Froes , indo os dous fidalgos

vifitar a Nobunãga,lhe diíferaõ em como o Padre era vin-

do : entaó moftrando niftb contentamento, lhes diííeimui^

to me peza de ter o Dayri mãdado,que lançaflem fora o P.

ou o mataíTem; porque he a maior graça do mundo, mete-

remlhe na cabeça, que qualquer Reyno, on^de eftes Padres

eftaô, he logo deftroido. Pella compayxaõ, que tenho do

Padre por fer eftrangeiro , o hei deíavoreeer, peraqiiq

naõ feja defterrado do Miaco. ^ '

9 Acabando de ouvir huma muííca , fahio pêra rpra

com os dous fidalgos pêra ir ver huns paços novos,que al-

li fazia. Saindo encontrou ao Padre Froes. Detevefeem

pê hum pedaço , alegrandofe com fua vinda, dizendo que

bem fora eftava elle , de que a Reynos taõ diftantes o ou-

veffede vir a vifitar. Mandou entaõ chamar mais alguns

fidalgos, entre elles hum, que antigamente interviera em

/'
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fer o Padre defterrado
,
por fer cruel inimigo da ley de

Deos. Quiz o Senhor foííe agora teftemunha das honras
do Padre, que foraõ tantas, & tais, que a todos eraõ de ef-
panto.

I o Com dez fidalgos, & com o P. fe entrou Nobu-
nanga no íeupaço, pêra lho mofírar; ficando fora como
féis cêíos fidaigos:& hede faber,queosmefmos dez fidal-
gos era a primeira vez,que entravaõ no interior dos paços,
nem iíío fe fazia a fidalgo algum. Por eíla rezaõ a dita be-
nevolência caufou notável admiração a todos.

I I Era o paço obra em tudo taõ maravilhofa, que ao
P. fallando neíla matéria, lhe faltaõ palavras, pêra expli-
car a riqueza, primor,frefcura, limpeza, & grandeza, que
de tudo avia em grão fobido no palácio defte Rey. Dis o
P. que toda eíla magnificência fe pode conjedlurar, de que
Nobunanga era homem, que naõ conhecia outra vida, fe
naõ a prezente, abundãtiítimo de tezouros, & que deter-
minara fazer pêra fi efte palácio, como feu único paraifo,
que o qual naõ ouveíTe coufa no mundo mais pompofa,
& rica:daqui fe conjeaura, que querendo elle,& poden-
do

, a obra feria de inveja a mais alta, & elevada foberba,

q ouveífe em qualquer outra obra chea de magnificenfia.
12 Logo, dis o P. em huma carta, quando entrei pe-

la porta dos paços propus confervar o retrato, & feme-
Ihança delles, pêra depois neíla o referir. Mas foraõ tan-
tas as coufas, que vi, que a grandeza, & perfeição de hu-
inas aílim como fe hiaõ multiplicando, me fazia efquecer,
o que tinha refervado das outras, pello que a cerca diílo,
iTfiereíumirei, remettendome no mais ao difcurfo de voíía
Reverencia.

I j Depois de o P. entrar, difiTe Nobunanga, que de-
zejava raoílrarlhe o feu paço, mas por outra parte, que ti-

nha pejo, porque comparado, cõoqueoP. tinha vifto
na índia, & Europa, ficaria fendo coufa pouca; mas que
por vir de taõ longe, queria elle mefmo fer a guia em lho
moílraf.

14 Foi o Padre vendo o paço, cheo de coufas taõ ri-
cas, & fingulares, feitas com tais artifícios, que entrar alli,

T 1?^ r'
^^ ^^^ laberintho de Creta, & confeíTa, que a

elle lhe faltavaõ palavras, pêra contar o que vio. Em' hu-
ma fala mandou vir hum anaõ de grandiíTimo roílo, &

voz,



Ein o Noviciado de Lhhoa Liv, i . Cap.^z, '2 51

.voz, veílido ricamente, nouxeraõno em hum cefto, feio

cantíir, Sc dançar, que foi pêra todos coufa de fingular re-

creação. Eíla vifita foi de muito credito pêra o P. pois tal

-çouía com ninguém a ufava Nobunanga.

c.b i5?r^Dalli a dous dias chegou de fora Toqúigiro, pêra

quem o P. levava as cartas, & recomendaçoens de Vata-

dono. Foi logo verfe com elle, recebeo com eftimaçaõ,

.mandouavifoao hofpede, queaflíftiíTebem ao P. & lhe

4ÍÍíre,que defcanfaíTe na faa pertençaõ, que logo o defpa-

charia com el-Rey.

ç : 1 6 Dos bons fucceflos deftas coufas avifava logo o P.

a Vatadono, & aos feus Chriftaõs, pêra que eftiveflem cõ-

folados. Por agencia de Toqúigiro fez el-Rey huma car-

ta, em que pedia ao Dayri, & Cubozama, que favorecef-

fem o Padre. Logo Toqúigiro efcreveo duas cartas, húá^

a Vatadono, outra a Nequijo, neftalhe dizia o amor, que

Nobunanga raoílrara ao Padre; por tanto que ofavore-

çeffç. lílo feito, Toqúigiro fe voltou outra ves pêra a

guerra donde viera.

17 Entaõ o P. fe valeo dos primeiros fenhores, pêra

jque o introduziííem afallar com el-Rey, pêra lhe beijar a

roaõpella mercê, & fe defpedir. Quando entrou, a lhe

fallar eíla fegunda ves, lhe diífe Nobunanga diante de

-grande numero de fidalgos do Miaco: Naó tenhais conta

com o Dayri, nem com o Cubozama, porque tudo eftâ

debayxo do meupoder, fomente fazei, o que vos eu diíTer,

& eftai, onde quizerdes. Logo lhe perguntou, quando

fe avia de tornar pêra Miaco. Refpondeolhe, 4 na menhãa

^dodia íeguinte; poreftar ja defpachado por fua Altezai

1; i8 'jA ifto difíe Nobunanga: He muito de preíTa, dila-

tai a jornada, pêra daqui a dous dias, porque à menhaa vos

quero moftrar a minha fortaleza. Recomendou mais a cer^

tos fidalgos, que depois de jantar o Padre, olevaíTemà

fortaleza; & a hum grande fenhordiíTe, que jantaífe cõ o

P. em nome delle Nobunanga. Com eftes favores nunca

viftos eftava aíTombrada toda aquella Corte, & os grandes

fenhores diziaô ao P. que naõ acabavaô de entender, que

cauía ouveíle, pêra N obunanga fazer ao P. taõ exquifitos

favores. Mas naõ he muito fe maravilhaífem, por naõ ter

jcònhecimenro de Deos, o qual tem nas ma5s os coraçoehs

<3os Reys, & aíTim queria fer honrado nefte feu fiel

/erw.
:

^9 No

«
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1 9 No dia feguinte lhe deu hum fidalgo hum banque-
te: eítava el-Rey taõ apetitofo, de que fofle o P. que foraõ
dous recados feus ao fidalgo, dizendo, que fe o P. tinha
jantado, o levaíTe à fortaleza. Avia neíla obra muito tam-
bém, que ver, nella tinha nobiliíHmo palácio. Antes de
entrar, lhe mandou o P.o feu prezente pello fidalgo, que o
conduzia. Conftava de huma camifa, & humas ciroulas
de certo pano fino, & humas chinelas vermelhas. Logo
Nobunanga veftio as ciroulas, & mandou entrar o P. re-
cebeo, dizendo,^que pêra o veraó parecia bom traje. Mã-
dou vir o feu Châ, deu a primeira porcelana ao Padre, elle
bebeo a fegunda, deu a terceira a Lourenço companhei-
ro do P.O Châ trouxe alli o fegundo filho de Nobunano^a.

2 o Depois lhe moftrou a fortaleza, & os Reynos, q^iie
delia fe viaõ, que era hum grande profpe^o, por ferem
canipmas mui eílendidas. Por largo tempo eíleve conver-
fando com o P. das coufas,& coílumesda Europa,do Sol
Lua,& eftrellas, & calidades das terras frias, & quentes!No meyo da pratica chamou ao feu filho menor,& em voz
bayxalhe diífe, que foíTe dar avifo dentro, que fizeíTem
de cear pêra o P. Coufafoiefta taõ nova, que a ninguém a
tinha feito.

^

^21 Da hi a hum pouco fe levantou, ficando o P.sò em
huma varanda; eis que torna el-Rey com a raefa de comer
pêra o Padre; & feu filho com outra pêra Lourenço, di-
zendo, que vieraõ de repente, porilTo naõ avia couía, com
que os cõ vidar. Depois de comerem, veyofeu filho de
dentr o cõ hum veílido mui rico, dizendo, que feu pay o
mandava, & que o veliiíTe logo, & outro pêra Lourenço.
Veíhdos os mandou ir, onde eftava; diífelhes, que lhes fi-
cava bem, & que dalh por diante o foíTe muitas vezes vifi-
tar, porque aflím lhe era conveniente, pêra ficar mais fir-
itie lua eftancia no Miaco. Finalmente odefpedio cõo
agrado, com que o tinha recebido.

CAPITULO LIIL

Veffe o P. Froes em novos perigos, ts* de todos o li^

vra Deos.

~ O r"" f^^^ ^^^^'^^ ^ P.LuisFroes na Corte de
^ _ ^oyrui Usdiasfepaífavaóem agcncear os def-

pachos 5
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pachos, grande parte da noyte fe lhe hia em pregar a ley
de Deos: quando fe recolhia a cafa, aílim criados del-Rey^
como outra gente da rua o eftavaÕ efperando, pêra ouvir
doutrina taõ nova, pois era a píimeira ves, que naquelle
Reynofeprégoualey deChrifto. íOím^

2 Pediaõlhe com inítancia, fe detiveííe alli mais tem-
po, que fe fariaõ Chriítaõs. Naõ pode entaõ condefcen-
der com feus dezejos, porque da detença fe feguia,cobra-
rem no Miaco grandes ânimos os inimigos da ley de Deos,'
& blasfemarem cada dia mais feu fandlo nome, & ;vexarê
os Chriftaõs. Nefte caminho de Goyfu atte Miaco pade-
ceo o P. muito, por caufa dos caminhos,& das chuvas, ro*
im comer, & peyor dormir, mas como vinha bem defpa->
chado, todos os trabalhos lhe ficavaõ mui doces.

5 Chegou ao Miaco em tempo, que tal fe naõ eípera^
va. Naõ cabiaõ em fi de alegres os GhriílaÕs. Como os:

fln^ores de Nobunangaforaõtaõ raros, & públicos, tudo
fe divulgou pella Cidade de Miaco, com immenfa triíleza

dos Bonzos,que tal coufa naõ fonhavaõ. Defpedio logo ú
Padre a Lourenço com as novas a Vatadono, que eftava
vinte legoas do Miaco. Foi tanto o gofto, que teve efte

fenhor, que^iífe, que fe entaõ lhe deííèm hum Reyno,
naõ poderia ter goílo igual.

4 A cerca de por em rezaõ o Nequijo, fe ouve c&
manha, efcrevendolheihúma carta cõ alguma íumiíTaõ, em
que lhe pedia, vifto o favor deNobunanga, quizeílèelle

também patrocinar ao Padre, & que entendeíTe, lhe naõ
poderia fazer coufa de maior goílo; & que oferecend<DÍè

occafiaõ de o fervirj óseffeitos lhe ittoftrariaõa boa von^
tade, que diíío tinha.

' -t?
< Jí ^ :>í

5 Nada baftou pêra Nequijo ceder: porque como a
fua fortuna o tinha poílo ao feu parecer em lugar feguro,

contra tudo fe atrevia. Duas coufasfentia pella vida, que
o naõ deixavaõ aquietar; a primeira a dor, de ficara pri*

meira ves, que fevio cõ o P. diante de Nobunanga, atado>

& convencido, fem ter que dar por repoftá, mais, que fa-

hir naquellas fúrias defatinadas, que a flima referi. A fe^

gunda era, ter elle alcançado do Dayri provifaõ, pêra ou
matar, ou defterrar o P. a qual tinha divulgado no Miaco,
Sacay, & outras terras, onde avia Chriítaos, & agora ven-
do, que o eíFeito era mui diverfo, ferva tido por homem^

Gg de
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de menos valerV & qiie naõ podia tanto J
quanto blazo-

1, 4;.: Eftasrezoens o obrigavaõ,ana5 deyxar pedra por

nióver. Determinou, ir em peíToa tratar o negocio cô

Nobunanga. Aqui fe renovou o receo do Padre, por fer

o inimigo taõ forte, & taõ ardilofo. Deu conta ao feu

proteflor Vatadono, o qual logo lhe tomou os portos,

porque efcrevendo a feus amigos, que no paço tinha, d©

nenhum effeito foraõ as aftucias de Nequijo diante de

Nobunanga.
:;rí. Vendo eíle Demónio, que eftando em pê Vatado-

no, naõ lhe era poflivel dar com o P; Froes por terra, vol-

tou toda a artilharia, & todas as fuás maquinas contra Va-

tadono. Ajudoufe de outras peíloâs illuftres, aquém per-

íiiadio, capitulaíTem contra Vatadono, fingindo mil teíli-

munhos falfos fobre o governo dos dous Reynos, que

eftavaõ a cargo de Vatadono. Gom efta papelada voltou

Nequijo a Nobunanga, & de tal forte tingio as coufas, q
teve por verdades, o que eraõ sò fingimentos. Nada difto

fabia Vatadono. Succedeo, ir elleà: Corte de Nobunan-

ga fobre alguns negócios, quando lhe íahio ao encõtro

gente de cavallo del-Rey, que dizia Nobunanga, que o
naõ queria ver, & queninguem]bg.deire;pouíada em fuás

terras.' ,^?tí'-"^^H n rif:'^3'! ma 'ffío-f?h ?

v 8 Dahi a quinze dias mandou:Nobunanga desfazer

huma rica fortaleza de Vatadono, pouco depois lhe tirou

eoufa de vinte mil cruzados de renda. Saltava Nequijo,

& os feus de prazer, dizendo a bumaA^z^ que bem fe

via, que o P. naõ sò era çaufa, de os Deofes caftigarem as

terras, onde eftava, mas também a todos, os que o favore-

ciaõ, comofe via em Vatadono. Viofíe nefta tormenta

a grandeza do coração deíle nobre gentio; porque dizia;

que nenhuma adverfidade o foiiobrava, eõ tanto, que o

r. eftiveífe, como eftava no Miacoj& qvfe fe a cazo o Day-
ri, Cubozama, & el-Rey o mandaífem pêra a índia, elle

avia de deyxar feus eftados, rendas, molherv^ filhos, &
acompanhar ao Padre. liTiitfífeb í^^í'iíi]i Rft^-riDJifr Ví'

9 Pafmava Nequijo defta cÕftancía, & dizia, que tal

coufa naõ podia fer, fe naõ porque o P. lhe dava grofliífi-

mas peitas, que íupriaõ èftas diminuiçoens. PaíTados co-

mo dez mefes defta impetuofa tormenta, Vatadono ppra

^b\u „ u. mo-

/
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irtoílrarofeufentimento, rapou a cabeça, & barba, que
he em Japaõ, como entre nos moílrarfe hum fidalgo a^
gravado del-Rey, ou dar de maô à íuperin tendência das
coufas temporais. Co ellc fe raparão logo paííànte de du-
zentas peííoas; delias eraõ muitos fidalgos.

• lo Nefte tempo foi Nobunanga ao MiacOjCÕcorre-
raõ os fenhores grandes a viíi talo, entre os quais veyo de
huma fua fortaleza Vatadono. Andou quinze diasfem
el-Rcy o ver, efperando Nequijo por horas, que lhe man-
daíle cortar a cabeíía. Quando hum dia Nobunanga o
manda chamar, diíTelhe palavras de muito amor, mandou-
lhe dar hum feu veílido rico, & que deixaíTe crecer o ca-
bello, & a barba, que fc queria delle fervir nas guerras..

Logo cavalgou Nobunanga, & o Vifo-Rey cõelle, ambos
foraõ correr os cavalos, Deulhe fobre, o que fe lhe tinha
tirado quarenta mil fardos de arroz cada aano.

j I Sahio Nobunanga a huma guerra, em que por in-^

duftria,& valor de Vatadonoouve huma gloríofa vidlo-,

ria;ficoulhe taõ afeiçoado, que lhe deu a eípada, que cin-
gia, que era de grandiíTimo preço. Pêra caba[gloria dê
Vatadono, feguioíle logoaruinade Nequijo, que jâ pa-
rece, lhe tardava. Poucos dias depois de Vatadono fec

reílituido à graça del-Rey, foi Nequijo atufado de gra-*^

vesdelictos, de cuja noticia por eílremo fe irou Nobunan^
ga, depoisdeodeshonrar de palavra diante de muitos fe-

nhores, mandou, que o pizalTem a couces, & o deitaíTem
fora. Após iílo foi defpojado dos cargos, & horas, que ti^

nha, ficando mui abatido, & avilitado, sò diííimulou el-

Reyehi elle ficar com o cuidado das obras do paço do
Dayri, porque fenaõacolheíTe, fem dar conta do muito
dinheiro, quepcraeíla obra felbetinha entregue. ; .;...

' 12 Depreíía tornou o Padre Froes, tendo íàhido cô
os feus Chriílaôs dehuma tormenta, a entrar noutra. Sa>
hira à guerra Nobunanga, & por feu general Vatadono:
no campo íobrevieraõ a Vatadono febres cruéis, porefta
caufa, & outras Nobunanga fe voltou ao Miaco; defpedid
a gente de guerra ficando sô cõ treze mil homens. Imagi-
nando dous Reys íeus inimigos, que elle vinha dcrrotadc^
ajuntarão hum groíTo exercito, pêra darem em Nobunan-
ga, antes, que fe recolheííè ao feu Reyno. Tendo elle avi-

fQj.fahio logo do Miaco em demanda dos inimigos, que fe

'
' Gg z reco-
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recolherão ahumas ferras, ao pê das quais aírentouN6l>u-

nanga o feu campo.

i 19 Dos apertos, em que néíla occaííaô fe vio a Cida-

de do Miaco, dis o P. foraó grandes; & de fi tem eílas pa-

lavras c?mhuma carta: Como iodos os caminhos ejlaõtomar

doSy alem defta Cidade naturalmentefer carecida de manti-

tnêtos^por e/lar do porto vinte legoas pella terra dentro, agora

earece muitomais delles. Porem temos, louvado Deos, arroz,

ér obra de quinze refles derabaons^ & nabospoflosafecar,

que aqui nos deraÕos ChriflaÕspor amor de Deos, de que nos

fuflentaremos , em quanto o cerco durar. Verdade he,

quepêra as muitas doenças, i^faftio, que quaftfenipreme a

companhaõ, naô deixa a natureza de repugnar no tempo da

febre, ou degrandes doresfuflentarfua neceffidade com rabaô

feco cozido em agoa, <ip faL Porem affirmolhe, que lapõem

Deos huma doçura,^ hum naõfeique nefle$ manjares pobres,

que quem dellesgofla, os naÕ trocaria pellosmais efpkndidos

ianquetesda Índia^

•ai4 Mais abayxo dis*. Masfalandofncera,(Csr realme^

té.i^uem de lâ na^o vier cozido em mortificação, o* muiquali-*

ficadoem todo ogénero de virtude comgrandes ancoras de te-

^or, is> amor de Deos nojfo Senhor, naõ correra menos rifco

mftas ondas, é* continuas alteraçoens do Demónio, do quem
corro,

"'

15 Neíle cerco do Miaco huma efperança lhe dava

algum alento, que vencendo os inimigos, avia entre elles

muitos fidalgos Chriftaõs, que feriaõ léus protedores pê-

ra ficar no Miaco. Quando fe aíTim alentava,lhe veyo car-

ta do Sacay do feu familiar Lourenço, que la eftava, em
como fe fabia por noticia dos fidalgos Chriftaõs, dize-

rem os inimigos, que fe alcançaíTema vi£loria, logo avi-

ão de defterrar os Padres do Miaco; pois era coufa notá-

vel, que onde eftavaõ tudo eraõ guerras, & deftroiçoens^

Porem Deos NoíTo Senhor, que tinha ao Padre de bay-

xo da fua protecção, concluio as coufas a favor deNo-
bunanga; & ficou feu fervo livre de tamanhos fuftos,

que por fete, ou oito annos continuos o molefl:araõ fahin-

do de huns pêra outros.

C A-
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CAPITULO LIV.

. Eíííra o P. em outrosfuflos, <(sr mmfahio delles^ <^ fo-^^

raõ deftroidos os Bonzos,

1 "D Em fe deixa ver, que taõ continuas perturbaço-*^ ens dos povos naõ davaõ lugar, a fe poder dilatar

ái fé, aííás fazia o P. Froes em ir confervando o pequeno

rabanho de Chriílo, que cô algumas converfoens, ainda

que poucas, fe acrecentava. O ódio, que os gentios ti^

nhaõ à ley de Deos, em nenhuma parte era igual ao da
Miaco. Na rua, em que morava o P. fízeraõ entrefi os ge-*

tios cõcerto, de nenhum fe cõ verter fob graves penas:& a
guardavaó à rifca.

2 A caufa de nefta Cidade fer a converfaõ mais diffi^

cultofa, era, fer ella a fonte das feitas do lapaõ, aver Bo-
zós de grande autoridade, muita eloquência, prégaçoens

cõtinuas, & dis o P. em huma carta, que nellas eraõ mui
eloquentes, & traziaõ a gente como fufpenfa; por tanto,

que mais milagre feria, cõverterfe hum gentio no MiacQ,

que duzentos em qualquer outro Reyno do Japão.

^ Neftes principios, como entre tantas gentes naõ

avultavaô os Chriílaõs, naõ fe davaõ os Bõzos por em-

penhados, em os cõtradizercm nas fuás prégaçoens; jnas

eííe pouco, que era, bailava pêra fazer huma averfâõàley

de Deos mui grande no coração dos gentios. : ^

." ^ ?

^ 4 Hum Bõzo em efpecial pello antigo ódio, que ti-»

nha à ley de Deos, pois fora hum, dos que mais procura*

ra o deílerro do Padre, nas fuás prégaçoens muito fe in-

dignava cõtra o P. Eíle homem a fua cufta tinha feito hum
templo do feu Deos Xaca junto aos paços do Rey, nelle

pregava cõtra todas as outras feitas.

5 Eftando huma ves na fiia pregação, parou aporta

hum Chriftaõ moço fidalgo do Cubozama, & depois do

pregador le chorar da miferia, & cegueira dos homens^'

em reconhecerem outros Deofes mais, que a Xaca, diíTe;

Pêra verdes, a quanto efta cegueira tem chegado, baila fa-

berdes, como he manifeílo, que eílâ agora inefta Corte, S>c

L'mveríidade>& cabeça de todo o Japap hura mknvú
eílran'
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eftrangeíro embaidor, o qual naõ fabeis, dõdeveoínem
íe o choverão as nuves: ou fe o produzio o Inferno: fe ve-
des feus livros efcritós ao revês, naõ vos fabeis determi-
nar, fe faõ regras, ou minhocas: fe olhais pêra a fua dou-
trina, quervos perfuadir, que adoreis a hum homem cru-
cificado.

6 Chega a tanto a doudice,& temeridade dos homês,
que efquecidos do pay de todas as gentes, o altiíTimo Xa-
ca principio de todas as mifericordias, que oito mil vezes

naceo nefte mundo por nos íâlvar, & avendo tanta evi-

dencia de feus milagres, & oito, ou dez mil livros impreí-

fos, que daõ teftimunho de fua fandlidade, ha homens taô
defatinados, que vaõ ouvir as doudices, & infenfaboriaj

de nenhum momento, que alli eftâ grégando Deos ( cô
eíle nome chamava ao Padre ) fendo efteeílrangeiro, & eu
eílouaqui voflo natural efquecido de minhahonra, & pro-
veitosítemporais, fomente movido cõ zelo de vos falv-ar,

& ainda diíficultofamente VOS- poíTo aqui ajuntar. Nefte
palio o moço fidalgo, que da porta ouvia, deu huma gra-

de rizada,& diííè em alta voz pêra os ouvintes, vede fe-

nhorés, naõ vos engane efte embaucador-, & fc foifeu ca*

minho a diante.
•'>>.•

7 Pouco tempo deixou Deos lograr pacificamente da
vi£toriá, que dera aos Chriftaõs cõtraoBõzo Nequijo,
porque no mes de fetembro de 1571, faindooiníígne
protedor dos ChriftaÕs Vatadonocõ pouca gente afocor-

rer huma fua fortaleza, cahio em huma filada., que os ini-

migos lhe tinhaõ armado, &gõ duzentos nobres, que o a-

cõpanhavaõ, foi morto. Naõ he necefíario dizer a pena,
que teria o P. Froes,& os Chrifl:aõs, aquém fempre tanto
favoreceo. Por vezes tinha Ouvido as prégaçoens do ca^

tecifmo, dizendo fe queria fazer ChriílaÔ depois de faber

bem os myílerios, mas cõ a revolução dostempos, & in-

finidade de negócios nunca fe pode defembaraçar, pêra

ferinítroido, como queria. n\á or)*>;jK

' 8 Foi neíle homem o amor pêra cõ o P. & GhnftaõS
coufa nunca villa, nem imaginada emhumfcnhor gentio,

& a penas teraõas hiílorias exemplo igual. O P. Froes cm
huma fua carta, que anda impreílâ efcrira ao P. António
de Quadros Provincial da índia, poroccafiaõ de lhe co-
tará morte de Vatadono, refere meudamentej os bens,
"iií^xíh que
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que dcUe tinhaõ recebido os Chriftaõs, que por fer narra-

rão diíFufa, a deixo; mas do que aíTima fica ditto, mui bem
le infere o mais. Pois querer hum gentio antes perder o
valimento de hum Rey, que deyxar de amparar a huns
pobres, de quem nada podia efperar, he fineza, que cô
nenhumas palavras, fe pode fufficientemente encarecer.

Huma ves dizendolhe o P. Froes, que pois naõ tinha cõ
que lhe agradecer tantos, & taõ repetidos beneficies, o
dezejava fazer ChriílaÕ; refpõdeo, que elle no coração jâ

o era, que em eílando defembaraçado, trataria diílo mais

de veras.Dizia muitos louvores da ley de Deos diante dos
outros Senhores, & dezejava, que todos aouviíTem, Sc el-

le ouvia fuás coufas, & myílerios com goílo particular , 6^

como quem fe queria abraçar com ellas.

9 Na occafiaõ detta morte eftava o Padre Froes fora

do Miaco, logo fe recolheo à Cidade pelfomeyo de mui-
tos perigos, por andar tudo cheo de Mdadefca. Choran-^

do feu defemparo, & dos Chriílaõs no meyo de tantos lo-»

bos, cuja opinaÕ de que noíTos amigos eraÕ logo deílroi-

dos, entaõ mais que nunca , cobrava forças, determinou

logo mandar cõ feus prezêtes a Lourenço vifitar aNobu;-
nanga, antes, que os inimigos com efta mudãça pude^líèín^'

nelle fazer alguma impreííaõ contra os Ghriftaõs. ftin :^'^

•' IO Porem como a falta de Vatadono deixava mui sò

ao Cubozama , fem demora no mefmò mez, que o Vifo-

Rey foi morto, Nobunanga com hum poderofo exercito

veyo pór em feiçaõ as coufas do Miaco. De caminho fez

huma acçaõ ell:ranha,& foi deftroir a celeberrima Univer^
fidade de Fienoama , fonte , & fortaleza de todas asfeitas

de lapaõ, & o mais incontraftavel padrafto, que teriacon-^

tra fi a ley de Deos, em comeíTando a crefcer. st aoóC 1

II He de faber ,
que hum Rey fenhor de todo o Ja>

paõ, & muito zelofo dos feus Deoíes em huma ferra mui
alta diílante três Icgoas do Miaco edificou três mil, & oi-

to centos templosem deíafeisvalles no deílrito de três le-»

goas. Aos Bonzos deu grandes rendas, pêra todos fe da-*

rem ao eftudo das letras, fuperior de todos era algu Irmaô

del-Rey, ou peífoa deíle fer. Com a variedade, que os an-

nos configo trazem , no anno de 1 57 1 . ja deftes templos

havia pouco mais de quatrocentos , com tudo o refpeitOy

que a eftelugar fe tinha, era grandiífimo. Por fer ajli co-^

i I mo
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ipo a fonte das íeitas do lapaõ.

11 AíTima diffemos como Nobunanga com treze mil

homens fe puzera ao pé defta ferra , onde os inimigos fe

fortalecerão, os Bonzos os ajudarão com mantimentos, &
armas, poriíTo Nobunanga veyo a concertos, pellos quais

o inimigo fe retirou a feu falvo, & Nobunanga fe foi pêra

o feu reyno levando atraveíTados na garganta os Bonzos
de Fienoama. Voltando agora com o exercito julgou ler a

pccafiaõ bella, pêra fe vingar delles. Mandou queimar to-

dos os templos, & mofteiros,que eílavaõ nos valles da fer-

ra, Recolherão fe os Bonzos, &íefizeraõ fortes no cu-

me da ferra,onde era venerado hum idolo o mais celebre,

^ reípeitado de Japaõ , porque era perfuafaõ das gentes,

que ninguém ofFendia efte ídolo, que naõ foííelogo caíli-

gado.

15. Porem Nobunanga, que deftas carrancas nenhum
cafq íâzia , foi apertando com os Bonzos, que fe puzeraõ
emrefiftencia, mas naõ podendo fuílentar por muito te-

poa fúria dos foidados, foi entrado aquelle ferro , & elles

todos com outra gente palTados ao fio da efpada ; & por-

que nenhum efcapaíTe mandou Nobunanga homens com
çfpingardas por toda a ferra a fazer montaria nos Bonzos,
que neílaoccafiaõferiaõ mortos comomil5& quinhentos.

Efta deftroiçaô foi couía taõ eftrondoza
,
que poz em ef-

pantos todos os Rejnps de lapaõ, & muito mais aos Bon-
zos.

x;iíi(4ínXogo fè recolheo Nobunanga noMiaco, onde o
foi vifitar o Padre Froes, & o Padre Organtino, que tinha

vindo pêra o Miaco, a fer companheiro do Padre Froes,

Fez aos Padres muito gazalhado. E porque fe veja como
Deos fenaõ defcuida em caftigar os inimigos da fualey.

Succedeo, que o Bonzo, do qual diíTemos aflima,que pre-

gava contra o Padre no templo, que tinha edificado a Xa-
ca dilTeíTe diante do Cubozama humas palavras jocofis, q
tocavaõ emNobunanga , dizendo, que o poder, & eílado
de Nobunanga tinha ja chegado ao termo, &que lhe naõ
faltava mais, que como figo maduro cahir da arvore,& dar
Gonfigo em terra. Soube Nobunanga do dito ,.mandou-o
prender, fem bailarem, pêra o foltar nem interceíToens do
Day.ri, nem de Cubozama; levou-o, quando voltou pêra
feu reyno., & ao caminhojlhe mandou cortar a cabeíla.Eí;

<V'^it te
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te também tinha intervindo no deílerro do Padre Froes.
E porque aos Bonzos naõ vieíTe ao penfamento , levantar

cabeíla, repartio as redas dos templos entre vários Senho-
res, dizendo

,
que naõ era rezaõ , comerem Bonzos, ^

ferviaõ a homens mortos^o que íe devia a foldados vivos,q

pelejavaõ pella defeníaõ do Reyno.

CAPITULO LV.

' Entra ò Padre Froes em grandes perigos por occajiaõ das

guerraSy o* como Deos o livrou.

I
"^J

Eíle tempo coníolou Deos ao Padre Froes com o
•*- ^ bautifmo de hum mancebo cunhado de Nobuna-

ga , que por fer tal a pefloa,foi coufa mui honrofa pêra nof-

faSandafê. As continuas revoluçoens davaõ apenas.lu'

gar, pêra ir fomentando os Chriftaõs ja feitos, quando de
novo fe vio o Padre Froes em mui urgentes perigos. Cu-
bozama defconhecido aos favores

,
que tinha recebido de

Nobunanga, fe conjurou contra elleunindofe com feus

inimigos, dos quais hum poderofo Rey tomou à fua conta
deílroir a Nobunanga,por fer inimigo dos Deofes, & dos

,Bonzos.

, 2 Naõ tardou muito Nobunanga
,
que naõ vieíTe fo-

bre Miaco, onde Cubozama fe tinha feito forte. Nefta oc-

cafiaõ foi precifo ao Padre Froes, fahirfe da Cidade,por af-

fmi o diíporem os Chriftaõs, & cada-qual bufcava fua vi-

da, porque fabiaõ, feria grande a deftroiçaõ , & cotifufaô

no Miaco. Levarão o Padre pêra hum lugar como meya le-

goa da Cidade. Eftãdoalli entrarão no lugar muitos fol-

dados efpingardeiros,pera o queimar.Naõ fabiaõ os Chrif-

taõs, onde meter o Padre; por fi n^ o levarão a cafa de hum
gentio principal, cujo pay era Chriílaõ, & naõ eílava em
cafa.

^ NaõoquiferaÕ admittir, tendo niíTo agouro, de 4
logo feriaõ deftroidos. Neík tempo chegou o dono da ca-

ía, & por refpeito de fer íeu pay Chriftaõ , foi meter o Pa-
dre, & a dous feus companheiros em hum palheirinho de-

traz das cafas, em que efcaíTamete podiaô eftar aíTentados.

èofi Hh Os
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Os foldados logo, que entrarão no lugar , determinarão
matar àefpingarda gallos, &gallinhas, pcra comerem;
quando íe chegarão pêra o palheiro , em que eílava o Pa-
dre,correo grande perigo de o encontrar alguma bala, por-
que muitas lhe paííaraõfobre a cabeça.

4 Naõ parou aqui o perigo. Imaginando os gentios,

que davaõ hum grande alvitre aos foldados, lhe foraõ di-

zer,era como naquelle lugar eftava o Padre dos Chriftaõs,

fe o quizeííèm matar , o podiaõ fazer ; ou quando naõ , o
defpiífem, & lhe deíTem tratos, athe tirar delíe boa fuma
de dinheiro, do qual elles lícariaõ com ametade , & lhes
dariaõ a outra. Naõ lhes defagradou o alvitre : vaõ logo a
cafa do gentio, que lhe entregaíTe o Padre. Entaõ elle cõ
diííimulaçaõ entrou no palheiro , & fahio logo, dizendo,ã
ji alli naõ eftava, & acrecentou, que ainda , que foubeíTe,

onde fe efcondia, o naõ havia de deícobrir,por fer feu pay
Chriftaõ, & o Padre fer amigo de Nobunanga, que a elles,

& a elle, & a todo o lugar mandaria confumir, fe ao Padre
foffe feito algum mal. Com ifto, & por fe perfuadirem, ti-

nha mudado de eílancia, fe deixarão defte intento.

5 Logo tomarão íeu confelho os Chriftaõs com o ge-
tio hoípede, & refolveraõ paífar o Padre pêra hum lugar

grande chamado Tongi ; hum dos Chriftaõs fecretamen-
te tratou com huns feus primos gentios

,
que fechavaõ as

portas do lugar, as detivefsê, athe elles de noyte meter ao
Padre das portas pêra dentro: aíTmi o confeguiraõ. Entaõ
por caminhos occultos levarão ao Padre pêra Tõgi. De-
pois de eftar dentro, & as chaves fe levarem aos Bonzos
do Ídolo Cambodaixi, de quem o lugar era, hum Chriftaõ

tomou às coftas ao Padre, pêra o paílár por hum foíTo de a-

goa: apenas fahia delle, quando chegaõ duas molheres de
dous, que o acompanhavaõ , chorando, & dizendo

j que
os Bonzos tendo alguma noticia, de que o Padre intentava,

recolherfe alli, tinhaõ mandado lançar pregaô, que o Pa-
dre foííe morto, & a cafa, onde íe achafe, totalmente def-

troida.

6 Aqui fe viraõ todos em grade affliçaõ;porque o tor-

nar a traz, naÕ era poíTivel
, por eftarem ja as chaves nas

maõs dos Bonzos; ir adiante, naõ fabiaõ, pêra onde; & ne-
nhum com o medo fe afoutava a recolher o Padre. Eftan-
donefta perplexidade, hú dos gentios parente dos Chrif-

taõs
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taõs diíle: nào tenhais medo, que eu inetereío Padre em
minha caíli , & fe ouver algun^a perturbação no povo , eu
morrerei pella defenfaõ do Padre. Logo o tomou pella
maõ, & o foi guiando athe fua cafa com muito tento

, por
eílar o caminho cheo de eíírepes. Neíla cafa eíleve reco-
lhido oiro dias. :om :

Tj]^.. Por fer efle Templo do Cambodaixi hiima das cou-
ias celebres de lapaõ , naõ fera injucundo dar delle breve
noticia , em quanto o Padre Froestoma .algum defcanfo
deíla íua lida. XZimbódaixi foi hum perverfo homem, efte

fe meteo vivo na fepukura dizêdo, c| ningue foíTe ouíkdo
tocar íua fepukura, porque elle naõ morna,mas eítava re-.

pouzando, pêra quando fe deftroiíTe o mundo, oreítauraF*

Eftaõ alli muitosBonzos, & vivem mui perverfamente^i:!

; -'S , Todas as peííbas honradas ordenaõ^ que depois de
fua morte , fejaõ feus dentes levados a efte lugar , tendo
por certo, que fendo enterrados junto defte idolo, elles fí^

caõ findiíícados. Diante defte demónio ardiaõ qiiatro

mil alampadas acefas de continuo
,^ alli confagraraõ mui-

tos Reys, deixandolhe groíTos rendimentos. Deftas,.huft

mas três, ou quatro tinhaõ a cem pavios cada-huma. A ri-

queza bem fe ve,que naõ podia deyxar de fer muito gran^
de, íendo tanta a celebridade do templo. .iia/i.

9 Mas voltando ao fio dos trabalhos do Padre FroeSí?

Nefte eícondrijo cfteve em perpetuo fufto, comotambera
todo o lugar. ChegoufíeNobunanga com o feu exercito

ao Miaco. Fechoufle o Cubozama na fortaleza, que era

jnconquiftavel, falvo por fome. Cuidou, que Nobunanga
hum sò dia eftaria fitiando Miaco

^ porque com o temor
dos confpirados, que com poderofo exercito vinhaõno
feu alcance, fe poria logo em feguro.. Porem achouííe en-
ganado, porque o nome, & terror de Nobunanga era tao

efpantofo, que em todos os dias
, que efteve fobre Miacoj

nem hum sò inimigo fe atreveo a lhe aparecer, .».;.

.

I o Quiz elle pôr tudo em rezaõ compadecido do de-

facerto do Cubozama
,
porem efte jfiado nos feus aliados

no principio efteve tezo. Quatro dias fegaftaraõ i^eftes

recados, jfem Nobunanga fazer hoftilidade alguma : che^
gou a mandar dizer ao Cul)ozama,que fe pêra elle,fe amol-
gar, foíTe neceftario, que elle, & feu filho ferapaftem (he
efta acçaõ nos Japoens de fuma humilháçaõ)que logo ú fa-

Hh z ria-
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ria, Sc Gom feii filho o iria vifitar, Confideraílè, quãto Ike

devia, que a fáa efpâda naõ tinha medo de ninguém, que

nenhuma com ella fe media,puzeíle diante dos olhos a def-

troiiçaõ dos povos, que era p*ecifa : finalmente
, que elle

efereveííeascondiçoens de paiz, qtie todas as guardaria:

Com nada fe moveo o Cubozama. Vendo Nobunanga

,

fer violentado, a fazer, o que haõ quei*ia, iiaõ pode, conter

as lagrimas, & aífim dizem, que chorara de compayxaõi..i

iidíí; Logo imandou como lète, ou oito mil homens,

queimar villas, & lugares à roda do Miaco , donde lhe vi-

nhaõ os mantimentos. Em hum dia queimarão, 6ciaííòla^

raõ noventa, & tantos lugares, huns de quinhentos,outros

de quatrocentos, & mais vifinhos com os templos,& moff
teiros, que nelles havia. Alguns troços defta gente che^

gáraô ao lugar, onde o Padre eftava, porem o cuidado dos

Bonzos, por huma parte, & a gente da terra por outra ti-^

véraõ maõ nas primeiras fúrias; mas vendo que fe naõ po-

deriaõ fuftentar, deraô oitenta barras de prata aos Capita-

ens. Oeíle modo ficou o lugar,& o Padre livres deíle grã*

deperigo' <-•- —=-

-1 IA Feita efla deílroiçaõ, tornou Nobunanga a tentai

o animo do Gubozama, pêra vir nas pazes. Porem o ho-

mem eftava taõ perfuadido dos feus, que naõ deu ouvidos

a efte tratado. Succedeo fer queimada grande parte da Ci-

dade por defacerto de alguns moradores. Tudo via 6
Cubozama da fua fortaleza, fem nada o abrandar. EntaÕ

por ultimo remédio determinou Nobunaga levantar qua-

tro fortalezas ao redor daqnella, em que eftava o Cuboza-
ma, pêra lhe na5 poderem entrar focorros ^ nem viveres

,

& oomear por Cubozama a hum filho do Dayri.

15 Efta refoluçaõ amedrontou ao Cubozama, &o-
brigou a pedir pazes a Nobunanga. Eftas fe nzeraô , ain-

da que de tal modo, que bem fe via, que o Cubozama sò

vinha nellas por remir fua vexafíaó. Logo Nobunanga
levantou o campo, & na volta pêra o Reyno de Von:íi def-

baratou; huma Univerfídade de Bonzos chamada Facufin*

gi , que havia feiscentos annos florecia em riquezas,& grã-

deza,fem por eftes feculos ter padecido alguma dcftroiçaõ.

Nellieraõ muitos, & mxú ricos os templos, & mofteiros,

tudo foi roubado, & depois reduzido a cinzas com eípan-

todos gentios, que tinhaõ aefte homem por hum açoute

r ^ dos
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dos feus Ídolos, & os Chriílaõs o chamavaô açoute toma-
do por Deos, pêra caíligar o gentilifmo. Tanto que fe

pârtio, os Chriílaõs le\^araõ ho Padre Froès pêra a Cida-

de: bem dezejara elle vifítar noaiVayal a Nobunanga,iiias

naõopodefateri por íe ter já retirado, oaií; o u/ub ò»/

14 O Príncipe, que com feus foldádos preíidiâva a

fortaleza do Cubozama , era EniíTimo Ghi'iítaõ , frequen-

temente vinha à noíTa igreja, & ppt feu me.yo muitos gen-

tios ouviaõ o Gatecifmo, & muitos deilcs Senkbfes de cô-

ta j com que a fé hia^cobratidct^ alentos. Elta Príncipe le

chamava Joaõ , fenhòrde boas fôrtalezasv : í^eftaòa^aíiaô

bautizou o Padre Froes a hum feu IrmaQ; ^N^õ refiroèm
particular outros bautifnios, pornaõ intervir nelleS coufa

fóra do ordinário. í:}jm:>hu}Di. :

.> ., jií.Uilíj lum 2Víi

filiiiOabaDDOO
4

'j!Jp.tL>Uj-J3ijl <-,r\ fi:.-;

Referemfe algumas via^enSyO^iraifaêóíi ^íí qWfè vi^ôV»
Froes,. 'jíii^.j..oiiiLí}

. f i./ j 'A- '.-* ./j i-J* >JiJ chi, ,o'no\ n f;ho.ui.i

I "P\ Efjais de ter eftado por aniiòs iroMiatrof iBI: ter

*-^ alli grangeado com imimenfos trabalhos , & peri-

gos aíTento aos pregadores do Evangelho, fendo elle hum
dos primeiros Apoftolos daquelles ReynoS depois dbgb-
riofo P. Saõ Francifco Xavier, foi mandado pêra o Rèyno
deBungo pello PadreFrancifco Cabral, fipandó em feií lu-

gar no Miaco o Padre loaõ Francifco Italiano com o Pa-»

dreOrgantino. . ;....... ,í
2 Yeípora da Circuncifaô no fim do anno de, i5;?72

fe partio do Miaco: neíTe dia chegou a huma fortaleza to^

da de Chriftaõs, depois de os ajuntar lhes fez huma prati-

ca fobre as palavras : Non habemus hk civitâtem permanê-*

tem, depois no difcurfo aplicando iílo a íí, que tantos an-í

nos havia, eílava no Miaco, & agora pafíava a outra térra^

foi tal o pranto, pello muito, que o amavaõ^ que tiido fo-

raó foluços, & lagrimas nos Chriftaõs , & nó Padre.;

^ No dia feguinte continuou a jorrfada , & ápènas le

podiaõ defaferrar dèlle os ChriííaõSj a cada õutéiróàcha-

va multidão delles, qud o efperávaõ com os filhinhos pofr-

tos no caminhòj os quais lhe tiravaõ da roupeta, éoraope-*

ra
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ra o deterem,^ diziaõ tantas laftimas, que cortâvaô òco^
ííiryo o »i '.V -ii-

4: ) Chegando ãterfa/òndè fe havia de embarcar , fe

hofpedou em hum mofteiro de Bonzos , os quais pafma^
vaõ dever o amor, quelhe tinhaõ os.Chriftaõs

, que enj

grande numero alli vieraõ. Sendo pellameya noyte , fa-

zendo botn luar fahio com os Chriíiaõs à praya domar, &•

lhes fez huma exortação, porem as lagrimas eraô tantas, ^
naõ davaõ lugar a ouvir palavras 5 depois pondofe o Pa-
dre, & todos de joelhos rezarão três Padres:noílos,& Ave
Marias,& faudando-os o Padre íe embarcou,indo com el-

le doQs lapoens Ghriftaôs.

!

^
; 5 . Chegarão a hum porto chamado Xivaqui. Onde

por fer quaíi em velporas do primeiro dia do anno novo
de lapaÕ, ouve muita diíEculdade, em achar embarcação.
Succedeoalli, que achandofe mal huma peíToa da vifinhã-

ça, o hofpede .pedio ao Padre, íe tinha alguma mezinha.
Deulhe pedra de bazar, com taõ bom fucceíTo, que logo a

peíroá melhorou. .Correofamapella terra
,
que eftava alli

hum medico raro. ComeíTaraõ a concorrer ao Padre en-
fermos de toda a forte. Por mais

, que elle dizia, naõ fer

Medico, naõ havia fazer, com que o creííem : Em huma
iearta a outro Padre tem eílas palavras: D/^o//;^

,
qtíe deze-

jei então de/er San&Oy ou ao mems, que íiaofora taõgrande
peccaàor , o* inftromento taõ remoto

, pêra que noffo Senhor
porfua piedade concorrera alU comfua graça.

6 De Xivaqui partio, indo os marinheiros cheos de
medo por canfa dos muitos ladroens, q infeílavaõ o mar ,

mas foi Deos fervido de chegarem a falvamento , fem tere

femelhantes encontros. Vefpora do anno bom delapaõ,
quecoíluma fer o primeiro da Lua de Fevereiro, entrou o
Padre no porto de Funay, que he no Reyno de Bungo,pe-
ra onde hia. Logo paíTou pêra Uzuqui corte del-Rey de
Bungo, por fer alli a principal aííiftencia dos Padres. To-
dos fe confolaraõ muito em o Senhor.
'7 Dahi a poucos dias fahio o Padre Froes com hú Ir-

mão Japaõ a hum lugar difíante como nove Icgoas, aílim

pêra confelíar os Chriíiaõs, como pêra pregar aos genti-
os/' Alli havia hum lavrador com dous filhos, & huma fi-

lha, a quem o demónio coílumava definquietar. Explicã-
dofe aos Catecumenos a doutrina, chegando ao ponto, de

como
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Como Chrifto por nos falvar, morrera em huma Cruz,
entrou o Demónio cõ eftianha fúria na filha do lavrador,

dizendo, que fe queria deitar no fogo, & naõ ouvir aquil-

lo. Tezlhe o P. Froes os cxorcifmos, logo fe aquietou, &
tomou na boca o ían6ío nomedeJESU, que antes nunca
quifera nomear.Continuou em ouvir a pregação; & no dia

feguinte a todos bautizou o Padre, & nunca mais foraõ ve-

xados do efpirito maligne.

8 Naõ foi menos admirável o eíFeito do fando bau-
tiímo,que o P.Luis Froes deu a húa gentia, q eílava ja tifi-

ca incurável , fem poder fahir da cama, pedio fer inílrui-

da na fé,depois fe fez trazer em braços à Igreja, aonde de-
zejava fer bautizada. Recebeo o Sacramento da maó do
P. Froes, & dahi a alguns dias veyo à Igreja faã,& reftituir-

da a íuas forças. Alli deu graças a Deos, & à Senhora por
taõefpecial favor.

; 9 No tempo, queo P. Froes eíleve em Bungo ouve
mudanças mui notáveis, & por vezes efteve, & os mais da
Cõpanhia em perigo evidente de ferem mortos pellos

gentios. Huma vez foi o perigo por raiva da Rainha, &
de hum feu Jrm.aô, cujo íiiho adoptivo fe tinha bautizado.
Livrouoso Rey de Bungo, que nefte tempo erâjâquali
Catecumeno, & depois foi bautizado, tomando em hora
do Sando Xavier o nome de Francifco. A outra occaílaõ
foi hum mao fucceíTo, que tiverão as armas de Bungo. Os
gentios o atribuirão à ley de Deos,& a caftigo dos feus Ído-
los, cujos templos el-R.ey mandara aíTolar. De todos eftes

grandes perigos foi Deos fervido livrar os Padres.

10 Noannode 1581 voltou o P. Froes às partes do
Miaco em Cõpanhia do P. Alexandre Valignano Vifita-

dor das Chriftandades de japaõ. Dos perigos da viagem
os livrou o Senhor; & chegarão todos ao Miaco em occa-
liaõ, que Nobunanga fazia humas feitas, nas (juais queria

dar moftras de feu grande poder. Elias fe celebrarão cô
côcurfo de principes, & gentes innumeraveis , aparato, Sc

popa em tudo Real. Qiiis o Rcy, que o P. Vifitador, &
mais Ptidresaííiíliífem. O que naõ foi de pequena reputa-
ção pêra noíTa fan61a fé; por ferem aífim hõrados os pre-

gadores delia por Nobunanga diante de todo o Japaõ.
1 1 Deíla Cidade mandou oP. Vifitador intentar hu-

ma nova miííaõ no Reyno de Yechigen pello P.Luis Fro-

es,
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es, c5 occaUaõ de mandar vifitar a hum fidalgo Chriílaõ>

que cõ iiiílancia pedia, foíTe la hum Padre, pêra o confef-

lar a elle, & a íua família. Diíla eíle Reyno do Miaco íin-

coeiíta legoas. Nunca la tinha ido Padre algum. O pri-

meiro, que nelle dilíe miíTa, foi o P. Luis Froes. Chegan-
do a huma Cidade chamada Nangafama, correologo pel^

la terra, que vinha hum homem eftranho; acodio infinito

povo, dando muitos gritos, huns riaô, outros zombavaõ,
outros diziaõ blafphemias, & vitupérios: pêra iílo durar
mais, fuccedeo, naõ acertarem logo cõ apouíada; depois
de muitas voltas deraõcõ acafa, onde hiaõ encaminhados.
O hofpede mandou fechar a porta, pêra fe defender da
turbaj porem três, ou quatro vezes a arrobarão pêra ver
o homem eftranho.

12 Chegando ao Reyno de Yechigen o recebeo Dá-
rio, eíle era o nome do fidalgo Chriftaõ, como a Anjo do
Ceo. Divulgada a fama, vinha muita gente a ouvir a ley

de Deos; finco, & féis vezes elle,& o Irmaõ feu cõpanhei-

Xo prégavaõ no dia. Grande parte da noyte gaftavao P.em
foltar duvidas. Allifez fincoenta Chriftaõs, & fe come-
çou a levantar huma pequena Igreja. Ficou Dário como
pay, & paílor daquelle pequeno rebanho: porque o P.

Froes fe naõ pode alli deter, aífim por adoecer o Irmaõ feu

cõpanheiro, como por outras caufas mui urgentes.

15 Na volta paílando por outra terra, onde avia do-
us Chriílaôs, fe deteve quatro, cu finco dias. Ouvirão os

gentios os myfterios da féj & também alli fez alguns Chri-
ílaôs, deixando porta aberta pêra uovas cõverloens. Sa-

hindo deíle lugaro veyo acõpanhando o Chriftaõ, quan-
do entrou o Diabo no cavallo, em que o Chriílaõ hia:

começouííe a empinar taõ eílranhamente, que deu era ter-

ra cõ o cavaleiro, logo fe enviou a elle cõ os pes, & com os
dentes, parecia querer comelo a pedaços. . j r\ ol-

,

1 4 Foi iflo çõ tal fúria, que naÕ pode fer focorrido.

Finalmente o deixou cuberto de fangue, & meyo morto
fem falia. Mago-oufe muito o Padre, aífim pello perigo áo
Chriílaõ, que era eíleo dos maisy como porque fe podiaô
esfriar os outros novos Chriílaôs, & tomar agouro os geni-

tios, de que os feus idolos caíligavaõ aquelle Chriftaõ,

Paííado algum tempo tornou em fij confolandoo o Padre,

refpódeo^ que bem entendia, fer tudo enredo do Demo*
nio,
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Tf'T Pf,""'^''^"' ^'l^ella nova Chriftand.de' mas quele fizelie nelle a võtade de Deos. .^

»tl
' ^- u*^"" ° ^- ''°^'"' ^ "*'^'« 'flo «'"ffio, dizendo- nueel!e t,nha comungado, &confeíIado feus pecc dosq^enao covinha .r o P. porque fe morreffe, dirlhehiaõ o "gln!

como l£- f
^ P"''^'"'^'^"'!/''^^' bailava o írmaõ, queeomoJapao,le entenderia melhor com os gentios Pare-cendo affim melhor a todos o Irmaõ acõpa?.hoú oVer do,cc o F. proleguio feu cammho.

ló Noannodei582 teve o P. Froes no Miaco on-de eftava& os outros Padres, & Irmaõs da nofl Cõp"-panh,a hum grande perigo; porque fuccedeo em Julhodo mefeio anno fer morto à trafçaõ no Miacoofamofo
ReyNobunangaporhumfeu Capitão: tudo ferevoTveoem forma, que parecia hum dia dojuifo. Sendo i„Sas mortes, os roubos,& os incêndios; porem naõ pe mktfoDeos que nellesacabaíTem feusfervos. Nobunangalm-

lís 7Z%° '°I
^'^'''-

l^'
''S°"f« dosidolos^fil

-zos SendoReydesòmeyoReyno, chegouafogeitar alêde fincoenta Reynos; & adualmente tinha entre maõs a

pêra lei fenhor de todo o japaõ. E depofs ententava for-

no díchi^r™^'
''"'"''' ^ P"^'' a cóquiftar o impe,

.JJ. ^ "''°ÍP"g'*° íeis grandes efpiritos, os quaischegarão a tanta foberba, que fendo elle homem auentaconheça aver Deos, fe edificou a f, mefmo hurfumptuofo templo na fua Cidade de AnzuquiamaTífe
fantedetn^-

""'.° '^¥' "' g^nd-aTmaTs ! í
SrH ft^K'""'^"/'"]'""'^"'"''

fezouros: os quais o

nl^J '"^"'^"^='
=* ='"^*^- Reftando de Nobu-nanga so o nome na memoria dos homens.

3,f,l.-
"'""^"^ alfas teve, que fe divertir, em difpor

as luas covepiencas, ponlfo ainda que era inimigo da lev

it. d^,?'' "'a
'^"^ "S"'' P^"^* f^^e-^ "»• aos Padres. Naõ

maior, m' '''"^^"''' S'°"^ 'J^ ^er morto a hum dosmaious Monarcas do mundo, mais, que doze dias: porquelogo o carregarão cõ tanto poder os outros capitensdeNobunanga, que lhe foi ncceLio fogir sò de huma fortí
*^ leza.
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leza, onde o puzeraõ de cerco; & neíla fugida o matouhú

lavrador. Seu corpo foi trazido aO Miaco, cõ muitas ca*

becas dos que feguiraõ fuás partes, pêra fe celebrarem as

exéquias de Nobunanga: & diz o P. Froes, que as cabef-

fas quefeamõtoaraõ no lugar,onde fora morto Nobunat

ga
'

íeriaõ como duas mil; & que por fer o tempo de muH

tas calmas, era intolerando o cheiro, que caufavaõ,& por-

iíTo fora neceífario fechar as janelas da noflacafa, que ca-

hiaô pêra aquella parte da Cidade.

CAPITULO LVIL

Dâ Mudança^ que tiveraõ as coufas em Japaõy «^ da

morte do P. Luis Froes

>

I VT Eíla grande mudança, que tiveraõ as coufas de

i^ japaõ, veyo a ficar ultimamente cõ odominio

Faxiba, que depois de outros nomes, que teve, he mui

conhecido pello de Taycozama. Efte homem fendo de

nacimento viliíTimo, por fuás grandes habilidades chegou

a fer hum dos mais eílimados deNobunanga:& morto

elle,fe foube aver c6 tal deftreza, que alem de fe apoílar dos

Eeynos de Nobunanga, côquiftou os outros de Japão,

que atte alH naõ obedeciaô a Nobunanga. Cõeftasviao.

nas fe fez fenhor de feífenta, & féis Reynos, de que íe co^

põem as ilhas de lapaõ. Avendo mais de qmnhentos anos,

que nenhum outro chegara a tanta grandeza naquelles

Keynos. ^ rr r, \t • «^

2 No anno de 1 5 S 5 paflou o noílo P. Viceprovmci-

alavifitaras Chriftandades do Miaco levando em fuacõ-

panhiaao P. Luis Froes. Duvidoufe muito do fucceflo,

que averia na vifita de Taycozama, porque ellecõ a for-

tuna eftava taõ arrogante, que ainda de grandes Keys ta*

zia mui pouco cafo. Porem foi Deos fervido, de que re-

cebeíTe ao P. Viceprovincial cõ muito mais honra daquel-

la, que Nobunanga uíava com os noíTos Religiofos, como

fica referido. Era interprete o P. Luis Froes, por fer mm
eloquente na lingoa de lapao.

2 Taycozama lhe moílrou efpecial agrado trazendo-

Ihe à memoria a difputa, que tivera cõ Nequijo diante de

No*

k.
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Nobunanga, dizendo, que elle naquella occafiaÔ acodira
pello Padre. Louvou muito o defentereíTe, cõ que os Pa-
dres feaviaõ emjapaõ, pois sò procuravaÕ dilatar a fua
ley. Depois ellemefmo lhe foi moílrando o feu paço, em
que era immenfa a riqueza, &tudo amefma Mageílade.
Eíle homem tinha tomado por empreza fazer em Ozaca
huma Cidade, que naõ ouveíTe coufa igual. Nellaaefte
tempo, que os Padres o vifitaraÔ, trabalhavaõ como {d-
fenta mil homens; & nas obras, que fazia no Miaco trazia
outra tanta gente.

;

4 Alcançou delle o Padre licença, pêra em todos os
feusReynosfe poder livremente pregar a ley de Chrifto.
Também delle alcançou, que nas Igrejas fe naõ pudeíTem
alojar foldados, como o faziaõ em todos os mofteiros dos
Bonzos. Nem foílem os da Cõpanhia, nem fuás Igrejas
fogeitos a certas impofiçoens das ruas, em que moraílèm,'
fegundo fe ufiva cõ os mais, que era coufa muito molefta.
Todas eílas mercês cõcedeo Taycozama de graça, fendo;
que fe outrem intentaífe qualquer deftasizençoens, a naõ
confeguiria, fem dar por ella muitos mil cruzados.

5 Todas eíhs liberalidades foraõ hum prégaõ, que
fe lançou por todo o Japaõ em honra da noffa fé, por eíla-
rem em Ozaca os principais fenhores de toda a Monar-
quia, & fer ifto como nos olhos de todos. Com efta occa-
-fiaõ fobiraõ as Chriílandades daquelle império a grandif-
íímosacrecentamentos, avia muitos fidalgos, & fenhores
Chriílaõs. Viaõfe os exércitos cheos de bandeiras , &
eftandartes com o final da Sanda Cruz, queeraa infignia
dos Principes, & Capitens Chriftaõs. ':

6 Toda efta gloria, em que tinhaõ tanta parte os tra-
balhos do P. LuisFroes, pois fora dos primeiros Miífiona-
rios de Japaõ, a vio pêra magoa fua irfe eclipfando com a
grande tormenta, que Taycozama naõ muito tempo de-
pois daquelles extraordinários favores levantou cõtra to-
da a Igreja de Japaõ. Sahira elle em pefií)a cõ formidável
exercito a cóquifi:ar osReynos de Yamanguchi, que faõ
no ultimo Japaõ pêra as partes de Nangazaqui. Depois de
os conquiftar, foi o nofib P. Viceprovincial vizitalo à Ci-
dnde de Facata, & darlhe o parabém dos feus trium-
rhos.

^ Elle o recebeo com fingular agrado, como na occa-
li z fiaõ

1
-

i

'

i

l
1 1

l 1
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fiaõ paíTada o tinha feito. He de faber, que eíle tirano ale

de outros vicios, era grandemente luxuriofo, & tinha mi-

niílros deputados, que por todo o Japaõ lhe bufcaíTem

dõzellas de bõ parecer, ifto fe fazia íem attender, a que

foíTem filhas de grandes fenhores, & Reys, porque ningue

fe lhe atrevia. Succedeo, que hum Bonzo feu valido, por

fer neftas agencias fingularmente induílriofo, quis levar a

Taycozama algumas donzellas Chriftans: porem ellas abo-

minando tanta maldade fe efconderam, femoBonzoas

poder aver. Ficou diílo notavelmente magoado, tendoo

por grande afronta de Taycozama: & dilTe, que pois a fua

ley tal coufalhes enfínava, que elle faria com feufenhor, o
choraíTem bemosChriílaõs.

8 lílo fuppoftojhuma noyte eftando fobre cea,conver-

fando Taycozama com os feus aulicos, dos quais hum era

p dito Bonzo: lhe comeífou efte afazer grandes queyxas

dos Chriftaõs, de que eraõ rebeldes a feu gofto; de que c5

pretexto da ley, fe hiaõ fazendo taõ fenhores, que depref-

fa ninguém poderia com elles, por ferem entrefi mui uni-

dos. A efte teor foi continuando a pratica. Penetroufe

tanto delia Taycozama, que fem mais cuidar em coufa de

tanto pezo, logo naquella noyte tirou o eftado a hum gra-

de fenhor Chriftaõ. Fez hum decreto, em que mandava,

que dentro de vinte dias todos os Padres fahiíTem de Ja-

paõ, fuás cazas, & Igrejas foíTem tomadas, desfeitas as cru-

zes, & outros rigores, que fe deyxam confiderar de furor

taõ arrebatado, & poderofo.

9 Por varias rezoens, que ouve^ & diligencias, que

fe puzeraô, por entaÕ pouco a pouco efte furor fe esfriou

algum tanto, & puderaõ os Padres ficar em Japaõ em vári-

os dominios de fenhores Chriftaõs, procedendo cô cau-

•tela, por naõ lançar azeite no fogo. Mudarão o traje, to-

mando outro de homens, que eftavaõ como de caminho.

Exercitavaõ os feus minifterios tendo as Igrejas fechadas^

&: outras circunfpecçoens, em que moftravaõ, ter reípei-

toàs difpofiçoens reais. Tudo fabia Taycozama,mas co-

mo lhe paflaraõ as primeiras cóleras, davafe por defenren-

dido, contentandofecomaquelle relpeito, & temor, que

fe lhe moftrava. Correo nefta forma a Chriftandade com
notáveis aumentos desde o anno de 1 582, atte o de 1 59 1.

10 Sobrevieraõ depois outras rezoens de eftado,com

que
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que creceo em Taycozama a defconíiança dos Chriftaõs
atiííada pellos hereges Olandezes, & Ingrezes, que lhe dif-

feraó, fer aquella traça de fazer Chriííaõs, meyo de que
el-Rey de Hefpanha fe aproveitava, perafogeitar Reynos
taõ diílantcs; porque depois de avcr muitos Chriítaõs,

com pretexto de os ajudar contra os gentios, fe fazia fe-

nhor dos Reynos.
1

1

No anno de 1597 mandou matar alguns Religio--^

fos Capuchos de Saõ Francifco sò por fe atreverem a pre-
gar às claras a ley de Chrifto. Neíla occaílaõ padecerão
também martyrio três da Companhia por ferem pregado-
res do Evangelho:& todos hoje eftaõ declarados por Mar-
tyres, & a Igreja os celebra em íí nco de Fevereiro.

1

2

Neííe mefmo anno foi Deos NoíTo Senhor fervi-'

do de apremiar os trabalhos de tantos annos do P. Luis
Froes. Eftando em Nangazaqui lhe fobreveyo huma in-

fermidade, que lhe durou tempo largo, naqual deu gran-
des exemplos de virtude, & depois de receber os fanftos

Sacramentos com muita paz, & foccego, entregou feu
efpirito nas maõs de feu Creador aos oito do mes de Julho
de 1597.

1 5 Foi o P. Luis Froes mifllonario de grande efpiri*

to, & padecendo por toda a vida muitos achaques na fau-

de, nunca fe poupou ao trabalho. Teve eípecial graça de
dar faude a enfermos, & a deu a muitos incuráveis. Elle

com fmgular zelo efcrevia muitas cartas dos progreífos das

Chriílandadeís de Japaõ, pêra com ellas afervorar aos nof-

fos Religiofos de Europa: a liçaõ deítas levou a muitos pê-
ra as miífoens do Oriente. Andaõ impreíTas em hum gra-

de volume, que o Senhor Dom Theotonio Arcebifpo de
Évora grande prote£tor das miífoens de Japaõ mandou
imprimir.

1 4 Deílas fuás cartas recolhi efta íua vída, & também
das de outros Religiofos noífos da provincia de Japaô. O
P. Euzebio a trás em hum dos feus tomos, porem taõ bre-

ve, que naõ occupa meya folha de papel, fendo tudo o
que aqui fica, mui pouco pêra o que elle padeceo, &:

obrou.

15 Da pátria onde naceo, diz onoííb P. Telles fer

Lisboa, & delle entendo o tirou Jorge Cardozo no feu

Agiologio, no qual trás a memoria deíle Padre em oito de

3^-

i



254 Imagem ãa Virtilde 'V

Janeyro/ Porem a Biblioteca da Companhia, que neíla

matéria merece toda a autoridade, diz íer natural da Cida-

de de Beja. Naõ he a pátria do P. Froescoufa, que fe pof-

fa occultar; pois he fem duvida, que como foi Padre taõ

antigo, & que tantos annos viveo na Companhia, ha de
eftar fua pátria em Roma nos catálogos dos fogeitos da
provincia de Japaõ, & iílo por vezes repetidas, fegundo o
eílilo, que tem a Companhia. E as noticias, que fe lançaõ

em a Biblioteca faõcoufas averiguadas,

1 6 O nollo P. Nadaíi faz defte Padrehuma breve co-

memoração aos oito de Julho;& tem,que depois da morte
apareceraa hum Japaõ donato da Companhia, & que po-
do os olhos no Ceo com modo cheo de piedade, & deva-

çàõ lhe diííèra: FazeyOqueeufaçO',& louvaa Deos. Tam-
bém fe faz mençaô dos trabalhos, & empregos do P. Luis

Froes na fegunda, terceira,& quarta parte da Hiílcria ge-

ral da Companhia.

M%t i:
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I
EM O NOVICIADO DE LISBOA

da Companhia de JESU.

EM ãUE SE CONTEM AS VIDAS DEI
alguns fervos de Deos, que foraõ Noviços na caza

de Saõ Roque, & na de Campolide.

CA Pi T U L O r.

Vida do Venerável P. Doutor Sehaftiaõ Barradas, De ^^ ^^^

fua entrada na Companhia^ devaçaÕ^ que teve a Se^ imha

nhora-, <sr ao Sanãiffimo, dJAta

I Ol eíle fanílo homem huma das

grandes luzes, com que Deos enri-

.]ueceo a nofla Companhia, & com
que muito illuftrou a Província de

Portugal. Naceo efte grande Padre,

dz Doutor mui efclarecido na Corte

de Lisboa, de pays nobres, no anno

de mil quinhentos quarenta , & dous; feus nomes eraò

Aleyxo Coelho, & Caterina Barradas. De feus princípios

moílrou tanta virtude em todas fuás acçoens, que quando

entrou na Companhia, fe diíTe delle, que sò mudara o ve-

ilido, porque os coílumesnaõ tinhaõ, que mudar, por fe-

rem mui fan£tos.

il^íM

A
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2 Eíludoii em as noííàs efcolas de Sando Antaõ o
Velho. Logo foi dando moftras, do que avia de íer ofeu
ingenho, & talento. Tratando el-Rey Dom Joaõ o ter-
ceiro de nos entregar o cuidado das eícolas menores do
Collegjo de Coimbra, os ncíTos meílres de Sando Antaõ,
ondejâ avia eíludos, pêra dar alguma moílra de íeus dif-
cipulos diante del-Rey,cada-hum1evou feu difcipulo mui
bem inftruidoaopaço, &alli diante del-Rey, & maispef^
foasReais, &obom daCorte,íizeraóosdiícipuloshuma
reprezentaçaõ, & diíleraõ íeus verfos. Foi íingolar o a-
pluifo, hum dos eíludantes eraonoíío Sebaíliaõ Barra-

^
das, o qual fez o feupapel com talalma, quefoihumafuf-
peníaõ. Admirada a Rainha dona Catherina, diíleaofeu
JVÍeílre, apontando pêra o menino: Aefte açoutem-nohem,
que ha defer homem, Eiia o diíie, & o fuccelío veyo a con-
firmar o feu dito.

*

5 Foi fama confiante, que a Senhora da Efcada, que
he de muita devaçaõ no convento de Saõ Domingos de
Lisboa, lhe diíTcra; que entraííe na Companhia. A deva-
çaõ, que efte San^o Padre teve à May de Deos, tudo iflo,

& mais faz crivei. Tendo defafeis annos de idade foi ac-
Ceito na Companhia,& recebido na cafa de Saõ Roque aos
vinte, & fete de Setembro de mil quinhentos íincoenta,
& oito. Depois foi continuar feu Noviciado em Coim-
bra. . "

4 Moílrou fempre em feus coftumes, que tinha mais
de Anjo, quede homem, porque em todas as fuás acço-
ens íe naõ via mais quehumefpelho de virtude, & perfei-
ção. Nos eíludos, a que fe aplicou depois do Noviciado,
foi eminente. Enfmou letras humanas. No anno de mil
quinhentos íetenta,& hum mandando o Padre Provinci-
al enfmar em Évora a lingua Grega, fez delia Meílre o P.
Sebaíliaõ Barradas, que neíle tepo era Theologo.Toman-
do no dito anno o grão de Doutor o Sapientiífimo P. Lu-
ís de Molina, foi feu paranympho o P. Sebaíliaõ Barradas,
& defendeo as concIuíbens,que na tal folênidade fe coílu-
•mam. Depois, que eíle fabio Padre eníinou Philofophia,
como era taõ excellente no talento de prégar,o mandarão
lera fanaa Efcriptura. Eníinou eíla fcicncia divina no
Lollegio de Coimbra,& na Univeríidade de Évora por
muitos annos, onde tomou o graodeDoutorna Sanda
Theologia.

^ p^.
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fjf
5 Pêra louvor da excellencia do feu magiílerio temos

nos leiís doutiííímos livros ornais abonado teftím unho.Em todo o mundo foraõ fempre tidos em grandiíTima efti-
niaçaó, por ferem na matéria de que trataó taõ cheos de
piedade, & fanda erudição, que apenas fe pode dezejar
couía mais excellente.

6 Porem indo aos exemplos de fuás virtudes, referi-
rei com pouca mudança de palavras a narração, que dei-
las fez, o mui virtuofo, & douto P. Diogo Seco, que de-
pois, indo Bifpo pêra Ethiopia, falleceo no mar, como em
lua vida efcrevo.

7 Confirmou/Te muito a opinião, que avia, de que a
Senhora da Efcada o mandara entrar na Companhia, com
o que Iheacontecco com certo Irmaõ: eftava elle vacik
lantc na vocação, íentio ifto o P. Barradas, & querendo-
lhe moftrar o muito bem, que tinha na Companhia, &
quanto perdia com taõ defacertada refoluçaõ, lhe diífer
He efte bem tal, que Noffa Senhora me dife, que entraffe na
Companha. Acrecentando repetidas vezes com muito fer-
vor: Ellamodijfe, ellamefma.

S O confelho, que dava commumente aosIrmaõsJ
com quem filiava, era, que foíTem muito devotos de Nof-
fa Senhora, porque por fua intercelTaõ fe entrava, & per-
feverava na Religião. Elleo foi fempre em tanto grão, cj

quando fallava em fuás co ufas, parece tinha em fua alma
grandes affedos, & piedade, o que moftrava nas palavras,
meneos, & ainda nos olhos; porque todofe veftia de hum
novo, &entranhavel fervor, como muitos por vezes nel-
le notarão.

9 Naõ podia fofrer ver imagem, ou nome da Senho-
ra, íenaõ com muita decência: fe acazo achava femelhan-
tes imagens no corredor, ou aonde naõ eíli veífem, como
era rezaõ, as recolhia, & trazia no feu breviário com mui-
ta veneração, fendo a ífim, que por pobreza, naõ queria
nelIeoutras,queyxandoíè com as lagrimas nos olhos de
aver, quem com taõ pouco refpeito trataífe tais imagens.

10 Todos os dias lhe fazia coUoquios fuaviífimoSj'
alem de outras muitas devaçoens, que ordinariamente lhe

'

rezava com tanto aíFe£lo, que moftrava bem nas palavras^
& goílo exterior o grande refpeito , & devaçaó cordeal,
que na alma tinha à Virgem Senhora, por cujo refpeito
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dizia muitas \/ezes, o fofria Deos a elle, & a todos os mais

peccadores. Efta devaçaõ fe vê bem no que efcreve da Se-r

nhora no primeiro tomo de íuas obras, porque confeííaraõ

homens doutos, & fanclos, que na matéria rinhaõbom vo-

toj naõ faberem Autor, que com mais aíFeílo, fuavidade,

erudição , trataíTe a vida da Senhora. Muitos homens

eftrangeiros, & doutos efcreveraõ a Portugal, fendo elle

ainda vivo, encarecendo muito a erudição, & piedade, cõ

que fallava, & efcrevia da Senhora.

Naõ foi inferior a efta, adevaçaõ, que teve ao1

1

San£liflimo Sacramento. No Collegio de Coimbra foi ce-

lebre,o que lhe aconteceo fendo de pouca idade. Da gra-

de piedade, & amor, com que huma ves recebeo o Se-

nhor, fe enlevou tanto nelle, que desfalleceo com hum
accidente o corpo, ou por dizer, o que foi, com hum def-

mayo, dos que padecia a alma da efpofa fanfía. Foi cha-

mado à prelfao Doutor Thomas Rodrigues da Veyga lê-

te mui afamado de Medicina, que curava no Collegio, &
tomandolhe o pulfo, diíTe com muita graça aos Padres,

que eftavaõ prezentes, que daquelles accidentes tomara

çlle ter alguns, que o deixaíTem, que logo fararia, que a-

quella doença era de devaçaô.

• 12 Todos os dias ordinariamente dizia Miífa, ainda

quando eftava taõ fraco, que era neceirario,que os Irmaõs

o levaíTem, & trouxeíTem nos braços. Pêra ella fe apare-

lhava com duas, & três horas de oraçaõ, antes de fahir do

cubiculo, & com coUoquios de grande devaçaõ. Naó

faltou algum Religiofo, que nefte tempo o hia ouvir, pêra

fe afervorar. Com a mefma continuava ainda depois de

entrar na capella por algum efpaço de têpo, antes de fe re-

veftir. -

15 Na MiíTa gaftava de ordinário huma hora, & às

vezes fmco quartos, grande parte delles detendofe, antes

de comungar com o Senhor nas maõs em larga medira-

:çaô, & fervorofos coUoquios fempre com muitas lagri-

mas. Por vezes lhe aconteceo penetrarfe tanto ncíla de-

vaçaô, que parecia, perder totalmente o fentido de todas

as outras coufas, & nem de fi mefmo fe lembrava. Era ne-^

ceífario ao miniftro, que lhe ajudava, puxandolhe pella

alva, advertilo do lugar, & tempo, cm que eftava.

14 . -Quando recebia o Saníliííimo Sacramento tremia

no-
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notavelmente com todo o corpo, pello reípeito, & pieda-
de, com que tratava eíle divino myílerio, & o mefmo
queria, tiveíFem todos, os que ajudavaõ as MiíTasj o que
naõ sò eníinava com palavras, mas com exemplos, pord
quando por doença naÕ podia dizer MiíTa, & a ouvia, mo-
llrava tanto refpeito, & reverencia na poftura, & compo-
íiçaõ exte rior, que caufava devaçaõ a todos, os que o
viaõ.

1 5 Acabada a MiíTa, ficava fempre por bom efpaço de
tempo na capella, fazendo fahiro miniftroj que lhe ajuda-*,

ra, & nella com colloquios fuaviííimos dava graças a Deos
pella inílituiçaõ do SanéliíTimo Sacramento^ & pello fazer

aelle participante de taõ grande bem, começando por
eftas palavras: Pro auguftiffima^ ^flapendifjima tnenfa cor*

poris, érfanguinis tur. Repetindo cada huma deftas cou-
fas três vezes. Difcorria mais nefte tempo por todos os my-
llerios da Payxaõ de Chriílo Senhor NoíTojdandolhe gra-
ças por cada hum em particular com oraçoens,6c palavras
de grande afFe£lo, que pêra iíTo tinha: & ultimamente lhas
dava pella vocação à Religião, & perfeverança nella, &
por todas as mais mercês efpirituais, & temporais, que ti-

nha recebido; começando por eílas palavras, que por fe-
rem Tuas, he bem, que fiquem em memoria: Quia dedi/ii

7mhi hoc corpus cum membris fuisfanis, hanc animam ctimpo-

tentijs/íiisfams^ hanc infirmitatemin médio fanitatum^ hanc
fanitatemin médio infirmitatum.

16 As vezes fe enlevava tanto na confideraçaõ deíle
divino myílerio, que o acharão os Irraaõs algumas vezes
na capella com os braços cruzados fobre o peito, & roílo
abrazado, fem dar fé, de quem entrava,ou íahia. Em certa
occaíiaõ fe deyxouhum Irmaõ, que lhe ajudava à Miífa^
ficar acabada ella , donde o viíTe, fem fer viílo,& notou,
que levantandofe o fando velho do banquinho, em que
por fua fraqueza eílava aíTentado tendo o quarto do reco-
lhimento, fe poz em pé no meyo da capella, & começou a
fazer hum colloquio à PayxaÔ do Senhor com oS olhos fi-

tos em hum Crucifixo, que diante de fi tinha, dizendo
eílas formais palavras: Ah Senhor JESUS donde vos mere-
ceo ejlepeccador nefta Cruzy pêra ofalvardes. Depois de re-

petir muitas vezes eílas palavras, ficou como por efpaço
de dous credos elevado, ate que fe deyxou aíTim cahir po

kk z chaõo
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chaô. EntaÓ lhe acodio oirmaõ, que tudo notava, mas

por mais que lhe bolio, naõ deu fé delle, nem de fí, fenaõ

depois, que com alta vos o chamou por feu nome. Tanto

que deu fé, fentindofe,de o terem vifto, defpedio o Irmaõ,

& fe ficou na capella, a qual logo fechou por dentro.

1 7 Eíla devaçaó lhe durava por muito tempo. Algu-

mas vezes o chamavaõ pêra ameza huma hora, ou mais;

depois da Mifla, & advertia o IrmaÔ, que o fervia nella,

naõ dava o Padre fé, doque comia, nem do lugar, onde

eílava, continuando a pratica com Deos com tanto fer-

vor, que abria,& fechava os braços muitas vezes com a

força delle. Pêra fazer iílo mais conforme a fua humilda-

de, dizia ao Irmaõ, que lhe puzeíTe junto na meza, tudo o

que tinha, que lhe dar, & fe foíTe em bora; & aílim gaftava

em praticas com Deos, todo o tempo, que eílava na me-

za.

CAPITULO II.

DeJ^^ traio com Deos, efpirlto de mortificação^ & zelo

das almas.

'I A Medida da devaçaõ, que fica referida, era a dos
*^ mais exercicios efpirituais. Bem fe via, quanto

Deos nelles fe lhe comunicava, porque os fufpiros, & ja-

culatórias eraõ muitas, com a vos taõ alta, que o ouviaõ

todos no corredor. Huma ves fahio do cubículo no tem-

po, que conílumava, ter oração, & encontrando hum Ir-

maõ, lhe diíTe: Eftava agora meditando no Inferno^ tírve-

prezentoufeme taõ ao vivOy o que lâpajfava^ que me parece^

que morreria, fe fora por diante com a meditação, o* ajjim

me fahi pêra fora pera me divertir,

z Hum Irmaõ , cj o fervia , entrando no cubiculo , o

achou em pè cõ as maõs levantadas muito alto , & o Bre-

viário nellas , & o rofto muito abrazado , & tam enlevado

em Deos , q andou efpaço de tempo fallando algumas

coufas , atte q mudando a poftura, deu fé do Irmaõ , & fe

queyxou brandamente delle , dizendo : Irmaõ
,
porq naõ

hatefies a porta, ames de entrar.

3 Viafelhe eíle affedo, ^ tinha pêra com Deos, &
quan-
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quanto o trazia na alma, & defprezava as mais eoufaá"

em qualquer praticajcom quaifquer pdToas remattava,di:-

1

zendo: Afimfe acaba o mundo ^ ajfim acabamos todos :eílas>

palavras eraõ nelle taó frequentes, 4 poderíios dizer,

eraÕ claufula de tudo, quanto dizja. Em íuas prégaçoens

era celebre na fua boca aquella autoridade: Vanitasvani' :

tatiim^ éromnià vanitas'-, é" momentum^ mide pendet íeterni-

tas. Repetia muitas vezes nos fermoeS: eternidade-^ eterm-^

dade: & como tinha a voz mui clara , 8c penetrante fazia

grande cõmoçam; Perguntado, por^ repetia tantas vefes

:

eíla palavra, ^mvwWc^, refpondeoy ^(7r| me fm tremer^ :

<jr jer hom homem, ::.

:

.
. ;:.

.'

Af.
Emrezaroofficio divino foi fempre defotiífirtio

conílderandoas palavras com igual attençam ao vagar,

comq as pronunciava. Nos últimos tempos; ^ viveo, ga-

itava nelle fmco, & féis horas. Por^ temia, q lhe mandaíTê^

deyxar a reza, por íe attender a fua muita fraqueza, nota-

rão muitos nelle, q quando o vifitavaõ os Superio-

res, & Médicos, de induílria fe cfpertava , dizendo , (j ti-

nha forçasj & em prova diílo, dizendolhe huma ves oP*
Reytor, que jâ naõ poderia dar hum brado, o deu niui*

to alto, acrefcentando, que tinha ainda forças,que featre-

via a pregar, quanto mais a rezar o oíficio divino^

5 Foi alguns dias, quando rezava, perfeguido do fono

por cauía da fraqueza^ era de grande edificaçam, ver as

çouías, que inventava, pêra o defpedir de fi. Em dias de

grande frio o vio hum Irmaó com a janella aberra , & em
corpo, &defabotoado, como poderia eftar na rnaior cal-

ma de Agoílo} & perguntandolhe, porque fe tratava; da-r

quella forte, refpondeo: Irmaõ^ eftou affim, pêra com ofrio

7ne livrar dofono. Outro dia o achou com íigoa junto de

fi refando, na qual por ; muitas vefes metia a maõ^ & mo-
lhava os olhos, & fontes pêra o rnefmo eíFèito. Difendo-,

lhe, fc naõ trataíTe tam mal, pois naõ tinha obrigação de

rezar
,
por eílar doente, que aíTim o diziaõ os Padres Le-

trados , a quem devia dar credito: refpondeo: élles dtfen»

iílo, porque cuidaõ que eu eftau fraco
,
porem eu tenho

ainda por graça de Deos tantas, forças, c^ue pQÍTo prépr^

& trabalhar. •
'^-1 '^^ ^^rx-':h n'f]nv ?m-Ú'.:í::\ v^-' ^bnsi^nvq

6 Querèndolhe o Medico perfuadir, puena5 refíiíTe,'

porque tinha doença, que o efe ufava,,, refpondeo rindòfe*

*
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jâqueeu poíTo fallar com os homens, & voíTa mercê me
naõ manda, que naõ falle com elles; que naõ poíla fallar

com Deos me naõ mande tal coufa. Trabalhava por per-
fuadiratodos, que tinha ainda difpoíiçaõ, & forças, pêra
fuftentar o trabalho de tam comprida rèfa, como fafia,cora
tanta devaçaõ, & reverencia exterior, que a cauíava, aos
queoouviaõ. Alguns lhe entrarão no cubículo, quando
rezava, sò pello ouvir, & fepunhaõ a revolver hvros diíli-

muladamente, fem elle o advertir. NaÕ sò gaílava em fe-
raelhantes exercícios muito tempo, pois era nos últimos
anos cada dia perto de doze horas, mas ainda o melhor te-
po, qual heo damanhãa, gaftava em oraçaõ, MiíFa, & re-
za;& o eftudo era depois de comer, aíTim ao jantar, como
ànoyte.

7 VioíTe bem nelle, guam verdadeiro he, o que dizia
noíTo Padre San£lo Ignacio, que aonde avia muita oraçaõ,
avia muita mortificação, porque neíla foi hum raro exem-
plo atodos, os que o conhecerão, & tratarão: fe bem pro-
curava íempre com alguma diíTimulaçaõ encobrir as mor-
tificaçoens, que fazia. Eítando no Collegio de Sando
Antaõ occupado na imprença do íegundo tomo das fuás
obras, notou hum Irmaõ, que pouzava junto ao feu cubí-
culo, que todas as noytes, que alli eíleve, tomava difcipli-

na, & atte a huma da nõyte ficava em oraçaõ, & depois
de dada ella, tomava outra disciplina, & continuava ate as
duas com colloquios, & jaculatórias, que fazia muito alto,
no fim das quais tomava a terceira difciplina.

• 8 Eftandofe difciplinando huma noyte, fe lhe ouvi-
rão eftas palavras: Barradas pregas? Pois has de pregar
dejlamamira\ E dizendo ifto fe açoutava com mais for-
ça, & tornava a repetir, Afim has depregar^ E continua-
va ferindofe com mais rigor: Quanto parece, pêra ven-
cer algum penfamento, que tivera de vaidade, por lhe di-
zerem, que pregava bem.

9 Em certa occafiaÕ vindo de pregar de longe, achou
no cubículo a cama mais bem preparada, & concertada,
doqueelleacoílumavater. Foife acerca, trouxe muitas
ortigas, que meteo dentro,& fe meteo a fi entre ellas.Deíla
penitencia ufou muitas vefes depois de ter pregado.
' 10 Nò refeitório o viò o Irmaõ refeitoreiro debayxo
dafuaraeza, dando com a cabeça naspedras, de que faõ

fci-
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feitas as do Collegio de Coimbra, onde iílo era, dizendo:

Barradas na mula querias tu vir^ ér cojjigualdrapa? Fora
o cazo, que naquelle dia tinha pregado no morteiro de
Sanita Clara, cujas ruínas fe vem ainda hoje naõ longe da*

ponte do Mondego, aííiftioà pregação o Reytor da Uni-

verfidade; & compadecido do trabalho, que o fan6lo ve-

lho teria em andar depois da pregação taõ côprida difta-

cia a pè,& por ladeiras, lhe ofFereceo a fua mula. Ainda ^
o Padre por nenhum modo quis aceitar, tomou daqui oc-

cafiaõ, pêra fe mortificar, & confundir pella forma fobre-

dita.

Em quanto teve alguma força , pêra fe íervir,1

1

nunca confentio, que alguém lhe fizeílè a cama , ou outra
coufa femelhante, dizendo, que ninguém vinha a Religião,'

pêra fcr fervido, fenaõ pêra fervir. Qucrendolhe no ve-

ram hum Irmaõ alimpar a barra,em que dormia, portei

grande multidão de bichos, o tirava diíío, dizendolhe;

deyxayos eílar, naõ fazeis mais, que efpertalos, pêra mô
darem, peyor vida: eu me entendo com elles; todos fomos
bichos.

De quanto lhe davaõ pêra comer, fempre efco*12

Ihia o peyor, & o maisdeyxava. Muitas vezes advirtiraõ,

que ou tomava o comer taõ quente, que efcaldava, ou 4.

o tomava muito frio, occupandofe em colloquios, & boas

confideraçoens, em quanto o prato fe esfriava de todo,

pêra aífim mortificar o gofto. Selhe davaó alguma coufa,

que pareceífe extraordinária, logo a afaftava, dizendo,que

naõgoftava daqúillo.

1 5 Deíle efpirito de penitencia, & dezejo de quebrar

em tudo a própria vontade, nacia odefprezar os como-
dos, & bom tratarriento, que nos Collegios podia ter, de-

zejando empregar fua vida nasmiífoens, peregrinando de

huns, em outros lugares, enfmando a doutrina, & prega-

do. Nos últimos annos de fua vida diife: que quando era

moço, fe cuidara, que avia de acabar a vida em Portugal,

abafara de puro fen timento. Das miíToens ultramarinas

viveo fempre taõ afeiçoado, que quando delle fe defpedi^

aõ, os que hiaõ pêra ellas, moílrava a fanSa inveja, que

lhes tinha.

1 4 Com fer taõ occupado,em vindocartas das MiíTo*

ens, as lia todas,& naõ fe fartava de perguntar,^ inqui-

rir

I
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rir os ferviços, que nellas fe faziaõ a Deos. Dezejava
muitoandarpellas terras do Reynoapé,&comhuns al-
forges às coftas, nifto fallavacom tal fervor, que o rofto
lhe chamejava em fe metendo nefta matéria. A outros Pa-
dres de muitos annos de Religião dizia em praticas parti-
culares: Vadres^ quefazemos^ forque naõ andamos pregan-
do^ porque me detém aqui.dem-me Ikença^^que toda a vidada-
fiarei em mtffoens.

^

.15 Dizeiídolhehum Padre de autoridade: VolTa Re-
verencia, como largaria feus livros, & a honra, que os fe-
gue. Refpondeo: Eu Padre falio verdade,dem-me licença^
peira osmeter mfogOyque logo ofareifem repugnância: Dey-
^ême converter almas. Poucos mezes antes de morrer fez
Jjuma pratica deíla matéria com tanto efpirito, & zelo, q
igualmente edificou atodos, & os moveo a taõ elevado
miniíterio.

^

:
1 6 Jâ, que naõ podia alcançar eftas MilToens, pedia

por vezes aos Padres Reytores, o mandaífem pregar à Ci-
dade, ou ao menos em cafa praticar, pêra que naõ comef-
fe de todo o paõ ociofo, que tal nome punha elle à grande
©ccupaçaõ, & trabalho, que tinha em fuás compofiçoens,
^élle tanto mais por naõ ter, nem querer, quem nellas o a-
judaíTe em alguma cqufa.

. CAPITULO III.

Continuafe o zelo do bem das almasy & defua rara •

'"
' pobreza.

I VT Aô parou sò nos dezejos eftefeuzelo. Foi de
'^ -^^ notável ferviço de Deos huma miíTaõ, que fez a

pè com hum alforge às coftas pella Província daBeyra
quinze, ou dezaííeis annos antes defua morte. Aílim dif-
çorrendo vivia sô de efmolas, aomodo,queofizeraõ em
Itália os noíTos primeiros Padres. Os povos lhe naõ fabi-
aõ outro nome fenaõ o de Apoftolo.
- ? Succederaõlhe coufas mui notáveis. Huma peíToa
avia annos, que eftava em graves peccados, compadecen-
dofe Deos de fua miferia, ouvio de noyte, que Ihediziaô:
Tal dia vira aqui ter hum fando, confeífate com elle, &

íaze,
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ftze, o que te diíTer pêra remédio de rua confciencia. No
dia, que a vos lhe dizia, entrou naquelle lugar o Padre Se-
baftiaõ Barradas, com elle fe confeirou, & compôs as cou-
las de fua confciencia. :!rvj'.

j Trabalhando por fazer humas amizades entre do-
us homens, hum delles fe moílrou rebelde à vos de Deos
& nunca fe quis dobrar. Enraõ o Padre lhe diíTe publicai
mente na rua, que ainda lhe avia de pezar, naõ querer to-
mar o concelho, que lhe dava, Naõ tardou o caíligo do
Ceo, porqueo homem em breve tempo morreo, &a fua
caza fe deílroio totalmente^ & toda a gente o teve por ca-
íligo de naõ obedecer h vos do Padre. . > ,orT ^"

, 4 Viverão fempre na fua memoria tantas faudades da
afpereza, com que fezeíla millaõ, que muitas vezes fufpi^
rava por cila, & dizia, que fe o deixaíTem os SuperioresJ
folgaria de nunca a deixar, fenaõ por alguns dias, em que
fe recolheíTe a exercicios. Nem fe lhe acabarão eíhs fau*
dades fe naõ com a vida.

5 Eftando pêra morrer, dizendolhe hum noíTo Reli-*
giofo, que tinha os pés inchados; refpondeo com grande
lentimento: Irmaõ, je eu andara em mtjfaõ ape com hum
hordaõnamaÕ, ((^com hum alforge as cojias, como era bem^
que eu andafe , naõ eflivera affim. Finalmente naõ avia
coufa, em que fenaõ viíTe claramente, que em tudo buf-
cava occafioens, de fe mortificar.

6 O amor, que teve à pobreza Religiofa he fobre to-
dos os encarecimentos. Todos os feus efcrupulos eraò
neíla matéria, & os tinha grandes de viver da renda dos
Collegios, por fer profeílo da Companhia,& a penas o po-
dia neíla matéria foccegar o Padre Soares:naõ lhe parecia;
que sò pella occupaçaõ de ler, & compor os feus livros^
devia íer fuftentado daquellas rendas; poriílo pedia, o dei-
xaíTem pregar, & fazer os outros minifterios da Compa^
nhia. Depois de NoíTo Senhor o levar pêra íi, fe acharão
em íeus efcritos vivos fniais do efpirito de pobreza, que
Deos lhe dera; porque tinha cartapacios inteiros feitos de
coftas de cartas, & conclufoens, & neílas naõ deixava lu-
gar algum íem letra. .h

7 Pêra fe lhe dar alguma coufa do feu vefticlo de no4
vo, era neceiTario meterlha de noyte, eílando dormindo,
tirandolhe a que trazia. Nem eíla traça fuccedia ordina-

LI riamente
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riamente com elle, porque advertindo huma ves,& acor-

dando, fe foi a pos o Irmaõ com muito agaílamento,d zê-

do: Irmaõ, naÕ me tome, o que mais eílimo:& reíponden-

doo Irmaõ: que era ordem do Superior: fem mais dilação

ÍQÍQi ao íeu cubiculo, pedindo, que lhe deyxaíTe fuás ri-

quezas:& ao Irmaõ dlífeife o naó queria enfadar,naõ ufaf-

fe mais daquellas invençoens.
j-r

8 Semelhante fucceíTo, ainda, que de maior edifica-

ção, teve outro furto, que lhe fez o Irmaõ Roupeiro de

hum juba^õ, o qual era tal, que julgou, naõ poderia fervir

pêra outra coufa, fenaõ pêra com elle fe varrer o forno.

Tanto, que o Padre achou o furto; naõ fe pode dizer o

fentimehto, que teve, por lhe tomarem, como elle dizia,

o íeu thefouro. Derramando muitas lagrimas, fe foi ter cõ

o Irmaõ Roupeiro, donde fofpeitou lhe viera o dano, pe-

diolheporamordeDeos, lho reftituiíle, querendo pro-

varlhecom rezoens, que lhe fervia mais, que o novo. En-

tão lhe diíTe o Irmaõ, pêra totalmente o defenganar, que

naõ podia jâ fazer, o que lhe pedia, porque como elle era

tal, o dera pêra fervir de varrer o forno. Naõ quis ouvir

mais, caloufe, foi logo ao forno, diíTimuladamente buícou

p feu andrajo, & o achou atado em hum pao, & por ven-

tura tinha ja tido algum exercicio do officio, pêra que o

deraõ. Tirandoo, o levou pêra o cubículo, & o tornou a

veftir, chorando muitas lagrimas de confolaçaó, por ter a-

chadoo íeu Thefouro.

9 Outra ves lhe tomarão huma peça do veílido com

tantos remendos, & todos taõ velhos, que muitos, que

a viraõ, fe naõ fabiaõ determinar, de qual daquelles pa-

jios foíTe feita a peça. Em íua morte lhe acharão huns ócu-

los, de que ufou trinta, & oito annos, fem lhe renovar a

encadernação. Praticando nefla matéria na capella do

CoUegio de Coimbra, diíTe, que avia oito annos, que tra-

zia aquelles fapatos, & que lhe vinha vamgloria diílo.

I o Naõ eraõ mais novas as meyas, que calçava, por-

que eraõ rotas por todas as partes, & em poucas tinhaõ

alguns fios juntos; perguntandolhe hum Padre, que lhe

deu fé delias, como fofria, andar alTim: refpondeo, que o

fazia, porque andava mais frefco no veraõ:mas naõ fe me-

lhorou nellas no inverno, porque as que lhe acharaõ,quã-

doNoífo^ Senhor o levou, parece, que da continuação de

eílar



Em o 'Noviciado de Lisboa Liv. z . Cap. ^

.

26^
cftar de joelhos eraõ todas moidas por diante, & femelhã-
tes, às que o Padre lhe tinha vifto. Muitos, que as viraõ,

naó podiaõ conter as lagrimas coníiderando a extrema
pobreza, com que fe tratava. O mefmo extremo fevia em
todas as coufas, de que uíava. Algumas eraõ tais, que af-

firmaraõ alguns, que as viraõ, as naõ tinhaõ vifto feme-
Ihantes, nem taõ pobres, rotas, & remendadas a pobre al-

gum, dos que andaõ pellas portas pedindo efmola.

1

1

Naõ parecia ifto muito, porque elle tinha por pÕ*
to de honra Religiofa, naõ lhe fazer alguém ventagem nc~
íla matéria. Bebiaavia muito tempo por hum púcaro, &
querendolhe dar outro novo, eftranhandolhe o Irmaõ, ^
lho dava, naõ o querer elle aceitar. Refpondeo: Irmaõ
ainda naÓ fou taÕ pobre, como Job, porque eu tenho huni
púcaro , ainda que velho, inteiro, & elle sò hum pedaço
de huma telha, com que alimpava a fua lepra.

1 2 Saõ muitos os exemplos íemelhantes,que nos dei-

xou em matéria de pobreza Religiofa. Huma ves o viraÕ
«ftar chorando muitas lagrimas, por ouvir, que no trajo

dos noííosfe hia metendo, naõ fei que coufa de bem pou-
ca importância, & ainda, que por mais pobreza muitos ti-

nhaõ a quelle uío, naõ dizia nefta matéria com o feu efpi-:

rito, dizendo: Padres meus, afanaa pobreza he o nojfò mu^
ro, ércúm eflascoufaSy em que parece^ que naõ vai nada^ fe
contramina, Chrifto Deos, ^ Senhor Nojfo naÕ bufcou m
jnundo fenaõ opeyory <^ mais pobre def/e, ^nos temos obri-

gação de o imitar
,
poisfomos dajua Companhia.

15 Defcobriofeeíleíandloefpirito da pobreza tanto
mais em feu comer, quanto elle como velho, & taõ cheo
de infirmidades tinha neceííidade de menos rigor, & aper-
to nefta matéria: porem era tal, o que neíla íempre ufoii

xonfigo, que contava o PadreJoaõ Alvres Vizitador, que
foi nefta Provincia, que indo ao Collegio de Coimbra, &
dandolhe conta o Padre Sebaftiaõ Barradas, lhe pedira

com grandiííima inftancia, Ihequizefíe dar huma grande
confolaçaõ, qual feria pêra elle, ordenar, & darlhe licen-

ça, que pois elle era pobre, & comia depois da fegunda

meza, lhe deíTem pêra comer os pedaços de carneiro, que
fobejavaõ aos Padres, pois ifto lhe bailava pêra fua infir»

niidade.

14 Naõ alcançando, como dezejava, comer dos

U z ío:
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fobejos dos outros, aproveitava de tal maneira os íeus,

queo paõ, quehuma veslhevinhaà meza o avia de aca-

bar, íiizendo, que lhe puzeííem fempre os pedaços, por
mais duros,& pequenos, quefoííem: eíla ordem guardava
ainda nas outras coufasi ate huma maçaã, que deixava
^partida, pedia no outro comer, pêra a acabar, & fe lha naõ
davaõ, naõ tocava outra.

1

5

Hum dia vendo, que lhe naÕ guardavaõ huns bo-
cados de galinha, que mandara guardar de hum comer pê-
ra outro, antes os miíluravaõ com os fobejos de outros en-

fermos pêra os pobres, elle por fua maó os foi tirar, & le-

var pêra o cubiculo em hum papel, & sò com ellesfe con-
tentou ao outro dia, dizendo: Se hum pobre ifto tivera^ q
fefta lhe avia de fazerl

16 No cubiculo, depois de fer lente, naõ tinha our-

tros livros mais, que â Bíblia, & concordâncias, indo eílu-

dar a livraria commua,aírim nos difcomodos do inverno,

como de veraõj tudo fazia por amor da fanfía pobreza.

Dizia o Padre Soares Granatenfe, que era milagre, ter o
Padre Barradas efcrito obras taõ doutas, & eruditas com
tanta falta de livros.

CAPITULO IV.

- De fua profunda humildade*

'I ^J í^"íiuíi^íi<ieftas virtudes taõ elevadas podia eílàr
•^^ fem húa profunda humildade. Defta virtude lhe

naceo, naõ confentir o fizeflem fuperior,& niílo poz tan-

ta força, que entendendofe, fe Ihedava pena grave, em tal

coufa o naõ quizeraõ occupar. Sendo taõ grande fervo de
Deos, elle fe tinha por grande peccador, & por vezes di-

zia, que era dos maiores, que no mundo avia. Quando
eílava pêra morrer o Sando Padrejorge Rijo, fe foi o Pa-
dre febaftiaõ Barradas defpedir delle, & diante de muitos
Padres lhe pedio a fua bençaõ, & ja, que hia pêra o Ceo,
& o deyxava, pediíTe a Deos, o fizeííe bom homem, por-
que era grande peccador. O que mais fufpenfaõ caufou
em todos, he, que lendo o Padre Barradas jâ de fetenta an-
nos, rogou ao venerável Padre Rijo,que la diante de Deos

lhe
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lhe pediííb ao Senhor, que lhe deíTe perfeverança na Cõ-
panhia. Aííím o deixou efcritoo Padre Nuno da Cunha
no inanufcrito, que fez da vida do venerável Padre Diogo
Monteiro, dizendo, que o efcrevia alli, porque nenhuma
das vidas, que andavaõ efcritas do Padre Sebaftiaô Barra-

das, trazia eíla petição; aqual contem muita doutrina, co-

mo fe deixa per fi ver.

z Naõ fofria, que alguém o trataíTe com moílras de
refpeito, fendo aíTim, que elle a todos o tinha muito gran-

de; nem também fofria, que lhe louvaíTem as prégaçoens>

ou livros; & a hum Padre, quehuma veslhe diíTe, que em
todas as partes eraô muito aceitos, & eílimados, refpon-

deo como coílumava muitas vezes: Sou hum ignorante^

que naõfeinadãy nem nuncafiscoufaboa^ naõ me digaVojfd
Reverencia iffo.

^ Vinhaõ ao Collegio de Coimbra muitos homens
aílim naturais do Reyno, co-mo eftrangeiros, pêra o vere,

& conhecerem de vilta, como o conheciaõ por fama.Pera

fatisfazer a eílefeu dezejo, era neceírario,que alguém ufaf-

fe com elle de arte, & o tiraíTe do cubiculo enganado, por-

que fugia de encontrar, com quem lhe fazia alguma hon-
ra, particularmeme com feculares, com os quais nenhum
modo tinha de conhecimento, tendoo todos muito dei-

le.

4 Huma ves em Évora o chamou o porteiro, perít

fallar comhumhomem, queo chamava; refpondeolhe a
Padre, veja Irmaõ , naõ fe engane, porque eu ha nove
annos, que naõ fui chamado a fallar na portaria.

5 Ja muito velho, & cortado praticava frequenteme-

te na capella aos noíTos Religiofos, dizendo o fazia, poi*

naõ comer o paõ ociofo, como fazem os zangãos. Dizia

muitas vezes, que a fua pena, comque efcrevia, era o feu

facho, com que fazia por comer o feu bocado de paõ no
fuor do íeu rofto nos Collegios, que naõ eraõ dotados pe^^

ra os profeííbs de quatro votos.

6 Quando fallava em íuas coufas, era com termos de
humildade; foraõ mui celebres, &fabidos na Univerfida-

de de Coimbra, os que ufou diante do Reytor delia Don»
Joaó Coutinho, que o refpeitava como a grande fanfto*

Pediolhe,quizeíre fazer hum fermaõ na capella da Univer-

íidade, porque osDoutores,& eftudantes eftimariaõ mui-

-J í; oi to
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to ouvilo: ao que elle refpondeo com eftas formais pala-

vras, que fe podem relatar por ferem raõ eílimadas, dos
que as ouvirão, & fouberaõ delias, &fe edificarão de ou-
vir a humildade, & defprezo, com que faliava áeínSejíhor

( diíTe ) aquí eftâ efle burro ( apontado pêra íi ) <(sr aUhquem
o manda ( porque eílava prezente o P. Reytor) mande
elle^ que eupagarei como puder^ ate naõ poder mais.

íili/ Eftas palavras diíTe com tanto fervor deefpirito, q
fez vir as lagrimas a alguns noíTos, que fe acharão com el^

le nefte tempo; com tanta edificaffaõ do Reytor da Uni-
verfidade, que dizia, que nunca ouvira melhor prégacaõ
ao Padre Barradas. Depois contava aos Doutores, ^^^fi-

dalgos, com quem fallava, eílas palavras, encarecendo a
humildade do Padre, que bem explicava em huma pala-

vra taõ raíleira as alturas deíla virtude, a que tinha che-
gadofíod .

^: ,

/";
\qu ou .

.

8 Oslivrosdaconcordia taõ admiráveis, como todos
veneraõ, os efcreveo por obediência, & fendo jâ de fmco-
entaannos. Ao principio refiftio por fua humildade, di-

zendo, que o deixaííem pregar, & converter almas, pore
Goníiderando,que com os livros podia aproveitar aos pre-
zente s, & vindouros^ fe deyxou ir com a vontade da fan-
£la obediência. He fama, que dilferaife todos eftes meus
livros tiveraõ por fruto sò a converfaõ de huma alma, que
ditofo feria eu, & o meu trabalho. Bem fe vé dos difcur-

fos morais, & taõ divinos, de queeftaõ cheasas fuás o-
bras, que o cuidado do Autor sòfe encaminhava a fer de
proveito às almas, & naõ â honra própria, ainda que efía

como fombra, que fegue aquém a foge, íeguio muito aeíle
lanflovaraõubiiOiii. "

aqjij

9^1 Hum íacerdote grave íecular contou aos noílbs, ef-

pantadp deíla humildade, que chegando huma ves à porta
do cubículo do Padre., quando eft^va rezando, o vira por
vezes parar,& dizer entre li: Oh grande peccador,pecca-
dor, que fazes. Dizia muitas vezes,que era peccador inu-
til,& que nunca foubera,que coufa era íervir a Dèos.Eftas
eraõ fuás praticas. Caufava notável edificação, & admira-
ção ver, que nunca fazia pratica, nem pregação, em que
naõ tocafle nas honras, & enfinaíTe a pizar, & defprezar as
dignidades, fallando neílas coufas com hum modo, que
moítrava, que naturalmente as aborrecia.

ío De-
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10 Depois de receber o Sacramenta daunçaõ, lhe

pcdio o Padre Reytor, diíleíTealgama coufa, pêra, confò-i-

laçaõ do Collegio, que alli eftava todo junto: tendo antes

a língua taõ groíTa, & a vos taô fraca, que nada diziã^ que
felhe pudeííe entender, veítindofe de hum novo efpiritò,

& fervor, a levantou, & entoada como, que pregava ema'
melhor difpofiçaõ, diíTe: Himllmntnifuh potenú manit

.

Dei, ut vos exaltei hl tempore vifitationisi naõha outro con^

felho^fejamos todos muito hmnitdes^ imitando a Chrifto Nojp)

Deos,^ Senhor, o qualem toda ávidafoi Meflre dahumil-

dade, isr quando morreo, Inclinato capite emijit fpiriium. Di-
zendo iílo inclinou a cabeça fobre o braço efquerdo, a-

bayxandoa muito, pêra o imitar naquella poftura, ficando

fubitamente com a vos taõ fraca, que nlifíca mais diíTe pa-

lavra, que fe lhe pudeíTe entender.

11 Notarão alguns, que aífim como na poftura hu*

milde, em quemorreo, imitou a Chrifto, aííim quis o Se"-*

nhor levar fua bemdita alma pêra o Ceo na fomana, em ^
a Igreja celebra fua Payxaõ, na mefma hora, em que efpi-'

rou na Cruz, que foi às três depois do meyo dia.

12 Foio Padre Sebaftiaõ Barradas hum dos grandes

talentos, pêra pregar, que ouve na Companhia, o zelo, &
fervor, com que fazia taõ faníto minifterio lhe grangeou

em Coimbra o nome de Saõ Paulo, a efficacia do feu efpi-

rito fe via bem no fruto, que fazia; de fuás prégaçoens re-

colhiaõ os ou vintes notáveis defenganos. Na quarefma de

mil quinhentos noventa, & dous foraõ tantos, os que hiaõ

pedir Religioens, que diíTe o Guardião dos Religiòfos da

Piedade, ou Capuchos de SaÕ Francifco, que nefte Rey-
no íaõ conhecidos pello nome de Frades de Sando Antó-
nio, que ou 03 Padres naõ mandaííèm pregar ao Padre

Barradas, ou recebeíTem na fua Religião, os que Deos por

feu meyo tocava, pêra deixarem o mundo, porque ellesí

naõ podiaõ recolher nem ametade, dos que hiaõ pedir o

feu habito, entrando neftes alguns opofitores de granda

nome, & efperanças.

I ^ Em Lisboa pregando na Igreja de Saõ Roque da

vaidade da vida penetrou a hum mancebo, que a cazo en-

trou na Igreja, naõ pêra ouvir a pregação, que jâ eftava

no fim, mas pêra ouvir MiíTa, pella naõ achar em outra

partej & taõ fora, do que lhe fuccedeo, que toda a noyte

an-



antes gâflara rondando armado pellasruàs. Eíle,'mudado
feacoraçaõ,logo dalli fe foi pedir a Religião dos Capuchi-
nhosda Arrábida eom tanto abalo, que dizendolhe, troin
xeíTe burel pêra o Habito, o foi comprar á rua nova,& o le-
vou publicamente, com efpanto dos que o viraõ, porque
era conhecido por esforçado, & grande cortezaõ.

i i> . . i o
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•

De outras virtudes âefle fervo de Deos, o*grande apí-
níaõ, que delle avia.

-^

^ N ^^^^^^^õ exemplos, com que DeoS quis mo-
^ ^ ítrar do Ceo, quanto lhe agradava o zelo deite

leu fervo. Em hum lugar da Beira achou, andando em
Miílaõ, huma molher, que por nenhum cafo queria perdo-
ar certa injuria, que lhe tinhaõ feito, ainda que íe tinhaõ
tomado muitos meyos pêra a abrandar. Ajuntou o San-
£lo Pregador todos os moradores daquelle lugar, & entre
elles veyo efla niolher, & os que a tinhaõ agravada, tra-
toulhe, de quam grande ferviço fazia a Deos, quem per-
doava as injurias; como Deos caftigava, a quem as naõ
queria perdoar. Porem nenhumas palavras a puderaõ ti-
rar de taõ pertinás ódio. Eifque no fim do fermaõ defceo
hum rayo do Ceo, que cahindo no meyo dos ouvintes, a
nenhum fez mal, lançandoos atodos por terra. A efte Vi-
nal, com que Deos aprovava, o que o Pregador tinha dit-
to, acordou a pobre molher chea de aflombro, como o
eííavaõ todos, perdoou a injuria, & com muitas lagrimas
deu fatisfaçaõ da fua dureza, & pertinácia.

^ 2 Em fuás prégaçoens tratava fempre do defprezo do
mundo, da brevidade da vida, eternidade de penas, &
gloria, que nos efperava,fegundo foíTem os merecimentos.
Eílas eraõ as matérias, com que mais fe detinha, & com
que penetrava os coraçoens dos ouvintes; dos quais algus
diireraõ, tinhaõ medo do Padre, naÕ sò pella força, que
lhes fazia pregando, mas porque fe lhes reprezentava do
leu zelo, que na outra vida os acufaria, por naõ fizerem, o
que neíta lhes enfínava.

3 Ouve hum de boa caHdade, & autoridade, que

dcf-

i
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defpcdindofe de hum amigo, que hia à pregação jlhe diíTe,

que ficava, porque íenaõ atrevia a ouvir ao Padre Barra-

das, pornaõ poder acabar configo, deyxar a vaidade do
mundo, & em quanto iílo naõ fazia, ouvir a pregação de
tal fando, era,darenlhe tratos. Muitos doutores diíTeraõj

que lhes penetrava, & rendia os coraçoens, porque repre-

fentava cm fua viíla o defprezo do mundo, & o preço da
virtude, de que lhes pregava, & que tanto montava pêra
iílo velo no púlpito, como ouvillo.

4 O anno antes de morrer, pedindo alguns lentes, ^
o mandaíTem pregar à capella da Univerfidade. Refpon*
deo o fuperior, que o Padre era mui velho^ &. eílava. mui
fraco. A ifto difleraõ^ Padre, naõ queremos mais, que velo
no púlpito, naõ diga palavra nenhuma, que mais nos ren-

de a fua viíla, que muitos pregadores, pòr melhores, que
fejaõ. Eíle mefmo efpirito, diziaõ os homens íabios,achat

.

nos feus livros, & que bailava a liçaõ delles, pêra ver a ef-

íícacia, que Deos tinha poíloneíle feu íervo, pêra enca-
minhar as almas a feu ferviço, caufando nellas grande eíli-

maçaõ da virtude, defprezo do mundo, & dos vicios.

5 Era grandiíTima a opinião, que fe tinha de fua fanéli--

dade. Hum dia depois de fua morte diííèem publico hu
dos mais graves, & doutos lentes da Univerfidade, que
bailava a opinião de fua virtude, pêra o canonizarem, &
que no mefmo dia, em que morreo lhe fizera a Igreja eíla

honra, fe fora nos tempos, em que naõ avia neíla matéria
as diligencias, que hoje ha. Todos ahumavozaílim em
vida, como depois da morte ocharaavaõfanflo, & como
tal o veneravaõ. . j

6 O SapientiíTimo, & fandiííimo Padre Doutor Fra-
cifco Soares Granateníe, lhe naõ fabia outro nome, fe naõ
o de velho ian6lo: goílava muito de fallar com elle das
coufas do Ceo; & nos últimos annosda vida do Padre
Barradas, fentia muito a falta, que o fan£lo velho tinha no
ouvir, por naõ poder fallar com elle, como dezejava, &
conferir as fuás duvidas, & queíloens. Admirava o gran-

de theíouro de virtude, & fibedoria, que Deos puzera ne-

íle venerável Padre.

7 A ultima vez, que pregou dia de NoíTa Senhora
das Neves, o rodeou ííihindofe do palpito, grande multi-

dão de homens, & cada hum procurava chegar a elle, &
Mm bei-

1

1
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beijarlheoveflido, &íobre-pellis, que ainda tinhajchamã-
dolhe fan£to, & bemaventurado. Naõ foi pequeno o tra-

balhoi que lhe deraõ por fua grande humildade, & mode-
;
ílkr fem poder dizer palavra lhes fogia defviando, & en-
colhendo as roupas, quanto podia.

8 O mefmo lhe aconteceo pregando do Sanfliííimo

Sacramento no jubileu das quarenta horas em Coimbra,
foraõ tantos os eftudantes, que entrarão a poselle, que fe

encheo o corredor , & acodindo hum Padre
, pêra ter

maõ nelles, lhe difleraô: deyxenosver efte faniElo, qucnaó
queremos outra coufa; & aíTim perfiftiraõ, atte que fe re-
colheo no cubiculo.

^ 9 Com efta mefma tenção hiaõ alguns fidalgos,& gê-
te principal da Univeríidade ao Collegio, perguntando
aos noíTos, com quem tratavaõ, fe poderiaõ ver ao fanflo
Padre Barradas, quenaõ queriaõ mais, que velo, pêra fua
confolaçaô . Sendo ainda vivo,procuravaõ aver fuás cou-
fas, &as veneravaõ, como relíquias de fan£lo. Ouve Pa-
dres no Collegio de Coimbra, a quem tomarão muitos
por meyo, pêra as averem, & ao Irmaõ, que o barbeava^
pedirão alguns, lhe deíTe de feus cabellos, como por ve-
zes fez.

10 Ao Padre Diogo Seco, que lhe efcreveo eíla vida
fez a mefma inítancia hum Ecclefíaftico grave, dizendo
tinha tanta fé em qualquer coufa fua, como fe foííe de hum
fanclo canonizado. Hum Prelado deite Reyno de grande
virtude, perguntando, fe era vivo o Padre Barradas, diílè

a bum noíTo, o tinha por grande fando, & que efta opini-
ão lhe durava, de quando era eftudante, & que ja naquel-
le tempojfendo o Padre de poucos annos de Religião, hia
muitas vezes à porta da fua clalTe, pêra o ver, porque fen-
tianiíTo particular confolaçaõ. Finalmente faõ tantos os
exemplos femelhantes a eftes da opinião,que de fua virtu-
de, & fan£lidade tinhaõ os fcculares, que delles fe vc bem,
quam aceito era a Deos; pois naõ he dccrer,permitta nun-
ca huma opinião taõ comua em todos nefta matéria, íe
naõ fendo muito verdadeira, como era, a que delle ti-

nhaõ.

11 Bem fe vio em fua morte, «Sc íepultura efta opini-
ão. Comungou dous dias antes per modum viatici com
tanta de vaçaõ, ainda que fem dizer palavra, que nenhum
'

dos
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dosprezentes podia ter as lagrimas; & mandou vir pêra
cftea6to huma íobre-pellis, & eílola, porefcrupulo de hu
cânon, que aíTim manda commungar os facerdotes , ainda

que pcllo ufonaõ eíleja em praxe.

12 O mcfmo dia, que morreo, & pouco antes pedio a

unção, &arecebeo com tanta devaçaõ, que a fazia nos
prezentes. Tanto, que deu fua alma a Deos, naÕ fe pode
crerosaíFe6tos de piedade, & moílrasdefentimento, que
ouve em os noíTos, todos bem merecidos, porque alfim o
amavaõ, como a pay. Com fer taõ afpero configo, foi no^
tavel a brandura, que tinha pêra com todos. A qualquer,

que encontrava no corredor, logo lhe fallava, ainda que
foíTe hum noviço, perguntandolhe pello nome,ocupaçãõ,

& faude; ajudandooscom bons coníelhos, os defpedia cô
grandes finais de caridade, & benevolência.

1 5 PoriíTo vendoo morto, todos com as lagrimas nos
olhos acodiraõ, a lhe beijar a maõ, & quanto podiaõ achar
dascoufas,quelheferviraõ, tomavaõ, & repartiaõ huns
com outros; quanto mais pobres eraõ ( que todas as de 5"

ufava o eraõ muito) tanto mais as veneravaõ.

n

C A P I T U L o VI.
i

DashonraSy quefizeraõ afeucoYpodefunãOj<s!'defua

fepultura.
:.'%

X p UzeraõocorponacapelladoCollegioveftidoefti

^ *- huma veftimenta de tela, acompanhado de tochas

trancas. Os Irmaõs ocubriraõ, & coroarão de flores, &:

nas maõs lhe puzeraõ huma palma, tudo fignificaçaõ de
íuas virtudes, &vi61orias. Alli veyo toda aUniverfidade,

comeílando pellos noíTos eíludantes
,
que como eílavaó

mais perto, tiveraõ primeiro a nova: a poz elles os dasef--

colas maiores com muitos lentes, graduados,& cidadaons,'

todos lhe beijavaõ os pês, chamandolhe farn^o; particu-

larmente os mais velhos, & graves derramendo copiofas

lagrimas. AíTim continuarão toda a tarde da terça feira,

f 2 A quarta pella menhãa o levarão à Igreja, fahindò

do Collegio com os noílos o Reytor da Univeríidade, &
alguns Doutores, Coliegiais, & Religiofos. A porta da

"Mm z
'

Igre-
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Igreja óeftavaefperando o Senhor Bifpo Conde, & dalli

o acompanhou ate o lugar, onde fe fez o officio.

5 A gente era tanta, que eílando todos em pê, com
muito trabalho deraõ lugar, por onde paíTarem os Padres
í^m ordem de prociíTaõ, por fenaô poder guardar; por
onde paíTava o corpo, todos como podiaõ, lhe beijavaõ os
pês, 3c o efquife, tocando nelleas contas, & os lenços, que
pêra iíTo traziaõ, com tanto fentimento, & piedade, que
lètornoua renovaremosnoílos, oque tiveraõ, quando
fua bemdita alma delles fe apartou o dia antes. E a (fim c5
Jliuito v^agar, por fenaõ poder fazer mais, chegarão, os q o
acompanhavaõ á capella mor, onde fe começou o officio,

quaíi fem ferem ouvidos pello aperto, & revolta,que a gê-
te fazia, dando contas de maõ em maõ, pêra ferem toca-
das, & em tanta quantidade, que occupandofe muitos em
tocar com ellas o corpo, naõ ceílaraõ, em quanto alli

eíleve.

4 Os noíTos ficarão íempre em pê pello grande aperto
mifturados com os feculares, & taõ apartados huns dos
outros, que era também impedimento, pêra fervir o offi-

cio com a ordem,que fe coíluma fazer. Naõ puderaõ paf-
ílr do primeiro noílurno: diíTer^õfe as laudes, & Miíla cô
a mefma inquietação, ou maior, porrecrecer de cadaves
mais a gente em tanto numero, que eftando jâ a charola,
pêra no dia feguinte, que era de Endoenças, fe expor o
Senhor, encherão os degraos, & varandas delia, com peri-
go de cahir tudo embayxo com o grande pezo; mas foi

Deos fervido pêra honra deíle fervo feu, que nada fe que-
braíTe, ou defconcertaflè.

5 A fepultura eftava feita das grades de Comunhão ^
pêra dentro ao pê do altar de Nolfa Senhora, que parece, ^

quis dar lugar a efte feu grande devoto, pois em vida, o
chamara pêra a Companhia de feu filho. O maior traba-
lho de todos foi metelo na fepultura, porque vendo a gê-
re,;que lhe tiravaõ dos olhos aquellefanao penhor, fazia
muito mais, por chegar a elle, &,aver alguma relíquia
lua. oM

6 O primeiro, jue chegou foi o Reytor da Univeríí-
mde, beijoulhe os pês, eíle íeu exemplo feguiraõ muitos
:fidalgos, & Doutores, q fem felhe poder impedir, tirarão
as fervilhas^ que levava nos pês,as meyas c6 .grande parte
"""•

da



Êm o Noviciado de Lhhoa Liv.z. Cap. 6. ^7^
da roupeCíi, da alva, amito, & barrete repartindo huns
com outros, & irto entre muitas lagrimas, que lhe cahiaô

dos olhos. Naõpuderaõ,os que ficarão mais afaílados^

fazcrlhe o meímo acatamento, mas donde eílavaõ o vene-

ravaõ por fando. ~

7 AíFim cílcve o corpo junto da fepultura muito te-

po, femfer poíTivel, metclo dentro. Finalmente por or-

dem dos noíTos, que o acompanhavaõ,foi metido na fepul-

tura: aqui fe tornarão a renovar as lagrimas de todps, lou-

vando a Deos, porque aííim honrava na morte, aquém
íemprena vida fogira de honras. Nefte paííb diííe hum
homem de grande qualidade pêra o Padre Diogo Secorde-»

zejo de me enterrar vivo com aquelle fanélo, que naõ pO"»

derei deixar de fer bem encaminhado morrendo, & íican^

do junto delle. Foi enterrado em cayxa efpecial, pondo-
íelhe huma lamina de chumbo, pêra que em todo o tempo
conílaíTe, dequemeraõaquellesoíTos. Falleceo no Col^
Icgio de Coimbra em huma terça feira pellas três da tarde

aos quatorze de Abril de mil féis centos, & quinze. Seus

oíTos andando annos foraÕ tresladados pêra a eapellinha

de San61o António dentro no Collegio de Coimbra no
corredor próximo à portaria, aonde eftaõem urna efpeci-

ai comfeu letreiro.

,

8 Efta devaçaõ foi do Padre Nuno da Cunha^ o qual

fez aquella capella» & nella poz àxoda metidas em feus

farcophagos diverfos com letreiros os olTos de muitos ho-

niensdefanâidade avultada, que naquelle fan£lo Colle*

gio acabarão feus dias. Também no Collegto de Coimbra
fe poz letreiro no cubiculo, onde falleceo o fando Padre

Baradas, por refpeito, & veneração, de quem nelle aaora-

9 Compoz quatro tomos da conúordia: E\rangeliea^

obra no feu género admirável. Mais o itinerário dos fi-

lhos de ífrael pêra a terra de pramiíFaõ^ que foi o ultimo

dos feus trabalhos, & fe imprimio depois de fua morte.,

Eíles livros compoz, como fica dito,tendo no feu cubicu-

lo sò a Biblia fagrada, &as concordâncias, porque o feu

eftudo era na livraria publica,por aíFim fe moílrar mais po-

bre, & ter mais, que padecer nas incomodidades da aíTi-

ílencia em tal lugar. ^ -^
10 A vida defte venerável Padíe tnis o>noHb Padre

Eu-
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Eufebio no tomo das vidas dos varoens Illurfres, que in-
titula, Firmamento Religiofo de Luzidos aftros, & a reco-
pilou da vida, que deite excellente Heroe deu a luso
Collegio de Coimbra no principio do Itinerário do mef-
mo Padre. Eíla recolhi em efpecial do manufcrito do Pa-
dre Diogo Seco, que falleceo Bifpo de Nicêa indo pêra a
!ndia,& também da que trás ò Itinerario,&das Annuas da
Província. Delle faz illuftre elogio a Bibliotheca da Com-
panhia, o Padre Nadafi no feu Annus dierum, & Joro-e
Cardozo no Agiologio. Também me lembra ouvir a Re-
ligiofos noíTos, ainda que o naõ acho efcrito, que nos úl-
timos annoslhe deraõ os fuperiores licença, pêra todas as
vezes, quequizeíTe praticar à comunidade, a convoeaíTe

,
tocando a campaj & que o Padre Soares Granatenfe, que
por caufa das fuás muitas ocupaçoens eftava defobrigado
de aíTiftir às praticas da comunidade, nuncfa faltava, quan-
do praticava oP. Barradas, &fe alfentava júto à cadeira.

^ II O cubiculo, em que morou, & falleceo no Colle-
gio, ainda hoje tem nas coílas da porta hum letreiro, que
diz em como alli morrera, he cubiculo digno de venera-
ção, por nelle ter morado tal hofpede. A fua janela cahe
pêra o pátio, onde cahem as janelas da livraria. No canto
junto á cafa da matemática dentro no corredor, aquém vai
dos lavatórios, em cujo andar íica,he a terceira porta,por-
que a primeira, que hesò por correfpondencÍa,íica na pa-
rede do vaõ da efcada, que fobe pêra o andar de fima, a íe-
gunda he de hum cubículo fem janela, a terceira he a do
cubiculo do P adre Barradas. Faço todas eílas individua-
çoens, porquefeoletreirofeacabar, fenaõperca de to-
do taõ venerável memoria, a qual como diíTe, ainda exi-
íle, & eu a vi, eftando nefte cubiculo; no qual também
falleceo o venerável Padre Joaõ Corrêa de Yilla Real, ^em feus últimos annos pedio morar neíte cubiculo, por
nelle ter vivido o Saneio Padre Barradas.

- wipot: GAP I T U L o Vlí.

feums Vidado P. Antomo de Monferrate.De como entroum CJpa-

^àtfo
ma^ do muito,queJevvio a Deos napcfte de nska..^.^^

\ M ^j^^ paí^eceo o Padre António de Monferrate

^Ã ^»"^ em Portugal, como depois que paíTou os
'''^

ma-
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rrtares; por meyo de trabalhos, & fandlas faáigas íiavegoa

ao porto da eterna feiicidadc. Efte venerável Padre foi

natural de Vic de Ozona no principado de Catalunha. Se*

us pays fe chamarão Gabriel Bergada, & Joanna Valhes:

entrou na Companhia em Barcelona veyo continuar em
Lisboa na cafa de Saõ Roque, aos dous de Abril de 1558,
tendo vinte, & dous annos de idade.

2 Delle fabemos, que na pefte grande de Lisboa, que
aconteceo noannode 156^, obrou maravilhas. Foi a-

qaella pefte açoute mais aííombrofo,que vio fobre íi Lis-

boa; porque fediz morrerão nella mais de oitenta mil pef-

foas, A Cidade fe tornou como erma, fendo taõ povoa-

da, como fe fabe. Nefta occâfiaó toda Lisboa naõ foi ma-
is, que hum hofpital. Em huma fua carta diz o Padre An-
tónio de Monferrate muitas deftas laftimâs. Que debay-

xo dos arcos do rocio jaziaõ alem de íincoenta pobres re-

ridos da pefte. Pellas ruas junto das paredes fe achavaõ a

cada paíTo muitos pobres da mefma forte efpirandó à for-

ça do mal. Nem os pays fe lembravaõ dos filhos, nem os

filhos dos pays.

g Nefte defemparo fe vio muito a caridade dos noílbá

Padres aífim da caía de Saô Roque, como do Cõllegio de
Saníto Antaõ, onde o Padre Monferrate era morador.

Fallecendo o Padre Gafpar Alvres Reytor do GoilegiOj"

depois de ter fervido aos feridos com zelo incanfavel, fi-

cou por Vicereitor o Padre Monferrate. Continciando

fem reparo algum nos mefmos empregos de acodir aos fe-

us fubditos, & aos de fora. Nefte tempoefcreveo ao Padre

Luis Gonçalves da Camará, & na carta diz eftas palavras,

que bem moftraõ a repugnaíicia, que tinha a governar:Gõ-

fejfo aVoffaReverencia\áizo?íidté)quemefijtõtáõ tna^

mperaijio, que fenaõ atentara agrande dúr^ & trabalha

interior^ que o Vadre Provinciais& Vojfa Reverejjcia/èntem

pella morte deftes bemaventurados^que em tao pouco tempo ent

tais obras acabarão ^ huma hora naÕ parara^fem efcrever^

me de/carregajjem deftacarga taõ defigualpera a minha fra"
queza.Masporque agorafaço conta^qneja q naÕfouperaçún^

folar^ naõ devo defconfolary aquém de continuo tem tantos

trabalhos^ <tjr defconfolaçoens. Atte aqui o que diz na quel-

la carta. Os Religiofos feridos na cafa de Saõ Roque paf-

faraõ a fer curados no Cõllegio de Sanítg Antaõ, porque
, aquelle

m
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aquelle pofio fe achou fer mais fadio pêra aquella occaíjaõ;

4 Entre as mais obras de caridade, que exercitou o
Padre Monferrate, merece fem duvida eternos encómios,
p cuidado, que poz em abrigar as donzellas, que íícavaò
ao defemparo pella morte de feus pays. Delbs fez reco-
lher grande numero no fitio, onde hoje he o Convento de
Sanaa Martha, cazou muitas deílas defemparadas, fazen-
do pêra com todas ofEcio de pay. Das que no recolhime-
to ficarão vivendo, fe veyo depois por agencia do celebre
Padre Pedro da Fonçeca a erigir o mui religiofo conven-
to de Sanda Martha, que deve feus princípios à caridade
do Padre Monferrate.

5 ; Eraell:efervorofoPadreintrepidonosperigos;por-
JlTo louvava muito o dito doveneravel Padre Affonço
Gil da noíTa Companhia, que foi o primeiro,dosque mor-
reraô fervindo neíla pefte. Como alguns lhe íignifícaf-
íèm, foíTe mais àttento, em fe meter nefte fogo, coíluma-
va refponder: Que primeiro morreria da pefte algum hoy de
algum homem pobre, do que elle. PoriíTogoílava o Padre de
ver a todos intrépidos, qual elle era. Como viíTe, que al-
guns Irmãos Noviços fraqueavao com o fufto de taõ per-
niciófo mal,efcrevendoo Padre Monferrate ao Padre Pro-
vincial alem de lhe referir, o mais, que avia, fallandodos
Irmaõs Noviços diz eHas palavras.

^dr Tenho nefta doença aprendidopor experiência^ que os
Noviços da Companhiafe deviao criar antes em hofpiíais, cu-
var enfermos^ <j* enftnalosafaher bufcara Deos, ^ ter ef
pirito^ ér devagaÕ nos mifiijlerios^ que fao próprios da Com-
panhia, que em devoçonzinhaSy encol/mnentozinhos, & efiru-
pulofmhosy que, Omniaadmodicum utilia funt: Porque a
certaconfitamojlraôofio, <isr tudo hefarelo: ^ faiha Voffa
Reverencia^ que huma pefte defcohre muito, Etrevelaturu-
niuscujufque opus: Enefte contrajlefeve,o que cada hum
meteo no alforge, &oque lhe enfmaraõ, & o leite, com que
o criarão fendo Noviço, Atte aqui a claufula daquel-
la carta.

.7 Em outra pêra o P. Doutor Miguel de Torres cõfcíTor
da Rainha dona Catherina diz ^fíimiEuaíte agorapella bÕ-
dadedeNoffo Senhor naõfuiferido: tive averâfeis fomanas
húa dor de eftamagOyé- enxaqueca,<^ dor em todo o hõbro, zsr

braço efquerdocõfebre,que me durou tres dias\& as dores, as

- -
'^' pri-
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primeiras vinte^ & quatro horas apertarão comigo de maneia
ra^ que cuidei^ de ir ver aos nojfos hema ventuvados^ qui ante
nos dormierunt, & in pace fepulti fant. No efpiritual fiu
muito necejfuadojeguem-me minhas payxoens na paSy o* na^
guerra^ co7n/àude, <isr com doença, ^ poriffo aprimeira mi-^

nha petição hey que vifias as neceffidades deflaterra^ lembre a
Rainha ^offa Senhora, quanto cuflaraÕ as almas a Noffo Se-
nhor JESU Chrifto, efpecialmente deftas pobrezinhas^ quefi-
caõ defemparadas, <^ dos pequeninos-, porque ainda quefia
Alteza neftes negócios naô he efquecida, o que naõ lhefaz re-
prenjentar ejlas neceffidades, vendoas, como eu as vejo, tem
muita culpa. Eflas as palavras da carta, em que bem fe vê
fua humildade, & o cuidado, que tinha de fazer lembra-
das as neceííidades dos meninos defemparados. Neíla ca-
lamidade toda a orfandade foi feu efpecial cuidado. Tevê
o Padre Monferrate grande inveja aos outros Padres, &
Irmaõs, que em taõ fan£to minifterio acabarão fuás dito-
fas vidas. Deos Noíío Senhor o guardou, porque tinhce

refervadoa efte feu fervo humaimmeníidade de trabalhos
fora de Portugal.

8 Antes que paíTemos a diante, naõ he bem paíTe em
fdenciOyOquedizemdaeducaíTaõdefte Padre os Padres
Alonfo de Andradedanoffa Companhia no quinto tomo
dos varoens illuftres na vida do Padre Pedro Paes, para-
grafo quinto, & o noíío Padre Balthezar Telles na fua Hi-
íloria de Etiópia livro terceiro capitulo oitavo, porque al-
gum delles padeceo equivocaçaõ; & naõ pode eftar, o q
diz o Padre Andrade, com o que os noíTos catálogos da
província, que niílofaò textos, dizem dos feus annos de
idade, quando entrouj como fica ditto,

9 Diz o Padre Andrade, que o Padre Monferrate^e-
do menino andara em Barcelona na mefma efcola, com
San£lo Ignacio, & que lhe paíTava as liçoens de gramática,
& o Sanção enfmava ao menino os bons coftumes, & o le-

vava configo às Igrejas, & aos fermoens:que eíludara Phi-
lofophia, & Theologia. Que indo neíle tempo a Barcelo-
na os primeiros Padres da Companhia fabendo, ferem fi-

lhos de Sanao Ignacio feu iMeílre, pedira fer admittido
na Companhiaj & que depois de recebido dentro de pou-
co tempo o mandarão a Portugal. Que alli enfinara dous
annos letras humanas, 6t fe ordenara defacerdote, & acõ-

Nn panhara

«
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panhara ao Padre Luis Gonçalves Meftre del-Rey Dom
Sebaftiaõ, & que em quamo o Padre en finava a el-Rey, o
Padre Monferrate eníinava aos moços fidalgos as letras

humanas. íílo he o que diz o Padre Andrade.
I o O Padre Balthezar Telles no lugar citado tem, q

o pay do Padre Monferrate fora companheiro nos eftudos
de Sando Ignacio, & que contava delle raras virtudes, &
grandes milagres; & que o filho movido, com o que ouvi-
ra a feu pay, & com os exemplos dos noíTos Religiofos, q
jâ em Barcelona tinhaõ cafa, fe refolvera a entrar na Com-
panhia.E dalli a pouco com outro companheiro fora man-
dado a Portugal. E vai o Autor dizendo as mais coufas»
que o Padre Andrade. Donde bem confideradososannos*
em queo Padre Monferrate entrou na Companhia, que
foi o de mil quinhentos fincoenta, & oito,& os que entaõ
tinha deidade, que eraõ vinte, & dous, bem fe vê, que
naõ podia elle fer nos latins condifcipulo de Sandlo Igna-
cio: pois conforme eftas contas o Padre Monferrate naceo
quatro annos antes de confirmada a Companhia tempo,
em que jâ San6to Ignacio naõ vivia em Barcelona, como
hecoufa certa em nofifas hiílorias.

CAPITULO VIII.

Faffa o Padre Monferrate a India^ ^ dajornada, que
fez ao Mogor,

* D ^^^í°^° ° ^^^^^ António de Monferrate de fe
*-^ empregar todonafalvaçaõ das almas, no anno de

IÍÍ74, pafi^ou à índia em Companhia do Padre Alexandre
yalignano. Trinta,& nove foraõ entaõ os da Companhia,
que navegarão pêra as miíToens da índia. Succedeo em
breve tempo huma occafiaõ, que deu de fi grandes efpe-
ranças, as quais todas fe vieraõ a defvanecer.

2 Equebar Rey dos Mogores hum dos maiores mo-
narcas do mundo, efcreveo ao noflo Padre Provincial, d
lhe mandaíTe alguns Padres, que lhe deíTem noticia dos
milterios de noíTa fanfta fé. EraefteRey muicuriofo,&
iabendo, que nos feus Reinos de Bengala avia hum Sacer-
dote Chriítaõj o mandou chamar. Chegando à Corte,foi

bem
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bem recebido, depois de varias praticas, que teve com o
Rey íobre coufas da fé, lhe diíle: que mandaíTe de Goa vir

Padres da Companhia, que elles como homens, que eraõ
mui íàbios, lhe dariaõ noticia de tudo à medida do feu de-

zejo.

^ Com eíle informe efcreveo ao noíTo Provincial.De-
ílinaraô os fuperiores peraeíla empreza a três Padres, por

fuperiorao infigne Martyr o Padre Rodolpho Aquaviva,
o Padre António de Monferrate, & o Padre Francifco

Henriques. Partirão de Goa, & no mes de Fevereiro de
15S0 chegarão a Pateful, onde eíle Monarca tinha a fua

Corte. Logo, que chegarão, os mandou ir a fua prezença,

porque eftava anciozo de os tratar. Deteveos com varias

perguntas atre alta noyte, depois quando fe aviaó de reti-

rar, lhes mandou dar grande foma de dinheiro. Os Padres

fe efcufaraõ, dizendo, lhes bailava o cuidado, que fua Al-
teza tinha, de lhes mandar aíTiílir com o neceflario pêra

feu fuílento.Deíledefapego de riquezas muito fe edificou,

porque naõ via femelhantes lanços nos facerdotes, & Me-
ílres da ley de Mafoma, que elle feguia.

4 Ouve pello difcurfo do tempo muitas difputas di-

ante do Rey com os cacizes,que faõ os Meílres da feita de
Mafoma. De todas ficarão confundidos; & o Rey de ca-

daves lè afíeiçoava mais à ley de Deos. Pêra com elleá tra-

tar mais à fua vontade, os mandou paíTar pêra humas cafas

dentro dos cercados do feu palácio. Pagava fe muito da
fandidade dos Padres, porque naõ via coufa femelhante
nos feus. Chegou a fazer pouco caio dos feus cacizes, co-
mo de homens, que naõ davaõ rezaõ, do que ieguiaõ, &
enfmavaó.

5 Deu licença, pêra que dos íeus vaíTalos fe fizeflèm

ChriílaÕs, os que quizeíTem. Naõ fe defcuidou o demó-
nio em cortar taõ boas efperanças, como de Çi dava eíle

Rey. Succedeo neíle tempo, que os Patanes, povos de
Bengala por elle conquiílados matarão ao feu ViíòRey,&
fe levantarão,facodindo o jugo, com que os oprimia. Eíle

fucceíTo interpretarão os Cacizes a caftigo do feu profeta,'

por el-Rey andar com intentos de deixar a íua ley. Acre-
centavaõ, que os Patanes fe queriaõ ligar com Cabul feu

Irmaõ, pêra o defpojarem do Reyno. Ficou taõ penetra-

do deíles ditos, que por hum mez inteiro nem vio aos Pa-

Nn z dres.
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dres, nem os mandou chamar.

6 Tiveraõ os Padres modo,com que os mandaíTe ou-
tra ves ir a fuá prezença. Acharaõ-no mui frio. Todaa
pratica fe foi em perguntar algumas curiofidades. Por fim
lhes diífe, como hum. grande letrado feu queria entrar cõ
o Alcorão no fogo, que fe queriaõ elles fazer o mefmo cõ
ò Evangelho, que o fucceflo averiguaria a certeza da ley.

Refponderaõ, que Deos dera a os homens a rezaõ, pêra
fe tirarem das duvidas, & que bem tinha viílo, quam ca-
bal a tiveííbm dado, que deíiem os feus Cacizes rezaõ da
fua leyj & fe a cafo a rezaÕ naõ deíle a fentença pella ley
de Chriílo, que elles naõ sô eílavaõ preftes pêra entrar no
fogo, mas pêra dar a vida, & morrer pella verdade, que
enfmavaõ. Eíla repoíla o fatisfes, porque era homem de
rezaõ.

7 Inflando os Padres pella diíputa,a veyo a conceder.
Nella fe acharão os principais Cacizes, & muitos fenhores
grandes. Os Padres os apertarão taõ fortemente, que naõ
fabendo, que refponder, acodio por elles varias vezes o
mefmo Imperador; mas nem elle, nem os feus podiaõ ef-
curecer a verdade. Vendo o Imperador que os feus Caci-
zes andavaõ acezos, & que poderiaõ matar os Padres; lhes
diífe, queria, dar guarda a fuás peííoas. A ifto refponde-
raõ, que elles naõ temiaõ perder as vidas em defenfa da fua
ley, antes era a fua gloria, perdelasem tal demanda. Tam-
bém efta repoíla o admirou» porque os feus naõ teriaõ
igual animo.

8 Pêra mais os Padres fe introduzirem, pediraõ,man-
daíTe aprender Português a feus filhos. Diílo goftou mui-
to: o Padre Monferrate foi o Meftre. Com cila occafíaõ
tornou a familiaridade a íer maior. Por fim de todos os

' fèus trabalhos, vendo os Padres,que nem efte homem dei-
xaria as muitas molheres,nem por medo de perder o Rey-
no, abraçaria as verdades, que alcançava, determinarão,
pedirlhelicença,perafe retirarem a Goa. Diílo teve dif-
labor, porque os dezejava ter na fua Corte levado de hu-
mavã oílentaçaõ, de que tinha na fua Corte homens fa-
mofos em todas as leys: o qual fim naõ eítava bem aos Pa-
dres, que queriaõ empregar fua vida mais proveitofamen-
te. Nefte tempo foi opportuna a infirmidade de febres,
que veyoao Padre Rodolfo» daqual naõ podia convaleí-

cer
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cernaquella terra. Com efta occafiaõ os Padres fe volta-
rão a Goa rendo ai li ertado dous, ou três annos.

9 Depois tornou o imperador a pedir outros Padres.
Eftas couías refere mais extenfamente o Padre Luisde
Gufmaõ no terceiro livro da fua hiftoria das raiííoens da'
Companhia no Oriente. Ao prezente tem a Companhia
duas cafas nas duas Cortes de Agra, & Deli, em que fe fa-

zê a Deos muitos ferviços,& Chriftaõs,que aellas concor-
rem por feus intereíTes, & em reduçâõ de Scifmaticos, &
hereges; porque dos Mouros naõ ha, que efperar, porque
vivem taõ aferrados a feus erros, que naõ ha deixalos.
Alem difto tem delles tanto zelo, que fe algum dei xaííe
alli fua infame feita, tudo fe revolveria, & efta pouca Chri-
ftandade feria logo extinda pellos mouros, nem fe permit-
tiriaõ viver no Mogor homens, que a enfmaííèm. Defta
miííâõ foi hum dos primeiros fundadores o Padre Mon-
ferrate.

CAPITULO IX.

?arte pêra Etiópia, Como foi cativo dos Arábios, <sr do
quelhefticcedeo, (sr afeu Companheiro, atte che"

garem a Corte del-Rey de Xael.

' A ^^"^^^Ig^fis annos, que eftava em Goa, fe lhe
•^^ abrio occafiaõ de ir a Etiópia. Tinha nella en-

trado o grande fervo de Deos André de Oviedo com al-

guns companheiros, que todos eraõ fallecidos. Ficou a-
quella Chriftandade ao defemparo. Por morte del-Rey
Dom Joaó o terceiro, perda del-Rey Dom Sebaftiaõ,mu-
danças do Reyno;naõ teve aquella pobre Chriftandade al-

gum fubfidio atte o governo de Philippe fegundo. Sendo
efte piedozo Rey informado das coufas dos Abexins, tan-
to, que fe vio pacifico fenhor do Reyrío de Portugal, ef-

creveo a Dom Duarte de Menezes Conde de Tarouca
VifoRey da índia, que fem perdoar a diligencias, nem 3
gaftos, procurafte fomentar a Chriftandade de Etiopia,da-
qual a principal parte era de filhos de Portuguezes, dos ^
com Dom Chriftovaõ da Gama tinhaõ ido, focorrer a-
quelle Império.

z Efta
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z Eílâ ordem chegou à índia no anno de mil qúinhe-
tos oitenta, & fete. Era jâ faliecido o Viro-R€y,& gover-
nava Manoel de Souza Coutinho. Comunicou logo eftas

ordens ao Padre Pedro Martins, que depois foi Bifpo de
Japaõ, & era entaõ Provincial. Naõ dezejava a Compa-
nhia outra couía, fenaõ acodir a Etiópia. Pareceo conve-
niente, foíTem por entaõ sô dous Padres, pêra tomar as al-

turas às couílis. De muitos, que fe oíFereceram efcolheo o
Padre Provincial ao Padre António de Monferrate antigo

em annos, em experiência, & em virtudes, & ao Padre Pe-
dro Paes Caílelhano de Toledo, que proximamente vie-

ra de Portugal.

^ Advirto decaminho, que o Padre Pedro Paes naõ
entrou na Conipanhia em Coimbra, como alguém impri-
mio. Logo fe tratou do modo, & via, por onde convinha
ordenar a derrota. Luis de Mendonça, que em Dio corria

com os negócios de Etiópia, íe tinha o ferecido, pêra ma-
dar os Padres em alguma naodos mercadores Baneanes de
Cambaya, que comerceavaõ rK)S portos de Maçuâ, & Su-
aquem, que faõ as portas de Etiópia. Em Fevereiro de
mil quinhentos oitenta, & oito fe embarcarão os dous Pa-
dres de Goa pêra Dio. Comeííaraõ como pronoftico dos
trabalhos futuros, a ter fucceííos pouco favoráveis. Paf-

fando de Goa pêra Baçaim os aííaltou hu tal tufa5 de ve-
to, que correrão evidente perigo. Por naõ poderem to-

mar Dio, entrarão em huma enceada chamada dos Baba-
os, donde xMandaraõ recado a Luis de Mendonça da fua

chegada. Efte lhes preparou feus veftidos de Arménios,

&

os meteo aíTim dentro de dio, pêra que os Turcos das em-
barcaçoens do eftreito, que alli comerceavaõ, os naõ co-
nheceííem, & os delataíTem aos Turcos, que govetnavaõ
os portos maritimos de Etiópia.

4 Em Dio foi muita a detença , nem Baneanes , nem
Mouros queriaõ levar coníigo homens brancos, que naõ
fabiaõ, quem eraõ; & poderiaõ por iíTo ter alguma difgra-

ça com os Turcos. Nefle tempo o Padre Moníerrate efte-

ve fempre em cafa, porque como era mui conhecido em
Goa, fefemanifeftaífe, ainda em traje de Arménio, feria

conhecido, & defcuberto: O Padre Paes negoceava pella

Cidade algumas couías pêra a viage. Teve alguns perigos,

porque foi por três vezes apedrejado dos meninos da ef-

cola
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coIadeDio, que cuidavaõ, fer Mouro. Outra ves indo
entrar na fortaleza dos Porruguezes, o quis hum foldado,
queeftava de guarda atraveííar, & onzera, fenaõ foíle
outro, que fe meteo de permeyo, dizendo, que naõ era
Mouro.

5 Depois de muitas diligencias acharão hum Armé-
nio natural de Alepo, o qual IhesdiíTe, que por via de Bá-
cora os levaria atte a fua terra,& dalli encaminharia atte O
Cayro, da qual Cidade em alguma cáfila paíTariaõ feguros
a Etiópia. Naô obftante fer largo,& perigozo o caminho,
tudo venceo o dezejo de entrar em Etiópia. Meteraõfe
em a nao deíle Arménio em Abril de mil quinhentos oi-
tenta, & oito. Chegarão a Mafcate, que era de portugue-
zes, alli encontrarão ao capitão Belchior Calaça mui aíFei-

çoado à Companhia, que lhes diíTe hiaõ mui fora de cami-
nhoi que o mais fácil era, hir a algum porto de Etiópia era
direituraj que elle tinha hum Mouro feuamigo, bom pilo-
to na quelles mares, que cedo fazia viagem, que acabaria
com elle, que os levaííe no feu navio. 1

6 Tomarão eíle confelho, & fe paíTaraõ a Ormus,
aonde podiaõ mais livremente andar pella Cidade. Alli
os hofpedaraõ no feu morteiro os mui Reverendos Pa-
dres de Saneio Agoftinho. Deyxando os trages Arméni-
os fe ocuparão com grande fervor nos miniílerios da Cõ-
panhia. Adoeceo gravemente o Padre Paes. Chegado o
tempo da moçaõ: fe determinou, partiííe sò o Padre Mõ*
ferrate com hum moço Suriano, que lhe fervia de inter-,
prete.

7 Foi notável o fentimento do Padre Paes, por fe vec
impoílibilitado 3 viagem, masDeos o confolou com hum
modo de voz, que lhe pareceo, lhe dizia: Tu es, o que has
de entrar em Etiópia, & naõ teu companheiro. Aííim veyo
afucceder. Ascoufasfepuzeraõdeíèiçaõ, queo Mouro
por caufa dos piratas, naõ quis entaõ dar à velaí& quando
depois o fez, jâ o Padre Paes eftava capas de acompanhar
ao Padre Monferrate. .

8 ComeíTaraõ a viagem a25.de Dezembro de 1 5 8 8;
com o piloto Mouro

,
que permitio Deos meter em Zey-

la. Sahiraõ de Mafcate com bom vento. Dalli a íete dias,
indo a diante das ilhas Cúria, &Muriaíèpozo vento de
proa com huma terrível tormenta, que defaparelhou o

na*
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navio, fazendoíhe faltar fora o leme, alem de outros
defiroços. Tentarão arribar a Mafcate, mas o vento mu-
dou de rumo, pondofe de popa. Foraõ obrigados a apor-
tar a huma daquellas ilhas chamada fuadié, que avizinha

com outra, que fe diz Afquiè. Saõ eílas ilhas pobres, o
fuftento ordinário he peyxe cru, depois de bem fecojpor-

que naõ ha lenha, com que o cozer.

9 Sete, ou oito dias fe detiveraõ alli, em quanto fe

preparava huma terrada, pêra paíTar a Zeyla,porque a em-
barcação, em que vieraõ, naõ eílava capas de fazer jorna-

da. Partidos deíla ilha, tanto, que aviílaraõ a Dofar na
Arábia, feíizeraõ ao mar, pornaó íerem vidos de terra;

mas o vento fe pos taÕ contrario a feus intentos, que por
três vezes, que forcejarão, naõ puderaõ, aíaílaríe, quanto
dezejavaõ. Em huma volta, que fizeraõ, foraõ viftos de
terra. Logofahirrõ aellesduasembarcaçoens ligeiras, q
em breve alcançarão a terrada. & como naõ tinha defenfa,

foi cativa.

I o A caufa de aver tantas efpias de terra, foi, que o
Mouro diíTe aoutro Mouro em Mafcate, que levava Por-
tuguezes a Zeyla. Ainda,que lhe pedio fegredo, elle o naô
guardou, deu avizo a Doíar,que vigiafle efta embarcação,
porque naõ lhe efcapaífem os Portuguezes, quenella hiaõ.

Os exames, que aqui feíizeraõ aos Padres, foraõ exquifi-

tos; confeífaraõ, ir a Etiópia pêra fe ajuntar com os Portu-
guezes, que la eftavaõ, naÕ lhes davaõ credito perfuadí-

dos, ferem efpias. Mandou o Capitão de Dofar, tirarlhes

atte os veftidos ficando defcalços, & quafi nus. AíTim os
fneteraõem huma taipa, que chamavaÕ fortaleza, onde
padeciaõ muita fome, & também as picadas de grande
multidão de pulgas, de que o lugar era fertiliííímo.

I I Tomou o Capitão refoluçaõ de os mandar a íèu

Rey. Logo os fez vir diante defi, & atodo o feu fato; per-

guntoulhes diante de teftimunhas, fe eftava alli todo o feu

cabedal, refponderaõ, que fim. Fez eíla pergunta, porque
vendoos depois o Rey taõ pobres,naõ fe períuadiire,que o
Capitão, fe tinha ficado com o recheo. Logo os mandou
amarrar, & enviou a el-Rey de Xael feu Senhor. Sinco
dias navegarão ao longo da coita, atte chegarem a huma
Ribeira grande, onde lahiraõ em terra. ComeíFaraõ afa-
zer feu caminho a pê com grande incomodo, fendo obri-

gados
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gídos a acompanhar o palTo dos Camellos. Porem vendo

os Mouros, que naõ podiaõ íeguir a preíTa, com que hiaôí

os lançarão entre as cargas, ik continuarão a jorna-

da.

ti Na terceira jornada comeíTaraÕ a entíar por lliim

deferto de área taõ folta, que fenao via caminho. De dia

fe governavaô pello Sol, & de noyte pellas eílrellas. O
manjar, que a primeira vez lhe deraÕ, foraõ gafahlotos

afiados, vendo, que nem os podiaô meter na boca, da fua

íiirinha, que na matelotagem Ihestinhaõ tomado, lhes fa-

ziaõ a modo de hum bolo de foborralho, mui pequeno; 6ç

poriiTo fempre era grande a fome; porem maior era a fedej

pois como nos areais naõ avia agoa, da que, levàvaô em fo-

les, lhe davaÕ com muita regra, & tento. Gom a calma,^

que tudo abrazava, hiaõ os noífos cativos quari confumi-^

dos, & torrados. p-

I ^ Nem menos, que dez dias caminharão por aqueW

les areais. No fim chegarão a Tavim Cidade grande. Cor-I

reo pella terra, vinhaó Portuguezes cativos. Ajuntoufe

muita gente, pêra os ver. Ficavaõ ao principio como paf-

mados. Depois perguntarão, fe criaõ na fua ley de Mafo^

ma; fabendo, que naõ: os cufpiaõ, & afrontaVaõ, & fe ps

naõ recolheífem a toda a preííà a huma cafa,fem duvida fe^

riaõ mortos, pois os moços fe hiaõ provendo de pedras>

pêra nelles as empregarem. anl»'?'

1 4 No dia feguinte fahiraõ antemenhãa da Gidade^^

por evitar o motim do povo contra os cativos. Caminha-^

raõ por terras povoadas. No terceiro día chegarão a húa

villa, onde eílava hum Irmaõ deí-Rey chamado Xafer*

Recebeoscom boas palavras, & fezlhe varias perguntas;

mandoulhe dar agoa cozida com certa cafca, que bebem

em lugar de vinho. Quando fe defpediaõ, diíTe Xafer pê-

ra os feus: Quanto he eftes, naõ fe haõ de fazer Mouros.

Caminhando toda a noyte vieraõ a amanhecer junto a

Heynaõ Corte del-Rey. Levaraõ-nos pêra a fortaleza^

onde o Rey moravas alli os meterão em huma guarita^

aonde os vinha ver muita gente, como a couía efítaí

nha. .í7á' ín:w|
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C A P I T U L O X.

iti Do que Ihesfuccedeo com o Reyde Xael^ & comofora5
peraXiomen.•EID

íi "p^ Ous dias depois de chegarera, el-ReyHumar,
^-- *^ efte era o feu nome, mandou dar aos Padres feus

veftidos. Em huma tarde os fez vir a fua prezença; elle fe

poz como de fefta. Recebeos no terrado da fortaleza, af-

lentado em hum eftrado, levantado da terra quatro pal-

mos, & alcatifado com hum pano de borcado. O
Rey eftava veftido de hum verde mui fino, na cabeça ti-

nha fua touca bordada de ouro. Reprezentava idade de
quarenta annos, era bem apeíToado. Naõ quis por inter-

prete aofuriano, que os Padres levavaõ, mas a huma mo-
Iher arrenegada, que eftava com a Rainha, & fabia baílan-

temente a lingoa Portugueza.
• i 2 El-Rey lhe fallou em Arábio,& ella voltan dofe pê-
ra os Padres lhes diííè: Diz el-Rey^ que naõ tenhaisJentmmi'
torporque Deos vos trouxe aqui, mas eu digo^ que voffos pec-

cados vos trouxeraõ aqui entre taÕ ma gente. Perguntou-
Ihes, quem eraõ, perá onde hiaõ? Rc^onderaò, fer Pa-
dres, que hiaõ pêra Etiópia, a eftar com os Portuguezes,
que la avia. Gaitou a tarde em varias perguntas. Òs Pa-
dres pedirão, lhes mandaíTe, dar os feus livros no dia fe-

guinte, ordenou, fe lhe reftituiíTem os livros, deraõfelhe
os breviários, que foraõ, os que pediaõj com o que fica-

rão mui confolados.

5 Naquelle lugar eftiveraõ os Padres por alguns dias,'

fem faber, que feria feito delles. Veyo depois a vizitalos
a molher, que fervira de interprete,& lhes diíTcj^ue o Rey
tinha boa vontade de os refgatar, mas que temia aos Tur-
cos, a quem era tributário. Perguntarão à molher, como
viera a cahir em cativeiro: refpondeo, que paííàndo de
Chaul pêra Ormusa tormenta os trouxera a Xael, & que
parando à vifta da Cidade foraô alguns Mouros à embar-
cação dizendo, que bem podiaõ fahir a terra pêra tomar
refrefco, porque eraô amigos. Deraõlhe credito; & fahin-
do alguma gentea cativarão, & logo fe foraõ à embarca-

cao.
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çaõ, Si a romaraõ. Os Portuguezes foraô oito, & fendo
trazidos âquella terra em tempo do pay do Rey vivo, fez

comelles quanto pode pellos preverter,& naõ fe deixan-

do vencer, naquella terra acabarão confumidos com tra-

balhos.

4 Conroulhes mais a molher
,
que hum daquelles

Portuguezes tivera grande amizade com hum Mouro,que
comerceava em MeUnde; pediolhe, lhe avia de levar huma
carta, elle o prometteo, mas ávida a carta, a meteo na maõ
ael-Rey, que bufcou, quem a leíTe. Nella dizia, em co-

mo fe mandalTe huma fuíta, tomar alguns Mouros naquel-

la cofta, & que por elles feria fácil a troca dos Portuguezes

cativos. Tomou o Rey tanto fogo, que chamandoo lhe

diíTe: ou vos aveis de fer Mouro, ou morrer aqui: Refpon-
deo o Português: NaÕfou eu homem-, que me faça Mouro.

irado o Rey metendo maõ ao alfange lhe cortou a cabeça.

Seu nome eftâ sò efcrito no livro da vida, o fobre nome, ^
foi sò o que ficou entre os homens, era ^veto.

''

5 Daqui tomarão ocafraõ os Padres pêra Iheeftra-

nhar, o que tinha feito: refpondeo, que no coração era

Chriílaõ, mas que naõ fe atrevia, ao dizer com a boca di-

ante dos Mouros. N^m com ella puderaõ os Padres aca-

bar outra coufa. Nefta prizaõ, em que eíliveraÕ quatro

mezes, padecerão grandes fomes. A terra he falta de mã-
timentos, & ainda, que íe chama Arábia Felis, difto sò té

o nome: produs trigo, cevada, & milho, tudo em pouca
quantidade. Ajudaõfe das tâmaras de algumas palmeiras.

A gente he de cor baça. O feu principal ornato fao os ca-

belos, que deixaõ crecer à vontade, & encrefpaõ com fer-

eros quentesj em lugar de polvilhos os untaõ com man-
teiga.

6 Era o Rey de Xael tributário ao Baxâ Turco do
Reyno de Yamen. Efte Reyno começa da boca do mar
Roxo pêra dentro. Tanto, que o Baxâ teve noticia dos
cativos, ordenou a el-Rey de Xael, lhos remeteíle; poréj

lègundo os concertos, que tinhaõ feito, todos os Portu-

guezes cativos pertenciaõ ao GraÕ Turco. Obedeceo o
Rey, mandou de caminho quatro cavallos de prezente ao
Baxâ, deu Camellos, em que foííèm os Padres, encomen-
dou, aos que os levavaõ, os trataífem bem , dando por
rezaõ, que os Padres nada pediaÕ pêra fi, & por-

Oo 2 iílo

ítll
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-iílo fe devk delks ter mais cuidadoJ

7 Chegarão a huma fortaleza chamada Xaeaonde aos
vinte, & fete de Junho. Proveraõfe de agoa pêra paíTar o
dezerto: no qual entrarão governando o caminho de dia
pello foi, de noyte pellas eílrellas. Quatro dias caminha-
-raõ de dia, & de noyte, defcanfando sò aomeyo dia, & à

i)Ocada noyte Ufam defta preíía, porque o tempo íe naõ
perturbecom alguma mudança, & lhes encubra o foi, ou
aseftrellas. Poriífo sòfaziaõ dentença nas horas, que diífe,

em quanto comiaó osCamellos,osquais em todos aquel-
les dias naõ beberão.

8 No quinto dia acharão huma fonte , junto delia

defcaníaraõ atte a tarde. No dia feguinte acabarão de fa-

hir do deferto, chegarão a hum pequeno lugar chamado
Melquis, em que viraõ ruinas de grandiofos edifícios, de
cuja origem sò diziaõ os naturais, que fora alli huma gran-
de Cidade,& que a Rainha Sabâ tivera nella abegoarias de
muito gado.

9 Deíla povoação em doze jornadas, que fizeraõ por
terras bem povoadas chegarão a Canaan cabeça do Rey-
no Xiomen, & Corte do Baxâ, que o governa. Alli os fa-

Jiio a receber com muita gente de pê, & alguma de cavallo

o Governador, & mandando tocar os atabales, os fez ir a

pê diante do feu cavallo, atte o paço doBaxa; onde lhe fi-

zeraõ grandes exames, & perguntas,porque os tinhaõ por
efpias. A tudo refponderaõ, o que em verdade avia. Por
íím os meteram no tronco, que tinha três andares, elles fi-

carão no da terra, que era o mais cruel.

10 Naõ fe dando por feguros, os quizeraÕ carregar

^e ferros, mas vendo, que o Padre Monferrate era muito
velho, os lançarão sò ao Padre Pedro Paes. Lançaraõlhe
huma braga no pê, cuja ponta fe arrematava na cinta. Ne-
íla forma era todos os dias tirado do tronco pêra o traba-

lho. Sentia muito o Padre Monferrate, naõ fe ver tambe
aífim aferrolhado, como via a feu companheiro. Ao mo-
ço Suriano, que os Padres levavaõ pêra interprete, levou
perafua cafa o veador da fizenda, & o fez feu comprador,
vendoo bem procedido. Ufava elle grande fidelidade,da-

qui nacia, darlhe o Senhor por vezes os fobejos, que elle

das compras lhe hia reftituir. Eíles fobejos, como bom
ChriítaÕ, levava aos Padres, com que os ajudava nas gran-

des
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des faltas
,
que padeciaõ do neceílario.

1 1 Naõ lhes durou muito efta coiifolacaó, porque

encontrando o moço hum dia com certo Turco íeu patrí-

cio, lhe deu conta do feu trabalho. O Turco. lhe alcan-

çou liberdade do Baxâ, pêra fe voltara fua terra. Defpe-

dindofe dos Padres, lhes prometteo de voltar à índia, &
<le la os ajudar, quanto pudeíTe. Se bem o diíTe, melhor o
fez; porcj dentro de poucos raezes deu volta por Ormus,

veyo a Goa; & deu noticia, de quanto tinha paíTado.

1 2 No mefmo tronco acharão os Padres vinte, & féis

Portuguezes com mais finco Chriftaõs da índia, queforaõ

cativos na cofta de Melinde. Eftes naõ obílante o cativei-

ro eftavaÔ entre 11 tão defavindos, que sò faltava matare-

fe. Porem os Padres aíTim os tornarão amigos, que era ef-

panto aos mefmos Turcos: feguiofe daqui, que o Baxâ fez

aos Portuguezes feus jardineiros. Efte homem de horte-

lam do Grão Turco chegara à prezente fortunaj & pêra

memoria do que fora, tinha na fua primeira fala pendura-

da a enxada, porque tantos annos puxara, que em hum
Turco he exemplo raroj & entre ChriílaÕs feria de notá-

vel admiração.

1 5 Como o Alcayde dos cárceres vio o bom gazalha-

do, que o Baxâ fazia aos cativos, lhes mudou o cárcere,

mandandoos paífar pêra o primeiro fobrado. - Onde ti-

nhão baftante largueza. Ficarão com feu apozento à par-

te alem de outra cafa; onde fízeraõ feu oratório. Pello Na-
tal armarão hum curiofoprezepe, que os Turcos vinhão

a ver, & lhe traziao cera, pêra fe alumiaricantavaõ alli ma-
tinas com feus motetesao fom de três violas, que também
inventarão. Nafomana fandla cantarão offiçio das tre-

vas, ouve fermoens, & o mais, a que o lugar dava cómodo^
Aílim alliviavão o feu cativeiro, & crecião em piedade.

CAPITULO XL

Como fe lhes multiplicarao aos cativos os trabalhos.

I A Via jâ dous annos, que a prizaô durava,hum paí^

•^ faraõ na logea do carcere,outro no fobrado, quã-

do fe lhes abrio huma pequena efperanga de fahir da pri-

zaô.

j^nj^
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zãoj^mas brevemente fe lhes murchou. Era a molher do
BaxâcaíladeChriftaõs, & naturabiente bem inclinada,
tinha hum Eunuco também da mefma caílaipor eíle man-
dou dizer aos Padres, que hum dia, era que o Baxâ avia de
ir, ver as fuás hortas, viefíem elles, ver a hum feu íilho de
fete annos,pera ella por eíl:e modo também os ver.

2 O Eunuco deu o feu recado, & os jardineiros Por-
tuguezes derãoaos Padres huma redoma de ?<goa rezada,
pêra oííerecer ao menino. Em quanto durou a vizita, a
may os eftava vendo de huma janella, fem fe deyxar ver
delies. Depois de feirem, difíe ao Eunuco, quefizeíTe hu-
ma petição em nome dos Padres, naqual reprezentaífem a
íua pobreza, & pediííem por efmolaa liberdade, & que os
deyxaíTeirajerufalem. Efta petição por maõ do menmo
fe meteo ao pay, achandofe a may prezente, a qual aííim a-
bonou a cauía dos Padres, que o Baxâ poz o defpacho de-
zejado; & acrecentou, que podiaõ partir com o primeiro
eorreyo, que foííe pêra Conílantinopla.

^ Alegres eftavaõ os Padres com tal defpacho, quan-
do hum Baneane mal intencionado fe foi ter com o veador
da fazenda, dizendolhe, le admirava, de que o Baxâ puzef-
fe tal defpacho, quando por aquelles cativos o menos, c|

lhe podiaõ dar, eraõ fmco mil cruzados. O Veador foi lo-
go com eíla nova ao Baxâ; que nenhum cafo fez do def-
pacho, que dera; antes os entregou ao Veador, pêra que
elle os apertaílè de forte, que deíTem os fmco mil cruza-
dos. Tomou efte cuidado o Veador, eftreitoulhes a por-
ção, & a prizaõ, mandandolhes dizer; que fe defenganaf-
fem, que atte não darem vinte mil cruzados, naõ teriaõ
melhor fortuna. Nefte rigor paíTarão anno, & meyo, re-
cebendo pêra fuftento hum sò paõ, mais de farelos, quede
farinha. Nem os Portuguezes lhes podiaõ acodir, porque
não lhes faltavão miferias.

4 Succedeo vir alli hum Turco de Argel filho de
Turco, & de huma Chnftãa cativa, homem entre elles de-
voto, que hia vizitar a cafa de Meca. Efte ouvindo dizer,
eftayaõaili Padres cativos, pedio ao Veador, lhos deyxaf-
le, ir a cafa. Concedeolhe, que foíTem la, quando elle
muito quizeíTe. Mandavaos chamar muitas vezes, g:ofta-
ya de os converíar, davalhes de jantar com gran^deza.
Louvava muito aos Padres de bons, & grandes letrados.

Mo-
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Movidos com eíla fiima alguns Cacizes, que fe prezavaô
deílibios, foraõ difputar comelles; mas às duas palavras:

íicavão atadosj diículpandofe, que a fua ley fe defendia

com o alfimge.

5 Neíle tempo veyo também alli hum Caftelhano vi-

zinho de Sevilha, o qual de idade de oito annos fora cati-

vo, & criado na maldita feita, eíle nunca pelejou contra

Chriftaõs,mas pello muito, que fez na guerra contra Mou-
ros, chegou ao poílo de Baxâ de Suaquem, pêra onde hia,'

de Suaquem ao Depois intentou paíTar pêra Dio, mas fen-

do conhecido efte feu confelho, foi morto por traça deíle

Baxâ de Xiomen. Eíle Caftelhano chegando â quella ter-

ra chamou aos Padres, & lhe fez muitas honras. Intentou

tiralos do cativeiro ; quando andava nefta pertençaõ,

chegou ao Baxâ huma trifte nova da morte de hum filho,

com aqual fe fechou, fem dar audiência a alguém. O Ca- .

ílelhano por não perder a moção, fefez à vela. E também
em breve fe partio o Turco de Argel. Com iílo tornarão

os prezos aos feus antigos trabalhos.

6 A fua confolaçaõ era o fruto, que faziaõ nos cati-

vos, pêra vários ouveraô efmolas da Mifericordia de
Chaul, com que fahiraõ do cativeiro. Reduzirão a quatro

arrenegados, os quais com grandes perigos fògirãopera

terras de Chriílãos, & fe congraífarão com a San£la Ma*
dre igreja.

7 Pêra os Turcos virem a cahir nos finco mil cruza-

dos, porque tinhaõaíTentado largar os Padres, lhe pedi-^

rão os vinte mil: porem como os Padres naô deferiífem, os

hião apertando. Neíle tempo os livrou Deos das mãos de
hum cruel Turco, que perfuadido faria nos Padres hum
bom emprego, prometteo por elles três mil cruzados. A-
chou o Veador por disbarate dar por três, o que julgava

valer finco: por tanto lhos não quis largar: que feria perà

os fervos de Deos nova morte, por feraquelle homem
muito cruel com os cativos, pêra aíTim tirar delles grandes

refgaíles. Taõ impaciente, que por o Baxâ lhe não reíli»

tuir hum pouco de fato, que lhe tinha tomado, fe cortou a

barriga, & as mefmas entranhas, & a hum filho, que lhe a*

codio, atraveílou a mão com hum punhal. jc

8 Vendo o Baxâ, que os Padres naõ chegavaõ, ao á
elle queria, & que fe vinha chegando o tempo de fucceí

for;
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for; Mandou dizer aos Padres, que eftava o feu refgate ta-

xado em finco mil cruzadosj que fe os naõ prometeííèm
logo, que então comeíTavão os léus trabalhos. Refponde-
raõ, que elles dezejavão muito fua liberdade, mas que naõ
podião prometer por ella, o que não tinhão; & que sò pe-
deriãoachar, oqueos outros cativos davaõ por fi.

9 Com efta repoíla fe aíTanhou muito mais o Veador;
Mandouos meter em huma mafmorra, & lançar ao pefcof-

fo collares de ferro, de três dedos de groííura , dos quais
pendia huma grande cadea. Aííim os tiverão na mafmor-
ra com hum Buneane, era ella tal, que aífentados davão
com a cabeça no alto, tão eftreyta, que mal cabião nella
trespeíToas, oarmuigroífo, & toda às efcuras. Em íim
mais fepultura de mortos, que eílancia de viventes. Dalli
a quinze dias os tirarão defta cova, aíIim, porque lhe não
morreífem, como pêra os mandar pêra Moca, por ver, fe

fallando naquella terra com mercadores da Índia, promet-
tiaõ* o que dezejavão, fe lhes deílè.

I o Diílava Moca feíTenta legoas. Fizerão fua jornada
em Camellos, quehe a ordinária carruagem da terra. De
hum, em que hia, cahio o Padre Monferrate, & por fer

velho, & acjuelles animais tão altos, foi a queda mui peri-
goza. Pediojlhe deíTem hum jumentinho, que também hi-
ão deites na cáfila; porem onde cuidou, tiveíTe algum alli-

vio, fe lhe accrecentou o perigo; porque em hum paífo
eftreito tendo hum encontrão com hum Camello, eíle lan-
çou de aveífo ao jumentinho, & a carga. Deíla fegunda,
queda ficou obom velho tão pizado,& moido, que fenaõ
podia bolir, fenão com ajuda do Padre Paes, & do Bunea-
ne, que com elles eftivera na cova.

A paífagem, que lhes davaõ os Mouros da cáfila1

1

era muito má,& moíeíl:a,poriíro com multiplicados traba-
lhos chegarão a Moca. Alli forão recebidos de hum cria-
do do Veador tal como feu amo. Logo lhes fahio com a
importuna teima dos finco mil cruzados. Derãolhe os Pa-
dres a mefmarepofta. Irado com ella, os mandou meter
em huma logea chea de drogas, & efpeciarias da índia, cra-
vo, canella, pimenta. Aqui eííiverão a ponto de efpirar
abafados: era a calma grandiííima, & mais infofrivel com o
cheiro daquellas drogas cálidas, qtje a faziaõ maior.

£2_. Suecedeoj que no mefmo tempo, que os Padres
^' fo-
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forão metidos nalogea, huminoço Abexim eftava no al-

to da cafa borrifando com agoa afeuamo, pêra mitigar a
fúria do calor, em que todos fe abrazavão. Levado eíle de
huma natural compayxão, diíFe ao amo, fe nos aqui nos
eílamos abrazando, que fera daquelles triíles, que man-
daíles meter na logea entre as eípeciarias: dayme licença,

pêra os tirar, antes que morrão. Ávida a licença, deceo
abayxo, & os tirou mais mortos, que vivos; logo os paf-

fou a outra cafa, onde tomarão algum alento com o ar me-
nos afogueado.

CAPITULO XIL
..

.

-', *

Do mais, quefuccedeo aos Padres atte ferem refgatados^

O* da morte do Padre António de Monferrate.

I A ^'^^^ ^ Criado ao Veador, em como oscatí-
•*-*• vos, não lhe davão outra repofta, fenao a que a

elle lhe tinhão dado. Refpondeolhe, que fízeíTe prezente
aos cativos huma claufula da fua carta,cujas palavras erão:

Senaõ deremfinco mil cruzados^mos tornay a mandar com cã-

deyasaospefcoffos, <srcomgrilhoensnospes, que eufey^ o que
delies hey defazer. Efta claufula fez o criado ler ao Padre
Paes, porque fabia Arábigo; & acrecentou, a cadeya, eú
vola porei, mas naó os grilhoens, porque heis de ir a pê di-

ante do meu cavallo, & com eíle alfange vos hei de ir pi-

cando, pêra que vades de preíTa.

2 Também com elle nos podereys matar, diíTe o Pa-|

dre, fe tendes ordem pêra iíTo; & tende por certo, que na-
da mais dézejamos, que morrer pornoííá Saníla Fe. A
iftp acodio o bárbaro, fe tanto dezejais a morte, cedo a te-

reis com vofco em chegando a Canaan, mas ha de fer fen-

do esfolados vivos. Depois deftes njedos os tornou àlo-
gea, atte, que as embarcaíToens da índia partiírem,por ver
feâcazochegavão, ao que elle queria.

5 Tanto, que fe íizeraõ à vela, mandou meter os cati-

vos, em huma de duas gales, que no porto avia: tirarãolhe

ás cadeas, que trazião, & com outras nos pês os puzerão
ao banco, metendo entre elles quatro forçados. A comi-
da era huma pequena medida de milho vermelho mui a

Pp mar-

A
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margozo,que aííím o avião de comer,pois nem tinhaõ mo-
do pêra o cozer, nem pêra o moer. Com tudo Deos lhe
deu traça, com que lhe moderaíTem o amargoz. O primei-
ro meyo foi entregaremno a dous forçados, que fahião fo-

ra, pêra, que o levaílem a huma molher, efta o moeíTe, &
cozeíTe, & delle tiraíTe a paga do feu trabalho. O incomo-
do era, que avendo, quem o levafle, faltava muitas vezes,

quem o trouxeííè.

4 He a neceíTidade may deingenhos, & dos artifíci-

os, & aqui ella foi, a quedefcobrio caminho ao Padre Pa-

es, pêra cozinhar o feu milho, Lançava-o fobre huma la^

gem, que alli eftava pêra outro minifterio, pizava-o com
hum feixo lançando-lhe agoa, com que vinha, a ficar maf-
fa. Eíla maíTa metia em hum vazo de barro, a modo de
quem por dentro o barrava. Depois lançavalhe algumas
brazas. Com eíle fogo fe chamufcava, & engrolava a maf-
faj & aíTim meya queimada,& meya crua elle, & o compa-
nheiro a comiaõ.

5 Era porem o trabalho de pizar o milho mui exceííi-

vo, pois o Padre Paes, que era fobre quem cahia eíle cui-

dado, jâ nem podia com elle. O Padre Monferrate por fe-

us annos, & fraqueza naõ eílava pêra tal coufa. Neíles a-

pertos moveo Deos a hum Cafre, que eílava no mefmo
banco, o qual tomou à fua conta moer o milho, fem por-
ilTo lhe darem paga, pois nada tinhão, com que fer agrade-
cidos, mais, que boas palavras. A eíla fome fe ajuntava a
falta do fono, as pulgas erão infinitas, os mofquitos innu-
meraveis; eílas pragas os não deixavão fechar olhos.

6 Atodas eílas mi ferias fazia mais pezadas o tratame-
to do comitre da galé, homem deshumano,^oqual remara
em huma gale Portugueza, deque fogira, & queria agora
vingar nos cativos os golpes, que elle levara em a noíía ga-

lé. Quis a galé fazer viagem, no tempo, que fe arvorava o
maílro, cahio hum corifco, que o fez em pedaços, & falta-

do eíles pêra diverfas partes, foi Deos fervido, que nin-

guém recebeíle dano. Quanto parece os quis Deos livrar

ainda, que mãos, por eílarem naquelle lugar dous fervos
tanto do feu agrado.

7 Avia jâ três mezes,que lidavaõ atados à quelle rigo-

rofo banco, quando chegou alli o Turco de Argel, que
afíima diíTemos, lhe fizera bom gazalhado. Eíle avendo

li-
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licença do Capitão da galé, os levou pêra fua eafaj aonde
por efpaço de vinre dias, que íe deteve, os tratou com be-
nevolência, & liberalidade. Quando fe partio, os enco-
mendou ao Capitão, pedindolhe^ que os nãotornâíTea
meter no banco. Então lhe deu boas palavraSj mas em ô
Turco partindo, os tornou a meter nàcadea da gale.

8 Nefte tempo, & infofrivel trabalho adoeceo gtavè-
mente o Padre Monferrateifez avifo o Padre Paes ao Capi-
tão, que fe lembraíTe, que avia de dar conta dáquelle cati-
vo ao Baxâ, pois aíTim o deixava perecer. Com eíle me-
do, mandou ao doente pêra terra, & ao Padre Paes, pera^'
que o curaíTe; mas logo lhe tirou a ração de milho, que dd
ordinário lhe dava. Neftes apertos fe valeo o Padre Paes
de hum Baneane, que Ihesacodio com algum arroz,& mã-
teiga, & lhes empreftoudous cruzados, atte virem as nã-
os de Dio. Comiíloíe remediarão, & com os caldos de
arroz, & manteiga, que fazia o Padre Paes, foi dando alen^
to ao feu doente, com que ficou melhorado.

9 Humannoavia,queeílavãoemMocâ,quandó cíieí
garão as nãos de Dio, & com ellas carta do Vifo-Rey
Matthias de Albuquerque pêra hum Baneane^ em que lhe
ordenava, refgataílè os Padres, que aíTim era ordem del-
Rey, & que delTe por elles, quanto foíTe neceíTario, tudo à
cuíla da fazenda real.

10 Tratou logo o Baneane feíle negocid com os Pa-
dres, elles fe ouveraõ com tal modo, que derãó a entender
àoTurco pouco apetite de fua liberdade. Vendo elle ifto,
por não perder tudo, feveyo a concertar em mil cruza-
dosj & ainda os Padres hiaõ à maõ ao Baneane^ dizendo^'
qiie melhor feria^ perderem elles a vida, que darfe tanto
dinheiro, com o qual podia fer refgatado maior numero:
dõs outros cativos. Naõ deu por ifto o Baneane^ & aíTim
fe concertou nos mil cruzados^

1

1

Jâ eftavaõ pêra fe embarcar, quando lhes veyo c5
embargos o Capitão das galês, dizendo os naõ laígaria/em
lhe darem â elle cem cruzados pello tempo, que os deixou
eftar em terra. Foi tal a teima do homem, taõ pouco O te-r

po atte partirem as naOs, que o não avia, pêra èfcrevér ád
Baxâ; por tanto o ouveraõ de contentar. Fizeraõfena
volta de Dio, onde chegarão em vinte, & riové dias,depo-
is de ter no mar padecido huma tal tormenta, 4ue lhes le-

Pp z vou
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vou velas ] 8c quebrou a cana do leme7

1 2 Entrando em Dio, aonde atre entaó a Companhia
não tinha cafa, os foraõ buícar a bordo, & hofpedaraõ na/

íèu convento com toda a caridade os Padres Capuchi-

nhos; & depois também por fua muita caridade os Padres

de Saõ Domingos quizeraõ, fe dividifíe com elles a hofpe-

dagem, & òs tiverão no feu moíleiro, atte chegar a mon-
ção. Chegarão a Chaul, onde os Irmãos da Saneia Miferi-

cordia, mandarão, fe deíletudo, o que os Padres diceííèm,

fer neceíTario pêra o refgate dos mais cativos, que ficavaõ

em Canaan.

I ^ Dalli paííàraõ a Goa, onde os recebeo como a ho-

mens gloriofos, & que em ferviço de Deos tinhaô pade-

cido tanto, o Padre Francifco Cabral então Provincial da

Provincia de Goa. Arte aqui foraÕ os trabalhos comuns

a eíles dous Padres. O Padre Pedro Paes andando os tem-

pos tornou à fua demanda de Etiópia, nella entrou, & foi

Apoftolo daquella naçaõ,& do feu Imperador Seltaõ Se-

gued, a quem elle reduzio à fé Catholica. Na Etiópia aca-

bou feus dias depois de a ter allumiado como hum novo

Sol. Tudo referem, os Autores, que das couías defte Pa-

dre, como de homem abalizado, efcrevem diíFufamen-

te.

1 4 Sete annos gallaraõ neíle penofiflimo cativeiro. O
Padre Monferrate viveo pouco depois de fahir delle. Fal-

leceo com morte de fandlo no Collegio de Salíete aos íín-

co de Março de mil, & féis centos. Era homem de muita

humildade, por iíTo quando foi a miíTaõ do Mogor,fez por

naõ ir poríuperior dos companheiros. Na índia antes de

ir a efta miíTaõ fe ocupou todo na converfaõ dos gentios,

atte, que o Padre Ruy Vicente o eícolheo por feu compa-

nheiro na vizita da Índia. Foi homem de muito trato com
Deos. Naõ obílante fua canfada velhice, eftava com gra-

des dezejos de voltar a Etiópia, mas Deos em lugar deíla

o levou a gozar de fua vifta. Efta vida fe recolheo parte de

manufcritos antigos, quetrataóda pefte de Lisboa, o de

mais dos Padres Balthezar Telles na Hiftoria de Etiópia.

Do Padre Luis de Gufmão na Hiftoria dasmiílbensda

Companhia no Oriente. Do Padre Alonfo de Andrade
na vidado Padre Pedro Paes tomo quinto dos Varoensil-

luftres. O Agiologio Luzitano aos fmco de Mayo delle

•
. faz
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£iz íingular, & honorifica mençaõ. Também delie trata

alguma coufa a fcgunda parte da Hiftoria defta Provinda

por occaííaõ da peíle grande de Lisboa, em que fervio.

CAPITULO XIII.

Martyrio do IrmaÕ Bento de Cafiro, <t vida doVadre Nomat

Fernão Rebello^ ^fanãa morte do Padre Jorge juLde
Fernandes» íj-yo.

I Ç^ Om rezaõ podemos chamar Noviços do Novicia-
^^ do da cafa de Saõ Roque, a todos aquelles, que

tendo eíleeílado padecerão em Companhia do venerável

Padre Ignacio de Azevedo, & do venerável Padre Pedro

Dias; pois todos antes de fe embarcarem, depois de vir de

Valde Roíal, fe hofpedarao nos apofentos, que ferviaô

aos Noviços na cafa de São Roque. Tinhafe aquelle No^
viciado pouco antes desfeito por caufa da peíle grande de

Lisboa, & os Noviços foraõ mandados pêra Coimbra, &
Évora; por eílar aquelle edifício defocupado, alli le reco-

Iheo aquelle bemaventurado efquadraõ; que naõ he pe-

quena gloria de taó fan6la cafa fer fan£tificada por tantos,

& taõ illuftres martyres. Mas como delles fallo em outras

partes, aqui sò direi do Irmaõ Bento de Caílro, que todo

foi deíle Noviciado.

2 O Irmaõ Bento de Caílro naceo na villa de Chacim
no Bifpado de Miranda. Seus pays íe chamarão Jorge de

Caílro, & IzabelBras, entrou na Companhia em o Novi-

ciado da cafi de Saõ Roque aos dous de Agoílo de 1 5 6 1
.'

Era Irmaõ de muita virtude, poriíío o venerável Padre

Ignacio de Azevedo lhe deu, em anão a occupação de

Meílredos Noviços.

5 De todo oexercicio de virtudes, com que o vene-

rável Padre Azevedo enfayou pêra o martyrio a íeus bem-
ditos companheiros, foiboa parte o Irmaõ Bento de Ca-

ílro. Elle com os mais no retiro de Valde Rofal fe entre-

gou todo a Deos. Depois na cafa de Saõ Roque fez mui-

tos aftos de virtude, & em efpecial de humildade, naqual

muito os exercitou feu gloriofo Capitão.

Depois em a nao, como foi por Meílre dos JrmSos
No-

4
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Noviços, era a todos vivo exemplo de ían£lidade, Par^
tio anão SaiitiagOj em que hiaõ eíles ditofos Argonautas^
dallha da Madeira em demanda das Canárias. Junto da
Ilha da Palma foi aíTaltada do CoíTario Jaques Soria, & fi-

nalmente entrada dos feus foldados, taõ hereges todos co-
mo o feu General, inimiciíTimos do nome de Catholicos
Romanosj em efpecial de Padres da Companhia, a quem
defejavaõ beber o fangue, por ferem os defenfores mais in-
contraílaveis, que a fê Catholica tinha em França. Tan-
to, que diziaõ abertamente, que a naõ ferem os Jefuitas,
toda França feguiria as partes de Calvino.

5 No conflido ordenou o venerável Padre Ignacio
de Azevedo, que o Irmaõ Bento de Caílro retirado com
os fcus Noviços, nas eftancias, em que antes fe acomoda-
vaõ, eftiveílem em oraçaõ. Quando a nao comeífou a fer
entrada dos inimigos, tudo era, importunarem os Novi-
ços ao feu Meílre, lhes deífe licença, pêra fahirem a prote-
ftar a fé, como no meyo do convés fazia o Sando Padre
Azevedo.

6 A nenhum deu licença, querendo elle fer o primei-
ro, como o foi de todos, os que nefta occafiaõ deraõ íuas
vidas. Levado pois de hum abrazado efpirito tomando rias

mãos a Sanfta Cruz rompeo pellos Portuguezes, & Here^
ges, que pelejavaõ, & fubindo ao caftello da proa, por
onde os inimigos entravaõ, proteíbu a fé Romana em al-
tas vozes, deteftando os erros, que elles feguiaõ. Vendo
os Hereges, que naõ pelejava por defender anão, mas sò
pella fé, que elles tanto aborrecião, o paíTaraõ com alguns
pelouros; mas como toda via continuaífe no mefmo fer-
vor, feforaõ a elle, & dandolhe de punhaladas, alFim me-
yo vivo o lançarão no mar. Foi fua ditofa morte aos i<,
de Julho de 1570.

^rí 1 ^^"^^ ^^ ° 4"^ ^^^o efcrito do Padre Doutor Fer-
mvL í^aõ Rebello, mas porque eíTe pouco naõ pereça, fique
^. 1608. dellenefte lugar huma breve memoria. Naceo em Caria

no Bifpado de Lamego, entrou na Companhia na cafa de-
Saõ Roque aos vinte de Mayo de mil quinhentos feíTenta,

& dous contmuou feu Noviciado em Évora. Naquella
U niverfidade andando annos enfmou Philofophia. Depo-
is Theologia doze annos, & foi oito annos Cancelíario.

8 A virtude entre outras nelle mui fingular foi a .pa-

ciência:
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ciência: nunca da fua boca fahio palavri» que naõ foílfe a

mefma manfidaô. No fervor dos argumentos, & a£los lit-

terarios fe oííereceraó muitas occaíioens de agaíluras, d
as trazem configo íemelhantes fançoens, em todas nunca
fahio defi o Padre Fernaõ Rebello. Os Académicos lhe
chamavaõ por cila cauía o Job, & foi o nome por onde de
ordinário o nomeavaõ. Em huma occafiaõ hum Doutor
lhe argumentava em certo a£ío,refpondia o Padre com a
fuacoíl:um.adamanfidaõ, naõ fofrendo tanta paz o argu-
mentante, com a quietação do Prefidente mais fe enfure-
ceo; & como entre o argumentar puzeíTe huma nova du-
vida, acrecentou com grande cólera eftas palavras: Quiâ
dicis adhod D/V, Dic^ Job^ Job^ Job. Nada fe alterou o
Padre, antes fe ouve com tal moderação, como fe termas
taõ defufados a elle fenaõ encaminharão.

9 Lendo Theologia de Prima no Collegio de Coim-
bra, ditava a matéria da Incarnação, tratou fe o Menino
JESUS, nas entranhas de fua May Saníliflima, tivera, ou
naõ tivera ufo derefaõ, fegundo o entendimento criado,
RefoI vendo, que fim tivera ufo de rezaõ: foi por efta re-
foluçaõ findicado, & eftranhado. O Padre Reytordo Col-
legio fe deu por obrigado chamar a conclave todos os ho-
mens mais fabios., que em cafa avia: eraõ eftes o Sapientií^

fimo Padre Doutor Fernaõ Peres, o Padre Doutor Antó-
nio Carvalho, que foraõ Lentes de Prima em a Univeríi-
dade de Évora, o Padre Luis de Morais, o Padre Rui
Martins ambos Varoens doutiífimos, & o mefmo Reytor,'
que era grande letrado, & Doutor na fanOa Theologia,
chamavafe Nicolao Pimenta.

I o Todos eftes Doutores fem difcrepancia foraõ de
parecer, fe naõ avia de feguir aquella doutrina por vários
inconvenientes, que fe propuzeraõ. Aflim fe intimou ao
Padre Ferrtaõ Rebello. Deíconfoloufe muito cõ efta refo-
luçaõ, fem fahir porem hum fo ápice de fuacoftumada pa^
ciência Trabalhando maisfobre as provas da fua doutrina,,

achou, que Sando Thomas nas ultimas palavras da ulti-

ma das fuás difputadas, affimava, que os meninos, que ou-
veraõ de nacer de Adaõ, & Eva no eftado da innocencia,
fe durara, todos aviaõ de nacer com ufo de rezaõ.

I I Ficou o Padre muito alegre com efte achado, foi

defabafar com outro Padre feu amigo, o qual lhe difíe, co-

municaíTe
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municaíTe tudo ao Padre Reytor, & lhe pediíTe, tornaííè

a chamar os Padres, & lhes fizeíTe patente a doutrina de
Saneio Thomas, & a rezaõ, que avia pêra Deos ufar com
o Menino JESU, o que fe avia de praticar com os filhos de
Adaõ,& Eva no eftadoda innocencia.

12 Viíkseftascoufas todos fe tornarão a retratar. E
dalli por diante adoutrina do Padre Doutor Fernaõ Re-
beilo íe fez comua, fem ninguém nefte Reyno fe defviar

delia. O que muito venerarão todos, foi a paciência, que
moílrou o Padre em todo o tempo, que durou efta tor-

menta. Tendo vivido largos annos com fmgular exem-
plo, & innocencia de coftumes, morreo em fan£la velhice

no Collegio de Évora aos vinte de Novembro de mil féis

centos, & oito, foi fcpultado na Capella de Saõ Vicente,

que hoje tem a invocaííaõ do Saneio Chriílo. Algumas de
fuás. obras fe imprimirão, &fa5 tidas em grande eftima-

çaõ. Teve na Companhia hum Irmaõ inteiro chamado
Joaô Rebello, homem fanâo, cuja vida efcrevo em outro
lugar» Do Padre Fernaõ Rebello le faz mençaó na Bibli-

oteca da Companhia. Eíle pouco encontrei em hum ma-
nufcripto antigo do cartório do Collegio de Évora.

' j 3 O ?adre 'Jorge Fernandes naceo em Lagos no AI^
garveí, feus pays fe chamarão Diogo Lopes, & Izabel Ri-
beira,entrou na Companhia em Lisboa na caza de Saõ Ro-
cjue aos íeis de Dezembro de 1 56 1 . de quinze annos de
idade, depois foi continuar feu Noviciado em Coimbra.
Tendo enfi nado.Rhetorica em Évora, & Coimbra, com
dezejo de falvár almas paííou à índia no anno de 1 578. De
quatorze, que eraõ da Companhia, os que hiaõ naquella

viagem, três padecerão Martyrio, os Padres Rodolpho A-
quaviva, Jorge Carvalhal, & Jorge Fernandes. ^

14 Sendo deftinado pêra miíTionario de Amboino
nas Molucas, partio de Goa com o Padre Gomes de Ama"
rai feu companheiro na viagem, & na morte. Em Setem-
bro de i58ofefizeraõ à vela emanaodeAgoílinbo Nu-
nes. O Padre Mattias Tanner refere hos léus Martyres da
Cõpanhia, que a nao fora cõ vento profpero atteailha

chamada Java.Máyor. Trazendo os Javenfes efpias ao lar-

go, pêra invadirem qualquer nao Portugueza, que paíTaííè

pêra Molucas, defcobriaõ efta vela, logo lhe fahiraõ ao

encontro com nauitas erabarcacoens.

15 Pe-
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iiy Pelejoufe de huma, & outra parte com muito ca-

lor, atte, que anão Portugueza oprimida da multidão foi

entrada, óv a recolleraõ no feu porto.Dandofe os Portu-
guezes todos por mortos, por fer grande o ódio, que lhes

tinhaõ os Javezes, os Padres os exhortaraõ à conhíTaõ, &
a fe difpor pêra a morte. Eílando ambos exercitando o
fandlo miniílerio da confiíTaõ, arremeterão a elles os Mou-
ros, & os degolarão.

1 6 Defta forte conta o Padre Tanner aperda da nao,

porem na hiftoria do Oriente conquiílado a Deos pellos

Padres da Companhia, que eftà pêra fahir a Lus, quando
iílo efcrevo; fe diz, que a nao cÕ a força dos tempos entra-

ra em Zaem porto da Java maior, & que os Portuguezes
fe fíaraõ dos naturais, que como Mouros infiéis a Deos,&.
aos homens, naÕ guardarão fua palavra. Tomarão a nao,

matarão, a quantos nellaéftavaõ. Tinhaõ os Padres, fia-

dos na palavra dos Mouros, faltado em terra, pêra confef-

far alguns Chriftaõs, nefte miniílerio fe occupavaõ, quan-
do os Mouros, mortos jâ os Portuguezes da nao, arreme-
terão aos fervos de Deos, & os degolarão aífim em ódio
da naçaõ, como do fanâo miniílerio, que diante de feús

olhos lhes viaó ei^rcitar. Foi fua^icoza niorteaa3u24^ de
Setembro de 1580. ;^vrrn^f JK '; i^) n

1 7 O Padre Alegambe tem fer de Lisboa, mas foi en>
gano com outro do mefmo nome natural de Lisboa, 6
qual faleceo em Coimbra aos 2 de Outubro de 1558. Nos
livros dasentradas, que vi por eílacaufa com grande exa-
çiõ, sò ha três deílenome, hum coadjutor, outro de Lis-
boa, que morreo em Coimbra, & eíle natural de Lagos.
«Antes de fazer o dito exame também tive ò engano da fua

pátria, pello, que dizo Padre Alegambe. O mefmo Pa-
dre elcrevendo do Padre António Soeiro, que morreo
Martyr em Ceilaõj aponta o anqo, em que foi de Portu-
gual, mas foi equivpcaçaõ com outro da meímo nome na-

tural de Caminha, que morreo em Malaca, & naõ foi Mar-
tyr. O outro he de Borba, & devia entrar na índia, por-
que o naõ trazem os livros das entradas dos Noviçia-
dos. ^oikAiimi . ; :

i X Hiútíl '.^'j-
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CAPITULO XIV.

. Vida do Vadre António de Cafiello branco.

I "V] Aceo eíle virtuofo Padre na Rua da Cordoaria
-^^ velha em Lisboa foi biiutizado nafregueziade

Noíía Senhora dos iMartyres. Eraõ os nomes de Teus pays

Alvareanes Barreto^ & dona Maria de Amaral ambos de

grande nobreza. Noannodemil quinhentos fetenta, &
hum aos doze de Março dia de Saõ Gregório Magno, Ten-

do quinze annos de idade entrou na Companliia na cafa

de Saõ Roque. Dahi paliou a continuar feu Noviciado
em Coimbra, onde fez os votos; & no mefmo Collegio no

anno de mil quinhentos noventa, & finco fez a profiííaõ

de quatro votos. :-

2 Enfníoa letras humanas, Philofophiaí & algum tê-

pon Théologia. Depois fe exercitou nos miniílerios da

noíla Corp panhia. Foi homem de grande humildade. Se-

do feus pays, & parentes mui nobres apenas fe íabia, que

ostiveíle. Andou fempre à vontade dos fuperiores, com
a qual todo fe conforma vaj por mais difficultofas, quefof-

fem as coufas, nem deícontentamento, nem repugnância

fe vio nelle; bufcava fempre rezoens, com que defculpar

os fuperiores.

9 Com figo era rigorofo, todos os dias le difciplina-

va, ainda quando jâcom a velhice apenas podiamover os

braços. Exercitava os officios de caridade com o próxi-

mo com grande zelo,como fe vio em occafiaõ, que correo

com os Chriílaõs novos, que fahiraõ no cadafalfo, aco-

dindolhe com notável caridade aíTim no efpiritual, como
no temporal. Hiaem peíToa pedir efmolas pella Cidade,

pêra efta trifte gente, levando cora figo hum menino dos

ençambenitados, que as recebeííè.

4 De ning^uem murmurava, antes fe acafo ouvia al-

guma murmuração, logo com autoridade, & boa graça a

defviava. fe algum lhe comunicava fuás defconfolaçoens,

fe compadecia muito, & fendo conveniente, fallava aos

fuperiores, pêra que moítraíTem boa graça àquelle Padre,

ouirmaõ. .

,n n- 5 De-
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ç Depois de Lirgos annos, foi nos últimos doze vi"*

ver no Collegio de Coimbra, nos quais fervio de decanoi
6c' prefidente das difputas dos cazos, & de Prefeito daía-
ude, vizitava frequentemente os enfermos, tinha grande
cuidado , de que fe executaíTem as ordens dos Médicos.

6 No Coliegio era feu exemplo de notável edifica-

ção, tinha huma modeftia, que parecia coufa divina, &
fazia refpeito, aos que neíle punhaõ os olhos. Ajuftava-

fe com a ordem da comunidade taõ inviolavelmente, que
fendo muito velho, íe levantava fempreàs horas ordinári-

as; & fe por refpeito, ou defcuidolhe naõ davaõ candea^

elle fe levantava, & a hia logobuícar. Nem foi viílo fal-

tar a alguma obediência. Pêra exemplo hia fempre à pri-

meira meza , nella guardava huma grande modeftia, &
mortificação convidandoo hum írmaó curfiíla, que pre-

gava no refeitório, pêra que foífe à primeira meza, lhe reí-

pondeo com boa graça: Meu Cariflíimo, eu naõ tenho 11-^

cença, pêra ir à fegunda meza. Naõ aceitava na meza pai-

ticularidade alguma, nem coufa, que lhe trouxeííèm fbra

do ordinário. Tomava frequentemente difciplinà no re*

feitorio ainda em tempo de grandes frios. Depois, que
naõ pode tomar nem a ordinária difciplinà de cada dia,óf-^

fereceo as difciplinas, de que ufara, ao gloriofo Padre Saiig

6io António. . Jj

7 Naõ admittia, queem alguma coufa o ferviírem,'fà-'

zendofelhe algum oíFerecimento, o agradecia muito, maS
naõ fe aproveitava delle. Aífim cõíinuou, atte que cõ a ve-

lhice por caufa das doenças araeudadas desfalleceo. Nos
últimos três annos vendo os Superiores, quejâ fe naõ po-
dia fervir, nem ir ao refeitório, o deixarão ficar na enfèt'?.

maria, apozentado; & logo deraõ o feu cubiculo a outroV

por elle em fe levantando, fe naõ tornar a meter nelle. Por
vezes, fuccedia,faltarfelhe por defcuido em alguma coufa,

nunca deu rumor, de que avia a tal faltaj porque fempre
tinha por demafiado, tudo quanto fe lhe fazia.

8 Guardou grande pobreza, as coufas, que tinha de

curio/idade, & devaçaõ repatrio pellas capellas. Fazen-

do o Padre Reytor António de Soufi feíla a Sanéto An-
tónio, lhe mandou alguns prémios, por elle fer António,

por 6 o Padre os foi oíFerecerao Sã£to, naõ querendo nada

peraíi. Atte a capa, &chapeo levou pêra a rouparia: as
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niais coufas, que èraõ precifas ao feu ufo, eílavaõ táõ po-
^ !>res, qúe efcaçamente ferviaõ, pêra dar de efmola.

9 Era notável o cuidado, com que íe aparelhava pêra
a morte, parecia, que a andava defafiando. Todos os dias
hia vizitar o Sanétiílimo, as vezes, que podia. Fazia gran-
de devoção, ver hum homem velho, que a penas íe podia
arrojar encoftado a hum bordaõ, ir vilitar o Senhor. Ti-
nha muita oraçaõ. Como eftava fempre rezando, ou me-
ditando, eraõ lan£las todas as palavras, com que recebia,

& tratava, aos que hiaõ ao feu cubiculo , edificando , & a
fervorando atodos.

I o Todas as coufas, que fazia, offerecia primeiro a
Deos. Hum dia, quaíí fem elle fe poder ter, eftava varre-
do o cubiculo, vindo hum Lente de Theologia lhe quis ti^

rar da maõ a vaíTouraj naõ o confentio, dando por rezaõ,
que elle jâ tinha oíFerecido a Deos aquella obra, & que
naõ podia nella faltar, que poriíTo as coftumava primeiro
oíFerecer a Deos, por naõ faltar nellas.

II A fua miíTa dizia íempre, acabada a oraçaõ De
Roma,indoa huma congregação geral, trouxe privilegio
pêra com a íua MiíTa tirar huma alma do Purgatório. Hum
dialevantandofeadizerMiíTajlhedeu hum vagado, com
que cahio no chaõ meyo veftido, & fem falia, aífim efteve
efpaço de hum quarto. Vendo, que tardava, o foraõ buf-
cár,& o acharão cabido em terra, paíTou o accidente a a-
poplexia, que o teve três dias alienado de feus fentidos, &
finalmente o tirou defta vida, aos oito de janeiro de mil
feiscentos quarenta, & três. Tinha ditto por vezes, que
huma femelhanteo avia de acabar,por iíTo andava taõ pre-
parado, como quem por inftantes efpera a ultima defpedi-
da do corpo & do Mundo.Foi homem, que em fetenta an-
nos, que viveo na Companhia guardou hum uniforme te-
pr de vida ajuftada com fuás regras, & obrigaçoens, & to-
dos tinhaõ de fua virtude ííngular opinião

.

bh srirHt :-npC A P I T U L O XV.

Evor^ ^^^ ^i^^ms Amónio de Mello, João Gonçalves, Xsr fero^

^f^" ,or;io '^
:

" .

^^^^^ Gonçalve.s Coadjutores temporais,

•^ P í^"í:^^^°q"eachoefcritodoírmaõ António dem :ífh. Mello. Efte Irmaõ antes de entrar na Companhia
Hií^m ' ^ ?.sj

'
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foi pngem do Padre Nuno Rodrigues, cuja vida abaixo,
vai efcrita, & com elle juntamente entrou na Companhia.;
Deufe de veras à virtude, tinha grande caridade, & amor
de Deos. Trazia mui recolhidos todos os fentidos. Era
Irmaõ de rara humildade, por cauía deftaJhe foi de notá-
vel mortificação mandar por vezes o Superior ao Padre
Nuno Rodrigues, que forafeu amo, que o defcalçaíTe, &
ferviíle, como no mundo a elle lhe fazia o Irmaõ António
de Mello. Qiianta era a alegria do Padr^ Nuno, tanta era
a mortificação do Irmaó Mello.

2 Bom final era de fua fingular virtude,fer muito efti-j

iTiado do Padre Leaõ Henriques. Em huma doença com-
prida, que teve,Te recreava muito de tratar com eftebemrí
dito Irmaõ. Gheyo de virtudes falleceo no CoUegiode
Évora no fim de Julho de mil quinhentos feílènta, & qua-?

tro. Sobre o telhado do cubiculo, em que efpirou viraô
do feu convento as Religiofas dç Saneia Mónicahum rayo
de refplandor a modo deeftrella. Admiradas mandarão
perguntar ao ColIegio,;que lus era huma, que tinhaõ vifto

íbbre tal parte do. dormitório do CoUegio em tal hora*
NaÕ fabiaõ èllas nem da doença, nem da morte do Irmaõ*
Entaõ os Padres confrontada a hora, em que fe vio a lusj'

& o lugar, que fe apontava, entenderão, feraquella lus fi^

gíiificadora do felis eílado do Irmaõ António de MeJIo,
que na tal hora dera feu efpirito a Deos. Efta noticia re-?

colhi de hum manufcrito antigo do cartório de Goimbra^
no qual entre as virtudes de outros fervos de Deosfe; CQn#
tinha eíla noticia do Irmaõ António de Mello. r

- 5
'

it

j Ha por certo algumas mortes veítidas de tais cir-í

cunílancias, que fazem inveja, a quem as lê, tais foraõ as t
Ltshod

de

dos dous Irmaõs, que aqui tenho, que referir. O primeiro^ ^^'"'^'''

Q Irmaõ JoaÕ G<?;?^^/wí Coadjutor, natural do termo de
'^^^^'

Barcellos no Arcebifpado de Braga. Entrou na Compa-?
nhia na cafa de Saõ Roque aos fete de Setembro de mil
quinhentos, & fetenta , com vinte, & finco annos de ida^^

de. '"^tf!^
'"" fl

4 NaÕ fabia ler, nem efcrever, era dotado de huma
fan£la, & amável fingeleza. Sobreveolhe huma doença^
de que veyo a ficarmanco, & andar encoílado a duas mu*
leras. Oífereceraõlhe , irfe curar a cafa de feu pay, por en-
tenderem os Médicos, que cõ os ares pátrios poderia ter

i. ... alga:

t^^X

>5Cci.
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alguma melhora. Refpondeo, que antes queria morrer na
caza de Deos, que viver na cazade feu pay. Entiíicou, &
porfua debilidade fe atou à cama, tratando fempre de fe

diípor pêra a ultima jornada.

5 Hum dia eftando com elle o enfermeiro, o chamou
o Padre Miniílro, pêra lhe ir ajudar à MiíTa, a que refpon-
deo, q naõ lhe parecia, eílar o enfermo,pera o deixar sò. A
iílo diíTe ao Irmaõ;vâ ajudar â MiíTa. Replicou o enfermei-
ro,& fe elle morrer entretanto.^0 enfermo entaõ lhe diíle:

vâ, que eu efperarei. Em quanto o enfermeiro foi, pedio
o doente a hum Irmaõ, que o vigiava, que lhe àtkc hum
gibaõ, & jaqueta,& hum traveííeiro, ao qual fe encoílou
eílando aftentado na cama.

6 Vindo o enfermeiro da MiíTa lhe perguntou, por--

que fe veília.^ Refpõdeo: Pêra eítar aííím mais concerta-
do, pêra ir pêra NoííbSenhorj & perguntou, fe o Padre
tinha jâ acabado a MiíTa.^ Como lhe refpondeííem, que
fimj diíTe o doente: ora chamémê o Padre, tragaõacan-
dea,& o Crucifixo. Meteraõlhe na maõ a candea, que
elle tomou, &pozos olhos no Crucifixo. Entrou neíle

tempo o Padre Miniílro, que era o Padre Luis de Perpi-
nhaõ, aquém diíTe o enfermo: Meu Padre, he tempo de ir

pêra NoíTo Senhor.

.07 O Padre imaginando, que naõ era de veras a morte,"

lhe diíTe: ora vamos pêra Noílò Senhor. NiílodiíTeo Ir-

maõ três vezes: JESUS Maria; & acabando a terceira

ves, diííe com alvoroço: Jâ naÕ vejo, fendo aííím, que ti-

nha ambos os olhos abertos, & claros. Levantou a maõ
direita, & fe começou abenzer dizendo: Pello íinal da Sã-

- â:a Cruz, liyranos Senhor de noílos inimigos. Neíta pa-
lavra, depois de fazer a Cruz, encoílou a maõ fobre o hõ-
bro efquerdo, & efpirou, fem ter arranco, nem fmal de
morte mais, que faltarlhe a falia, & refpiraçaõ. Ficou af-

fentado, & encoílado como vivo. FicaraÕ os prezentes
aílombrados por cuidarem, que todas eílas acçoens eraõ
fomente devaçaõ do enfermo, a quem ficarão, & com re-
zaõ, invejando morte taõ chea de prendas dos bens eter-
nos. Falleceo na caza de Saõ Roque em Lisboa aos vinte,

& três de Junho de mil quinhentos fetenta, & quatro.
tish(>a^ . 8 U iegundo foi o IrmaÕ 'Jerofiymo Gonçalves natu-
/;/" ral de Montemor o novo no Àrcebifpado de Évora. Em
^íS8.

^
Evo-
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1

Évora entrou na Companhia aos 2 4 de Fevereiro de 1 5 8

7

tendo de idade vinte, & hum annos, & meyo. Vcyo no-

viço a fcivir na caza de Saõ Roque, onde entificou. Eraó

feus procedimentos de hum Anjo, & poriíTo muito ama-

do de todos. Dizendolhe fe queria ir pêra cafa de feus

pays,refpondeocõ grande Ímpeto de lagrimas, que naõ

queria vida fora da Companhia, onde sò viera bufcar hu-

ma boa morte. Alguns dias antes da vizitaçaõ da Senho-

ra lhe pedio, que o levaífe neíle dia pêra fi. Era por extre-

mo devoto da Virgem May.

9 Preparoufecom os iacramentos, chegado o dia da

Senhora fentio em fi huma fin guiar devaçaó, com a qual

pdflou todo o dia, & parte da noyte atte as onze, & raeya.

Neíle tempo perguntou ao enfermeiro, que horas eraõ?

Refpondendo, que onze, & meya; diíTe o doente: JESUS
Maria, como eu hei de ficar, virgem May, fem ir no voíTo

dia^ Deme, h*maõ, a vela aceza, & a imagem do Crucifi-

xo. Deufelhe pêra o confolar.Fez hum colloquio mui de-

voto fallandoGom o Senhor, entregandolhe feu efpirito, a

que ajuntou: Neíle dia da virgem volíà may, & minha

Senhora quero paílar deíla vida.

10 DiíTeraõlhe, que íe conformaíTe com a vontade

do Senhor, & que defcanfaííe. Tirandolhe o Crucifixo,

^ a candea, cruzou os braços, cerrou os olhos, & efpirou,

fem dar outro final de feu íelice tranfito mais que a falta

do anhelito. Faleceo na cafa de Saõ Roque aos dous de

Julho de 1588. AíTiílialhe o Irmaõ Bartholameu Alvres,

que deixou efcritas eftas ditofas mortes em hum manuf-

crito, que fe guarda no Cartório de Coimbra.

b obi' . ,

C A P i T U L O XVL

Dos Irmms Cofme VaSy <(y António Afonjò,

I A Rdendo Lisboa com a peíle do anno àtiiy6^^Lhh^^ fervindonella aos feridos, acabou fandtamente ojgoao

Irmaõ Cofme Vas. Era natural da Cidade do Porto. En-^^^J^^.

trou na Companhia em o Noviciado da caza de Saõ Ro-
que aos 20 de Outubro de 1566, tendo dezanove annos

de idade. No tempo da pefte aífiftia no Collegio fazendo
oífi-
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officio dç .porteiro, aonde tratava com grande amor aos
pobres.Diselle em huma carta fua, ferem tantos à porta-
ria, que elle naÕ fazia mais que ir, & vir a bufcar efmolas;

& que era mui grande a caridade do Padre Reytor Gafpar
Alvres em acodir atodos. Logo, que a pefte fe declarou
mais, paííou o Irmaõ Cofme a íer Companheiro dos Pa-
dres, quehiaõ pellas freguezias confeíFar, & prover os enr
fermos.
'-11.'

. Nefta caridade era em todos o trabalho exceííívo.

Os trabalhos ( diseífe Irmaõ em huma carta fua
)
que os

quenefte Collegio eílaõ,levaõ, faõ muitos, mas parecenfe
algum tanto, com os que levaõ os.noílos carilTimos na ín-
dia, porque certiíico,que nunca em minha vidataõ confo-
lado andei, como agora, & o mefmo vejo nos outros Pa-
dres, & Irmãos; naó fe nos diminuindo os trabalhos, mas
antes acrecentandofe, porque todos os dias imos fora, &
às vezes vimos pêra caza à hum.a hora, & às duas depois
do meyo dia, ou pêra milhor fallar: fempre. Os dias paíTa- •

dos fahia eu.da fegunda meza, & acertarão de cham.ar,pe-
m hum enfermo^ & chegava entaó hum Padre defora, o
tjualeílava, pêra lavar as maõs, &ir à meza, o qual logo
4e offereceo,pera ir, & foi, & eu fui cõ elle.A íTim vai cõti-

fiiuando com outras coufas, que naqaelle tempo fucce^
diaõ.-: ::j

^- - '^ ^i(nuuL^i}^m,
, mi^ l :.,

a í| £ !lSanto, que no GoIIegio comeílou de aver feridos,

fizeraÓ enfermeiro ao Irmaõ Cofme Vas, o qual fez efte

oficio com grande caridade, & incaníavel zelo, atte que
fe lhe pegou o maL Delle dis aíTim em huma fua carta o
venerável Irmaõ Balthezar Dias: Ontem adoeceo o carií-

fimo Coime vas, porque andava mui enfraquecido do tra-

Mlho, por âveriSdo enfermeiro des do principio íiá caza
grande dos cazoS, onde teve a meu parecer grande coroa
de gloria, curando com muita caridade atodos. Era elle

enfermeiro geral devtpdasas enfermarias, porque eflavaõ

jâ alli oslrmaõs de Saõ Roque, que occupavaõ as claílès

porriba;^QS negros, & moços, que adoecia^, èftavaõ
em baixo; & como digo, andando deík maneira lhe deu
a doença mui rija,& com grandes febres. Atte aqui oque
-dis na fua carta o Irmaô> Balthezar Dia^. íOutro daquelles
fanaos Religiofos fazendo mençaõ defta morte dis: Mor-
Teo o Irmaõ Cofme vas, que era o cunhal das enfermarias
•:>- de

-w^.
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de Sanílo Antaõ. Com efta femelhança explicou, ooran-
de pezo de trabalhos que cahia fobreéíte Irmaõ> èc como
feu eípirito era fofredor de todos* ._

.

4 O Padre António de Monferrate dis aílim do Irmkõ
Coime: O Irmaõ Cofníe Vas naõ teve lugar,pera nos daí
a ediíicaílaõ na morte, que nos tinha dado na vida, & do-
ença, porquanto hum frcnefi lhe tirou o juifo, & fentidòsj'

mas da caridade, com que elle curou os doentes, & ale*

gria de íeu roílo no trabalho de toda a enfermaria, & or*-

dera, que em tudo tinha, & íanílaafoutezaj queNoííb
Senhor lhe dava, pêra amortalhar,^ enterrar, os que
morriaõ, ao qual ajudava o Irmaõ Éílevaõ Fernandes, a*
via muito, que contar,mas por brevidade o deixo, fazen*
do conta, que em Deos veremos: jQjíam gloriofm ipfe Jit
Ânfanaisfuis. Atte aqui o Padre Monferrate. Adoeceo
eíie fervo de Deos aos vinte, «Sc hum de Agoílo, & falle-^

ceo aos vinte, & féis do mefmo no anno de j jdpi no QoU
legio de Saneio Antaõ em Lisboa, "^"'r -. *f? íí-^n -^ -v?

• 5 O Irmaõ António Afonfo namefmaocGafiaõj&pel-j?»^!./^.
la mefma cauía acabou feus dias. Naceo no lugar da A*^"*'"'!^'

lagoa Bifpado de Faro. Entrou na Companhia em òNo^wí"
viciado da caza de Saõ Roque aos i6. dejunhode i556.^í'^^'

Em Sanflo Antaõ aíTiftia, quando fuccedeo a pefte gran-
de. Depois, que os noílòs comeífaraô a cahir, tinha cUi-*

dado dos enfermos com tanta caridadejque fenaó kmbíii-*

va de fe guardar a íi. n err

6 Foi ferido da peíle, onde teve, que íbíi*ef dofeâ
eftranhas por caufa da corrupfaõ. O Padre A-loníerratej

que foi teftimunha de vifta contando as mortes de alguns
daquelles fervos de Deos, chegando a efte Irmaõ dis airimi

O quarto foi o Irmaõ António AíFonío, o qual teve a ma-
is eílranha poílema

,
que cuido fe vio ha muitos dias;

porque tomava todo o pefcoíTo atte o peito direito» Tinha
muitos buracos, & covas penetranteS^ao interior. Defco-
briolhe, & defconjuntoulhe os oíTos do peito pello meyo
da covinha da garganta; onde vi por experiência, que te-

mos alli hum nervo mui delicado, que ata hum oíTo com o
outro; o qual quando fe quebrou,deraó os oíTos hum eíta*

lo, de que o próprio Irmaõ ficou pafmado, fem fentir ou-
tra dor alguma. Ficoulhe o hombro direito mais bayxo^
que o efquerdo perto de huma maõ traveílàj & fe vivera,

Rr aífim
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affim havia de ficar. Comunicoulhe Deos tanta pacien*

cia, & fofrimento, que fe pode contar como por hum exc-
plo dos antigos: Vere tranjivitper ignem , (i^ aquam^ <(sr

eduxit eum Dominus in refdgexium, , Aílim falia o Padre
írrate. i'\ .^.

> 7 Em outra carta diz o mefmo Padre : o Irmaõ Anto*
nio Aííonfo naturalmente naõ pode efcapar , & parece, ^
o quer Deos taõ esbrugado, que nem carne quer, que leve

pêra a cova , nem ainda nervos,porque fe defencaixaõ dos
oíTos, os quais aparecem fora ; & elle te tamanho coração,

que diz, que ainda lhe naÕ deu a fentir Deos
, que ha de

morrer: & iílo com eílar mui preítes ,& aparelhado pêra
iííb. .OÍÍÍ;:'r •

V . 8 o Irmaõ Balthezar Dias refere,o que vio pello mo-
do feguinte. Falleceo o Irmaõ António AfFonfo , o qual
por certo ninguém poderá declarar com palavras os gra-

des tormentos, que paíTou na fua infirmidade por huma
poftema, que lhe naceo no peícoíTo, & lhe foi lavrando de
maneira, que as guelas, os peitos,& olTos delles eu lhos vi

algumas vezes, que me achei prezente a fuás curas. Era o
íe3or tamanho, que poucos Surgioens havia, que fe atre-

"veílèm a curalo. Osoííòsabayxo da garganta eu lhos vi

taõ alvos , que parecia terem eílado ao foi. Os braços fe

delconjuntarão de maneira,^ nem comer por íua maõ po-
dia, Aííim meímo por vezes lhe vi cortar pedaços de car-

ne podre, que punhaõ efpanto, a quem os via. Os gran-

des gritos, que dava, quando o curavaõ , me cortavaõ o
coração. Aífim purificado o levou Deos a gozar da bem-
aventurança aos 2. de Setembro de 1569. Foi fua morte
no Collegio de Sanílo Antaõ de Lisboa.

í/.j ,. C A P I T U L O XVII.

Coimbra

2f. de

Outubro

de 1604

Vida, c* morte dõ Padre Hieronjimo Carvalho.

' O Padre Hieronymo Carvalho naceo em a Villa de
-;. \^ Barcellos no Arcebifpado de Braga , feus pays fe

chamarão Gonçalo Mendes Homem , & Conftancia Pin-

ta. Trouxeo Deos â Companhia com efte fucceífo , q elle

t.i :;. .^,; tinha

^.



Em o Noviciado de Lishoa Liv. i . Cap, 17. '215

tinha por muito particular mercê de Deos. Navegando
pelo rio Tejo em hum barco com feu pay , & outra muira
gente, fe levantou huma grande tormenta, com a qual vi-
randofe o barco fe afogarão todos, sò Hieronymo fem fa-

ber como, nem de que modo fe achou fobre a quilha do
barco virado; & aíTim efcapou do naufrágio, em que os
mais perecerão.

2 Movido com taõ fingular beneficio de Deos, aíTen-

tou configo confagrar a feu ferviço a vida, que delle tinha
recebido duas vezes. No perigo ouvio huma voz,que lhe
dizia entraíTe na Companhia, pêra fe moftrar agradecido a
Deos. Por tanto noanno de 1565. tendo dezanove de
idade pertendeo a Companhia na cafa de S. Roque; & íe-
do recebido nella, fe deu taõ deveras a Deos, que da mui-
ta applicaçaõ, com que iníiftia nos exercícios mentais, ve-
yo a adoecer gravemente da cabeça.

5 Depois deacabar o Noviciado, começou aeíludar
latim, do qual fabia mui pouco: por iÓoera mais de louvar
nelle a obfervancia da regra de fallar latira ; elle o fallava,

qual podia, fem fazer cazo, de que os outros fe riíTem dos
feus erros, & defacertos. Em tendo o latim fufficiente , o
mandarão à Philofophia, porem com o dezejo

, que tinha
de fe dar todo a Deos, pedio aos Superiores , o naõ appli»
caíTem a eftes eftudosj nem elles foraô diíEcultofos, em Ifiq

defpàchar a petição. Continuou quarorze annosexerci-
tandofe nas virtudes com taõ bom exemplo

, que depois
delles ofizeraõ Prefeito de Efpirito em o Collegio de Co-
imbra^ officio,que teve por vinte,& fmco annos atte mor-»
rer.

4 Foi fempre muito dado à oraçaõ. Levantavafe hu-'

ma hora antes da comunidade, & começando a orar , con-
tinuava neíle exercicio por efpaço de quatro horas, das
quais SQ tirava hum quarto, pêra cõncertar,& varrer o cu-
biculo nos dias, que o manda a regra, A poílura ,

que te-

ve fenipre nella foi de joelhos com as maõs levantadas , &
tal compoílura exterior, que a caufava a todos, os que nel-

le punhaõ os olhos, infundindo juntamente grande deva-
çaõ., O mais tempo atte o exame gaftava confeíTando na
Igreja; excepto o tempo, em que celebrava o facrificio da
Miííà j pêra o qual fe preparava com muitas coníideraço-
ens pias, que fe lhe acharão efcritas, como também vários

Rr 2 collo-

V

I



3i<5 .- Imagem da Virtude

colloquios pêra depois de dizer MiíTa, no qual tempo mof-
trava devaçaõ mais efpecial, & maior ternura.

5 De tarde fe detmha por largo tempo em oraçaõ di-

ante do SantSliííimo, & nas capellas do Collegio : as horas,

jque fabiaõ todos gaílava cada-dia na oraçaõ, eraõ feis.Re-

fava o officio Divino com tanta paufa, & devaçaÕ, ^ quaíi

a cada verficulo, fazia hum zdío de amor de Deos , eomo
fe achou efcrito da íua letra. A todas as feftas tinha,& nel-

las moftrava fingulardevaçaô, & mais efpecial àdo Naci-
inento deChriílo, pêra o qual fs aparelhava por todo o
Advento,& na vefpora jeju^yaa paõ & agoa.Defdet) exa-

me da noyte atheas duas hor^s depois da raeya noyte gaf-

tava em oraçaõ, & entaõ he que hia dizer as fuás Mifias.

6 Nam era menor fua devaçaô pêra com a Senhora;

quando fallava de fuás virtudes, viaíe nas palavras,que di-

zia, & no rofto, que moílrava, p fingularafeQo ,,com que

, g fervia: fazialhe muitas viíiías nas fuás capellas. Por eíles,

& outros obfequios fe çre, lhe fizera grandes favores; deu
delles, fem querer, algum indicio , quando exhortsndoa
jivím Irmaõ à devaçaõ da Senhora, lhe diíle

,
que ella naõ

sò alcançava neíla.yida perdaõ das culpas, mas que na ou-
tra fazia abreviarás penas do Purgatório} & fem advertir ,

acrefcentou: E ella mo diffe. Jejuavalhe todos os fabbados,

,
&.vefporas das luas feftas tomando neílas difciplina no re-

feitório: omefmo fazia nas vefporas dos Santos, que feaf-

. , finalaraõ na devaçaõ da Senhora, como S. Domingos, S,

IJefonfo, S. Joaõ Damafceno, & outros.

'7 O feu trato com Deos foi continuo aíTim em caza,

como por fora: quafi fempre andava fazêdo a£los de amor
depeQs;cadacoufa, quevia, lhe era como de incentivo

pêra fazer os tais afíos: mas porque nas creaturas racionais

jrefphiidecia mais o Greador, a cada Padre , ou Irmaõ,que
encontrava, fc dava por obrigado a fazer finco aâos de a-

mo^ de Deos. Em bum papelinho tinha efcrito ,
que na

meia faria tríntaj^ & três jaculatórias; & em outro, que to-^

dpi? os dia^ fe ajoelharia cem vezes , fazendo hiima jacula-

tória ao Ceo dç eada-vez, que ajoelhaííe: quandofeoccu-
pava em alguma obra exterior, fempre o feu penfameinto

gndavà embebido em Deos, de quem nunca fe apartava.

S Sendo taô addiélo ao exercicio da faníla contem-
plarão] naõ fe retirava de aproveitar aos próximos ; aífif-

tindo
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tindo muito no confeíííonario, & remediando naô fó as

neceíTidades efpirituais, mas acodindo por vezes a muitas
pertencentes ao corpo. Avendo pefte em Coimbra, elle

foi hum dos noíTos, que fe oíFereceraõ pêra a fanda em-
preza de fervir aos feridos defte mal, allegando pêra faci-

litar o defpacho, o pouco, que fazia, & quam pouco pre-
ílava, & o muito, que tinha oíFendido a Deos; trazendo
muitas coufas conducentes pcra cõfeguir a fua pertençaõ,
todas ellas mais fundadas na fua humildade, & caridade,
que em algum outro motivo, quenelle cõtorreíTe: pois a

edificalíaô, que nos dava a íua exemplar vida, valia mais,
que quaisquer outros preftimos, dos fugeitos, que os tem
íema virtude.

9 Seu zelo de adiantar aos nosíTos Irmaõs na perfei-

ção foi igual às de mais virtudes: elle osbufcava, pêra lhes

fallarde Deos;eníinandolhes, como em todas as coufas
aviaõ de procurar devaçaõj & exhortandoos á fallar de
Deos nas fuás recreaçoens. Quando achava alguns neílas

fandas praticas, recebia tanto gofto, que fe lhe via no fem-
blante. Outras vezes elle meímo os hia bufcar aos cubi*
culos, pêra virem fallar de Deos: & lhes dizia: Ah Irmaôs,
naõ ferâbõ dar hum pouco a Deos, que empregou ávida
em noíTas utilidades? Proferia eftas palavras cõ tais fervo-
res, que atodos abrazava, & o feguiaõ pêra fallar das coo-;

fas doCeo.
10 Foi gradem ête raortificado;núca moílrou aquellas

payxoens, que taõ filhas faõ da natureza, como rir, triííe-

za, outras defordenadasf. De ira, & colera,nera ainda final

algum fe vionelle, como nem âppetite de hõrã; o qual ti-

nha taõ fogeito,que pedindo huma ves a certo Padre, lhe
bufcaíTe hum amo pêra hummo^Oj como o Padre depois
de feita diligencia, diíleífe, que o na^ âchaVâ; acrecetitou,
efte moço he meu parente: fendo, que diífo naõ avia ne^
ceííidade, & menos fendo elle da gêíítehõtada de Barce-
los, mas naõ quis perder a occafiaõ de fe avilitar, O amor
de parentes foi nelleta5 pouco, que vindoo ver hum feu
Irroaõ, o tempo, que com elle fe deteve, ô gãftou todoefn
lhe fallar de Deos fem lhe perguntar coufa alguma dos
particulares, que em tais vifitas fe çoflumaõ comunicar.
Cotava ao depois iílo o fecular dizendo, que aquelle Pa-
dre naõ parecia fer feu Irmaõ,

fi Na-

í

1
n

'/>
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Nada teve de curiofo. Ainda as novas, q eraõ ge-
rais, & mui commuas, elle as naõ fabiai o que fe vio,quan"
do fallandofe alguma ves nellas, como coula jâ antiga, elle

fe achava novo, em que talcoufa ouveílefuccedido. Nu-
ca o viraõ à janela do feu cubiculo, que cahia no pátio das
flores do Collegio: por ler o lugar mais aprazivel, era ma-
ior a^mortiíícalíaô que tinha em íeus olhos. Muitos ad-
virtiraõ, que pello Natal, em que, os prefepes fe fazem cõ
tanto primor nas noíías capellas, nunca vira a variedade
defíguras, & paíFos, Cõ que fe coílumaõ fabricar, podo
todas as íuas attjençoens nà famSta lapinha, em que filava
o Menino Deos: &. viílá ella, dava por vifto todo o prefe-

pe. Sendo antes de entrar na Companhia deílro em can-
tar, & tanger harpa, fe mortificou de tal forre, que em o
NoviciadoiTenaõ foube, que tivelletais partes. Nos tem-
pos adiante fe retirou fempre de occafioens, ondeou-
VeífemttíÍcas,& qualquer recreação neíle género.

,
;I?^ w:Todos ps dias íe diíciplinava duas, & três vezes.

-Nas yefporas das feftas da Senhora, & de alguns fanétos,

doutros dias de fua devaçaõ, tomava difciplinanas coftas

eíii o refeitório: hia à portaria comer cõ os pobres. Tra-
zia três cilicios, ainda, que fenaõ foube, por quanto tem-
pQ cada dia. Mas cõílou, que toda a fomana fanda os tra-

zia:atte o jantar.Os primeiros três dias da mefma lomana
dormia fem lençóis, os de mais attedia de Paícoa, fobre as
taboas da barra. Na feíla feira da Payxaõ jejuava a paÕ,&
agoa,<Sc todas as mais do anno.De ordinário jejuava tambe
o Advento.

if Fundavaõfe eílas virtudes fobre huma profunda
humildade} dezejando, & procurando meterfe, fe pudera,

debáyxodospés de todos. Alguas vezes o acharão de-

bayxo de huma efcada por onde paíTavaõ os Irmãos No-
viiTos, pêra defte modo paífarem porcima delle, & o piza-

rem. Da humildade he filha muito prezada a fan£la Mo-
deftia, que néfte fervo de Deos foi tal, que compunha aos
que davaô com os olhos em os feus.Dezejava cÕ todas as

veras, que em todos o^ nolfos refplandeceíTe eíla virtude;

poriílo pedia aos Superiores, fizelfem guardar com exac-
çaõas Regras da Modeília, que nos deu o Sanfío Patriar-

ca, & que aííim como animavaõ com prémios, aos que
compunhaõ bem os feus temas, ufaíTem d mefmo, com es

que
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que foííèm mais modeftos, & Gorapoftos. .; .t»

1 4 Na ílinda pobreza deu fcmpre exemplos mui fin*

guiares: procurando íb lhe deíTe o peyor de Caza^ Trazia
hum barrete mui velho, & fem forro^nem admittiò outro>

ainda que fe lhe dava. O relicário, que trazia ao pefco-

ço, era, huma verónica de chumbo enfiada em hum cor-

del. Os veílidos interiores eraõ a mefma pobreiza; huns
calçoens fe lhe acharão com noventa remendoSj delles

muitos huns íobre outros , & todos lançados pella fua

raaôjfcitos da quelles pedacinhos de pano, que por inúteis,

lançavaõ fora os alfayates de caza. Acompanhava eíles

pontos com muitas, & fervorofas jaculatórias ao Ceo;
Nos fapatos eraõ tantos os remendos, que pareciaõ feitos

de pedaços,nem queria admittir outros. Porque levando-
os ao Irmaõ, pêra que lhos concertaíTe, eíle vendo quam
incapazes eílavaõ de fervir, o naõ quis fazer; fentiofe mui-
to, & pêra côfeguirdelle efta graça, fevaleo de outro Ir^

raaõ, pêra que lha pediíTe, Como por efta via fe dobraíTe ò
Irmaõ oflicial, & lhos trouxeííè reparados, o eftimou^
quanto fenaõ pode dizer em poucas palavras: pefa teí

maõ nelles, os hia fegurando com preguinhos de ferroado-

ftes tinhaÕ doze, ou treze os íapatos, que trazia^ quando
morreo. '

?nf>t

1 5 Huns fapatos novos, que fe lhe deraô, os achara5

depois de fua morte^ atados ao banco da barra pella parte

de bayxo, donde fe naõ podiaõ ver, nunca quis ufar ácU
les. Os papeis, em que efcrevia fuás devaçoens^ eraõ co^
ílas de cartas. A pena, com que efcrevia, era taõ antigaj ^
eftava jâ o aparo junto ao miolo; porque eílava quebrada

j

a tinha atada com hum pauzinho década banda, perâ que
eftando por efte modo teza, lhe pudeífe ainda feívir. Em
hum papelito,em que apontou alguãs faltas pêra fe donfef-

far, íe lhe acharão eftas: Que avia hum anno, que naõ re-

novava a licença, que tinha pêra ufaf de Certos trapos ve-*'

lhos pêra fuás enfermidades: item que fe accufaria de re-^

ter por alguns dias no cubiculo huns retaíhinhos de panO|'

que lhe fobejaraõ, dos com que fe remendara* Taõ miu-*

do fiaõ os verdadeiros amantes da fandta pobreza, que iie^

ílas pouquidades nos defcobrehi fem o pertendef, òs mui-
tos de fua virtude. Taõbem naõ queria íiceiiças gêràis,

pedindoas, quando lhe eraõ neceíTarias coílumava dizer^

I
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queaílim fe exercitava melhor a obediência, & fogeicaõ
religiolã.
í

' i 5; Com tantos a£losde virtude, de quantos faõ in-

dicio eftes poucos, que ficaõ efpecificados, fe tinha prepa-
rado pêra a morte o Padre Hieronymo Carvalho, aqual
lhe veyo por meyo de humas febres, com que andou qua-
tro, ou finco dias, fem as defcobrir aos Médicos, continu*
ando nos feus coftumados rigores. Neíle tempo vindo
pêra o repouzo, fe chegou a elle hum Irmaõ, aquém dilfe,

queeftavataõ fraco, que fe naõ achava com forças, pêra
fallar: deípedindofe do Irmaô, fe foi pôr de joelhos iianre
do SanéliíTimo com as maõs levantadas, aíTim efteve todo
o tempo do repouzo.

~í 17 Grecendo as febres, íe metteo nas maõs do NLtáh
CO, que logo diííè, fe encaminhavaõ à morte; pêra aqual aV
vifaraõ ao enfermo: nada fe alterou com a nova dizendo
sòefta palavra: Aqui eftou. Ouve muitos indicios, de que
Deos lhe defcobrira eík dia; pêra o qual, avia muitos an^
lios, fe preparava, alem de que elle fempre cuidava, que
cada dia era o ultimo de fua vida. Em papeis da fua letra

fe achou efcritto: Naõ te faltaõ mais, que quinze annos
de vida: & em outro dizia: es de fmcoenta, de vida jâ naõ
tens mais que dez annos; aíTim foi, que morreo aos 60
annos, & pouco antes de acabar o diííè com palavras ma-
is claras. Depois de morto ficou feu roílo mui alegre, &
aprazivel, No enterro foraô muitas as lagrimas dos Pa-
dres, & Irmaõs, faudofos de lhe faltarem taõ fingulares
exemplos, como lhe dava efte fervo de Deos.

eí. 18 Delle faz mençaõ o Padre Nadafi no feu Annus
dierum aos 24 de Outubro no anno de 1 604 aonde refe-
re, como eftandotrifte o Padre Hieronymo com o medo
das penas do Purgatório, lhe apparecera a Senhora,& Ihé
diífera, que ella naõ fó era advogada dos triftes nefta vida,
mas também no Purgatório. O Autor do Agiologio Lufi-
tano o trás aos 1 5 de Fevereyro de 1 604. E o manufcri^
to donde tirei , o que delle eícrevi, dis que morreo aos vin-
te, & nove de Outubro, porem o livro dos óbitos o tem
aos vinte, & fmco. Também o noíTo Padre Euíebio 110

quartotpmodos feus varões illuílres trás hum breve rcfu-
mo da vida defte Sando Padre; dizendo naõ pudera aver
^elle mais noticias; que aquellas poucas, encontrara em
hum Autor de outra Religião, que alega. C A-
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CAPITULO XVIII

Vida do Padre João Âhres

I T\ O Padre Joaõ Alvres ha ncfta Provitiiçia <Je Pqr^^ tugal huma fama taõ avultada na matéria de prU'^

dencia Religiofa, que a penas averâ quem o igualeipor efta

razaõ naõ podemos deysar de nos fentir das poucas notH

cias, que de fuás virtudes, & di£lames fanélos nos deyxa-»

raõ os antigos, os quais íe íicaílem efcritos, podiaõ feívir

como de methodo rauy ajuítado a todos,os que a Compa*
nhiaoccupa nos feus governos, com grande utilidade da

mefma Companhia, & proveitoaíTim de particulares, eo4

mo de Superiores.

2 Naceo o Padre Joaõ Alvres na villa de Parada rto

Bifpado de Miranda, Provincia de Tralofmontes. Tendo
quatorze annos de idade naõ completos entrou na Com-
panhia em o Noviciado da caza de faõ Roque aos oito de

Julho de 1562. Era filho de huma Irmaã do venerável

Padre Gafpar Alvres, que fendo Reytor do Collegio dê
Sanâo Antaõ, monreo fervindo aos empeftados. Proce^

deo aííim em o Noviciado, como nos feguintes anos com
muyta religião, femas poucas forças ferem cauía <le afro-

xar na obfervancia. Quando deu fim aoseftudosde Theo^
logia, fe achava taõ debilitado de forças, que os Superior

res entendendo, naõ eftava, pêra o occuparem em coufaS

de muyto trabalho, o mandarão pêra a Refidencia do Ca-^

nal, que he huma das fazendas do Collegio de Coimbra,
pera, que tiveííe cuidado delia,& pudeílè cobrar algumas

forças.

^ Allieíleve como enterrado eíle grande theíburo

mnytos annos, atte que o Padre Sebaíliaõ de Moraes^ qjue

depois morreoBifpo de lapaõ, fendo Provincial, fottdan*

do com fua muita prudência, quanto cabedal de prefti-»

mos tinha Deos depofitado no Padre Joaõ Alvres^ ^que
a fua capacidade demandava maiores coitías, que O retiro,

& governo de huma quinta, o apontou, & propôs a iioíl^

Reverendo Padre pera Reytor do Collegio do Porio; a
que foi promovido.

Sf ||i Dett
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^4 Deu nefte feu primeiro governo tantas moftras, do
que era, que ellas fenaõ pòdiáo dèfejar maicrcs: entre ou-
tras coufas, que fez^ de «tilidade doColIegíofoi, metter-

_
lhe dentro agoa perenej as difficuldades, que niíTo venceo
sôfe podem enfender,vendofecóm os olhos os lugares por
onde elle a trouxe. Emhuma palavra, foi tal afatisfaçaõ,

que delle teve a Companhia, & conceito, que fe cobrou
dafua capacidade; que fe julgou, que todos os governos
da Companhia, & ainda outros maiores, naõ chegavaõ a
encher a fua grande efphera, & que pêra todos tinha eípa-
ços muy amplos, & dilatados.

- 5 Depois promovido a Provincial, nefte officio tinha
gaftado anno, & meyo, avendo congregaíTaô geral, & in-
do a Roma por caufa do feu oíiicio, foi eleito A ífiílente do
Padre Geral Cláudio Aquaviva, o qual conhecendo a gra-
de prudência, que avia no Padre Joaõ Alvres pêra o bem
da Religião , fez fempre muito cazo do feu confelho.
Naõ he explicável o conceito, que geralmente fe tinha em
Roma da fua capacidade, na comprehenfaõ dos negóci-
os,, no bom termo em os propor, na efficacia em perfua-
dif. Odittocomum do Summo Pontífice, Cardeais, &
Monfenhores, & mais, que o conheciaõ,era, que o AíTiílê-

te de Portugal era homem grande, &de grande cabeíTa,

por tal o eftimavaõ todos, como elle o merecia.
- 6 Na reconciliação del-Rey de Franca Henrique
quarto com a Igreja, teve tanta parte, pello muito, que ca-
bia com o noílo Cardeal Toledo, que fez todo o negocio,
tanto ao gofto del-Rey, que lhe agradeceo muito o íervif-

íb, que em coufa taõ grande lhe fizera, naõ sò por cartas

honorificas, que lhe mandou efcrever, mas também por
obra nas honras, que lhe fez; quando o Padre vindo de
Roma pêra Portugal depois de acabar afua AlTiftencia,

pafiTou pella Corte de Paris, el-Rey lhe fez particular hon-
ra, & cprtezia, aíTim nofallar com elle, como na hofpe-
dagê, que lhe mandou fazer; tudo com tanta benevolên-
cia, como quem- fe reconhecia obrigado ao Padre Joaõ
Aivrfes. ^

-^ ^: i ^n ..
;,^- •

:.'?c-7>:-^vDezejava elle algum retir viveíTe afi os
áiiiios, que lhe rcftavaõ:^ Pêra iíTo chegando a Portugal,

nem de caminho quis ir a Lisboa, como quem temia fer

por algum refpeito obrigado, a ficar na Corte: foi fazer o
'í^^k^ \k Vf J ter-

^^..
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termo da fúâ jornada em a Refidencia de Saô Fins na Pro>

vincia do Minho, & fim do Reynoj onde determinava

paííar em retirado foccego os annos, que Deos lhe deíTe

ainda de vida, fem fe occupar mais, que naOraçaõ, & bem
eípiritual de fua alma. Sentiafe moleitado de tantos nego^

cios, & de tratar tanto das almas alheas, que lhe parecia,

naõ o deyxarem attender ao bem da própria com o cui^

dado particular, que pede matéria da mayor fuppoíiçaõ,

queremos homens. ' =

8 Pêra dcfpertar mais a fua devaçaõ, fez alli htima

hermida muy devota de NoíTa Senhora deLoreto,efta

era o feu ordinário refugio, nella pàíTava muito tempo em
©raçaõjOuquafitodoeUe fe lhe hia neíle fanclo exercido

diante da Virgem May. Jâ o Padre Joaõ .Alvres fe dava

de todo por livre de governos, naõ cuidando mais^ que em
íi, perfuadindofe, que da quelle retiro fó le apartaria pêra

a fepultura. Porem fuccedeo-lhe muito ao cõtrario* por^

p Padre Geral julgando era rezaõ attender mais ao bem
comum, que ao foccego particular do Padre Joaõ Alvres^

o mandou hir pêra Lisboa, &fer Prepoíito da caza pro-

feíTa de Saõ Roque. Côcorreo nefte feu governo a beati^

£caçaõ denoíTo Padre San6toIgnacio. Deu ordém^a que

fe fizeíTe cõ a maior folenidade, que fofle poíTivel aos <k

Cõpanhia: celebroufe cÕ tanto apparato, ôc grandeza, que

encheo de alegria, & admiração a todos,os que a viraõ.

9 Parece, que o Padre Joaõ Alvres naceo sò pêra go-*

vernar, pois quanto mais dezejava deíviarfe deílas lidas^

tanto mais a obediência o metia nella. O triennio de Pre**

pofito de Saõ Roque naÕ eftava ainda no fim; quando o

Reverendo Padre Geral lhe mandou patente, pçra fer \^iíi^

tador defta Provincia,cargo,que exercitou cõ a fatisfaçaõ,'

que os demais: todos os feus cuidados applicou em pro-

mover â obfervancia, pêra iíTo tomou hum exceíTivo tra-

balho, ordenando huma vifita cò muitas advertências rie-

ceíTarias, todas eftaõ cheas de prudência faii£ta, & foraõ

utiliífimas pêra os fins, a que elle as dirigio.

10 Por morte do Reverendo Padre Geral Glaiídjé

Aquaviva, foi nefta Província eleito pêra ir a Roma o Pa-

dre Joaõ Alvres, aíTiftio na CõgregaíTaõ , em qUe fahio

Prepofito Geral o Reverendo Padre Mucio Vitelefchijte-^

ve o Padre loaõ Alvres muitos votos, pêra kv Gttéi ^
Sfa naê
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na^ efteve dilTo muy lõge. Nefta occafmó diíTe o Arcé^
èiípo de Évora Dom jozeph de Mello,que fora Agente de
Portugal na Cuna Romana, que fe o Padre Joaõ Alvres
cõtmuara em Roma na Aííílencia, feria fem duvida eleito
Cieral, peUa extraordinária fatisfaçaõ, que tinha dado no
leu governo, & grande expedaçaó, que avia de terem na
lua mao muitos augmentos as coufas da Cõpanhia.
, j. ,»i Depois, que voltou de Roma, naõ tardou muitd-
que o naõ fizeíTem Reytor dos Collegios,& Univerfidad^
de Eyora, pello dezejarem muito por feu Superiores Re.
ligiofosdaquelle Real Collegio. Caufou-lhe o governo
grande pena, & moleftia, aíTim pella muita idade, como
pella doença, que lhe durou muito tempo, delia veyo íi^
nalmente a morrerem Évora aos 10 de Março de 1622
tendo de idade 75 annos, & 61 de Cõpanhia. Efta he a
breve noticia, que no feu Memorial da caza de Saõ Roque
nos deyxou o Padre Manoel da Veyga: delia, & do grln^
deiiome, que ainda dura entre nos do Padre JoaÕ Alvres,
le deyxa bem conjedurar, que efta fua grande prudência^
& Superior talento pêra tratar,& efFeituar coufas de gra-
de íerviço de Deos, & bem da Companhia era acompa^
nhada com íingulares virtudes, dequefempreaCompa*
Hhia fez mais cazo, do que de quaifquer doens naturais, fe
eftes fe achaõ^m algum íogeito fem virtude; porque en^
taõ os avalia, & trata como coufas de pouca eftimaçaõi
qiiando morreo jâ tinha acabado o Reytorado, era Prefei-
jodos^Irmaõsdo Recolhimento. No íanaurario da Igre^
ja do Collegio de Coimbra temos huma Cruz de criftal cõ
varias Cruzes do Sando Lenho,& hum efpinho da Coroa
do Senhor, aqual lhe deu el-Rey de França, & o Padre a
applicou a efte Collegio. Delia faz mêfaõ o Agiologio Lu-
zitano aos três de Mayo.

° "^ '

C A P I.T U L O XIX.

Emra Vidíi ão Irmoò Bartholmneu Lourenço Coadjutor temporal.

i6i9. ' rj Irmaõ Barthòlameu Lourenço floreceo em íTn^

_ ^ pulares virtudes, & o pouco, que delias acho ef-
^ritd) hebom fmal,de que teve muitas,òc mui aventajadas.
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Foi efte dirofo Irmaõ natural da comarca de Tralofmon-
tes Arcebifpado de Braga,na5 acho, que lugar foííè a fuá

pátria,entrou na Cõpanhia na caza de Saõ Roque aos 2 de
Janeiro de 1576; Tinha de idade vinte,&tres annos quã-

do fe confagrou ao ferviço de Deos.

2 Viveo na Companhia fincoenta,&'quatrÒ' anhos,'

em todos elles deu exemplos de bom Religiofo.Na humil-

dade virtude taõ própria dos Irmaõs doTeu eíl:ado,^proGU^

rou fempre aílinalaríe. Atodos reipeitava, como felhe

foííèm Superiores, efpecialniente aos Sacerdotes, & deites

aquelles, em quem reconhecia mais virtude. Tinhafepor
minimo de todos, & indigniííimo de todo obem, que fe

lhe fazia.
'

g Ardia feu coração no fogo da caridade, naõ deixa^

, vapaiíar occaziaõ, em que a naÕ exercitaílè, particiliar-

niente com os enfermos aífuii de caza, conlo de fora. Por
muitos annos, que fervio em Évora de fecretario da Uiii-

verfidade, hia todos os dias ao hofpital dos Efíudantes, de
que tinha cuidado; acompanhando os Médicds, & fervin-

do aos pobres eftudantes ein fuás neceífidades. rGom os
noíTos podemos dizer,que primeiro deixou a vida,que ex-
ercitar a caridade. Vifitavãos muitas vezes, levavelhes

ramosfrefcos,& outras coufas, que os pudeífeín aliviar.

Poucos dias antes de morrer, indo vifitar dous enfermos,

que eftavaõ na mefma enfermaria, dilTe que elle queria ípe-

dir a Deos morrer por hum delles; foi coufa notável, :qtie

hum dos dous, eílando ambos mui doentes, fe achou logo
bem, & outro dentro de poucos tempos mòrreo, de|)0Ís

de fallecero Irmaõ Bartholameu Lourençowll r;?! ';r> .f ::7

4 Na oraçaô, & trato eõ Deos foi fempre mui apon-
tado, & fervorofo, tendo mais oraçaõ da ordinária. Hum
Religiofo fide digno dilíè, lhe parecia, que todos os dias

tinha fete horas de oraçaõ; Sc outro, que o via, no dia

ajoelhar diante do Sandiílimo, & mais altares tantas vc*-

zes, que fe podia piamente cuidar, o fazia por imitar a Saõ
Bartholameu, que fe ajoelhava cem vezes no dia, & noy-
te. Ainda quan do jâ era velho éílava horas inteiras de jo-

elhos na Igreja com admiração de todos, .^jõi;^ ,Ô'íít

i f' 5 Dizendolhe hum Padre grave: que erâ velfeo^.Jk ^
naõ continuaíle tanto tempo de joelhos, refpòndeot Padre

iílo naõ he todos os dias, feriâõ os de fiieto, Sc de quinta

dá
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da alma, porque aílím como os mais tem feu dia dequintaj
& de fueto pêra o corpo, aflim me parece cõ vem, dar eu
cada fomana hum dia de quinta â minha alma, & aflim co-
mo la Iheacrecentaó as iguarias ao corpo; aflim, pede a re-
zaõ, acrecentemos também as da alma.

6 Contou hum Padre, que fora Vice-Reytor do Col-
legio da PurificaflTaõ, aonde o Irmaõ hia muitas vezes pa-
gar dinheiro,& fazer contas por rezaõ de fer Secretario da
Univeríidade, por quem entaõ corria fazer as pagas pêra
osgaftosdoCollegio. Faltando hum dia o Secretario do
Collegio, diante de quem fe aviaõ de fazer as contas, efpe-
rou o Irmaõ, que viefl^: entretanto entrou na capella do
Collegio, & tomou huma larga, &afperadifciplina. D\-
zendolhe o Padre Vice-Reytor: Irmaõ Bartholameu Lou-
renço, atte ca nos vem edificar, &cõfundir.^ Refpondeo,
naõ fe admire Voflà Reverencia, que hoje he dia de quin^
ta, & efl:e he o antipafto, que eu dou à minhajalma, nos di-
as, que lhe dou de quinta.

pí Tendo eíle mefmo Padre afl^entado com oirmaõ,'
que hum dia pela menhãaaviaõ de fazer certas contas fo-
bre as pagas do Collegio , vendo que elle naõ hia ao Col-
legio, pêra as fazerem,fe foi o Padre ao cubiculo do Irmaõ:
achou-o de joelhos chorando com papel,tinta,& penna di-
ante de fij perguntou, porque caufa naõ fora aquella me-
nhãa,comotinhaõalíentado? Refpondeo, Padre, eílan*.
do pêra ir, me veyo ao penfamento, quam íolicitoandavai
pêra fazer eílas contas, & quam efquecido, das que avia de
daraDeos; & quam poucas vezes tomava tempo, pêra
ver,quanto lhe devia pellas muitas merces,que me tem fel*
to, & quam mal tinha correfpondido a Deos por tantos
favores. Envergonhado de mim, tomei efta menhãa, pêra
fazer primeiro contas com Deos, & choro porque vejo,
quanto lhe eftou devendo , & quam impoflibihtado me
li nto, pêra lhe pagar, como dezejo.

<. 8 Fallandolhe hum dia feu confeflTor em huma vifaõ,
que íe dizia, tivera, elle com as lagrimas nos olhos, & co-
mo indignado, fe fahio pella porta fora, dizendo: Eu vi-
lão. Padre; eu hum taõ grande peccador avia de ter viíaõ/
Coftumava efte fervo de Deos, quando jâ velho, por naõ
ouvn- bem, irfe meter nas efcadas do púlpito, pêra ouvir
melhor a pregação; nos dias de pratica, pella mefma re-
• zao
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ziõ fe punha ao pé da cadeira: moílrando íempre grandes

dezejos de ouvir a palavra deDeos, em quelentia goílo

particular.

9 Muitas vezes foi viílo, indo comungar no meyo da
fomana, pôr fmco, ou íeis formulas ao Padre, pêra lhas cõ-

íagrar. Cuidavafe, fizer ifto, pêra confervar por mais te*

po dentro de (i asefpecies Sacramentais, &ao Senhor, que
debaixo delias fe occulta. Era taõ grande a confiança,que
todos tinhaõ em fuás oraçoens,que em algum fe vendo af*

fligido, hia ter com elle, pêra que o encomendaííè a Deos,

& comido fe achava outro. Em particular certo Irmaõ
contou de fi, que todas as vezes, que havia de fazer algum
a6to publico, pedia a eíle fervo de Deos , fe lembraíTe delle

em fuás oraçoens
,
pêra que tiveíle bom fucceíTo : que da-

dolhe o fim, hia taõ confiado, como fe o fuccefíò iguala

feus dezejos eftiveífe ja feguro.

Avizando-o por algumas vezes o enfermeiro, que10

havia de comungar no dia feguinte , fe alvoroçava tanto

com a nova, que por mais cedo, o enfermeiro íe levanta-

va ao outro dia, ja elle eílava levantado. Dormindo fecha-

do, pêra que naõ fahilTe pellos corredores por caufa da ve-

lhice, muitas vezes fe levantava de madrugada,& batia ta-

to na porta athe, que lhe acodiaõj perguntandòfelhe,o que
queria, refpondia, que ja eraõ horas de ter oraçaõ , & hir

ouvir MiíTa; porque sò nas coufas de Deos cuidava,

'ir Contou hum Irmaõ, que andando mal dos olhos,

fe foi ao bom velho dilfimuladamente, pediolhe, lhe aíTo-

praíTe nos olhos; aíTim o fez, & logo fe achou notavelmê-

te melhorado do feu achaque. Deíle Irmaõ fe diz , que a*

companhou ao Padre Doutor Leaõ Henriques , íobrinho

.do outro Padre Leaõ Henriques
,
que fora ConfeíTor do

Cardeal Reyjquando appareceo a hum cidadão Eborenfe

,

que defefperado fe hia pêra Caílella, & junto a Elvas,appa-

recendolhe o Padre com o Irmaõ,o tirou do feu Prepofito,

& fez vir a Évora , a feconfeíTar com elle, Eíle fucceíTo

conílou de certo, & que os dousnatalhora, que apparece-

Taõ junto a Elvas, eílavaô em o CoUegio de Évora.
^

12 Era homem de muito fofrimento. Humanoitelhe

deu o ar fendo ja mny velho, levantoufe , foife ter com o
enfermeiro, & com grande paz lhe diíTe: Cariííímo, agora

me deu o ar, façame caridade , de me chamar o ConfeíTor,

pêra \



Ima^m da VíYttíde
^

petame ouvir d© confiíTaõ, antes que a falia fe me chegue
ã tolher de todo. Quando por fua muita idade fazia algu-
ma coufa, que parecia fer falta de juizo, & por ilTo era ne-
CèíTario avizalo; refpondia: fe faço mal, peçaõ a Deos, que
me leve,que eu também lho peço muitas vezes,& efcufarei
de enfadar tanto com minhas importunidades.
- 15 Naõ perdia occafiaõ de íe mortificar. Todos os
dias de peixe, hia à cozinha, a ajudar no trabalho , aos que
oefcamavaõ; & no inverno, quando os outros naõ podiaõ
ibfrer as maõs naagoa fria, elle asmettia de melhor vonta-
de, por mais fe mortificar.

1 4 Todo o tempo , que lhe fobejava da íua occupa*
çaõ, gaitava em ajudar nos officios baixos, ora na cozinha^
ora no refeitório, ora na rouparia; achando-o nefta reme-
dando hunsefcarpins velhos certo Padre em hum dia frio
do inverno,lhe diíTe : melhor era agora Irmaõ Barthola-
ineu, hir ao refeitório, que faria mais exercicio,& aquece-
ria. Refpôdeo: Si Padre, mas como hei de guardar aquel*
k regra, que diz, que em todas ascoufasbufquemosnoíía
maior mortificação. Ninguém o vio jamais hir à qumta

,

retirandofe das recreâçoens do corpo^ neíTes dias dava re-
creação efpecial afuaaliua, com mais exercícios de ora-
ção^ penitencia, & mortificação. ^

- I ^ Naõ Comendo na mefa, o que fe dava algumas ve^
zes por falta dos dentes, naõ conf^ntia lhe pedilièm outra
çoufa,&feà força lha traziaõ, a naõ tocava. Comefíava
lempre a comer a porçaõ na meia pello peyor bocado , cl

nellavia. Nimguem o vio em algum tempo ocioío. Ti-
nha dito aos porteiros, que quando o naõ achaíTem no cu-
biculo ,0 bufcaííem na Igreja em certo lugar, aonde tinha
oraçaõ; & que naõ eílando alli o achariaõ ajudando aos
Jrmaõs nas officinas mais baixas, & humildes.

16 Dous,outrei5annosantesdemorrer,feappareIhou
mm deveras, examinando toda a fua vida, & occupaçoens
comunicando tudoa feu GonfeíTor, pondo em lembrança
as coufas, que eftavaõ pendentes. Tudo fez com tal exac^
çaõ, que dandofe por fatisfeito, diííe, que ja eílava appare-
ihado, pêra morrer, & dar de fi conta ao Supremo

J uis.

^ 17 Fmalmentc lhe fobreveyo aultima infermidade,
ma qualdeu muitos exemplos de virtude. Grandemente
,^moleílou hum carregado fono, eraõ neceíía ria s vexa f-

^"'^i: íoens,
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foens, pêra o defperrar; algumas vezes fahia acodindo por
íi a natureza, dizendo ao Irmaõ

, que o efpertava
,
que o

deixaílè, & o naõ quizeíTe matar: rcípondendolhe, que era
ordem do Pqdre Reytor, logo fe aquietava, dizendo sò el-

ta palavra: embora.

i 18 Na ultima fomana pediò com grande efficaciaà

Senhora, de quem era devotiííimo , lhe alcançaíTe de feu

filho, que o levaíTe pêra íi no dia de fua Airumpfaõ. NeC-
ta petição fentio fingular efFeito, parecendolhe

, que a Se-

nhora lha defpachara; & aíFim diííè por vezes
,
que efpera-

va morrer no dia da Airumpfaõ.

19 AostrezedeAgoílolhedeuhuma cezão, que o
apertou com exceíTo. Aos quatorze pella menhãa fe ieva-

tou, & veftio, dizendo, que fe queria confeííar, pêra recen
ber o Senhor na hora da morte. Acodiraõ os enfermeiros,
^fazendo-o meter na cama , lhe chamarão feu confeífor,

que era o Padre Doutor Eftevão de Couto; confelloufe,&
recebeo o SantiíTimo Viatico: depois lhe fobreveyo a cef
gaõ, no principio delia foi ungido. Durou o reftante àm
quelle dia , a noite athe as três horas do dia feguinte , â
era o da Alfumpfaõ da Senhora : então fe ajuntou toda a
comunidade,eftandolhe rezando asladainhas.entregou a
Deos feu efpirito no dia, que muito dezejara

, quinze de
Agofto de 1 62 9. pellas quatro, & meya da tarde , tendo
de Companhia 54. annos pouco mais, ou menos.

c A.aj T U L O xx;

Do Padre Fernão Coutinho, ^ IrmaÕ Ga/par da Fonfeca

,

Noviço ejliidante.

^ O ^?^^^^^'*"^^^°"^^"^o foi natural da Cidade de^^ Lisboa. Entrou na Companhia em o Noviciado
oacafadeSaôRoque, aos doze de Dezembro de 1565.
tendo 1 6. annos de idade. Pello difcurfo dosannos pade-
ceo graves achaques, & enfermidades, que fofreo cõ gra-
de paciência. Foi homem de ingenho, & habilidade rara.
Por eíta caufa vendo o Padre Doutor Luis de Molina, que
os achaques naõ deraõ lugar, a fe aproveitarem fuás pren-

Tt das

Em Etio

ra aos 8

.

de De
zembro
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das diíTe: que mortificara Deos a Província de Portugal

cegando tão rara habilidade : porque hum dos achaques

defte Padre foi a falta da viíla.

2 De ordinário dormia tirando sò a roupeta, & me^
tendofe entre os cobertores. Todo o anno pafía va comêí
do sò hum pedaço de carne afiada, que guizada de outra

forte a naó fofriaò os íeus achaques. Fruta naõ a tocava.

Como era falto de viíta tropeçava muitas vezes com as

colunas, & cunhais, elks golpes levava com fingular pa^

}ciencia. Naõ fatisfeito de fofrer as penalidades dos acha-

ques, buícava outras invençoens de fe aflPligir. Taazia hu-
ma camiza de faço, ou eftopa groííà, & porque fe não fou-

beífe,o colarinho, era pellomodo ordinário do ufo dos dê-;

mais Rei igiofos da Companhia. .íjs

, j Das virtudes, as que mais nelle realçarão, foraô á
San6la obediência , devaçaõ à Senhora, & ao Sahíliíílmo

Sacramento. Fez efcrever em hum cartapacio fuás deva»»

çoens, o dia,mes, & anno, em que entrara na Companhia^
o em que diíTeraMifTá nova , & fizera profiííão , & diífe

por rematte: Ingrediarfcecula aterna: replicou, quem ef-

crevia ,
que difleíTe o tempo, em que ifto fe havia decum^»

prir: refpondeolhe; que naõ foííe curiofo, que o não qui-

zeííè íaber. Depois o íez eícrever a outro , apontando;
quando havia de fer.

4 Eílando ja defconfiado dos Médicos, dizendofe-

lhe
,
que morria ; rcfpondeo : Nihil tnihi gratiuSy nihil

jucunditis , ac fttavius nunciari poterat. Que pêra elle

haõ havia coufa de mais goílo:& voltandoíe pêra hú Cru-
cifixo lhe pedio ajuda pêra aquelle tranze com as palavras

do Sanflo Rey David: Tibi derelióíus ejlpauper^ ^ orpha^

m tu eris adjutor. Tinha antes ditto, dezejava muito fale-

cer em dia dedicado à Virge Senhora, cõpriolhea Senho-
ra dezejos taõ fandos, por^ morreo entre as onze, & doze
da menhãa dia da ConceyçaÕ do anno de 15R8. noCol-
legio de Évora. Quando o levavaõ a enterrar , a gente de
fora, que o conhecia por fama , apontando pêra o corpo,
dizia: Aquelle he o fan£lo, aquelle he o fanfto. Pedio por
fua devaçaõ o fepultaííem na mefma cova, em que havia
annos,fora enterrado o Padre Manoel Alvres autor da Ar*
te da Gramática, de cuja virtude, & com rezaõ tinha elle

^randiíílmo conceyto. '^-^ "'í<í .\
..:''">

i 50
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«r O Ir?naÕ Ga/par da Fonfeca Noviíío de grande vir-

tude morreoneíle mefmoeftado taõ fantamente coirso re-
fere o Padre Nadaíí no feu Annus dierum ao primeyro de
Marfo; aonde diz, que morrera NoviíTo em Evora,& que
delle falia o Padre Saquino nahiftoria geral da Cõpanhia,
donde recolheo eíle pouco, que delle efcreve. Porem o
certo he, que morreo em Lisboa na cafa de Saó Roque,foi
natural de £ílremósno Arcebifpado de Évora., entrou na
Companhia em o Noviciado da cafa de Saõ Roque aos
19. de Junho de 1560.

6 O Irmaõ Fonfeca fendo de pouca idade, Recontan-
do poucos mezes de Noviíío , deu de íi hum exemplo de
virtude muy crecida. Apontoulhe huma grande poftema
em hum dos lados; viíla pellos Médicos , & Surgioens lha
mandarão rafgar: foi neceílario daremlhe por vezes lance-^

tadas: pafmavaõ os Médicos do generofo fofrimento^com
que annos taô tenros fofriaõ golpes taõ cruéis; entre elles,

nas agudiíTimas dores
,
que o penetravaõ , sò lhe vinhaõ à

boca as feridas de Chrifto, & as dores
, que por feu amor

padecera; com a memoria deftas temperava a dor das fuás,
queeramuy vehemente.

7 Perguntandofelhe como eftavâ, fempre refpondia:

Eftou bem graças ^ louvores a Deos, Como lhe íobrevief*
fe grande faftio, diíFe hum Padre

, que quando lhe deífem
de comer, o chamaífem, pêra o obrigar a tomar algúa fub-
líancia. Em chegando efte tempo, pedia o Irmaõ, que lhe
chamaífem aquelle padre, pêra que obrigado a levar algii

alimento, tiveíTe occafiaõ de fe vencer,& mortificar. Sen-
tindo exceífivo tédio ao mantimento por mais bem prepa-
rado, que lhe vieíle; fe lhe diziaõ

, que a obediência orde^'
nava, que o tomaífej moílrava ter delle tanto dezejo,como
fe fentiíTe grande fome; aífim lidava, quanto podia por cíÍ3'

prir com a vontade da fan^a obediência: fmal evidente dd
muyto

, que neíla virtude fe tinha ádiãtado naquelles pou-
cos mezes de Religião. Quando lhe diíTeraõ , que os Mé-
dicos tinhaõ defconfiado defua vida , & diziaõ , que hu-
manamente naõ efcaparia , foi tal o gofto, que teve, & as
moftras, que delle lhe viraõ os circunftantes, que naõ fei o
pudeíle ter mayor, fe lhe deífem a nova, de que eííava fo-
ra de todo o perigo: por tanto muy conforme com a von-
tade de Deos, lhe meteo nas maôs feu ditofo eí]pirito pêra

^ Tt z gozai'
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gozar de fua viíla na gloria. Aos 1 9. de Setêbro de 1560.

foi fua morte na cafa de S. Roque.

£»í 'Goa

ao 1. de

Marjo de

1604.

CAPITULO XXL

Vida do Padre Num Rodrigues.

I /^ Padre NunoRodriguesnaceonaCidade de Evo*
^^ ra, por fe chamar antes Nuno Rodrigues de Beja,

que era fobrenome de feu pay, o íizeraô alguns natural da

Cidade de Beja, equivocados com o fobrenome. Seus pa-

ysfe chamarão Joaõ Affonfo de Beja , & Lucrécia Froes^

Entrou na Companhia em o Noviciado da caza de S. Ro-
que aos fete de Janeiro de 1560. Paífou à índia no anno

de mil quinhentos fetenta, & quatro com o Padre Alexã-

dre Valignano, eraõ os MiíTionarios da Companhia por

todos nefta occafiaõ trinta, & nove.

2 Antes de fer da Companhia,(èrvia no paço del-Rey.

Nefte tempo era taõ devoto, & amigo de Deos, que todos

os dias ouvia muitas MiíTas , & tinha muitas horas de ora-

ção. Sendo depois Religioíb frequentou grandemente ef-

te Sanfto exercicio; como quer
,
que alguém o notaíTe de

tanta oraçaõ , por ter a feu cuidado muitos outros negóci-

os, a que era neceíTario dar expedição , refpondeo : Que
mais oraçaõ tinha fendo fecular, do que fendo Religiofo.

Era antes de Religiofo taõ aífeiçoado à mortificação
, que

aos pratos mais bem adubados , & guizados os coílumava

deftemperar com agua, logo que o pagem , depois de lhos

por na meza, fe retirava. Quando pella rua paífava algum

acompanhamento luftrolo, apartavafe da janela, por mor-
tificar feus olhos.

5 De feu Noviciado foi tido porfanílo; naõsòdos
noílos, que viaõ fuás virtudes , mas também da gente de

fora, que delle tinha noticia. Seu zelo de falvar almas o le-

vou à índia , aonde mais avultarão fuás virtudes, nas mui-

tas occupaçoens, que teve de governar aos noflos.

4 A fegunda vez ,
que o quizeraõ fazer Reytor do

Collegio de SaÕ Paulo de Goa , fe foi ter com humCon-
fultor daprovincia; deulhe meudamête conta de fuás fal-

tas,
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tas, como fe fora Noviço, sò a fim de operfuadir

, que tal

homem naõ era, pêra fer Superior dos outros. Quando o
íizeraó Provincial

, poz todas as diligencias, por fe livrar '

deita honra , proteftou, que naõ era pêra tal occupaçaõ:
mas nada lhe valeo, porque fe entendia, que por iíTo mef-
mo era mais digno do tal cargo.

5 Quando ouve de acabar , eftando jaemCochim o
Padre Manoel da Veyga , que lhe havia de Succedejrno
cargo, o Padre feu companheiro entendendo o gofto , que
nilio lhe dava, lhe pedio alviçaras de ter ja fucceíTor i & o
Padre Nuno Rodrigues lhas deu mui boas em teftimu-

nho do gofto, que com a nova lhe dera. N unca depois de
fahir dos governos, lhe ouvirão dizer, fendo eu Provinci-

al, ouReytor fe fez ifto, ou aquillo ; fogindo de qualquer
palavra, que pudeíTe foar em honra fua. Sahindo das tais

occupaçoens fe havia de modo, como fe nunca as tivera

,

nem fora Prelado.

6 De Parentes , íèndo que eraÕ mui honrados , viveo
fempre efquecido,nunca os noííos Religiofos lhos ouvirão
tomar na boca. Ém quarenta, & tresannos, que vivco na
Companhia , fempre em fuasacçoens guardou huma igu-

aldade, que muito fe venera nos homens fanítos. Por mais
occafioens, que lhe deífem, fe lhe naõ ouvio huma palavra

mais alta, que outra, nem que tiveífe género algum de a-

gaílamento.

7 Era Reytor do Collegio de Goa, quando peniten-

ciou em publico as faltas de hum fubdito diftrahido: to-

mou elle com a penitencia tanto fogo, que íe foi defabafar

com o feu Reytor, dizendo quanto lhe ditou a fua cólera,

& a fua malícia
, porque como depois confeflou, o fazia

com dezejo, de que por iíTo o defpediífem da Companhia»;
fallou, & diffe athe fe efgotar. Quando ja naõ tinha , que
dizer, o Reytor com huma paz inaudita, refpondeo-.Carif-

limo, doulhe hum confelho, & peçolhe muito, que o gu-*

arde,&he,que nunca lhe aconteça, dizer a algum Supe-
rior, o que me diíTe a mim, mas faça couta , que o que paf-

fou aqui comigo, fica enterrado, & ninguém o faberà.

8 Efta repofta toda nacida de humas entranhas todas

de caridade penetrouem tal forma ao fubdito , que fe lhe

lançou emcontinente aos pès, pediolhe perdaõ com mui-
tas lagrimas, & mudando léus defemcaminhados penfa-

mentos

!
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mentos perfeverou athe a morte na Companhia. j^

9 Guardava exa(?tamente o confelho, que o Summo
Pontince Paulo terceiro na bulia do noíTo Inftituto dà aos

Superiores da Companhia,onde os amoeíla,imirem no go:?,

verno a manfidaõ de Chrifto noííò Senhor; & as palavras,

com que eílâ efcrito eíle avifo fanílo, trazia o Padre Nuno
Rodrigues efcritas em hum papelinho por reziílo do feu

Breviário.

:: IO Quando o notavaõ de brando, & ainda pufdlani-

me com alguns íubditoSjCujos defeitos requeriaô no cafti-

go mais afpereza, refpondia com as palavras de Saã Joaõ
Ghryfoílomo, eícrevendo fobre SaÕ Matteus: Si erramus^

modicam pmútentiam imponetes^ nomie melhis eftpropter mi-

ferieordtam dare rationem^quampropter crudelitatemfuccu-

berepanitentem^ Viafe nelle hum amor fmcero, & verda-

deiramente de pay: delle fe feguia defcobriremlhe os fub-

ditos as conciencias com facilidade
,
[porque fabiaõ ofm-

gular dom, que tinha, pêra confolar a. iodos os defgofto-

íos, & affligidos. '
'

1

1

Era mui devoto, & dado àscoufas efpirituais. O
tempo todo lhe parecia pouco ,

pêra ogaílar emoraçaÔ.
Depois de dizer MiíTa, fe detinha em dar as graças mais de
huma hora, refumbrando no roílo hum fan£lo abrazamen-
to, & como refplandor do fogo, em que fua bèmdita alma
lè ateava.

12 Sempre íeguio a comunidade, nem confentio , íè

ufaííe com eile particularidade alguma, ainda que ouveíTe

caufa muiajuílada, peraneíle rigor naõ fer eftranhada a

difpenfaíTaÕ. Na obediência o feu entendimento erahúa
coufacomo Superior*, fe alguma vez teve opinião contra-

ria, foi em quanto naõ foube, qual foíTe, a de que eílava o
feu Superior, que em tendo delia noticia , & mudar a fua

eraomefmo. :)>Fo

15 No tempo, que era Provincial, havia também Vi-
fítador: nunca fez cafo da extençaõ da fua jurifdiçaõ, an-

tes, quanto podia , a eílreitava. Depois de acabar os go-
vernos aííimfe portava diante dos Superiores, como íè

folTehum Noviífo, metiaíTe debayxo dos pés de todos.

14 Dous raezes antes de morrer fallando com o Pa-
dre Francifco da Cunha lhe declarou o muito , que fentia

ferReytordoCoUegiodeSaõ Paulo, 6c acabou com ef-

tas

-^^
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tas palavras: Ora em fim ifto pouco ha de durar: eu acaba-

rei, & voíTa Reverencia fera Reytor de Saô Paulo. Aífim
aconteceo, & por modo, que fe vio fer o ditto mais que a»

cazo.

1 5 Depois de fua morte chegando de fora o Padre
Provincialjchamou a fua confulta , & apontou alguns Pa-

dres, que podiaõ fer Rey tores do Collegio , ordenandoa
os Padres confultaíTem diante de Deos, qual daquelles , o
faria melhor. Paílados alguns dias,os tornou a chamar, &
todos votarão no Padre Francifco da Cunha , que refidia

em Salfete, fendo quenaõ fora dos apontados pello Padr^
Provincial.

1 6 Nos últimos dias de Dezembro,eílando na quinta

de Sandia Anna, efcrevendo a noíTo Reveredo Padre Ge-
ral, mandou em hum efcrito dizer ao Secretario da pro-

vincia: que eíperava em Deos, & aflím o tinha por certo,

que aquella feria a ultima vez, que efcreveria a Roma.
1 7 Foi com eíle fallar hum Fidalgo fobre certo nego-

cio, &perguntandolhe, quando voltaria pella repofta ,ref-

pondeo o Padre: voíFa meree,naÔ me ha de achar aqui. Af-
íim foi, porque dentro de dous dias fallèceo de três acci-

deiíres mortais, que na mefma noyte lhe repetirão. Aco-
diraõ a fazerlhe as exéquias muitos Religioíbs, & particu-

larmente os de Saõ Domingos com Cruz alçada, &tam-
bê aífiílio com alguns Cónegos o Arcebifpo Dom Aley-
xo de xVlenezes, o qual diíTe eftas palavras: Levou Deos mf-
jh Senhor perafi dous varoens^pellos quaisfuftentava a Índia,

Entendendo por elles ao Padre Nuno Rodrigues , & a hã
Reiigiofo Capucho, que pouco antes tinha fallecido.

i8 Foi feu torpo metido na mefma fepultura,em que
eíliveraô os Padres António de Quadros,& Ruy Vicente,

Provinciais, que tinhaõ fido, & homens de muita virtude,

na capella mor da Igreja de Saõ Paulo da parte do Evan-
gelho. Foi o Padre Nuno Rodrigues duas vezes Reytor
do Collegio de Saõ Paulo, a primeira por fete anitos, a fe-*

gunda por finco. No anno de mil quinhentos , & oitenta,

& três, foi eleyto Procurador a Roma , & cofn eile fora5

os Embayxadores de Japaõ.

1 9 ror algum tempo foi companheiro do Padre Vizi-

tador Nicolao Pimenta. Governou a província da índia

lincoannos. Foi propofto pello Padre Vifitador Alexan-
dre

Hii',^i.
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dre Valignano pêra Bifpo de Japaõ. Na5 fòi eíla pfopof-

ta admittida, porque fe queria homem letrado
,
qual o re-

queria taõ difficultofa Prelafia. No demais a prudência,

& virtude do Padre Nuno Rodrigues muito maiores cou?

fas merecia. A vida deíle Padre recolhi de huma Relação

daprovinciadeGoaefcripta pelionoílo Padre Francifco

de Soufaj excepto os nomes dos pays, dia , & anno de fua

entrada na Companhia ,
queeffa noticia he dos Catálogos

antigos dos Noviços da caza de Saõ Roque. Faileceo em
Goa no primeiro de Março de 1 604. Teve eíle Padre hu-

liia Irmãa chamada Dona Luiza Froes iníigne benifeitora

do noíTo Collegio de San6to Antaõ , defta Senhora foi a

propriedade de Caniços, com que fe prcfes o dote daquel-

le Real, & grandiofo Collegio. • i^i:^ ,

•nofí f: .1

•...* .-S
" *--,C Ai f • Li . ^'ii.'t. \r

Vidado Padre 'João Bautifta Machado Martyr no ^apaõ^co-r

-i:. mo entrou na Companhia^pajjou a^JapaÕ ^ <isr aiãtraT^ak

-VoA bulhou ,&ficou ejcondido no defierA-O^dps Padres. f)

-li '/^ Padre joaõBautiíla Machado , ou Távora ,
(J
coni

' ^^ hum, & outro fobrenome tomado da fua familia o
acho nomeado pêra diftinçaõ de outros noíTos Padres tã-

bem Marty res, q tiveraõ o mefmo nome,teve por pátria a

Cidade de Angra na Ilha Terceira. Seus pays queeraõ
nobres, & ricos, fe chamarão Chriftovaõ Nunes, & Ma-
:ria Cotta. Tendo íeis, ou fete annos de idade, ouvindo fal-

lar dascoulas de Japaõ, coftumava dizer aos da fua idade,

que elle havia de hir à quella terra , & nella havia de fer

Martyr^ O tempo moftrou, que Deos fallavaentaõ por

fua boca, & que aquellas palavras eraô bum tácito vaticí-

nio da íua boa fortuna.

•^^n-^O modo por onde veyo à Companhia foiefpeciaL

Como era morgado, & nobre,tratoufe de tomar eftadocó

huma fenhora de igual nobreza, com a qual também per-

tendia cazar outro mancebo nobre da fua idade , & feu a-

migo , o qual vendo, que Joaô Bautiíla lhe feria preferido,

faliandp com elle > lhe metço pratica da pouquidade das

coufas

-i»\.
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coufas caducas, & por fim lhe veyo a dizei\que ambos co-

mo amigos, que eraõ, deixando íuas Gazas,& efperanças fe

vicííem a Portugal, & entraíTem na Companhia. Conten-

toulhe o confelho, em eíFeiro vieraô, tomando outro pre-

texto , de pertender hum habito de Chrifto na Corte , ou
de eftudar em Coimbra. O amigo de Joaõ Bautifta

, que
tudo fazia com engano,tanto que oviona Companhia, fe

voltou à Ilha, & continuou na fua pertençaõ ,
que como

naõ tinha o oppoíítor,de que fe temia,facilmente pode cô-

feguir. Tais faó os modos , por^ Deos muitas vezes cha-

ma a feu ferviíTo aquelles, aquém quer fazer grandes mer-
cês, como fez a efte ditoío Padre.

5 Paflbu pois a Portugal, quando ja tinha dezafeis an-

nos, pertendendo pois Joaõ Bautifta em Coimbra fer da

Companhia, em effeito foi admittido,& entrou aos dez de

Abril de mil quinhentos noventa, & fete. No Dezembro
do mefmo anno dia da Expe£laçaÕ da Senhora fe fez a de-

dicação do Noviciado em Lisboa nacaza de Campolide,

pêra fe lhe dar principio foraõ de Coimbra , & Évora al-

guns Irmaõs NoviíTos, entte os que foraõ de Coimbra era

hum o Irmaõ joaõ Bautifta.

4 Alli paífou o reftante do feu Noviciado, & fez os

votos deeftudante. Logo foi mandado a Coimbra peraef-

tudar. Chamando-o Deos pêra as Mifloens da India,per^

tendeo,alcançoueftaemprezanoanno de mil feiscentos,

& hum. Eraõ por todos, quinze , os da Companhia , que

no tal anno lízeraõ efta viagem. Eftudou Philofophia em
Goa. Tendo grandes anfias de hir a lapaÕ , onde fua boa

fortuna o chamava, pafíòu a Macao na China. Nefta Ci-

dade acabou os eftudos da fanâa Theologia.

5 No anno de mil feiscentos, & nove entrou em Ja-

pão. Aprendeo alingua daterranoCoUegio deArima.
Depois foi mandado à Cidadedo Miaco» que he a princi-

pal de lapaõ: aonde teve por companheiro aonoífia Padre

Pedro Morejon de naçaõ Caftelhano, que lhe efcreveo a

vida, o qual diz ,
que fora muitos annos feucompanheiro,

& fora boa teftemunha de fua rara virtude, fervor, Sc zelo,

com que ajudou aos Chriftaõs de Fuximi Cidade,& forta-

leza principal do Emperador ,
quando hia ao Camíi & 4

por fer nos principios da perfeguiçaõ , padecera nella naô

pequenos trabalhos,(& incommodidades com fmgular ani-

mo,& alegria. Vv 6 Nq

4\
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6 No anno de mil feiscentos , & quatorze forao to-

dos os Padres, que andavaô em Japaõ, defterra dos pêra a

Cidade de Nangazaqui, que toda era de Chriftaõs, & aon-
de era o principal comercio dos Portuguezes. Dezejou o
Padre loaõBautifta ficar efcondido nas partes do Miaco,
pêra ajudar aos Chriftaôs. Porem como era muito conhe-
cido, foi obrigado, a hir também per^ Nangazaqui. No
tempo, que todos efperavaõ em Nangazaqui tempo , pêra

fe embarcar, & fahir de lapaõjConforme o decreto do Em-
perador, o Padre loaõ Bautiíla andou disfarçado difcorre-

áo por algús Reynos animãdo,& confolado aos Chriftaõs.

7 No mez de Outubro dó dito anno
, quando os Pa-

dres eraõ obrigados, a fe embarcar, dezejou o Padre Eau-
tiíla ficar efcondido. Porem como dezejaílem o mefrao
muytos dos noíTos mais antigos, que elle,aquem ifto fe ha-

via de conceder em primeiro lugar , ao principio naõ foi

ouvido pellos Superiores, Tratou de negocear com Deos.
Fez muitas penitencias, diíTe muitas Milias { & Deos nof-

fo Senhor poz o cumprafe a feus dezejos, como quem
por efte caminho, o queria coroar com o martyrio.

_ 8 Succedeonefte tempo, que os Chriftaõs dehuma
confraria pedirão com inftancia hum Padre: ainda que el-

les queriaõ outro , foilhes concedido de repente,dous dias

antes da partida dos MiíTionarios defterrados , o Padre Jo-
aõ Bautifta , que naõ cabia em fí de prazer > por lhe eahir

em cafa , o que elle tanto pedia a Deos.
> §1 ,

Tomaraõno os Chriftaõs à fua cõta,pera o encobri-

tcÁi: Vendo o Padre, que partidos os Miííionarios , fe fa-

riaõgrarides diligenciasem Nangazaqui, pêra preder, aos

que fícavaõ occultos, fe retirou com hum IrmaÕ pêra as

Ilhas de Gonzura, & Oyano, onde ajudou aos Chriftaõs.

Sabendo, que a perfeguiçaõ ardia no eftados deAríma,
paliou a Ximavara, em queos Miniftros de Saxumafaziaõ
grandes pefquifas, & muito eftrago nosChriftaõs.Meteof-
fe em huma cafa , em que efteve ouvindo de confifiaô , a
quantos alli vinhaó. Porem crecendo grandemente a per-
feguiçaõ, fe foraõ os Chriftaõs, deixadas fuás cafas, viver
nos montes, por naõ fe expor a perigo de perder a fé.

I o O Padre íe tornou a embarcar,& foi a Cochinozu,
onde o Governador Safioye eftava anualmente atormen-
tando aos Chriftaõs. DezeJQ.u muito p Padre faltar em ter-

.ra.

^•^^^_:m
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ra, pêra os animar,& fer feu cõpailheiro na coroa do Mar-
tyrio. Naõ o permittiraõ os Chriílaõs, que governavaõ a

embarcação, dando por rezaÕ
,
que iílo feria irritar mais a

tirano, & cauía de fe fazerem mais exadas pefquizas, em
ordem a prender os Padres. Pêra melhor o enganar, diíTe-

raõ, naõ fer bom aquelle lugar, pêra faltar em terra,& da-
do a entender, que fe mudavaõ a outro lugar raais a pro-
poíito, íe afaftaraõ da praya. n^rír?' -?/ >

1 1 Vendo o Padre fruftrados feus dezejos, pedio,que
o levaíTem a Nangazaqui, onde efperava, que brevemente
teria occafíaò de fer martyr, porque os Miniílros da perfe-

guiçaõjfeita fua crueldade em Arima, haviaõ de hir a Na-
gazaqui : deraõ logo avela pêra efta Cidade. Era aem-*
barcaçaô pequena, os ventos contrários, os maresgroífo^i
por iíio eíleve a perigo de fe afundir. Forcejando contra
todas eftas difficuldades , entrou em Nangazaqui. Nefta
Cidade por caufa de outros divertimentos, naó ouve athe
entaõ as crueldades, que padecerão os Chriílaôs de Ari^
ma. ÍD0 3

Com tudo teve o Padre grandiíTirao trab alho nas12

dçus, ou três annos antes de fer prezo, por cuja caufa du^
as, ou três vezes êfteve doente. Eftavaô a feu cargo algas

bairros da Cidade, de dia, & de noyte naô parava acodm%
do a todos. Dalli fihia pella comarca, & a aigús lugares do
eftado de Omura , & ilhas de Goto. Em todas eftas partes

padeceo muito, fendolhe neceííario viver algumas vezes

nos montes, & dizer Mifía em alguma ramada, por efcapar

das maõs dos períeguidores.

1 j Porque eftas coufas, & o modo de fua prtzaõ cof^

raõ com mais clareza, he de faber
,
que def-do principio

deíla perfeguiçaõ os Emperadores Dayfuzama, & Xogum
feu filho puzeraõ o feii empenho, em que naô fícaíTe no Ja-

pão hú sò Padre, imaginando , que faltando os Meílres, a

propagação da fé naÕ hiria adiante , & os Chriftaõs facil-

mente tornariaõ a trás. Naõ quizeraõ fazer outro mal aos

pregadores Evangélicos mais que defterralos, ppr fenaô
arrifcarem a perder o commercio com os Portuguezes
de xMacat), & Caftelhanos de Philippinas, dizendo fer toda
a culpa dos naturais da terra, por deixarem feus Deofes, &
Senhores delia

,
por permittirem a propagação da fé. Tã-

bem tinha 5 fua fofpeita, de que efta anfia de fazer Chrif-

Vv 2 taõs.

H
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taõSjtiaõ foíle como pretexto,pêra fer cõquiftado o Japaõ,
como os malditos hereges Olandezes lhes diziaõ.

o R.« 4 Por iíTo as principais crueldades eraõ contra os na-

íurais. Com a Cidade de Nangazaqui, por fer toda de
Chriílaôs, &efcala do dito comercio ,foraõ sêpre diíTimu-

lando, contentandofe, que naô ouveíTe nelle Padres, nem
templos, nem exèrcicio publico de Religião Chriftãa. Po-

rem alguns naõ ufavaõ defta diflimulaçaõ , como pedia o
íempo; poriííb correo fama, que havia Padres, efcon d idos.

iVcrecentoufe, terem vindo alguns Religiofos de Philippi-

nas no anno de feiscentos, & dezáfeis, de que o Xogú ma-
is fe enfureceo. Logo em Setembro fez novos decretos

GQUjtra osChriftaõs, refervando a pefquiza dos Padres pê-

ra o veram do anno feguintei..oir ;r XI

i iiíiç Tudo executou nefta forma. No anno de feiscê-

tòs l & dezafete foraõ todos os grandes de japaõ à Corte
de Yendo vizitar com feus prezentes ao Xogum, confor-

me heeftilo dos Iapoens,& darlhe o parabém do Império,

em que fuccedera a feu pay. Entre outras coufas fe orde-

.nou a Omuradono, por fer o Senhor mais vizinho a Nan-
gazaqui , íob pena de perder os feuseftados, quefizeííe

exadla pefquifa pellos Padres, & a todos os defterrafíe pê-
ra fora de íapaõ» Depois em fegredo fe lhe mandou , que
pois naõ bailara a diílimulaçaõ, que com elles fe tivera

, q
os mataíTe a todos; & que logo fe partiíTc a dar à execução
a vontade do Emperador.

i6 Efta ordem fe foube pouco depois em Nangaza-
qui, excepto o íegredo, de que os mataíTe

,
que efte guar-

dou Omuradono configo. Os Regedores da Cidade eraõ

Chriílaõs , fizeraõ confulta, do que no^cazo de^viaõ obrar.

Havia em lapaõ trinta , & quatro Religiofos da Compa-
nhia repartidos por diverfos Reynos. Da Ordem deSaõ
Franciíco fmco, da de Saõ Domingos íinco,ou féis, de Sã-

£lo Agoílinho hum, & íinco Clérigos íapoens, os quais

^todos eftavaÕ em Nangazaqui.
í ' 17 Pediraõlhe os Regedores, que defíem algúas mof-
tras, de que todos fahiaõ de lapaõ , & fe hiaõ em os navi-

os, pêra deíle modo illudir os gentios, & alliviar a Cidade.
AíTim fe fez. Apenas efta diligencia fora feita, quando en-

trou na Cidade hum tio de Omuradono com outra gente

<le fua cafa. Logo com grande diiruuulaçaõj & cõ muitas

-^ eípias,
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efpias, começarão a bufcar os Padres. Huas das efpias di-

ziaô, que fe queriaõ confcííar, outras, q queriaõ hú Padre
pêra hum moribundo, outras, que trazkõ dinheiro pêra

Miílas. Eftavaõ os Chriftaõs tam bem prevenidos , q ache

os meninos, de quem as efpias fe procuravaõ aproveitar

,

refpondiaõ taõ a propoíiro , que não puderaõ defcobrir

íinais de algum Padrei ^ ^b mr?n

1 8 Em quanto efta pefquiía durou, fe perfuadiaô to-

dos , correr grande perigo os Padres, que eftavaô na Ci-
dade , & que eftavaô feguros, os que andavam fora; pore

foi pello contrario; porque vendo, que a nenhum defco-

briam na Cidade , mandarão muitas efpias por diverfas

partes,& eftas prenderão emi primeiro lugar ao Padre Frey
Pedro da AíTumpfaõ da ordem de São Francifco ,~ oqual
fendo levado a Omura mandou o tirano

,
que fdífe prezo

em hum cárcere do lugar chamado Cori, diftante huma le-

goadeOmura. ;lic í>up t3sio: .li^ln; ;; r^

lí ;!iOKig ?i:aiam B7í»b 5ííp .

'• ,/
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iik CA P I T U L O XXIII.

iComo d Padre/oiprezo,& devaçaÕ, com quefe ouve no car*

!3inun obííí/i^^ cere,

1 Ç\ Padi-eJoaõBautifta neftamefma occaíiaõ, fahio

^^ de Nãgazaqui. Tinha elle a feu cuidado os Chrif-

taõs da ribeira do mar de Omura, & as ilhas de Goto. O
Superior o mandou vizitareftesChriftaÕSi depois de vizi-

tar alguns lugares, pertendeo paífaràs ilhas de Goto. Por
ter ventos contrários , arribou a Firancjo, onde ouvio al-

gumas confifloens de importância, havendoíè com grandes

cautelas alTim por fer o Governador gentio , como por ef-

tarem no porto Olandezes taõ inimigos dos Chriftaõs, co-

mo os mefmos gentios.

2 Alli teve cartas dos Chriftaõs de Nangazaqur, que
oavizavaõ das muitas efpias, & lhe diziaô, que ou fe vol-

taíTe à Cidade, ou fe retiraífe pêra as partes do Cami, em
quanto paíTava aquella tormenta, porque de outra forte

naó poderia efcapar; por quanto jâ os inimigos íabiaõ,que

,elk nia a Goto. Encomendandofe a Deos, refpondeo,que

agrade-

I
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agradeciao avizo, & confelho, mas que avia de continuar

fua viagem, por eílar certo, que fe foíTe prezo, teria duas
coroas, huma da obediência, que o mandara, outra do
martyrio, que padeceria por Chriílo. v

• ^' Como o Padre hia confeííando aos Chriílaõs dos
lugares, por onde paflava, foi aos gentios coufa facil, dar^

lhe no raílo. A vinte, & hum de Abril chegou a Goto:no
dia feguinte efíando confeííando em hum lugar chamado
Canoco, de repente entrou na caza hum moço. Entendeo
0'Padre fér efpia; nas fuás coílas entrarão os miniilros da
juftiíTa deOmura,atempo, que eftava abfolvendo a hum
Chriílaõ. Acabada^aabfolviçaô, fe levantou, & mui aie-

gteos fáhio a receber. Elles lhe declararão a ordem, que
traziaõ de feu Senhor, & do Xogum, pêra fer prezo;

4 Deulhes o Padre as graças por nova taõ alegre, âi-

zenda, que íó o dezejo de taõ boa fortuna o trouxera a Ja**s

paõ, & fizera com íeus fuperiores, que alli o permittiílem

ficar efcondido. Por tanto, que dava muitas graças a

Deos, & lhe pedia, que a elles, & a feu fenhor abrifle os
olhos, & perdoaffe o feu peccado.

5 Por terem ventos contrários, fe dctiveraõ alli athe

os vinte, & fmco do mefmo mes de Abril. Permittiraõ-

4he os foidados, que diíTeííe Miíía, & fe defpediííe dos
Chriílaõs, os quais concorrerão em grande numero. De
dia, & de noyte naõ fez outra coufa mais, que confeííalos,

& defpedirfe delles com grandes lagrimas. Em huma pra-

tica lhes diíTe, que fendo menino de feis,ou feíe annos.ou-
vindo fallar das coufas de japaõ, avia fentido em fi tantos

impulfos de vir à quella terra, que fó por ifíò entrara na
Gompanhia, & aífim, que fe tinhaí por muito ditofo, por
lhe ter Deos comprido feus dezejos. Ao defpedirfe, &
embárcaríèí todos dezejavaõ, irfe com elle.

6 Logo, que entrou em o navio, pedio aos foldadòá^

que o ataílèm, ero final de que hia prezo por Chriílo. ElIeS

o naõ quizeraõ fazer, & fempre o tratarão com refpeito,

& corteziá, dizendo, quelhes pezava,de o levar prezo,po-
rem, que fe o naõ íizeílem aífim, punhaõ emperigo fuás

vidas. Referiolhcso Padreo avifo, que tivera antes, & ^
naõ quizera tomar outro caminho, porque dezejava mor-
rer, & fer prezo entre fuás ovelhas, ^ comprir com a obe-
diência de feus Superiores, a qual alegria naõ feria cabàl,

fe
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íe eni outra parte fora prezo, que aílim efperava, fe lhe

dobraííe a coroa.

Y Tanto, que chegarão ao primeiro lugar de Omura,
defpedirão a todos os Chriftaõs, & marinheiros, que athe

alli o hiaõ acompanhando, por aífim terem ordem de feu

fenhor. Só coníentiraó, que fofle com elle hum moço Ja-

pão chamado Leaô, que fetinhacriado em o noíTo íemi-

nario, o qual fez grandiíÍjmasiníl:ancias,peraqueo dcixaf-

fem ir em companhia de feu Meftre. O Padre rogou ao

Capitão, que pêra guardar a ordem, que tinha de andar

íèmpre acompanhado, permittiííe,que Leaõ folíè com elle,

&o alcançou.

8 Aos vinte,& nove de Abril chegarão a Omura jâ

de noyte com guardas, & Luzes acezas o levarão ao cár-

cere de Cori, aonde eílava prezo o bemdito Frey Pedro,

da Ordem de SaõFrancifco,o qual ouvindo tanto tropel

de foldados, & fachas acezas, imaginando, que o vinhaò
matar, fepoz em oraçaõ. Depois vendo, o que era, naô
cabia em fi de prazer, por Deos o confolar com tal com-
panheiro. Lançoufeaos pés do Padre, & lhos queria bei-

jar, porem o Padre Joaõ Bautifta tal coufa naôconfen-
tio.

9 Abraçaraõíe com muitas lagrimas de gofto, & de-

vaçaÕ. Pedirão ao Capitão, & foldados, lhes deixaíTem

ficar alli no cárcere a Leaõ companheiro do Padre Bauti-
fl:a,que pedia o mefmo. Naõ vieraõ nifto fem licença dos
Governadores: por aquella noyte ficou LeaÕ fora do cár-

cere, mas no dia feguinte dando os Governadores licença,

entrou, ^ afSílio nelle; o que foi hum como principio, &
pronofticò do martyrio, com que o Senhor apremiou feu

10 Nòtoufe muito fer áprizaõ, & morfê deftes dito-

zos Padres nó lugar de Cori; Deos o tinha fignificado c5
hum notável prodigio. Foi couÊi maravilhofa, que pouco
antes defta perfeguiçaõ, & no difcurfo delia fe acharão

algumas Cruzes na medulla,ou no meyo dos troncos das

arvores, as quais foraõ pronofticò, como enfmou a expe-
riência, dos Martyrios, que depois íuccederaõ nos tais

lugares. í

1

1

Alem de outras cruzes fe achou huma deftas cru-

zes em huma arvore chamada Sabu, que he como Louro.
li-
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Tinfe.comodous palmos de largo, era de cor. vermelliá,

aíTentada fobre huma bafe quadrada. Dos braços fáhia hu
a modo de arco, que a coroava. Ouve fobre eílaGruz, &
forma delia vários difcurfos. O Padre João Eautiíla em
huma carta fua dizia, fignificar, que eUcvpor fer a Cruz
em lugar do feu deftriâo, & outros Padres coroadosoavi-
aõ de fer com o Louro do martyrio. As- fuás palavras

faõ: Pareceme^qíte aCruZy que apareccoem Xtqumifoi pê-
ra nos outros. Athe agora aparecerão cruzes ordnmrias^/èm
outro algum ornato^ & betnhammojlrado as cruzes^ cjrper-

/èguíçoens, que haõ padecida os pobres Chrifiaõs-y porem a
que apareceo em Xiquimi^ foi coroada., pêra fignificar^ que
naõfú os ChriJlaÕs^ mas os coroados haõ defer prezos^ <!jr con-

fio no Senhor., que mortos pella me/mafê^ ^ caufa. Athe a-

qui íuas palavras. o^^íí riioj tíu--'.^^

Junto a efte lugar de Cori fe achou oòtra Cruz á;l^^i

iiíodode alfange, & parece íignifieava, averia alli marty-
rios, nos quais fe cortaíTem cabeíTas, como em eífeito fucH

cedeo. ,;.i :. ..i -., .1..
.-.

15 Tornando aos- ditofos Martyres , era o cárcere

eftreito, efcuro,& muito húmido, no qual tiveraõ bem, q
padecer, em quanto fe fez avizoà Corte de Yendo, pêra
íabera vontade doíXogum; porque a Governador de O-
mura, ainda, que tinha ordem^ como fica dito, os naõ quis

matar j efpefando , que o Emperador lhes perdoaria as

¥Ídas.^. •. ' _-.M •-;•
.

• 14^
' Tinhaõ quinze íoldados de guarda, dos quais hum

fó por nome Damiaõ eraChriftaõ, efte com grande deva-
çaõ, & amor os fervia, & fempre lhes aíTiftio. O comer
era hum pouco de arroz cozido em agoa, Naõ permitti-

aÕ, que os Chriftaõs lhes levaífem coufa alguma, nem fal-

kííèm com elles. Sóquando Damiaõ por feu turno vigia-

va, podiaõ alguns entrar, &confeflarfe. Gaftavaõ os fer-

vos de Deosotempoemora:çaõ,& práticas fanélas, go+
zando entre os feus trabalhos de grande paz, & alegria.

'^í^i5r> Dalli efcreveo o Padre Joaõ Bautifta algumas
cartaSjdas quaislançarei aqui algumas, que naõ faÔ dilata-

das, & dizem melhor,que as minhas palavras,o feu fervor,
alegria, & o muito, que naquelles apertos por cauía de fe-

us adhaqiies padeceo. Em huma de três de Mayo efcrita a
feu Superior a Nan^azaqui dizaífim: Hojefaz doze dias^

que
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.

f^i^
' qtic me prenderão^ dou muitasgraças a NoJ]o Senhor^ pois me
tem dado huma quietação taõ grande^ que nao ha coufa^ qué
mais dczcje^quc o eflado^ em que efiou prezo por amor de Deos.
^ou í?juitasgraças afua divina Mageftade^ que da hora^ em
que me prenderão^ me naÕ lembra^ fenaõ verme em huma
Cruz, ou debaixo da catana. Bemdito feja o Senhor^ que afi
Jimconfolaa quelksy queporfeu amor padecem, ainda^ que
pouco. ^*- ^^ ^'

1 6 Nunca entendi a efficacia daspalavras da Èfcrittira^

Ct" aforça efpiritual, que daÕifènaÔ depois de me ver nefie
ejlado. E affim toda a forçaJo bnperio do Mundo, mepare^
ce "menor, que ado minim^hicho da terra. Bem entendo^ que
nifto nadentro nada, tudo he de Nofp) Senhor, ^por elle, o*^

co7n elle hei de pelejar athe ofim, (s* afftm me pezarâ nao po^
der, ter occafiaÕ de padecer muito por feu ajnor.

'

1 7 Averâ quarenta dias me trata muito mal htima ãoVy -

érpor efle lugarfer humfapal,me tem carregadotanto, que
vem de dta, nejn de noyte tenho repouzo algum. Tenhoa agra-:
de mercê de Deos Nojjo Senhor, poisjá, que me fiaõ dá tormek
tos, receberei efies, quefe chegam muito aos da morte, de fua
divina maõ; porque]â, que nem o cárcere, nem alguma outrem

coujà me da pena, por fua divina bondade,fenaõ meus pecca-

dos, rezaõ he, que padeça alguma coufa, pois he tempo, é*.

lugar de alcançar algum merecimento. Athe aqui a carta de
três de Mayo.

18 Em outra de dezafete do mefmomez tem affim:

Dos trabalhos do aperto, em que vojfas Reverencias eflaõ,me.

peza, mas Nojfo Senhor, que afjim o ordena, tem os intentos^

que nos naÕ alcançamos-, com tudo eUe ordena,pois a caufa he
fua, elle difporâ as coufas de modo, que a quillo, que for me^
Ihor ajfimperanoffas almas, como pêra a Chriflandade, fe
faça, Pello que, ejlou muito contente com minhaforte, <sr lhe

dou muitasgraçasporfe lembrar de mim, dandome por fua^
divina bondade hum animo, que iodos os trabalhos, o* torme-'

tos do 7nundo parecem poucos, ^ ^enaõforacoufa fua, nao me
atrevera ao efcrever*

19 E ajjim nunca vi taõ claramente o petiço , pêra que

prefto, <(sr muito, quepodemos ajudados de Noffo Senhor^ ca\

mo agora-, nao defempara o hom jfBSU, aquémfe lhe entre-.

ga-, cwppre a rifea aspro?ne[fas, que temfeito, jfâ mais aU
guem o chamou, que o nao achajfe. Naõ fe aparta dosfetU

Xx fiaÈ
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naspvhoenSy na tribulação nos acompanha^ ^ por ijfo chama

à divina leyjugo^ que levaÕdousinaõ ^quer, que padeçamos

Jôs^& ainda, que às vezes/èjapezado à natureza, levala, he

muy/uave,poíS temos tam bom companheiro^quefempre toma

o mais pezadoy acomodandofe tantoknoffafraqueza, que naÕ

permittey que fejamos atribulad&S^ fobre aquillo, quepode'^

2O Pe/lo que lhe dou muitasgraças pellas merces,que ine

temfeito, <^ taÕ conforme ajua divina vontade, que fe for

fervido em outraprizaÕ mais apertada, que efla, ejiarei athe

odia dojuizo, porquefei, queJe eHe a/fim o ordenar, dará o

fieceffariopera taÔ comprida viagem. Efe hoje forfervido, q
lhe demos a vida, que pera ofervir nos tem dado, pêra fem-
pre lhe darei muitas graças, ejiando certo, que de qualquer

maneira, ainda, que indigno peccador nos naõ defempara-, <s*

afjim digo com o Profeta, Et fa£lus eíl dominus refugiam

pauperi, adjutor in tribulatione. Tomemos por refugio a

Chrifto yESVNoJfo Senhor,aquelles, queporjeu amor deixa-

do ascòufas dejle mundo, nosfazemospobres, a!^ por fiel aju~

dador na tribulação, acodindú/èmpre:?io tempore oppor-

tuno, comofideltjjimo amigoJ^^^^^^'''

2 1 Aífitti fallava neíla carta. Alli depois de quinze

dias, ouve licença pêra dizer MiíTa. Defta mercê de Deos
diz em outra carta: O Governador, que nos tem afeu cargo,

7ne hâfeito por via defeupay Miguel algumas caridades, ^
aprincipalfoi, quepedindolhe por via defeu pay, nos dejfe li-

cença, pêra dizer Mijja, mandou dizer pellos guardas, que

ms deixaffemfazer tudo, o que tocava ao officio, ((^ obriga-

ção de Padres, mas com cautela, que ninguém entre dentro;^

ajjim hoje dia doEfpirito Saneio diffemos aprimeira Miffa,

O* com ofavor divino iremos continuando.

' 22 Athe ntflo nos quis o Senhor confolar,feja ellebem-

dito. For nenhum cazo querem, quefaliemos com peffoa algu-

Thd, <s^fohre ijlofazemgrandes exftremos. Mas de quando em
quando hafeusfurtos, & ajjim às efconàidas confejfei alguns,

& hojebautizei hum menino, o^ meu companheiro outro. Ef
pêro em o Senhot, quèjà, que o demóniopor/eus miniftros nos

faz tanta guerra, também em quanto temos vida, lha avemos

defazer em todas as occafioes, que/e oferecerem,

2g Aílimcòmoiítoefcrevia, opozpor obra, pedin-

do empreitados os ornamentos, que lhe aviaó tomado; le-

'•'
- vantou



Em o Noviciado de Lisboa Ltv. 2. Cap.2^. sa^
Viintou alcir no cárcere, que feria em quadro como dezoi-
to palmos, & diíTeraõ Miíraathe fegunda feira depois do
domingo áa Trindade, em que deraó por Chriílo íiias vi-
das. Por induílriado guarda Damiaõ, enganando aos ma-
is, alguns Chriíhõs fe puderaõ confeílar, & ouvir Miíía
coragrandiifima confolaçaõ foa, & dos Padres: athe alguns
dos guardas depois a vieraõ a ouvir. 1

CAPITULO XXIV.

- De como foi mãrtyrkado , <csr nmls cotifas
,
que nijlo

pajfaraõ.

1 Ç^ Hegou o dia vinte, & dous de Mayo. Avendo
^^ dittoMiíTa antes da meníiãa, diíTe o Padre Frey

Pedro ao Padre joaõ Bautiíla: Meu ?adre da minha alma^a

Miffa^ que acabei agora de dizer^ fera a ultima de minha
vida. IvefpondeooPadreBaurifta: Se]ao Senhor hemdito

^

que o mefmo fentimento avia tido eftes dias em minha alma^ ts*

lho queria dizer
^
pêra darmos graças a fua divina Mage^

Jiade.

2 Vioíe logo, o eífeito deíla divina revelação, porque
no mefmo dia veyo ao cárcere o Governador Tomonanga
Lino com as novas do martyrio. Chamou a LeaÔ, & fem
dizer nada, entrou com elle dentro no cárcere, efteve con-

verfando com os Padres, íem fe atrever, a dar o avizo, que
trazia. Tornoufe a fahir cheyo de trifteza, & diíTe a Le-
aõ, como avia chegado da Corte a final fentençay & que
naquelle dia aviaõ de morrer, mas que era tal o feu feriti-

mento, que naõ tinha animo, pêra lho declarar.

5 Tornou logo a entrar dentro, & fe deteve fó falia-

do com os padres por efpaço de meya hora, naõ fe foube,

o que paííou neíla pratica mais, que o que depois contou
Tomonanga. O Padre Frey Pedro diíTe, q em todas fuás

MiíTas, & oraçoens avia muito tempo, que naõ pedia a

Deos outra mercê, fenaõ eíla. O Padre Joaõ Bautiíla diíTe:

Qiie três dias foraõ os de maior alegria, que tivera em fua

vida: Hum quando foi recebido na Companhia, outro,

quando foi prezo em Goto, & o terceiro efte, em xjue lhe

deraõ taõ boa nova.

Xx z 4 Eu

'<^
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4 Eu venhOjdiíTe Lino, com grande dor minhaja dar*

lhe ^ voíTas Reverencias a triíle nova, de que hoje haõ dq
fer mortos, por pregarem o Evangelho, & voíTas Reverê-

cias fe moftraõ alegres? Digarae, íenhor, diíTe entaõ o Pa"
dre Joaõ Bautifla: fe o Emperador lhe dera hum grande
eftado, & de muita renda, teria fentimento,ou alegria.Cla-

ro he, que tudo feria alegria, pois muito maior ha de fer a

nolTa, porque eftamos certos, que o Senhor por meyode-
íla morte nos ha de dar o Reyno eterno, que com tantos

trabalhos, & anfias procuramos aver. Ifto viemos bufcar
a lapaõ, ifto nos fez padecer tanto; & por ver nofía felici-

dade taõ perto de nos nos alegramos,& nos parece ver em
voííà mercê hum Anjo do Ceo.

5 Maravilhandofe Lino deíla repofla, diíTe: Por ven-
tura, Padres, aveis viílo ella gloria com os olhos, pois no
mundo todo naõ ha nova de mais triíleza, que a morte/
Temos, refpondeo o Padre, outra mais certa vifta, & ma-
is clara, que a dos olhes, a qual nos naõ pode enganar.Di-
zeinos, Senhor, que género de morte ha de fer.^ Naõ fei,

refpondeo Lino, naõ tendo animo pêra lho dizer, naõ fei,

lènaõ, que hoje ha de fer. Replicou o Padre: Pergunto
iílo, porque jâ, que hemos de morrer, quizeramos, que o
Sacrifício fora mui folene, & que nos foraõ cortando me-
broa membro todo o corpo, por amor de Deos, como fi-

zeraõ aos Martyres antigos, por fer a caufa a mefma.
6 Com iíto ficou o Governadorcomo aírombrado;&

o Padre Frey Pedro a modo de quem eíperta de huma
profunda meditação, levantou a voz, & diííe: Allellmay
Alklluia. Com ifto fe apartou delles o Governador. Q
eífeito deftas praticas foi converterfe depois,& fer glorio-
fo xMartyr do Senhor, como fe conta nas Relaçoens das
perfeguiçoens, & Martyrios de lapaõ.

7 h.0 defpedirfe, lhes diífe, que de tarde voltaria;

Entaõ os lervos do Senhor pondofe de joelhos, d ííTcraõ

com grande devaçaõ o Te Deum Latidamus. Fizeraõ pro-
funda oraçaõ. Naõ lhes cabia a alegria nos coraçoens, de-
fabafavaemfuaviíTimos colloquios fallando com hu Cru-
cifixo, de que os guardas,& os mais, que os viaõ, grande-
mente fe admiravaõ, como de coufa defacofiumada. Con-
feíTaraõfe logo, tomarão huma larga difciplina, rezando,
& cantando alguns Pfalmos. /

8 Lo-
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8 Logo o Padre Frcy Pedro efcreveo huma carta a

hum Religioíoda fua ordem, cm que fe defpedia. O Pa-í

dre JoaÕ Ba utiíla efcreveo outra ao venerável Martyr Pa-^

dre Sebaíliaó Vieyra, que eílava naõ longe daquelle lugar,

a qual diz aífim: Vax Chrifti &c. Agora-,mu Padre^me de*

raõ a alegre nova do martyrio^ morro mui confiado^ <3* confo*

lado, pois hepello hom JESUy O" lhe dou muitas gradas, por*
que ainda , que indignoy me ha querido fazer efta mercai

jfoaÕBautifta,
'

9 Preparados os bemaventurados íervos do Senhor
nefta forma, efperavaõ por iaílantes a hora, quando che^
garaõ ao cárcere os executores da fenten^a com quatro
Capitães, hum em nome do Governador de Nangazaqui,'

os três em nome de Omuradono fenhor dos eflados de O-
mura. HumdefteseraTomonangalino. Mandarão fazer

de cear pêra fí, & pêra os Padres, mas os Padres refpond^^
raõ, que efperavaõ outra mais alegre cea, & cea eterna.

10 Mandou o Padre Joaõ Bautiíta dar as graças aos
guardas, pello trabalho, que com elles aviaÕ tido. ADâ«»
miaõ deraõ os dous algumas coufasde devaçaõ. Torna-
raõfe a reconciliar, & a dizer as ladainhas invocando com
efpecialjubiloosfandtos, a quem brevemente efperavaõ
ver; & tomandocada hum feu Crucifixo nas maõs, aífim

armados foraõfahindo pêra o lugar do martyrio, que era

hum outeiro diflante do cárcere como hum quarto de le-

goa; o qual fora primeiro confagrado acerto idolo de la-

pão, mas depois o foi à Sandia Cruz, & feito cemeterio de
Chriftaõs; porque o Governador Lino o efcolheo pêra

ifto, dizendo, que erabom lugar, pêra depois fe edificar

huma Igrejaem honra dos fanétos Martyres.

1 1 Acodiraõ infinitos Chriftaõs a taõgloriofoefpe-

£laculo, fem medo algum dos gentios. Hiaõ os Padres no
meyo de muitos foldados armados. Os Chriftaõs, que os
viaó, choravaõ desfazendofe em lagrimas. Os Padres hi-»

ão cantando Pfaimos, & às vezes dizião palavras de alen-*

to aos Chriftãos, com grande efpanto dos gentios. Che-
gando ao lugar do martyrio, começou o Padre Frey Pe-
dro, a querer, fazer huma pratica; porem chegando reca-

do, que fe entendeo, fer de Omuradono, que encuberto
fequis achar prezente; diíTe o Padre Joaõ Bautifta pêra
o Padre Frey Diogo : Eya Padre meu , ejla chgado o

teinpo.. i2 Tor-

«»»
'i?
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12 Tornaraõfea reconciliar terceira vez; & abraçã-
dofe, fe convidarão hum ao outro pêra os bens eternos,
defpediraõfe dos Chriftaõs em voz alta, apartandole cada-
lium pêra fua parte. Entaô olhando ambos pêra o Ceo, fe
forriraõ hum pêra o outro, dizendo naõ fei, que palavras,
que os Chriftaõs naõ entenderão.

. íui i Nefte paíTo chegou Damião, que com tanto amor
fovira no cárcere aos Padres, trazia duas efteiras limpas,
dizendo, que fuás Reverencias fe puzeíTem nellas, pêra, â
as cabeças depois de cortadas, naõ cahiíTem no chão: mas
os Padres ambos diíTeraõ, que pois o corpo era de terra,
&nellafe avia de tornar, que melhor lugar pêra elíes era
aterra nua. Portanto naõ aceitando as efteiras, íe puze-
Tão ambos em terra de joelhos. Logo foi mandado a dous
homens nobres, que lhe cortalTem as cabeçasj porque no
Japaõ femelhantes peíToas naõ fe entregão a algozes, que
as matem. Cortarão em primeiro lugar dehum golpe a ca-
beça ao Padre Frey Pedro, porem ao Padre Bautifta, per-
turbandofe o matador, errou o golpe, & cahio còm elle
era terra, tornoufe o Padre a levantar com grande animo,
dizendo duas vezes JESUS, fegundou o golpe, & nem de-
ite o acabou, deulhe o terceiro, & entaõ cahindo a cabeça
em terra, fe foi o efpirito a gozar de feu criador.

14 Todos notarão, que íendo a catana, que era do
Tono, o Senhor, mui boa, & o matador mui deftro, lhe
naõ cortafle a cabeça, fenaõ de três golpes, coufa rara em
femelhantes occaíioens. Dizião, que parecia, ter Deos
ouvido o fanao dezejo, que o Padre tivera, de que feu
corpo no martyrio foííè cortadomembro por membro.

15^ Levantarão os Chriftaõs hum grande alarido,aco-
dindo â porfia a venerar feus corpos, & recolher alguma
íeliquia. Athe os getios executores defte martyrio chora-
rão, dizendo, qUe os Chriftaõs tinhaõ rezaõ, no que fazi-
aõ, & que não podia, deixar de fer mui fanaa a ley, por-
quem léus profeíTores morrião tão alegres. Como os
Chriftaõs huns fobreoutros felançaflem a venerar os lau-
dos corpos, difte o Capitão, que aííiftía em nome do Go-
vernador de Nangazaqui, a hum feu criado Chriftão, que
hzeíle o mefmo, porque fe avia falvação, naõ podia dei-
xar de a aver na ley, em que morriaõ aquelles Padres, que
aílim o moftrava a fegurança., com que tinhaõ ofterecido
luas vidas. ,^ q^
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*

16 Os Chriílaõs, huns tomavaõ parte dos veílidos,

outros cortavão parte dos cabellos, outros a terra, pe*,

dras, hervas, que eftavão orvalhadas com o langue» O
feminarifta Leão recolheo muito fangue do Padre Joaõ
Bautifta, de cujo lado núnpafe apartou, enfopou no fan-

gue huma toalha, & feuspriiprios veílidos. Tinha pre-

parado dous cayxoens, pêra fe enterrarem os dous corpos,

fegundo coílume de lapaq. Huma devota Chriílã cha-

mada Magdalena, trouxe huma ípeíTa de linho, pêra en-

volver o corpo do Padre Joaõ Bautifta. Quizera logo

Damião, metelos em huma cova, porem foi tal o pezo da

gente, que carregava aos venerar, que naõ fe pode iíla

fazer.

17 No dia feguinte vieraõ mais de cem peíToas da

parte do Governador. Fízeraõ huma boa parede de pe-

dra ao redor da cova, concertarão tudo mui limpamente^

& lhe puzeraõ vigia^ parte, comofe creo, por veneração

dosfanflosMartyres, aquém todos, ainda os que tinhão

filhado na fé, veneravaó, parte, porque es Chriílaõs os

não vicíTem tomar.

1

8

Cuidarão os gentios eípantar com eílas mortes aos

ChriíiaÕs, mas enganaraõfe, porque cobrarão maiores

ânimos. Os que tinhaõ faltado na fé, entrarão em dezé-

jos de fazer penitencia, O concurfo a vizitar o íepulcro,

hia crecendo de cadaves mais, não fó do eílado de Omu-
ra, mas de outras partes diílantes, por mais prohibiçoês,'

que Omuradono lhe punha, mandando, que ninguém os

hofpedaííe em lua caza,nem lhes deíTe embarcações. O
Governador de Nangazaqui fabendo ,

que os daquella

Cidade, hião vizitar o íepulcro, mandou por em liíla, os

que tinhão ido, pêracom iílo os atemorizar: porem faben-

do os mefmosChriílãos, que o Regedor dera hum papel

firmado do feu nome, em que dizia, que nenhum do íeu

deílriâo, fora vizitar os martyres, entrarão em efcrupu-

lo, fe eílavão obrigados, a ir confeífar, que na verdade ti-

nhão ido, por não parecer, que encobrião fua fé.
^ ^

í;

1 9 Athe huma tia de Omuradono ,
grande Chriílãá^

foi fazer veneração ao fepulchro , do 4 muito fe moílrou

fétido feu fobrinho,dizendo, que o punha a perigo de per-

der feus eílados: ao que ella refpondeo ,
que le matalíè

mais Padres, em efpecial da Companhia, de quem el-

les
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les todos erão filhos em Chnílo,elIa em pelToa havia de ia-
hir a morrer com elles.

20 O moço Leaó, depois de martyrizarem aos dous
Padres, fez grandes inftancias

, pêra que o prendeíTem &
aíHm o fizeraõ. Os Padres Frey AíFonfo Navarrete da
ordem de SaÕ Domingos, & Frey Fernando de SaÕ Jozc-'
ph da ordem de Sanao Agoílinho entrado em lando fer-
vor paíTaraõ a Omiira, onde, por ferem Pregadores do E-
vangelho, foraõ prezos.AíI]m eftasprizoens, como ocon-
curlo

, ao íepulchro dos dous Martyres puzeraõ em gran-
de cuidado a Omuradono, de que o Xogu o tomaria mui-
to a mal, por haver tantos Padres no feueílado.

2 1 Querendo pôr a iílo remédio com fegredo,por na5
haver eítes concurfos públicos

, que faziaõ ascoufas mais
loadas, mandou, qubos dous Padres de novo prezos foííê
levados a certa ilha dezerta, & que alli em outra embarca-
ção conduziíTem a LeaÕ , & aos caixoens, em que eílavaõ
enterrados os corpos dos Padres Frey Pedro,& loaõ Bau-
tifta. ^ jj_^

' /
22 Foi voz comua, que quando fe abrio a cova, em cí

eltavaõ, feviraõ no ar muitos refplandores. Outras peíTo-
as, que vinhaõ de Nangazaqui a vifitar eíle fepulchro, vi^
rão decer fobre elle do Ceo duas eftrellas. Eftas eftrellas
viraÕ por muitas vezes aííim os Chrillãos do lugar , como
os guardas, q vigiavaÔ fobre aquellas fepulturas. Em dous
de Junho andando os Chriftaons em feus barcos como erní
vigia, pêra fe acharem ao martyrio, tanto quefahio o bar-
co o feguiraõ, mas elle velejou , & remou tanto, que bre^
vemente o perderão de viíla.;H- .• „.: :>i. '^..Ai^.^n
r 25 Em huma ilha dezerta os degolaràõa todóstres,òs
dous Religiofos, & a Leão. Logo abrirão os caixoens,em
que eítavao os corpos dos JVlartyres,no doP.íoaõ Bautifta
nieteraõ^ao Padre Frey AíFonfo Navarrete : no do Padre
I^rey Pedro o corpo do Padre Frey Fernando. Taparaõ-
nos outra vez, & lhes atarão grandes pedras , & lançarão
no niar O corpo de LeaÕ envolverão em huma eíleira,&
atandolhetambém pedras, o lançarão no fundoj & fe vol-
tarão, a ^r conta de tudo a Omuradono. .:., . , v
--24

^
Tanto que os Chriílaõs de Nangazacfui foiiberaõ,

o que havia paíTado^com grande numero de embarcaçoens
cheas de homens^ & molheres, com notável devacaõ , &

Jagn-

•A>
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Ingfimasíizcrao cxquifitiírimas diligencias com redes, &
fiueyxas,& outras muitas invcnçoens, pêra tirar os fandlos

corpos. Niílo trabalharão muitos dias, eílando outros em
oraçaõ na praya, pedindo a Deos , lhos defcobriíTe.Havia

em todos grande fervor, & lagrimas. Neíle tefnpo come-

çarão as chuvas, que em lapaõ faõ mui moleftas, & conti-

nuas, por efta caufa foraõ obrigados , a fe retirar mui trif-

tes, por naõ haver defcuberto, o que dezejavaõ. Da-hi a

dias, os quis o Senhor confolar
,
porque apodrecendo as

cordas, veyo aííima das ondas o cayxaõ,em que eftavaõ os

corpos dos Sandes A4artyres Frey Pedro,& Frey Fernan-

do, o qual os Chriílaõs recolherão logo ,' como preciofo

thefouro , & o levarão occuítamente a Nangazaqui.

2 5 Foi a ditofa morte do Padre Joaõ Bautifta em Ca-
ri aos vinte, & dous de Mayo de mil íeiscentos, & dezafe-

te. As caías, em quenaceo , & fe criou na ilha terceira, a-

inda hoje faõ conhecidas, & o ferao, por quanto faõ as u^

nicas de feculares, que continuao com o circuito, em que
€Ílâ o Collegio da Companhia, que com ellas forma huma
ilha, conforme coftumamos chamar aos edifícios difconti-

nuados por todas as partes dos mais,& por fere de morga^-

do athe o prezente vão continuando em feus parentes.Iun-

to à pia da Sé, onde foi bautizado, fe lhe poz ítiâ imagem
pêra memoria perpetua. Sua vida efcreve o Padre Philip-

pe Alegambe no volume, que intitula Mortes illuftres. O
Padre Pedro Merejon daiiafíà Companhia na Relação, cj

imprimio deílas c^fastâ^ lapão; aíTim mefmo outros mui-^

tos
,
que cita Q^ai^,Alegambe. Também delle faz men-

ção o Agiojjogio Lúíitano, & o noíTo Padre Francifco Vi-

eyra em humá relação manufcrita,que fe conferva no Car-
tório de Coimbra.

CAPITULO XXV.
Em Õ-

Vida , (&- Martyrio do Padre Miguei Carvalho. Entra na "^/'^ \^
'

1 • /r T T t-f • J de Agojto

Lonpanma
,
pajja a India^ <fr a JapaÕ^ <r vida , qm de 1624,

allifazia.

I Ç\ Padre Miguel Carvalho nlartyr infigne nos Rey-
^^ nosdejapaõ naceo em Braga : feus pays fe cha«

Yy marão
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maraõ Gonçalo Carvalho, & Catherina Dias. Criarão a
feu filho em muita virtude. Mandaraõ-no eíludar latim
no CoUegio da Companhia. Era íeu ingenho mui efcolhi-
do. Sahio bom latino , & Rhetorico. Fazendofe nos ef-

tudos huma reprezentaçaõ publica, na qual fe dava ao tea-
tro o facrificio de Izac, o menino Miguel fez na reprezen-
taçaõ a peíToa de Izac, levando íobre os hombros a lenha
pêrao facrificio , & exprimindo o mais, que aUi confide-
rou a piedade, & a Rhetorica. Fez o feu papel com tal ac-
ção , tanta ternura, que foi huma fufpençaõ de todo o au-
ditório; & parece que efte feu principio foi hum como va-
ticínio do feu gloriofo fim.

2 Entrou na Companhia em Coimbra , & brevemé-
te foi mudado pêra o Noviciado de Campolide. Foifua
entrada aos trinta de Agoílo de mil quinhentos noventa,
& fete, tendo de idade dezafete, ou dezoito annos. Eftu-
dava em Coimbra Philofophia

, quando o chamou Deos
pêra a índia. No anno de 1 602 . fe embarcou naquella nu-
merofa miíTaô

, qne conílava de fincoenta , & oito da Cô-
panhia , fendo Superior de todos o Padre Alberto Laér-
cio.

5 Chegando a Goa fe aperfeiçoou nos eftudos da San-
dia Theologia , em que fe adiantou tanto, que de difcipu-
lo paíTou a íer Meftre, enfinando efta fciencia com grande
aplaufo. No mefmo tempo aífiftia muito nos confeíiionar
rios,& nos pulpitos,que a tudo abrangia com fatisfaçaõ feu
cabal talento pêra tudo. Naõ aquietava feu fervorofo ef-
pirito em Goa, dezejou grãdemente paífar a Japaõ, pêra
onde fua boa eftrella o chamava. Ouve niílo fuás difficul-

dades pella falta, que fazia em Goa no Magifterio. Tudo
venceo o dezejo, em que ardia.

4 Ja nefte tempo paílava de quarenta annos de idade.
Embarcoufe com outro da Companhia em huma galeota
pêra Macao. Junto à terra da China defcobriraõ huma
nao de CoíTarios Inglezes, a qual com todo o pano folto fe
foi atras da Galeota. Vendo os Marinheiros, que fem du-
vida lhe cahiaõ nas maons, tomarão por confelho menos
máo, varar com a galeota em terra : aífim o fizerão; neíle
naufrágio perdeo o Padre tudo , & apenas falvou a vida.
Dalli por terra fe foi a Macao fazendo o caminho, em grã-
de parte defcalço. Finalmente mui cortado do trabalho

chegou



Em o Noviciado de Lisboa Liv. i, Cap. 25 555
chegou a Macao. Alli fe deteve algum têpo,em que aprê-

deo alguma coufa da lingua laponeza. Pedio com repeti-

das inllancias ao Padre Vifitador, que o deixaífe paíFar a

lapaõ. . Vendo o Padre, que tanta tefidaÕ fancta neíle de-

zejo, naõ coftumava eílar fem vocação efpecial de Deos;
lhe deu a licença, que pedia.

5 De Macao eílava a viagem mui apertada , nem íè

deixava paíTar alguém a lapão, de Manila havia maisocca-

fião de fazer efta jornada. Por tanto veftindofe de fecular

navegou a Manila;aíllm veftidoefteve no Collegio da Cõ-
panhia , & em humas cafas da mefma Cõpanhia fem tratar

com feculares; athe que fe lhe oíFereceo húa boa occaíiaõ,

pêra fatisfazer a feus dezejos. Havia grandes apertos em
Manila, & não querião deixar paíTar algum Hefpanhol a

lapão. O Padre Miguel Carvalho fe tratou como folda-

do Portuguez da Índia, &aífim o deixarão embarcar com
alguns Portuguezes, que voltavão a lapão , donde erão

vindos.

6 De tal modo fe foube haver na viagem, que femprc
foi tido de todos os da nao por foldado, homem prudente^'

& de fízo, virtuofo, pois iílo dizia o feu bom modo,&d^-
zejo de fazer bem a todos. Chegou a lapão , fahio em ter-,

ra no porto de Nangazaqui, no mes de Agofto, mes pêra

elle ditofo, aííira por nelle ter entrado na Companhia,co-'

mo por nelle depoisentrar no Ceo, & agora em lapãa Ao
defembarcar íiaô faltarão exames do Governador,mas fo-

bre o noíTo foldado nenhum exame fe fez. Por tanto fem
ter embaraço , defembarcou como Portuguez , & fe foi

liofpedar em caía de hum Portuguez
,
que morava em Na-»,

gazaqui, tratandofe por feu fobrinho, &c parente.

7 Nefía cafa eíleve , athe que os Superiores o mãda-
raõpera Amacufalugarapropoííto, pêra aprender a lin-

gua. Alli fe aplicou todo a faber a lingua Japoneza. Te-
ve occafiaõ de fe dar murto à virtude. Padeceo grande

falta do neceíTario, por fer a terra pobriffima. Algumas
vezes adoeceo aíTim por falta do fuftehto neceflario, como
por caufa dos frios exceííi vos. Excepto o tempo, que gaf-

tava em aprender a lingua, o demais paíTava emoraçaÕ , &
trato com Deos, afíim de dia, como de noyte.

8 Era mui continuo na prezença de Deos. Sempre
antes da Miíla fe preparava com huma hora de oraçaõ , &

Yy 2 li^a6
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liçaô efpiritual. Na MiíTa eraõ continuas as lagrimas, de-

pois delia gaftava huma hora inteira em acçaõ de graças.

Era mui devoto da Senhora. Mui penitente, & mortifica-

do. Todos os dias fe difciplinava de efpaço com rigor.

Nos dias de fefta fe açoutava duas vezes, com a difciplina

derramava muito fangue. Frequentemente trazia cilicio,

nos dias mais folemnes punha hum de ferro. Jejuava três

dias na fomana. Nas vigílias fazia jejum mais rigorofoj &
muitas feftas feiras do anno jejuava a paõ, & agoa.

9 Ao jejum ajuntou a efmola, dando aos pobres kg^^
do fuás pofíes, & repartindo com elles o feu fuílento ordi-

nário. Tendo os lavradores de Amacufa poucos frutos,

ouve doutras partes efmolas, com que acodio aos neceíTi-

tados. Finalmente naquelle retiro fez vida taõ penitente,

& chea de tantas virtudes, que fe maravilhavaõ todos
, q

pudeíTe viver,& mais fendo tanta a falta do necefiario.To-

dos diziaõ, que o Padre fazia mais vida de Anjo
, que de

homem. Tanto que foube da lingua laponeza, quanto
bailava pêra confenar, & tratar com os próximos , era in-

crível o goílo , que diílo tinha. Todos os íeuscuidados

eraõ empregarfe no bem das almas. Ardia em dezejos de
dar a vida pella fé de Chrifto, os quais o Senhor foi fervi-

do de lhe cumprir j pello modo feguinte.

CAPITULO XXVI.

He prezopellafê. Grandes dezejos ^ em quefeabrazava de
morrerpor Chrifto.

t^ TJ Ora o Padre chamado pêra fazer algumas confifíb-
-- ens, quando foi prezo dos gentios. O como ifto foi,

& o que lhe aconteceo, conta o Padre em hua carta pêra o
P. Provincial,a qual diz aííim: Fui a Omurapor ouvir algu-
mas confijjoensy em efeito^ ouvi algumas de muitoferviço de

mffo Senhor , cojn homfuccejfo , & grandefegredo, Vindome
Retirando huma menhaa a boas horas,fui reconhecido de huma
efpia\ que poz logo

y quem me obfervaffe^ <srfe partio. Eu mu-
dei de cafa^ por naofer caufa de vir mal a alguém: Logo vol-

tou com ordem de me prender^ ^ me encontrou ja noutro lu-

gar.
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gar, ^ difje^ que eu era o Padre , <sr que o Governador da-
queHa terra me mandava prender

y porferprohibiçao do Xo-
gmn^que ejiivejje algú Padre e?n Japaõ , & quefizejje ChriJ-
taõs.

2 Sendo euja conhecido confejfei claramente , que eu era

Padre da Companhia de jfESUy 'ts- que viera afapaÕpera
converter os gentios ^^ ajudar aos ChriJlaÕs athe morrer nef*
ta empreza. RefponderaÕme , que deprezente por haver ley

em contrario^ naò era licita tal coufa. Eu lhe dijje^ que naÕ
tinha obrigação alguma de obedecer às leis, quefaõ contrari-

as, ao que manda o Senhor do Ceo, <srda terra, EntaÕ dous

delles mepegarão nos braços. Levanàome prezo, me chegarão
aporta de hum templo dos idolos, e^ eftando alguns Bonzos à
vifia, mojlrandomos com o dedoy me dij[eraò,que aquelles eraÕ
verdadeiros Padres, ^ fervos de Deos. Eu lhes dijje, quea^
quelies eraõ minifiros do Diabo,cujo oficio era enganar agen-
te,fazendo, que adorajfe ao Demónio, por tanto

^
quefeguar^

dajfem delles. Dalli me trouxeraÕa caza de hum ChrtftaÕju"

to ao cárcere, nella me depofitaraÕ lançandome huma corda

aopefcojjbi atandomeas maõs, <i3* depois atandome a hum ce^^

po, me puzeraõguardas. ., ,

5 Aqui efttve dous dias , em quanto avizaraÕ ao Qover^
fiador de Nangazaqui ,pera faber ,. o que ordenava de mim*

Nefle lugarfiz algumas confijJoens,<Cfr exhortaçoens e/piritua^

is, aos que jne vinbaõ ver, que eraõ muitos , as quais deu Deos

noffo Senhor tanta eficácia,que por ellas aquelles dous Leopar^
dos, que meguardavaõ , 2^ eraõ arrenegados, cahiraõ na re-

de do Senhor, isr fe puzeraõ bem com elle, A minha morteJs
avizinha,^ naõfei,fe terei outra occafiaõ de e/crever a voj*

fa Reverencia. Comefla me defpido de meu amantijjimopayyé'

amigo,aquê muito amo em o Senhor, Oremus invicê Pater

chariíIime.Vale áWcCtQ.DaprizaÕ deOmura aos io.de Feve-

reiro de milfeiscentos, & vinte quatro. Servo , <^ amigo in-

digno de vojfa Reverencia,, Prezopor meuspeccados. Miguei
Carvalho. Athe aqui a carta deite fervo de Deos.

4 Ardia eíle Padre mais nos dezejos do niartyrio,quã-

to mais fe chegava a elle. Do cárcere efcr^veo ao Padre

Provincial a carta leguinte: Se pudeffe explicar a vojfa Re-
verencia os dezejos eficazes, ^ abrazados , que nojfo Senhor

me accende no coração, depois que parti de Goa,dedara vida

imrfeu amor,& imitar a tantosfervosfeus , que nejiaempre-

%a%
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za acabarão gloriofamente a vida^fe maravilharia vvjfa Re-
verencia, Em tudo aquillo

,
que naõ era meyo pera efie fim ,

achava de/gofto^ajjm nos exercidos efpirituats^ como fora del-

les. Seja hemdita a divina bondade-, que taisgraçasfaz^aquè
taõpouco as merece.

5 Eftes dezejos creceraÕ agora mais
, qmfulo fouhe^ cre-

cera aperfegui^aÔ^ & cjue muitos Chriftaõs foraõ martyriza'

dos em Vendo, alegrandomefummamente^pelía e/pcraça, que
recebia^ de confeguir ofim dezejado. Noutracarta ao 7neJmo
Padre tíis ajfim : ofelizes, úr muitas vezesfelizes Cavaleiros

de Chrifto, quefouheraÕ mofirar tanto valor, <5rfortakza,of^
ferecendofe a Deos d vifta da nobreza da Corte do Xogun

,

contradizendo nos olhos do iníquo Rey as injuftas kys, que ha^
viapublicado contra a honra de Deos, Ohfelicidade, oh ven-
tura, ob invejafanaa\ Efta felicidade me fas dizer muitas

vezes com Saõ Paulo : Cupio diííolvi , & eíre cum Chrifto.

Miferavelde mim , que por eftar agora v€rde, {jrcheo de cul-

pas,naÕfe me concedeoefta batalha^ ^graça, que Deosfez
a [eus efcolhidos. Voffa Reverencia ja ,

que hemeupoy , me
encomende a Deos,pera q queirapor em mim[eus olhos depie-

dade, <(s* mifericordia-, érja qfendo eu taÕ indigno, me trou-

y:e a efte lugar, me conceda
,
que dê a vida porfua honra , ér

gloria, & em fatiifaçaÔ de meus peccadosX^o o que naquel-
la carta fignifica deftes dezejos de morrer, queeraõ quais
palavras nenhumas podem explicar.

* 6 Neílemeyo tempo íuccedeo vir huma embayxada
dePhilippinas pêra o Xogum; muito fe defconfolou o Pa-
dre Miguel Carvalho temendo, que o Xogum deíle os

prezos ao Embayxador, &lhe fugiflèdas maõs a gloria do
Martyrio. Eíte íeu temor explica em huma carta por eftas

palavras: Quanto a mimmefera de grande dor, <!r pena,def'

viarmenofjo Senhor pormeuspeccadús com occajtaõ da embay-
xada, da mifericordia, &favor , que o Ceo me andava moj-
trando em tal tempo^ é circunftanciãs-, tudo merecem jneus

peccados, ér a negligencia, com que tenhofervido a Deos. ..

;K/^x o mefmo eicreve ao Padre joaõ Bautifta Baeça
Reytor de Nangazaqui : Confiderando eu ( diz o bemdito
Martyr) minha ingratidão pêra com aquelie Senhor, do qual
tenho recebido tantasgraças; por ferem tantasfempre me dei-

xarão com temor, de o Senhor por caufa delias me cãftigar, &
privar do muitoy que fua divina bondadefe indigna dem^
i conce\
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conceder, fa que vojfa Reverencia continuoufempreêíndav-
me boas novas , mefará muitagraça

,
quando otiver alguma

do nojjo negocio^ avizarwe
,
pêra me poder aparelhar. Danie

grandepena imaginar^quefofo/cihir de lapaõ. Faça/e a to-
tade de Deos^ que devefer a medida dos nojfos dezejos,

S Treze mezes durou eílá rigorofa prizàõ, ria qual e-'

raõ feus companheiros o Padre Frey Pedro Vafques da
da ordem dos Pregadores, o Padre Frey Luís Sotelo da
ordê de Saõ Francifco, o Padre Luis Sazãda de naçaõ Ja^.

paõ rambc da orde de Sao Fracifco, & Luis Bavaterceko
da ordem de Saõ Francifco, & Cathequiílà do Padre So-
telo. Os rigores da prizaõ eraõ grandes,mas as confolaço-

ens do Ceo eraÕ maiores.A ffim o diz o Padre Miguel Car-
valho em huma carta pêra o Padre Prociírador da Compa-
nhia em japaõj faÕ as palavras.

9 Éfiamos to 'los enfermos-^ & com os corpos enfraqueci- -

doS',masno efpiritofnuifortes^ ér robuflos^ porque Deos
, que

hepay das mijericordias nos maiores trabalhosfaz maioresfa^
vores^ <^ da auxilio ^perafofrer: O que de mim poffo affir-

mar he^que quando padeço ^ finto em mimhumgofto extraor-

dinário : nem meperfuadi nunca , que ouveffe tantafuavida-
de em padecer adverfidades por Deos. Seja taÕ divina Ma-
geftade bemdita^ ^ louvada pêra fempre, He o que diz na-

quella carta, do que em fi experimentava.

CAPITULO xxvn.

Contimiafefeu grandefervor nas cartas, quepor dejpe-

dida efcreveo,

I í~\ Grande fervor , que efte bemdito Martyr teve
^^ nas fuás prizoens, declara mais diíFufamente ao

Padre Bento Fernandes dalli a annos Martyr também illu-

ílriílimo de Japão. A carta eftâ tão chéa de Deos, que não
me contento, fe a não ajunto aqui traduzida de Latim no
idioma vulgar. Dis pelo teor feguinte: Bem fabia eufer
fervo inútil., <ijr pêra a converfaÕ do mundo de igual preftimo

no cárcere^ '<s*fova delle^ ifto he^de nenhumproveito. Por fa-

tofoi Deosfervido^ meterme neftaprizaÕypera com apnitê-'

cia

^:
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cia purgar jneuspeccados^ <csr pêra aprender com o exemplo de-
fiesfervos de Deos, com quem eftou^ a aproveitar o tempo^que
tenhogafiado ociofamente: & pêra mepreparar pêra a mor-
te-, a qualgrandemente dezejo^ affim pêragloria de Deos^ co-

mo pêrafatisfa^aõ de minhas culpas. Naõpojfo negar^ ogra-
de horror^ que tenho iodas as vezes

^
que nellasconjidero.

s 2 iMas tanto que volto os olhospera aquella beni^nidadei
quefaz nacer ofeu foi fohre bons ^ <Tmaosfpflos^((^in]u-

ftoSynaÔpoffodeixarde concebergrandes efperanças; ((sr ?nô

parece terfigura a graça-, <(sr esforço, com que alentadamen-
te dê a vidaporfuafanaa ley\ a qual defendem tantM con-

fejforesfeus no meyo de Cruelíffimos tormentos^ zsr pella qual
puz^raôfuás vidas os Apoftolos. \

•«
, ^ Oh fneu Padre amanttjfmo^ quam hem afortunado

feria., fe me viffe arder numa fogueirapor amor de Deosl
^amfelis, fepor talfenhor forafeito em pedaçosl Por hum
fenhor^ que me tem feito tantas mercês., que mefofreo tanto
tempofahendo mui hem minhas ingratidoenspera com elle. Oh
meu amado JESUS, que coufa p^ofazer eu peccador mife-
ícavel, com que vos agradeça, o bem que me tendes feito? Cõ
que trabalhos vosfatisfarei? Que tormentospojfopadecer^pe-
va vos contentar? Quantas Cruzes me tendespreparado, ciua-

tos incêndios? _^ Oh Senhor, que quereis., quefaça? Dizei, o que mau-
daisj & mandai, o que quereis. Agora he tempOy meu Padre
ãmantijjimo., de ajudar a efte leu indigno fervo., afim com o-

raçoens, como comfacvificioSypera que Deosme dêforças, pê-
ra padecer por meuspeccados, o que ellefor fervido^ que pa-
deça. E me conceda., padecer muitopêra gloriafua, & tefti-

mtmho defuafanaa ley.padeçafogueiras, feridas cruéis., ts*

tudo, o quefeus inimigospuderem excogitarpera meu tormen-
to. O Mundo, quanto nelle ha degojlo, riquezas, honras, tudo
tenhopor nada,

5 Naõ quero outro gofto,fenaõpadecer por Chrijlo. Se
for vontade de Deos, que morra nefte cárcere confumido com,,

trabalhos,façafefia divina vontade, Pello contrariofe qui^.

zer, que efteja nefte aperto atheo dia Jojuizo cheo de infirmi-
dades, dores., ér achaques., ijfo quero. Porque nos daõ por no^
vas certas, que qualquer dia chega de ISJangazaqui a fenten-
ça de nojfa morte.A Deos,meu amado PadreJiqueffe em hora,

encomendeme a Deos, enfarei o me/mo por voffa Reveren-

da.

'^:s»i
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cia. Efla a carta peia o Padre Bento Fernandes.

6 Dcrpedindole do Padre Gafpar de Caftro diz afijnl:

Somos avízadoSy que hojefe ^oncltieo noffo negocio. Ja vojfa

Reverencia ve^ comoficaria ejla alma com tal nova^ nem eu

pojjh^f nem hâ tempo^ pêra eu com a pena explicar. Bafld di-^

zery que o tempo^ que eftive nefte cárcere^ meparecehrevijji*

mo^& os dczejos de morrer por Chrifto fej^pre forao crecen^

do. Isemja mais fe me reprezentou efte aão de dar a vida por

Chriftoy penozo^ fenaÕ coufa multo alegre: o que euattrihuo a.

minhamuitainfenfibilidãde^ apouca intelligencia das cou^

fas. Mas ja
,

que he chegado ofim , vofia Reverencia

me alcance de Deos confiancia^ pêra dar ávida por /èif

amor.

k. 7 Em hnma ao Padre Manoel Borges diz, que a mor-

te naõ le lhe reprefentava como coufa de pena, mas de

gofto, &como bodas do eípofo ]ESU; masque aquillo

parecia nacer da fua infeníibilidade, & parte pello naô

achar Deos apto pêra grande pezo. Na ultima, que efcre-:

veo ao Padre Provincial dous dias antes de fua morte,tem
a ííim : Ente?/demos., que vaÕ hum dos Governadores de Omu-^

va^^trouxe refoluçal) de Najigazaquiy que deprejja morreria^

mos. Deos he com nofco^eu lhe dou muitas graças^porque a/fim

fe mojlra liberal comigo ., <s* com feusfervos. Eu como mais-

indigno., mefinto emparticular mais obrigado^O- peço a vojfia

Reverencia., que me ajude-, a dar asgradas ao Senhor por

efie fiavor taÕ grande. ._.,.

8 Osdezejosdemorrer por Chri/loJau grandes. Depois

de eftarprezo nefle cárcere todos os dias crecem mais., ^j;?^ ne-

nhuma coufa defta vidaf me reprefenta mais apeticivel., ma^

is alegre j & de maior con/olaçaÕy quedar ávidapor taÕ bom

Senhor.^ dando com tfto alguma poucafatisfaça^õ ao muito,

que me amou--, derramando ofangue., por quem derramou o

feu de infinito valor por meus peccados. Vofifa Reverencia ro-

gue a Nofifo Senhor y que me de huma grande contrição de me-^

uspeccadoSy ^ hum dezejo grande de fazer em tudofua fan^^

ãijfima vontade. Vinte y er* três de Agofio de 162^.

11
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C^PI TU LO XXVIII.

De feu gloriofo martyrio^ ^ dos mais, que com elle

morrerão.

Á i TC Stando o bemdito Padre afíim dezejozo de dai
i. t •*-' fangue, & vida por feu Deos, fe chegarão os vin-

te, & finco de Agoílo dia pêra elle ditoziílimo, em que k
deu à execuíTaõ lua morte pello modo feguinte. Aos 24
de Agofto partirão de Nangazaqui dous gentios, pêra af-

liílir em lugar de feus amos ao martyrio do Padre Miguel
Garvaiho,& dos três Religiofosaífima nomeados, & da
íeu Cathequiíla. Hum dos gentios era criado de Genro-
CO Governador de Nangazaqui. Tanto, que chegarão a

Omura, fe divulgou, que no dia feguinte aviaõ de mor-
rer os fmco prezos. ' ^ *

2 Tanto, que fouberaõ a certeza de fua morte, foi

nos prezos a alegria extraordinária. Ao Religiofo de Saõ
Francifco Japaô, &ao feu Cathequiíla, diíTeraõ os gentios,
"que lhe dariaõ a vida,fe arrenegaffem da féj porem vendo,
que abominavaõ taõ deteftavel maldade,os avizaraõ a to-
dos, fe preparajGTem pêra a morre. Ifto foi em hum domin-
go, dia de Saõ Luis Rey de França, cujo nome tinhaõ
três dos ditofos prezos.

j^ Logo osfizeraõ fahir do cárcere pêra o lugar do fup-
plicio. Foraõ todos mui bem atados, lançando a cada hu
fua corda ao pefcoílb, pella qual pegava o algos. Os Reli-
giofos hiaõ vertidos nos hábitos das fuás Religiões rezan-
do Pfalm.os,&hymnosathe na barca, na qual foraõ leva-
dos ao lugar do martyrio. Hiaõ na barca com algumas
guardas. Os juizes foraõ por terra acompanhados de mui-
tos íoldados, por fer o caminho mais breve por terra, que
por mar.

4 Aportarão ao lugar do martyrio, que era hum cam-
po chamado Foco. Os iMartyres deraõ as graças aos bar-
queiros pello trabalho, que tinhaõ tido noremar,& pellos
ter trazido à quelle lugar. Em faltando em terra,os enca-
minharão ao fupplicio. Os quatro facerdotes levavaõ ca-
da hum íua Cruz na maõ, naõ ceíTandp de rezar Píalmos,
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& outras omçoens em vos alta. Aqui o Padre Miguel Car-
valho levantando mais a vos diíTe pêra aquella multidão:

Quefonbejjem todos, que elies eraõ CbriftaÕs, ^ qtie eraã'

condenados a mortefomente pellafê, qtíeprofejfavaé, & por

amor de fen Deos ojfereáaõjhas vidas, A alegria em todos

era tal, que os gentios pafmados diziaô, que naó pareciaô-

homens, que hiaõ a morrer, mas pêra alguma grande feíla^^

& recreação de muito goíto.

5 No lugar tinhaõ junto muita lenha, levantarão nel#

le finco colunas, em que aviaó de atar aos Martyres.Aqui
chamarão os Juizes ao Padre Frey Luis Sotelo, que fabia

melhor a lingua de Japaõ, & lhe mandarão dizer, o nome
de cada hum, & a Religião, de que era, A tudo refpondeo
com muita paz, o que avia. Neíle paflb o fervorozo Pa^
dre Miguel Carvalho diííe pêra os que prefídiaõ, que
aíTim elle, como feus companheiros morriaõ de boa von-
tade. Entaõ difleraõ em nome dos mais o Padre Carvalho,

& o Padre Sotelo, que de ninguém fe queixavaõ, antes à
todos davaõ as graças, por lhes dar a morte, que tanto de^
zejavaõ, tomando por iíTo o trabalho do caminho, & faá

frendo a grande calma,que entaõ fazia.

6 Querendo elles darlhe algum bom confelho, os ai*

gozes, que levavam as cordas com que hiaõ prezos, nas
mãos, lhe diíTerão, que apreíFaíIem òpaíTo. Aíhm o fíze-

raõ; & os algozes fcm modo, nem piedade, foraõ puxan-
do por elles pêra o lugar do martyrio. Antes, que os ataf-

lem, meterão os Sacerdotes na cinta as cruzes, que leva-

vão na mão. Com efta efpada na cinta entrarão no coníli-

»Slo. Ataraõ-nos às columnas, mas de tal modo, & tão li*

geiramente, qneabrazándofeas prizoens, fizeíTem com o
corpo alguns tregeitos, que foííem aos circundantes de
rifo.

7 Na primeira coluna da parte da terra ataraõ ao Pa-

dre Miguel Carvalho, o qual deu primeiro muitos ofculos

naquelle tronco taõ appetecido por elle. Na fegunda co-

luna ficou o Padre Frey Pedro Vafques da Ordem de São
Domingos. Na terceira o Padre Luis Sotelo.Na quarta o
Padre Frey Luis Safada. Na quinta o cathequifta. Vendo
hum algos, que eftava mal atada a corda do Padre Frey
Pedro, lhe íaltou nos hombros, & dalli a apertou mais na
coliina.

Zz z S Co-
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8. Começarão a aplicarlhe o fogo, & em vos alta o
Padre Miguel Carvalho entoou huma oraçaõ, que os mais
continuarão. Pêra fe dilatar o tormento, era a lenha pour-

ca, & o fogo brando. Succedeo pegar na corda, com que
eftava atado o Cathequiíla, & abrazala. Ficando elle fol-

^, comeílou a andar pellas chamas, & fogueira com gran-

de animo. Chegoufe aos Padres Sotelo, & Vafques, &
lhes beijou a mão. Depois tornou a andar pello fogo, co-
mo quem o pizava, fem delle fazer cazo. Tendo feito iílo,

fe chegou à fua coluna, & eílevc junto delia, como fe foíle

de pedra fem fe mover, athe,que elpirou, & foi o primei-
ro, que fe foi ao Ceo,

. 9 Não podiãoneíle tempo os mais faliar alto, como
dezejavão, por lhes entrar o fumo, & fogo pella boca, mas
ainda aííímfe lhes ouviaõ nomear os Sanâiflimos nomes
de JESUS,& Maria. Ofegundo, queelpiroufoi o Padre
Miguel Carvalho, por aver alli mais lenha,& mais fogo. O
Padre Frey Luis Joponês,queimandofe-lhe asataduras,té-

tou de hir fazer reverencia aos Padres Europeos, porem
tendo os pés abrazados fenaõ pode mover do feu lugar,

mas dalli fez profunda reverencia aos companheiros,&
depois morreo.

I o Naõ chegava bem o fogo aos dous, em efpecial ao
Padre Sotelo, & vendo os algozes, que nem o vertido lhes

tinha ainda queimado, tomarão palha, & por duas partes
lhe chegarão o fogo, como efte era taõ fraco, viverão no
termento coufa de três horas com rara conílancia, fem
mover os corpos rezando oraçoens, em quanto puderaó
fallarj athe, que deraõ fuás vidas por feu Creador. Foi eíle

gloriofo Martyrio na Cidade deOmuranoJapaõaos2ç
de Agoftode 1624, por mandado do Xogum fenhor de
todo Japaõ.

II Os gentios recolherão em faces de palha todas as

cinzas, §í relíquias aíTim dos corpos, como das colunas,&
mais fogueira

, porque os Chriftaõs as naô veneraíTem.
Airimmefmo queimarão todas as alfayasdoufo dos fan-
clos Martyres,& coufas,de q no cárcere fe ferviraõ,& me-
tido tudo em facos o levarão ao màr alto, & nelle lança-
rão as cinzas, queimarão os facos,depois lavarão mui bem
amefma barca.

Puzeraõ também guardas no lugar do martyrio,

pêra,

12
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pêra que os Chriftaõs alli não vieíFem; mas o feu fervor
foi mais, que a vigia dos gentios;& aííim puderaõ recolher
alguns oílos, & pedaços das colunas, com que fomentar
fua devaçaó. Alguns Chriílãos por efta caufa for-

aõ prezos pellas vigias, mas naõ íe procedeo contra
elles.

I ^ Ficarão os gentios aíTombrados de tanta conftan-

cia, dizendo, que de tal coufa naõ avia, que fallar, fenaõ,

que pafmar. Os Sacerdotes dos ídolos , a que chamão
Bonzos, diziaõ, que aquillo era couíaadmiiravel, dezejar a
morte, & procurala pello feu Deos, que nenhum delles te-

ria animo pêra tal coufa, pois fó faziao oraçoens por con*
íervar as fuás vidas. Outros dizião, naõ alcançar, como
podião fofrer quietos o fogo, não podendo elles foportar a
calma, que no mefmo tempo fazia: que tudo era final, de
que hião por bom caminho. Ávida do Padre Miguel Car-
valho trás o Padre Alonfo de Andrade no quinto tomo
dos Varoens illuítres da Companhia. Bem verdade he,
que algumas coufas, que dis acerca da morte, de fer leva-
do o Padre em hum cavalo pellas ruas de Omura com hu-
niaorelha cortada, entendo, que efte Padre aíTim o efcre-^

veo, por imaginar, que era coílume da naçaõ pêra com os
condenados, comoíe ufouem outros Martyres, mas o de-
ite Padre foi pello modo referido. Afíim o trás o Padre
Mattias Taner nos íeus Martyres da Companhia; & as
cartas Annuas efcritas de mão, que fe confervaõ no cartó-
rio da índia em San£lo Antão de Lisboa, de cujo manuí-
cripto, que refere tudo com mais meudeza, que nenhum
outro, recolhi as mais coufas, que aqui ficaõ efcritas; &
não he bem as fepulte a gaveta de hum cartório, fendo el-

Ias as que tem certeza, por ferem efcritas por homens, que
trabalhavão na mefma MiíTão. Delle fazem também men-
ção o Padre Nadafi no Annas dierum. Os Padres Bartho-
lameu Guerreiro, & Padre António Cardim nos feus Elo-
gios. Dom Rodrigo da Cunha na Hiftoria dos Arcebifpos
3e Braga, & outros muitos efcriptores.

C AJ
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CAPITULO XXIX.

Vida do Padre ChriflovaÕ Ferreyra. VaJJa a 'JapaÕy
depois de muitos amws he prezo, & no tormento

falta na fê.

Padre Chriftovão Ferreira foi hum grande exe-
pio da fragilidade humana, & da Mifericordia

de Deos, & o Saõ Marcellino da Companhia, porque ca-

hio nã mefma miferia como homem frágil, & depois com
hum fim glorioforefarcioo efcandalo, que tinha dado, &
o bom nome da Companhia, a quem tão grave injuria ti-

nha feito. Efte Padre naceo no lugar da Zivreira no Arce-j-

bifpado de Lisboa. Seus pays fe chamarão Domingos
Ferreira, & Maria Lourenço. Entrou na Companhia em
Coimbra aos vinte, & fete de Novembro de mil quinhen-

tos noventa, & féis còm dezafete annos de idade,

2 No anno feguinte de i t^9y comeíTou a aver Novi-
ciado na quinta de Campolide em quanto fenão preparava

acaza, em que hoje morão os Noviços.Pera dar alli prin-

cipio ao Noviciado, vieraõ alguns Noviços de Évora, &
outros de Coimbra. Entre os de Coimbra foi hum o Irmaõ

Chriftovão Ferreyra; & naquella quinta paíTou o mais,

que lhe faltava, pêra cumprir os dous annos.

5 Pertendeo a miíTão da índia, notoufenelle hum ef-

pirko de prefumpçaõ, que na verdade tais empreías não

íe devem tomar a peitos por brios humanos, mas fó com
os olhos na maior gloria de Deos, que então elle da as for-

ças, & dos fracos faz homens de bronze. No anno de

1 600 partio pêra a índiacom mais dezanove da Compa-
nhia. Paííou a lapão, que era o mimo das miíToensda Çõ-
panhia, & Chriftandade mui florente,

'

'

4 Vinte, & três annos trabalhou ria converfaõ dos

gentios, recolhendo muitos frutos dos feus fuóres. Se aca-

zo os Padres, que neftes annos efcrevião as noticias, do

que fe obrava naquella miíTaõ, nomearão os obreiros, que

Deos tomava por inílrumentos, faria eu aqui huma com-
prida narração em particular, do que Deos obrou pello

Padre Qhriftovão Ferreyra, que foi muito j todas eftas no-

ticias,
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tícias, ou a maior parte delias tenho na minha mão, quan-.

do iíl:o efcrevo, mas os efcritores fe contentão fó com di-

zer, que hum Padre fizera ifío, ou aquillo, íèm declarar os

nomes; que certamente he huma grande defconfolaçaõ,

pêra quem agora, como eu, queria deftas noticias difpor,

& amplificar as vidasdos homens, que as obrarão.

5 Com tudo entre tanta vaííidaõ de coufas alguma

ves acho nomeado ao Padre Chriílovão Ferreyra. No
anno de mil féis centos, & vinte, andando mui perfegui-

da a igreja de lapão, fez o Padre Chriílovão mifíao a Fi»

rando, & às ilhas, & lugares fogeitos a quelle dominio,pê-

ra confolar, & animar aos ChriftaÕs nos feus trabalhos.

EftavaeílaChriftandadeefpalhada, não podia fer vizita-*

da fenão por mar, & com grande perigo de fer O miíliona^

rio fentido, & conhecido dos gentios, que viviaõ com oá

Chriftaõs. Por íer também a coíla brava, paíTou o Padre
inuito trabalho.

6 Naõ reparando poisam perigos foi o Padre a todoS
aquelleslugares, a alguns dos quais por ferem alli os Go-
vernadores cruéis inimigos da fé, avia vinte, & dous an-'

nos, que não fora Padre algum, nem tinhaõ modo pêra
iíío. Âíliíliaõlhe os Padrés^com avizos, & cartas, mandã^
do, homens, que pêra eftes fan£los miniííerios tinhão bem
iníiruidos. EftesbautizavaÕ as crianças, & fazião outras

obras fandas, & confervavaÕ aos Chriftaõs no meyo de
tantas tormentas. Pêra receber os Sacramentos hiaõ, po-*

dendo, aNangazaqui.

7 Com a viíla do Padre tiveraõ notável alegria todos

os Chriílaós. Acodiaõ com grande fervor à confíflaó.

Por eílarem entre gentios, era precifo ao Padre fazer eftes

minifterios de noyte;& aílim felhe hiaõ as noytes em pezo
ouvindo confiíToens, humas vezes nas cazas dos Chriítaõs^'

outras na praya do mar. Dcfta forte confeííbu a mil, &
trezentos; tendo niílo grande confolaçaõ, por ver o bom
modo, com que fe confeíTavão, & o fingular cuidado, com
que avia tantos annos fe confervavaÕ na fé.

8 Livrou Deos ao Padre de muitos perigos,o que elle

attribuia ás oraçoens dos Chriftaõs. Com fuás exhorta^

çoens tirou da occafiaô, em que com efcandalo vivia,a híi

Chriftaõ, o qual contrito do íeu peccado, fez publica pe*

nitençia,Gom que deu fatisfaçaõ atodoSj que muito fe ti^

nhaõ
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nhaõ efcandalizado da fua teima no vicio.

9 Vinte , & três annos tinha gaftado nos exer-
cicios de miííionarioo PadreChriftovaõ Ferreyra, & coín
t|ntafatisfaçaõ, que era Superior dos noíTos Religiofos,v
queeikvãem lapaõ. No annode milíeiíbentos, & trinta^
& três foi cruelliíTima a perfeguiçaõ, que fe levantou con*
tra os Chriftaõs.Forã prezos, & mortos muitos Chiftaõs,
Si muitos Religiofos da noíTa Companhia deraõ glorioía-
mente íuas vidas. Entre os da Companhia foi prezo o Pa-
dre Chriílovão Ferreyra.

10 Era entaõ mui uíado o tormento das covas, que
era crueliflimo, porque apertando fortemente o corpo do
condenado , o penduravaõ cabeíTa abayxo de huma polé
enforca, ík metiaõ em hua cova athe a cindura. Alli fe lhe
hiaõ as entranhas revolvendo feus lugares com tormento
inexplicável Neíle formidável fupplicio puzeraõ ao Pa-
dre Chriftovaõ Ferreyra. Depois de ter fofrido algumas
horas taõ horrível tormento, naõ podendo mais tolerai,
tanta crueldade, deu fmal de fe rendcr,& fez aqueíla íigni-
ficaçaõ, que os gentios tinhaõ determinado, fízeíTem to-
dos os, que deixada a fé, quizeíTem fahir do tormento.

11 Logo o tirarão da cova com notável aplaufo da
idolatria, por ver rendido a hum Meílre da verdadeira
ley, de quem nunca tal fe efperava. Niíb vieraõ a parar
vinte,& tantos annos de miííionario, tantas almas conver-
tidas, tantas perfeguiçoens,& fuílos fofridos por amor de
Deos. Tenhanos Deos da fua maõ, que abayxo delia
naõ ha coufa, em que poíTa com fegurança aver firmeza;
pois vemos a hum homem criado de menino em huma Re-*
ligiaõ taõ fanda, douto, & fibio, enfayado pêra eíle con-
traftecomnavegaçoens, &tempeftadesdomar, apalpada
com immenfos perigos na terra, que nenhuma outra coufa^;,

dezejava, que verfe por feu Deos abraços cõ a morte, venti^

moio, digo, fazer hum laílimofo naufrágio, & dar aos feus;|

Chriftaõs, que cõvertera, hum taõ exorbitante efcandaloln
Altos, profundos, & incomprehenfiveisfamos juizos de
Deos, temer, & tremer, & humilhar, em quanto vivemos
neíle barro frágil, hc, fó o que tem alguma fegurança.

12 Fizeraõ os gentios ao difgraçado Chriftovao
t erreyra muitas honras, & o acrecentaraõ com groííàs rê-
das, de que pudeíTe viver. Tanto que eíla trifte nova fe

di.
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divulgou pella Companhia , nenhumas palavras podem
explicar a dor, que a todos penetrou. Viafe eíla admirá-

vel Religião coroada de innumeraveis triumphos, illuílra-

da de gloriofiílimos Martyres em todas as quatro partes

do mundo. Toda efta gloria de hum certo modo*fe des-

luzio com efte aíTombramento,© qual foi como o rayojque

denegrio a prata, & o ouro, ou como a nuvem groíTa, que

mortificou todos osluzimentos do Sol.

I 5 Os primeiros da Companhia, como a mais vizi-

nhos, a que chegou eíla magoa, foi:a5 os noíTos Religiofos

deMacao,&das Philipinas. Por quatorze mezes conti-

nuados íízeraó efpeciais oraçoens a Deos, exceílivas peni-

tencias, copiofas lagrimas por eíleinfelis homem. Efcre-

veraõlhe cartas efcritas com íangue, & lagrimas, cheas do
feu fentimento. Porem nenhumas diligencias baílavaõ

por entaõ, pêra que Chriílovaô Ferreyra fe atreveíTe, a

lahir do feu medo, & horror, que os tormentos lhe cau-

faraõ.

r :m.
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CAPITULO XXX

Sentimento^ que ouve na Companhia por efta difgraça^

<s*como finalmente morveo Martyr,

I p Enetrou efta difgraça, naõ fó os coraçoens dos íí-

^ lhos da Companhia, que viviaõ na terra, mas che-

gou, aos que la vivem jà naditofa pátria do Ceo: & mais,'

que a todos, ao gloriofo Padre Saô Francifco Xavier pri-

meiro Aportolo, & fundador da miíTaÕ, & Chriftandades

de Japaõ. Succedeo neftes tempos o eftupendo milagre,

que o Sanílo Apoftolo obrou em o Padre Marcello Fran-

cifco Maftfiíli, quando em Nápoles lhe appareceo, Sc deu

faude milagrofa, & mandou ir a Japaõ, onde Deos lhe ti-

nha preparado a coroa do martyriò.

2 Depois defta fatalidade nenhum da Companhia ti *

nha entrado em Japaõ, por eftarem tomados os portos, &
entradas com vigias taõ circumfpedas, que o intentar tal

coufa, & cahirlhe nas mãos, fem outro fruto mais, qlie a

morte, era o mefmo. Por efta caufa teve o intento do Pa-

dre Marcello grandes embaraços. PaíTou à índia, daiíi a
•^- Aaa Phi-
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Philippinas, & deftas vencendo difíiculdades infuperave-
is entrou no Japaõ, & nelle pregou a fé com fua morte.
Eíleditozo Padre defcobrioao Governador de Philippi-
nas, que elle era mandado por Saõ Francifco Xavier a Ja-
pão, peracomofeu exemplo animar, & alentar ao mife-
ravel Chriftovão Ferreyra, a fahir da idolatria, & quan-
do naô pudeííe confeguir efte fim, com íua morte, refarcif-

fe o bom nome da Companhia, aquera tanto defdourava
aquelle apoftata.

l Entrou o Padre Marcello em Japaõ pellos modos,
& rodeyos,que diíFuíamente efcrevem em fua vida os Au-
tores, que delia trataõ. AHi morreo gloriofamente pella
fe,&fótev!Eofeufanaonmofegundo intento de refar-m o bom nome da Companhia; porque acontecendo feu
martyrio no anno de 1 6 ^ 7 perfeverava, & perfeverou no
feu erro Chriílovão Ferreyra com nome de Yendo, que
eft^ tomou com a idolatria.

4 Depois entrou no lapaõ o Padre Pedro CaíTui, que
fora deílerrado pella fé fendo noílo feminariíla em Japaõ,
pairaFa a Europa, em Roma fora àdmittido na Compa-
nhia,& yoltaEa a ]apaÔ,onde entrara depois de andar dous
annos feito remeiro de huma embarcação, pêra aíTim me-
Ihpr íe encobrir. Era fua pátria fez muitos ferviços a Deos.
Finalmente foi defcuberto, prezo, &,martyrizado. No
meyo dos feus tormentos, troxeraõ aíli os gentios à Chri-
ílovão Ferreyra, pêra que a fua prezença hzeílè flT.quear

ao Martyr. Tanto,que efte pozos olhos noinfelis apofta-
ta, accefo em amor de Deos lhe comeíTou a afear o feu pecf
£ado, exhortar à penitencia, dar animo com feu exemplo!
rTudo foi fem proveito, porque o medo de tal forte o ti-

nha atado, que Q naõ deyxava, fahir do regelo, com que o
prendera.

, 5 ;, i\ terceira bataria foi o exempla do Padre Antohiq
Jlubinq, com itiais quatro da Companhia. Efte ditoío Pa-
dre pellos annos de "1,645 era Vizitador da China, &J;ar
-paõ. Sentio em fi grandes dezejos de entrar em Japaõ, A
:empí©zaiânefte tempo parecia quafi temeridade, porquç
era ir morrer de certo, fegundo fe vigiavaõ os portos de
í^.paõj-^ eraõ-tais as diligencias dos gentios, que hiimaT
.ijãnkntefe julgava impoíIiveí,efcapar delias.

' ^'ái y^páooPadre Rubino,queporyia;djs:Ma(:aonaõ
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podia confeguir a jornada, paííou a Manila , donde podi^

aõ ter efíeito feus intentos. Por naÕ parecer, que nifto fe-

guia sò o íeu juizo,confultou neíla matéria muitos Padres

doutos da noíía Companhia. Gonííderadas Theologica-

menre asrezoens, que concorriaõ , fe refolveo
,
que con^

vinha hir o Padre Vilitador; & hurna dasrezoens era, pêra

daiía maõ a Chriftovaõ Ferreyra fubdito feu, que fora Vi-

ce-Provincial de |apaõ , ou pello menos deíTe cõ fua mor-
te fatisfaçaõ do eícandalo de Chriftovaõ Ferreyra, aíTim

às Chriííandades de Japaõ, como à Corte Romana,& a to-

dos os Chriftaõs, porque eíla ruina era mui notória
,
por

fer de tal peíToa. Levava huma carta em latim , cujo tref-

lado temos em noíTos cartórios, em queoexhortavaao
arrependimento de fuás maldades.

7 Entrou o Padre Rubino emjapaõ com feus qua-

tro companheiros todos Religiofos noílbs. Cahio nas ma-
õs dos inimigos da fé , & por ella padeceo Martyrio em
Nangazaqui. Quando do cárcere foraõ levados a juizo,

pêra fcrpergútados, foi o interprete Chriftovaõ Ferreyra,

por elle pergutaraõ os juizes ao Padre Rubino como a Su-

perior dos maisj quem foffe, & a quê viera a Japaõ.^ refpõ-

deo íinceramente; queeraô Sacerdotes da Companhia de

JESU, que vinhaõ a JapaÕ pregar a fe. Aqui tornou a

perguntar o Governadori fe queriaõ deyxar a fé, & viver

conforme as feitas de lapaò, que teriaõ vida, & receberiaõ

do Imperador grandes honras, & muitas rendas.^

8 Qiiando o Padre Rubino tais palavras ouvio pro-

nunciadas pella boca de Chriftovaõ Ferreyra, fe afcendeo

em huma faníía ira, & pondo os olhos no miferavel apof-

tatá, lhe diíTe: Oh dtm atrevido
, fem pejo , nem vergonha^

monftro infernal-, & filho do mefmo inferno , deshonrada Co-

panbia^ ^ do nome ChriftaÕ,covarde,indigno de viver^^ap^.

parecer entre gente
-i
tens boca pêra mefazer tal pergunta ^

Com eftas palavras ficou taõ corrido, & cheo de tanta côf
fuzaõ,que fem mais efperar, fe retirou da vifta dos Padres,

como quem alli viera obrigado do Governador , & nunca

mais fe atreveo , a apparecer em prezença dos fervos dei

Deos, cuja conftancia no Martyrio toi hum grande brado,

4 Deos deu, mas por entaõ fem eífeito, a Chfiftovaõ Fer-
reyra. Succedeo efte Martyrio no ano de 1 645

.

Quem naÕ imaginara, que tanto fangue naô dehu>
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mas de muitos innocentes Abeis, havia de desfazer com
feu calor, a frieza deíle infelis , & amolgar a dureza, em q
õ feu medo o tinha poílof Permittio Deos por íeus altos
juízos, que continuaífe neíla miferia alguns dezanove an-
nos, quando fe lembrou de tirar taõ grande afronta à Cõ-
panhia, & curarlhe huma chaga, que anaõ tinha padecido
maior.

- I o Algumas coufas fe obfervaraõ nefte homem em to-
dos eíles annos, que davaõ qualquer efperança defua re-
dução. Sempre confervou em fecreto oRozario da Se-
nhora, rezava fobre os enfermos o Evangelho. Andou se-
pre com o femblante cheo de triíleza , chorava muito , as
palavras eraõ taõ cortadas do fentimento

, que eraõ me-
yas palavras, & truncadas, como as profere, quem tem al-

guma exceíTiva dor. Naõ fe atrevia a tratar com gente,
bufcando fempre os lugares fombrios, & lobregos. Nun-
ca com elíe fe pode acabar

, que declaraílè, em que lugar
fe occultaíTem os da Companhia

, que eftavaõ em [apaõ.
Diííè a António da Sylva Portuguez, que elle nuca fentira
em feu coração mal da fé, antes fempre bem, & que com a
ajuda de Deos efperava moftrar algum dia, o que da fé sê-
tia em feu coração. Todas eílas coufasbem davaõ a entê-
der,que a ruina sò nacera da fragilidade humana.

II Setêta, & quatro anos cotava de idade,quãdo Deos
fe dignou de ouviras muitas lagrimas da Companhia, & as
deprecaçoens do fangue de tantos Martyres. Sobreveo-
Ihe huma doença,na qual eftendeo os olhos pêra a eterni-
dade, onde o lançavaõ ja os achaques, & os annos, comef-
fou a dizer com grande magoa em voz alta fallãdo cõ Deos
( faõ palavras formais das cartas, que de Japaõ vieraõ fo-
bre eíie fucceífo) A/^// Deos, meu Senhor,hepoftvel, que dei-
xafe eu voffafê , por medo deperder efla frágil vida? Oh Se-
nhorpay das mifericordiaslvejo meu erro : erravi íi cut ovis,
quae periit. Ah meu Deos, ah meu Senhor^quatofinto tervos
ofendidoVos Senhor, que me criafles, vos que cÔ vojfo precio-
íofangue me remiftes, vos Senhor me perdoai,perdoai Senhor
meus peccados. Daiforçasaefle corpo jagaftado, <c!r canga-
do com a velhice, pêra quevos confefe, ^ dê a vidapor vosi

iz Eítas, & femelhantes palavras repetia muitas ve-
zes. A cilas acrecentou: Recehei Senhor elle facrificio de
mmha vontade, c?: com oauxiliodevojjagraça mefujlentai,

pêra
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pêra que entre os cruéis tormentos dê teftemtmho do meu amor
pêra com vofco. Sejaõ os tormentos huma experiência do mui-

to^ q eu vos amo. Deufe difto conta ao Governador ; mã-
dou vifitalo da faa parte; & t] lhe perguntaílem, que caufa

tinha ,
pêra eftar fempre taõ anguítiado, como fe lhe dif-

lera.^ A ifto refpondeo animofamente,jalhe podemos cha-

mar o Padre Chriílovaõ Ferreyra: Angitftiome, porque pe'

quei contra o verdadeiro Deos do Ceo, ^ da terra
,
porque a

modo de cegocahiy deyxei a Deospor medo da morte , nenba^

ma coufa maisfinto.

if • Aqui deraõ hum rifo os lapoens dizendo: 7^,
Fendo, he velhice,faõ annos, ejfaspalavrasfaõja , de quem

delira, <jr naõde quem efla emfeu fizo. Relpondeo o Padre:

Eufalio em meupãzo: chãmente digo, ^ quero , que confie ao

Governador', que athe agora torpemente deixei afê, <(^faltei

m que devia a Deos', porem defte ponto por diante eflou preftei

com ajuda do mefmo Deos , a quem so amo, & efiimo ,pera

por elle dar a vida. Todas as vojfiasfeitas do jfapaÔfaÕhu-

ma mera mentira, <^ embufte, & todos os que asfeguem ,faô
condenados ao Inferno.

1 4 Eftas, & femdhantes coufas dizia o Padre cõ gra-

de fervor , abominando as idolatrias de lapaõ. informado

de tudo o Governador, mandou logo, que fem demora ,0
levaííem ao tormento das covas, no qual antes tinha falta-

do na fé. Como eílava enfermo, & mal fe podia mover de

pê, os algozes tirando-o da cama, o levarão a rafto pêra o
lugar dofupplicio. De caminho naÕ ceifava de pregar a

grandes vozes a fé deChrifto , & defenganar aos lapoens

dos erros , em que viviaõ. Foi poílo no cruel tormento das

covas, onde viveo três dias, proteílando fempre a fé com
eílas palavras: JESU Chrifio he verdadeiro Deos , ^ ver^

dadeiro homem. Foi fua ditofa morte em Nangazaqui no
lapaõ anno de mil quinhentos íincòenta,&: dous. Os feus

bens foraõ logo coníifcados. Em Manila , Macao , & na

China com a certeza deíla morte ouve huma geral alegria,

& com ella fahio a Companhia toda da immenfa trifteza, 4
por dezanove annos a tinha aíTombrado. .^

1 5 Ouve algumas fignificaçoens do Ceo, de que eflc

Padre havia de ter fim ditofo. O venerável Martyr Padre

MarcelloMâílrilli diífe ao Padre André Lubellio da noflà

Companhia: Que brevemente miapadhavi&mos deter hú^

Sao
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SaÕ ManeUino. O mefmo Martyr paíTando por Cochim,&
dizendo Miíra,pedio ao Irmaõ Pedro de Bafto, que lhe aju-

dava, encoffiendaííè a Deos na Miíla ao Padre Chriílovaó
Ferreyra. Eíle írmaõ era de conhecida virtude, & efpiri-

ío de profecia;via muitas Goufas auzentes na Hoftiacon*
íagrada. Afua vida,que foi prodigioía, anda imprefla.Fez
o írmaõ Bafto , o que o Padre Marcelio lhe pedia ; & aca-

bada a iMiíTadiíle: Qiie quando íaa Reverencia levantava
a Hoília vira ao Padre Chriftovaõ Ferreyra com a rou-
peta da Companhia muifordida. Quando partira a Hoftia
fobre o Calis, o vira ja com o veftido mais limpo. Quando
ouve de confumir, & batia nos peytos, vira ao meímo Pa^:

dre em hum veftido branco,& transparente como criftal.

Ifto he o que vio o Irmaõ Bafto , & bem fe declara toda a

fortuna, que nefta occafiaõ correo o Padre Chriftovaõ
Ferreyra. a*

1 6 O Martyrio defte Padre podemos dizer,que foi fíí

lho das lagrimas da Companhia , & do fangue de infignes

Martyres, aquém o dezejo de o reduzir foi huma das cau#
fas, de fe meterem nas maõs da morte. Foi certamente eí^

te exemplo, como o de Saõ Marcellino , hum grande doé
cumento da fragilidade, & pouquidade das noíFas forças li

femelhantes avifos devem eaufar em todos grande defcõ-
fiança do noíTonada, que com efta he,que o nada pode tu-

do fortalecido da maõ de Deos, q sò quer confiemos nel-

le. Nem baílaõ muitos annos de íerviífos de Deos , pêra
alguém fe dar por feguro: muitos contava o Padre Ferrey*
ra, com tudo cahio; & o que mais he de efpantar, perfeve-

rou na fua miferia pouco menos annos, do que aquelles, q
tinha trabalhado nas MilToens. O que aqui efcrevo reco-
lhi do Padre MattiaS Taner nos Martyres da Companhia

,

& alguma coufa das cartas Annuas de lapaõ. Também
faz delle memoria o Padre Nadafi nofeu Amms dierum
aos 2 6. de Abril, ainda, que logo dis naõ fe faber o dia doi^

feu Martyrio, mas que fazia delle lembrança naquelle dia
por fer de Saõ Marcellino,de quem foi imitador na difgra-

ça, & depois na boa fortuna.. Também o efcreve o Padre
Alegaçbe nas Mortes illuftres dos da Companhia.

Aaibi/.^

C Ar
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CAPITULO XXXI.

Vida do Padre António de Andrade Apoftolo de Tibet, En-^'»^'"'

ira na Compa7íbia
, paffa a índia, & emprende o defco- %lrfo

^

brimento de Tibet, ^ ^^34.

I Ç\ Padre António de Andrade foi homem de efpiri-
^^ to mui generofo, & igual a grandes emprezas, co-

mo fe vio no deícobrimento de Tibet, no qual padeceo
coufas, que a naõ fer a fua relação feita por elle mefmo , fe

teriaõ por fingidas. Naceo na villa de Oleyros, q pertece
ao Priorado do Crato na provinda da Beyra. Seus pays fe

nomearão Bartholameu Gonçalves, & Margarida de An-
drade. Entrou na Companhia em Coimbra aos quinze de
Dezembro de mil quinhentos noventa , & féis. No anno
íèguintede 1597. comeíTou no mes de Dezembro a ha-
ver Noviciado em Lisboa na quinta de Cãpolide,pera cu-
ja fundação foraõ Noviços hús de Evora,outros deCoim-
bra, entre os que foraÕ de Coimbra, hum dellesera olr^
maõ António de Andrade.

2 Depois do Noviciado pouco tempo fe deteve em
Portugal, porque no anno de mil, & feiscentosfe fes à vela
pêra o Oriente com mais dezanove da Companhia

, que
no mefmo anno paíTaraõ alndia, todos com dezejos deíè
empregar no bem das almas. Em Goa fe deteve aflím os
annos^ que foraõ neceílarios, pêra fe aperfeiçoar nos eílu-

dos,que profeíIamos,comp depois deftes em ajudarão ^içt^

-ximo em os noílòs miniílerios.

5 Tem a Companhia no Império do Mogot algumas
Refidencias,em que aífiftem alguns Religiofos noííos , foi

alli mandado o Padre Andrade pêra fer Superior dos ma-
is, & trabalhar como elles na vinha do Senhor. Nefteste-
pos era miii celebre a fama, que corria do Graõ Catayo, de
que na quelle Reyno havia Chriílaõs antigos , ou pêra me-
lhor dizer veíligios de Chriílandade, que nelle floreceo
em tempos paíTados. Com eftas noticias bem examinadas
determinou o Padre Andrade emprender efte defcobri^
mento. A variedade de fuccelTos, que nelle lhe acontece*
raõ com. nenhumas palavras fe podem explicar melhor, q
2* com

% '^í-í
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com as fuás em íiiiina carta
,
que deíla jornada efcreveo : a

qual ainda que comprida, nada tem de enfadonha. Dis af-

fim efcrevendo a feu Superior.

4 Nefta darei conta a voíTa Reverencia da peregrina-

ção, que fizemos às terras de Tibet, deixando muitas par-

ticularidades, aííim porefcuzar o fer largo, como porque

nem pêra efcrever iílo , ha tempo. Aos ^ o. de Março de

1 624. partimos de Agra o Padre xvlanoel Marques , <Sc eu,

pêra acompanhar a el-Rey, ao qualeo havia deixado, quã-

do paííou por Agra, por caufa de huma doença grande

,

«emquecahí.

5 Chegamos à Cidade de Dely, da qual anualmente
partiaõ muitos gentios em romaria a hum famozo Pagode,

que diftade Agra mes, & meyo de caminho. Como tínha-

mos muitas informaçoens tomadas por vários caminhos cõ

grande diligencia, pellas^quais nos certificamos, fer aquel-

ies Reynos de GhriílaÕs, alem da fama
,
que de vinte ân-

uos a efta parte tinha chegado aos Padres na mefma uni-

formidade; vendome em. companhia de gente, que me po-

,iiia fervir de guia em grade parte do caminho,& que per-

dida eíla occafiaõ, tarde fe oífereceria outra , me refolvi a

hir tomar noticia daquellas naçoens
;
principalmente fen-

do em têpo, que el-Rey hia ao Reynode Caífimir, na qual

jornada bailava pêra o acompanhar hum sò Padre , como
em eíFeito o acompanhou, & eu na volta intentava hir en-

contralo a Laor, quando fahiífe de Caífimir.

6 Pello qual tomava a ultima refoluçaõ , & orde-

nadas as coufas tocantes a eíla miíTaõ, deixando Por Su-

perior ao Padre Francifco Curfi, & naõ duvidando fer ef-

ta a vontade de voíTa Reverencia
,
pois a em preza moílra^

"va fer de grande gloria de Deos, & por outra parte naõ
fe fazia faltaa efta eílancia , nos puzemos a caminho pêra

-Tibet na maneira feguinte.

- : 7 Com todo o fegredo poíuvel nos partimos da Cida-

de de Delyliuma madrugada , indo veftidos de Mogoreis

^debaixo das fotanas, & logo íaindo das portas fora, como
era efcuro,astiraraos,&: apparecemos com toucas,& caba-

•yas, fem que os próprios Chrifl:aõs tiveíTem diílo noticia,

nem os noíTos criados,que def-de Laor nos haviaõ athe ai'-

li acompanhado. ;

8 . Deyxada a eílrada real, comeílamos a atreveílai* as

r :- terras
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terras del-Rey pellos caminhos mais breves
, que nos foi

poíTivel, athe que paíTados quinze dias, chegamos ao finx

das terras do Indoftam, & ficamos ao pé das íerras,que faõ

do Rajd de Siranagar. Nefta provincia nos tiveraõ por

Mogorçs fugitivos , & por nenhum modo nos deyxaraô

paflar, antes prezos nos mandavaõ a eURey; por ter orde

pêra iffo.: & confirmavaõfe vendo ^ que nem éramos gen-^

tios, nem mercadores
,
pois.naõ levávamos roupas. For.

outra parte os de Siranagar entendiaõ, que éramos Mogo«»

res mandados pêra efpiar asfiias terras, pello muito, que fé

temem deíleRey. PaíTados alguns dias vendonos em taiy.

apertos, quando parece , fecerravaô peia nòs todos os ca^

minhos, nos deu oCeo paílàgem franca^ enfinandonosâ*

pôr a confiança sò naquelie, por quem faziamos efta jor^

nadaifj'iib' . .
.;

' .dt^at

9 Com muita diligencia,& maior alegria comeíramoSí

afobir as ferras.. Sao eUas as mais íragoías,& altas, ^ pare^'^

ce pode haver no mundo, & bera longe eílou eu de poder

declarar a voíTa Reverencia a diíficuldade , com que por
ellas fobimos; bafta faber, que depois de andar dous dias

deí-de pella menhaa athe a noytCi, naõ acabamos de paflar

huma, cortando pellos mais altos picos, & liellespor ca-^

minho ta5 eílreito, que por muitas partes naõ te mais lar-

gura, fenaõ quanto cabe hum pé|, andando bons pedaços

aíTim pé ante pé, pegados com as maõs, ;por naõ éíbarrarj

pois o mefmo he errar, ou naÕ por o pé bem direito, que
fizemos em pedaços por efles ares. m êÍ

1 o Saõ pella maior parte aquellas ferras taô talhadaSj^

como fe por arte eíliveífem a plumo ; correndo pello fun^:*

do delias, como em hum abifmo o rio Ganges; que por fer

mui caudelozo,& defpenhaffe com notável eftrondo por

grandes penhafcos entre ferras taõ juntas , acrecenta com
o feu eco o pavor, que a eftreiteza do caminho caufaaquâ
vai paíTando. Tem as decidas ainda mais difficultozas^ &
perigozas,pois carece hum hiomem em muitas partes de re-a

médio, pêra fe poder pegar com as maõs , como nas íubie

daSj&afíimhenecefíariodecer em muitas partes^ comoíi

quem dece por huma efcada de maõs. . íí bta

, 1 1 ' Duas confideraçoens nos facilitavaõ muito eflas

dificuldades das ferras. A primeira ver, que aíTim as pai-

favaõ com muita alegria os gentios
,
que vaõ em romariaf

Bbb ao-
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ao feu Pagode ] Sc nos pella gloria de JESU Chrifto noíTo
Deos naõ fazíamos mais, que elles. A outra, que entre ef-

tes iddatras havia outros de crecida idade , & ja com os
pés pêra a cova, & mui inferiores a nos em forças, & em
idade, que nos ferviaõ de boa confufaõ, & também de nos
animar neftei caminhoé

-iitz Coílumaõ eftes gentios hir aííim muitos juntos hus
atras dos outros,porq o caminho naõ da lugar,a irem dous
emparelhados, & vaô dando grandes vozes , & gritos ao
feu Pagode de continuo com eftas palavras: Ye Badrinate^
yey.ye: levantando qualquer primeiro a voz, & refpondê-
do todos» Gom aíTaz penanòíTa ouviamos hòseílas vozes
dk) Inferno:.&ja

,
que naõ podiamos tomar outra vingan-

ça do maldito Pagode , nos apoftamos a lançarlhe com a
mefmafrequêcia outras tantas maldiçoens,& pedir à Cor-
te do Ceo, quê emnoíío nome deííe outros tantos louvo-
res, & gloria a noíTò Senhor JESU Chriílo.

•ffíii>

C^Vsi u,i j.tj!;íj

?">CA PI T U L O XXXII.

.-'iB Dõ que vlô , ^^paffou athe fahir de Siranagar.
1 />.*'(

£. vv.^ -'^Sl^

Ogò m^ primeira jornada a cada tirode feta acha-
mos vários Pagodes de obra fumptuofa , todos pel-

la maior parte com alampadas acezas; mas todos de varias

figuras, & todos abomináveis, & ridiculos. Por guardas,
&fervidores tem muitos Jogues, que logo em íuasmef-
raas figuras moftraõ fer miniftros dos Demónios. Entre
outros vimos a hum ja mui velho, com as unhas, & cabello
taõ crecido, & de catadura taõ disforme

, que parecia o
próprio diabo; & elle fem dizer palavra, recebia os louvo-
res, & reverencias dos gentios, que lançados por terra,lhe

beijavaõ os pés. . .íoíu

2 Dezejeilhe a efte, o que dous mezes antes havia ef-

teRey mandado fazer a outro mais disforme, & foi, que
indo elle à caça em Agmir, junto de hum lago, donde na-
quelles dias havia grande concurfo de gentios pêra fuás

fuperftiçoens, vio a hum logue taõ horrendo na figura,que
tinha os cabellos da cabeça quatro covados de comprido,

&
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& as unhas mais de hum pahno, & ellc com taõ pouco em-
pacho, que com nada fe cobria. <:-'''^''

^ Era grande o concurfo dos gentios , que lhe hiaô

beijar os pés, & tudo foi notando el-Rey , ficandofe o Jo-

gue immoveljfem lhe fazer nem ainda huma minima reve-

rencia. Voltando da caça,o mandou chamar; deu o Jogue

por repoíla, que naõ hiria,fenaõ em hombros de homeriÉÍ,

ou na carroça del-Rey. Ouvindo efta repoíla , o mandou
trazer de rallo pellos cabellos, & tendo-o diante de íi lhe

diíle, que ou era diabo, ou retrato vivo delle, pois íènaõ

podia imaginar coufa mais enorme.Logo lhe mandou cor-

tar os cabellos, & unhas , dar outro caíligo devido á fua

defcompoílura, & depois de tudo grande foma deaçou-

tes;&: ^o levaíTem pellas ruas, pêra q os rapazes com gri»

tos, &efcarneos vingaíTem, ourecompeníailem os louvo-

res, que lhe tinhaõ dado os gentios. Outro tanto fe devia

ao Jogue, de que aíTima fallei.

4 Mas tornando às ferras , faõ pella maior parte cheas

de muito arvoredo, do meyo pêra bayxo, com grandes pi-

nheirais de varias caílas, & de eílranha grandeza, huns co-

mo os noíTos, outros mais verdes, que naõ daô fruto , mas
de muito melhor madeira, taõ altos, & direitos , que paf-

faõ duas, ou três alturas da torre do bom JESUdeGoa.
Naõ he encarecimento, fenaõ verdade mui certa.Em mui-
tas partes achamos grande numero de pereiras , carregadas

de muita fruta verdei& muitas arvores de canella,aGÍprel-»

tes, limoeiros, rofaisgrandiííimos com rofas fem numero.

Muitas amoras de fylva, hunias negras como as noíTas, ou^
trás coradas como medronhos, mas todas mui boas.

5 Huma ferra vi toda de arvores de SandloThorae,

fem folha, mas taõ carregadas de flores,humas brancas, ou^

trás como as da índia, & ellas enlaçandoíè humas com as

outras com os ramos de forte, que parecia toda a ferra hã
monte de flores, ou huma fó flor; & foi a mais fermofa vif-

ta nefte género^ que tive em toda a minha vida. Ha gran-

de numero de outras arvores como cafl:anheiros fê fruta,

mas brotaõ ramalhetes de fermoíiíliimas floresjde manei-

ra, que cada ramo he hum fermofo , & grande ramalhete

dafigura dehum aciprefte, taõ bem cortado, que naÕ dei^

xa lugar à natureza pêra acrecentar em fua perfeição cou-

la alguma.

: .1. Bbb z 6 As
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6 ' As flores íaõ como as noílas, muitos lirios, rozas,&
açucenas, & ourras em grande numero taõ peregrinas, co-
mo fermofas. Em muitas partes vi grandes pedaços de ter-

ra, cuja herva era sò alfavaca taõ fina como a noíFa , mas a

folha mais meuda. Porem o que faz as ferras mais aprazí-

veis, & menos difficultofas aos caminhantes, faõ as muitas
ísntes, que delias correm, humasdefpenhandofe dos mais
altos picos, outras brotando de vivas penhas ao longo do
-scaminho, de agoa taõ criílalina, & frefca, que naó ha ma-
is, quedezejar.

7 Aííim chagamos à Cidade de Siranagar , aonde reíl-

de o Rajâ, & naô tem outra, fenaõ hum grande numero de
aldeãs, como villas pequenas, He a gente deíla terra nos
coílumes mui diíFerente da gente Induflana. Naõ degol-

laõ os carneiros, & cabras, que comem, mas afogaõ-nos,

<& dizem, que ficando o fangue efpalhado pella carne he
mais goílofa;&: affim íèm esíollar as rezes com a pelle cha-

imufcada, & carne mal aflada, as comem.
•íi:i§;;?;De ordinário andaõ defcalfos, cõ os pés era gretas,

;& cheos de golpes cõ tantos callos, ^ correm íem moleftia

alguma por fima de pedras mui agudas, fem fe ferir. Nef-
ta Cidade nos íizeraó grandes exames de quem éramos, &
danoííàpertençaõ. í*^ aõ podíamos dizer

, que mercado-
res,& fora acertado, mas naõ levávamos roupa. Refpon-
di, que eu era Portuguez,& que hia a Tibet embufca de hú
irmaõ meu, que havia muitos annos eftava lâ,fegudoas no-
vas

,
que me chegar?õ.

•*x/C9r?Ji Revolvendorne a roupa de veílir, que levava, quã-

do viraÕ as fotanas negras, perguntarão arezaõ daquillo^^

Eu refpondi, que as levávamos, pêra as veftir, fe acazo a-

^uelle meu irmaõ foíTe morto(entêdendo como o eftavaõ

todos à vida efpiritual) em fmal de dor,por íèr aquella cor,

a que fe ufavanas noíías terras. Entaõ ficarão mais perfua-

didos, que teria la algum irmaõ, como dizia.

c
-

= CAPITULO XXXIII.
De comopajjòa o GangesJòhre a neve^ <sr dafje noticiado

M Pagode Bradid , (6r daquellas terras^ & gente.

í TT^ Epois de fmco dias nos deixarão paílar por parti-

"i^^è^ cuíar mercê de Deos, & nòscom toda a brevida-

de poíTivel, fomos caminhado como quinze dias por ferras

í- - .. -1 .
. í me-
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menos fragozasq as paílàdas,& fahindo deftas chegamos a

outras cheas de neve,nas quais a fombra,& frefcura dasfó-

tes nos era ja menos neceíl"aria,por haver jâ grade frio. Paf-

íamos o rioGãges muitas vezes, naÕ por pontes de maro-
mas bem difficultozas , como no caminho, que haviamos

deixado atras, mas por fima da neve, que o cobria por

grandes efpaços, indo elle por debaixo fazendo feucurfa

com grande eílrondo. • - ?

' 2 NaÕ pude entender, como era poíTivel cahir tanta

neve, que fizeílè aboboda a rio taõ caudelofo, fem fer baf-

tantes íuas agoas a levala, & derretella. Pareceme,que das

ferras ao pé, das quais corre, naõ podendo fuftentar a ma-
quina, & grande pezo da neve, cahe fobreeíte rio como
montes, & com a queda fíca fixa, & aírimcompoíla,& de-

fa, cobrindo-o por fima , em muitas partes como hum tiro

de efcopetaj em outras mais, & em outras menos, deixan-

do por partes algumas concavidades, & aberturas
, ^ nao

caufaó pequeno pavor* aos que paíTaõ por íima; naõ fabe*

do, em que hora, ou ponto cahiraô aquellasabobodas, co*
mo cabem muitas vezes fervindo a muitos de fepultura.

5 Affim fomos paíFando alguns dias,athe que no cabo
de mes, & meyo chegamos ao Pagode Bradid, que eílâ nos

confins das terras de Siranagar. A efie vai grande concur-

fo de gente athe de partes mui remotas, como de Ceilam,'

Bifnaga, & outras ,
que vem a elleem romaria.Quando de

Goa voltamos, vieraó conofco dous moços Gingalâs de
Ceilaõ, comprida ja fua romaria a e^íle Pagode. Queixa-
raõfe, que naõ achavaõ efmolas, pêra fe fuílentar, que pa-

deciaõ muita neceíTidade. Mandeilhesdar hunsbazaru-

cos, moeda, que fazia hum larim de Goa, porem em fabê-

do, que naõ éramos gentios, naõ aceitarão a efmola,dizen*

do, que somente de Brâmanes, ou Banzares a recebiaõ.

4 Eílâ eíle Pagode Bradid fituado ao pé de huma fer-

ra , de que nacem varias fontes deagoa mui boa; entre ou-»

trás brota huma de agoa taõ quente , que naÕ fe pode teE

nella a maõ , nem ainda por breve efpaço, a qual íe repar-

-te por três partes , levando cada-huma delia como hum
boy de agoa, & aííim entra em vários taques, nos quais te-

perada com outra fria felavaõ, os que vaõ em romariâ;tê^

doperafi, quecomellafepurificaõ íuas almas, &, £ca5

lem peccado algum; & naõ ha pêra elles neíla vida beroa-

ventu-
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venturança maior, que chegarfe alavar neíla agoa purifi-

cadora das almas. ^

5 Eftâ efte Pagode emfima do mefmo lugar donde
brota efta fonte, que aqui o puzeraõ os Brâmanes fingin-

do pêra iílo mil patranhas. Entre ellas dizem, que o fogo

vendofe cheo de peccados, pellos muitos males, que fazia

no mundo, abrazando cazas, & fazendas, confumindo cã'^

pos, & arvoredos, pezarozo de taõ graves culpas fe foi per
dir remédio delias ao Pagode Bradid; o qual lhe diíTe, que

fe ficaíTe naquelle lugarcom elle, & affim purgaria todos

o^íeus peccados. '?i'f^^~'^b v. j;fí:v::i]r-r:f>:i'í:> .¥

6 Teve o fogo por grande mercê, a que lhe fazia o
Pagode, & aífim fe ficou a feus pés, & poriílo falta taÕ

quente aquella fonte de agoa, que fe via. Infteilhe dizen-

do: que fe o fogo eílava aos pés do Pagode, como dizia, &
taõ manfo, Sc quieto, como fazia toda via pello mundo os

mefmos males, que antes, abrazando, quanto encontra-

va.^ Refponderaõ, que p fogo, que andava agora pello

mundo , era huma fó parte das quinze , que tem o
fogOj & que ficandofe as quatorze quietas aos pés de Bra-

did aquentando aquella fonte, a decima quinta fazia os

inales, que lhe dizia.

"^/jT- Dizemmais,qiie o Pagode ao principio, tudo quãsf

to tocava o tornava em ouro, ora fofi^em paos,ora pedras,

ou qualquer outra couía; porem que hum ferreiro por co^

bica, levando certa cantidade de ferro, & deitandoo no
fogo, que eílava aos pês de Bradid, pêra defta maneira o
abrandar, & fazer maior a cantidade pêra depois ter mais

ouro, tocando com o ferro aífim quente no Pagode, elle

aífim fe fintio diílo, que nunca mais quis converteras

coufasemouro, como antes fazia,

S As oíFertas,que entraõ no feu thezouro faõ fem nu^
mero, & aífim dizem, que he grandiífimo o thezouro, que
tem de ouro, prata,aljofar, & pedras preciofas. Fora três

mezes do ánno, todos os mais eftâ efte Pagode cuberto c5
a muita neve, que cahe fobre elle. As aldeãs ao redor faõ

nefte tempo inhabitaveis, pafiandofe os moradores a ou-
tras, que eftaõ mais abaixo três, ou quatro jornadas, don^^

de a neve faz menos imprelTaõ.

9 As gentes deftas terras, poílo que pertencem ao

Rajâ de Siranagar, faõ de outra eafta, a lingoa he diííeren-

te.
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te. Come carne, & hervas, & nííim como vaõ esfoUando

o carneiro, o vaÕ comendo, principalmente toda a gordu-

ra, que tem, & os nervos dospésheperaellesomelhoE

bocado. As tripas depois de mal enxaugadasnaagoaas

fazem bocadinhos, & logo as vaõ comendo : alguns as pof

emacozer, masnaôefperaò, quefervaõ mais, que a pri-

meira ves, dizendo, que a carne mui cozida perde ofabor^

&afabíbncia. Comem a neve, como entre nos o paÕ,ou

doce. :

:

; jj

10 Vendo eu hum menino de dous,GU três annoscõ

hum pedaço de neve nas mãos comendoa, me pareGeOj ^
lhe faria muito mal, mandeilhe dar humas paflas^ que a*

âualmente nos avia dado ò Rajâ do Pagode: , & que lhe

tiraíTem dasmãos a neve, que tinha. Tomou elle as paf^

} -fas, & começando a comer, as lançou logo de fi, choran-

do pella fua neve. Afíim meninos, grandesy& pequenos

comem a carne crua, arroz, & outras fementes deíla lorte^

ôí com ifto eftaõ mui fortes, & íaons, bem fora das Jnfer--

midades da índia. Aqui lavraõ, & femeaõ asmolheres,'

& os homens fiaõ. As molheres trazem por joyas nas o^

relhas humas folhas como de palma, poílas de tal fQrte,que

parecem dous fuzos, que faindodas orelhas defta manei-

ra direitos, cahem pello roíto coufa- de palmo/& meyo
bem comprido. > -

CA P I TU LO XXXIV.

Da jornada
y quefe^porfima das neves athe os eonfins

deTibet-,<jr oquelhefuccédeo.

í "Vi A ultima povoação chamada Maná eílivemos
•*-^ alguns dias efperando, qtie íè desfizeíTem as ne-

ves de hum famofo dezerto, que eftâ entre eílas terras, &
as de Tibet, o qual fó fe pode paííar em dous mezes do

anno, porque nos outros deznaõ dâ a terra lugar a comer-

cio algum. Deíla aldeã ultima vaõ fubindo logo algumas

grandes ferras, que fe atraveíTaÕ em vinte diasdo^douS

mezes, que por ellas hâ paíTagem; na5 tem poroaçaô ai*

guma, porque no lugar onde a pudera aver, naõ ha arvo*

re, nem herva, nem outra coufamais, que montes de ne-
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ve; chovendo de continuo fobre elles: porem nos dous
mezes do anno, que ha paflagem, eílâ a terra defcuberta
nas fraldas dos montes por algumas partes, & donde naõ o
eílâ,eíl:aQ as neves taõ efpezas, & duras, que he fácil paf-

farporííma.

V 2 Naõ fe acha por eíle dezerto lenha, nem coufa, c5
que poder accender fogo; & aíTim a matelotagem, que le-

vaõ os paíTageiros, he farinha de fevada toftada, aqual,

quando a querem comer, deitaõ em agoa, & fazem hum
^olme, que bebem, fem tomar coufa, que chegue a fogo,
porque o naõ ha; &deíla maneira paííaõ, & fe fuftentaô
naquellç dezerto, & morrem nelle muitos. Dizem elles,

que ha certos vapores, que ã meíma terra defcuberta lan-
ça de fi, taõ danofos, que eílando hum homem íem lhe
doer, pé, nem maõ, lhe daõhuns defmayos, que em me-
nos de hum quarto de hora acabaõ as vidas. Eu creyo na>
çe iflo da grande frialdade, & falta de comer, & aíFim fe^

lhes apaga o calor natural, & morrem de repente,

ç ií^wii Alguns dias eíliveraosefperando com determina^
çaõ de paífar cora certas cáfilas, que o Rajâ dos Pagodes
fez levar a fuás terras. Porem neíte mefmo tempo tive-

mos muitos finais, &avifos, que o Rajâ de Siranagar nos
mandavadeter, & que naõ paíTaíTemos a diante. Certifi-

cados difto, foi grande á aíFliçaõjque tivemos, vendo, que
depois de tantos trabalhos paíTados, tantos caminhos an-
dados, aflim fe atalhava noíTa pertençaõ, & falhavaõ as
efperanças de entrar naquella terra, que era pêra nos co-
mo a de promiíTaõ.

4 Depois de vários difcúrfos nefta matéria, & pofto o
negocio na maõ de Deos, pois era feu, me relolvi de paf-

far occultamente efi:e dezerto, ainda, que fofie fora de te-

po, naõ duvidando do particular favor, & protecção do
Ceo. Ekpois de me aver mui bem informado do cami-
nho, & 4o tempO) que na paíTagem podia gafiar, deixei o
Irmaõ neíla aldeã, por me parecer, naÕ palfaria mal algu^

& me pus a caminho huma madrugada, fem fer vifto, le-
vando comigodous moços Chriftaõs, & hum daquelles
ferranospor guia, & cada hum de nos levava huma boa
manta, pêra fe cobrir, & huns alforjes com alguma coufa
pêra comer.

. ...;,;v:..;.,^.u 4
5 Caminhamos dous 'dias com a mayor preíTa, que

i'^

'

r.os
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nos foi poííivel, ainda> que com trabalho por rezaÕ das

neves, que nefte lugar fe comeííàvaõ a paííar com difficul-

dadc Nifto chegarão a nos no dia íèguinte dous ferranos,

mandados pello Governador daquella terra, fazendo gra-

des ameaças, aos que nos guiavaõ, fe palTaííèm adiante, di-

zendo a hum delles, que fua molher, & filhos ficavaõ ein

eftreita prizaõ, & feus bens confifcados, & fe logo naÕ
voltaílè, que todos m orreriaõj & a mim me procuravaô a

medrontarcom varias ameaças, & medos, dizendo, que
meu companheiro, que ficava na aldeã, pafiíaria muito tra-

balho; & fe eu logo naõ voltava, todo o noíTo fatinho fe-

ria tomadoj & fobre tudo, que fe eu paíTava a diante infal-

livelmente morreria, por naõ fer ainda tempo de paíTar a-

quelle dezerto. Ajuntando a ifto outras muitas ameaças,

àefpantos da mefma qualidade.

6 O ferrano, que nos guiava, íe voltou logo; & eu
como eftava bem informado do caminho, pafíei adiante,

com os dous moços, & invocado o nome de JESUS, &
ajuda do Senhor, continuamos o caminho. Porem o tra-

balho, que paíTamos foi exceííivo, porque nos acontecia

muitas vezes a fundimos na neve athe os hombros, & ou-
tras athe os peitos, & de ordinário athe os joelhos, traba-

lhando por fahir, quanto fenaô pode crer, & íuando fuo-

res frios, vendonosnaô poucas vezes em perigo devida;
& muitas vezes nos era neceflario ir por fima da neve com
o corpo, como quem vai nadando, porque deíla maneira
naó nos afíundiamos tanto na neve,

7 Aífim fomos continuando o caminho, dormindo
asnoytes fobre a mefma neve, íem ter mais abrigo, que
deitar huma manta, que levávamos fobre a neve, & co--

brirnos todos três com as outras duas:&; naÕ era efte o ma-
ior trabalho, porque mais lèntiamos a neve, que começa-
va a cahir das quatro da tarde, continuandofe quafi toda a

noyte, taõ meuda, & efpeza, que naô nos deixava ver

eftando juntos , acompanhada com hum vento rijo, &
muito frio. Cobrindonos com as mantas, o remédio era,

facudilas muitas vezes, por naô ficar enterrados debayxo
da neve.

8 Nos pês, maõs, & roílo naõ tínhamos fentimento,

porque com o demafiado rigor do frio,eftavamos totalme-
te fem fenrido. Aconteceome darme hum golpe naõ fel

Ccc • Oiidcj

*í^"
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onde, & cahiiTeme hum pedaço de hum dedo, fem eu de

tal dar fé, nem fentir ferida, íenaõ fora ver correr delia

muito fangue. Os pés tinhainos taõ inchados, & gelados,

que queimandonolos depois com brazas vivas, ôc ferros

abrazados, naõ fendamos coufa alguma.

9 A iílo fe acrecentaraõ dous grandes males. Opri^
tneiro, que cada hum de nos tinha hum mortal fifíio, com
que eftavamos como impoífibilitados pêra comer, & naÕ

me lembro ter tido femelhante em alguma infermidade;

mas a precifa necellidade fazia^ que fobre todas eílas repu-

gnancias comeíTe alguma coufa: & com muita força^ & cõ

algumas invençoens procurava com os moços o mefmo,
como íe foíTem, ou eftiveífem mui enfermos.

10 A outra coufa, que nos foi de pena, era naõ achar

agoa pêra beber, a qual no meyo de tais frios nos era bem
neceílaria, por razaõ da lecura, que cauíava em nos o mui-

to trabalho. Nâõeraifto por faltar fontes, mas porque

todas ellas hiaõ occultamente por de baixo da neve, ôc da

mefma maneira hia o rio Ganges. Comiamos pedaços da

mefma neve, & algumas vezes quando o foi começava a

aquecer, derretíamos huma pouca em hum prato.

1

1

Deíla maneira fomos caminhando athe o alto de

todas as ferras donde nace o rio Ganges de hum grandq

lago, do qual também nace outro rio, que rega as terras de

Tibet. Neíle tempo tínhamos jâ a viíla dos olhos quali

perdida, porem eu a perdi mais tarde, que os moços, pel-

la muita diligencia, quepuz em a guardar, mas naõ foi ba-

ítante, pêra naõ ficar quafi cego por mais de vinte, & finco

dias, fem poder rezar o oífieio divino, nem ainda conhe-

cer huma fó letra do breviário.

CAPITULO XXXV.

Dosmais trahalhos^ que teve^ <s' comofinalmente chegou a

Tihety<(yfallouad'Rey,

í T OgOj que chegamos ao alto das ferras, íe feguiaô
"**^ humas grandes campinas das terras de Tibet: Jifias

como jâ viamos mui mal, naõ divizavamos, mais, que tu-

do branco, fem poder difcernir, porque parte podíamos
paf-
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paílaradiantej &aínm perdemos todas as efperanças, de
o poder fazer, faltandonos osíínais> pellos quais o íazia-

mos athe entaõ. Ja nefte tempo naó eftavamos da Cidade
Real mais, que finco dias de caminho, & tínhamos por

impoílivel, poder jâ paíFar a diante, poisnaô pareciaõ ma-
is, que campinas de neve, & por outra parte irnos faltan-

do o mantimento, & os moços, que era neceíTario calça-

los, & defcalçalos, cubrilos, & defcobrilos, ainda meter^

lhes o bocado na boca. b

2 Tratei com elles, o que aviamos de fazer, & aílèn^

taraos naquella noyte, que ao outro dia pella menhãa voI«*

taíTem elles a aldeã, donde eílava oirmaõj oquepodiaã
fazer em féis dias, andando bem, & eu me ficaria entre

tanto ao pé daquella ferra num lugar, que por fer mui hú-

mido fe derretia nelle a neve, & tinha algum abrigo do
vento de trás de huma grande pedra com abundância de
agoa do lago, que diíTeaíTima, ficandome baftante provia

mento do neceífario pêra oitoj ou nove dias, em quanto a
Irmaõ de là me mandava alguma coufa, ou fofíè Deos fer-

vido, que ouveííè alguém, que me guiaíle Q,r«ilantedo

caminho athe Tibet. —'h rv^^-^-n /^--^^"' Vr

: 5 Chegada a menhãa me defpedi dos moços, enco

3

mendandolhe, quanto pude a diligencia em caminhar,que

como avia de fer fempre coíla abayxo, & por caminho, ^
jâ fabiaõ, podiaõ mui bem ir com mais prefteza, pois lhes

importava, por eftar a fua vida em perigo, & a minha. A^
repofia foi, porenfe a chorar,como meninos, dizendo,que

elles fem mim, naõ podiaõ dar quatro paíTos, & que fem
mim naõ fe atreviaõ, a ir, como a noyte antes o aviaõ pro-

mettido.Nunca pude cõ elles acabar outra coufa;& aílim,'

parece, o quisDeos; porque fem duvida elles morreriaõ

no caminho, fe foraõ fos, como logo o experimentei.

4 Defta forte fui forçado a voltar quafí do fim da jor-

nada, comosmefmos fobrefaltos de fer detido, com que
avia chegado athe alli, dos quais me parecia eftar jâ fegu-

ro. Com fer o caminho na volta mui fácil, porque tudo

era decer, foi cõ tudo ifto grande o trabalho, que tive^'

em fazer andar os moços, porque jâ os pês hiaõ tais, que íe

naõ podiaõ ter fobre elles. Aífim caminhamos de volta

três dias. Nefte tempo huma tarde ouvi humas vozes co-

mo de homem, que andava naquelle deferto, inas naõ via-

Cce a 1110$
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mos quafi nada, nem podíamos faber, o que íeria;

5 Fomos pêra onde ouvíamos as vozes, & encontra-

mos com hum farrano, que vinha em bufca de nos, com
novas doirmaõ, o qual lhe deixarão mandar os de xManâ,

ou por milhor dizer, o felicitarão muito pêra iíTo, achan-
dofe mui envergonhados, do que tinhaõ feito, temendo
naõ nos aconteceíTe alguma difgraça, como jà imaginavaõ,

& que lhes tomaria el-Rey de Tibeteílreita conta, quan-
do os viíTe. Degrande confolaçaõ nos foi efte homem,
do qual foubemos novas certas do Irmaõ, & como os te-

mores de fer prezos, ou detidos eílavaõ jâ extin6los5bufcã-

do os da aldeã coufas, que dar ao Rajâ, pêra que nós naõ
im pediíTe, que foi nova de grande alegria.

6 Por eíle homem nos enviou o Irmaõ hum pouco de
refrefco degrande eftima, & foi huma pouca de farinha de
fevada torrada, & hum pouco de mel, & juntamente rou-

pa, pêra nos cobrirmos, & ampararmos do frio. Servio-

noseíle homem de guia por outros três dias, no cabo dos
quais chegamos a hum lugar, em que a neve era pouca, &
avia covas de pedras, de bayxo das quais nos podíamos
recolher. Díftava eíle lugar da aldea três jornadas: Aqui
defcanfamos alguns dias athe chegar o Irmaõ, & com eile

huma cáfila, que fe anticipou por noíTo refpeito.

7 Quando chegou o Irmaõ, naõ o pude conhecer, fe

naõ depois de o ter nos braços. Julgue voíTa Reverencia,
que cõlolaçaõ averia entre nos. Ainda alguns dias depois
de defcanfo, tenho por certo, que nunca me vi com tanto

alento, & forças, como neíle taõ trabalhofo caminho, &
mal podia, quem me conheceo, julgar, que em mim as ave-
ria pêra tanto trabalho.

^

8^ Depois de chegar o Irmaõ, nos detivemos por algus

dias naquelle lugar, em quanto fe desfaziaõ mais as neves,

em que fe paíTou quafi hum mez, & ouve lugar de tornar

afazer de novoomefmo caminho, mas jâ cõ facilidade, &
menos trabalho, que naõ tinha femelhança com o primei-
ro. Só me faltava a vifta, &naõ he muito, pois athe os
mefmos ferranos,que foraõ com nofco,cõ eftar acoíluma-
dos, & ter nacido entre eftas neves, padecerão por alguns
dias grandes dores nos olhos, fem lhes valer huns anto-
lhos, que fazem de certas redes, pêra defender a viíla dos
rayos do Sol, que ferindo a neve lhes cegavaõ os olhos cõ
acõtinuaçaõ de poucos dias. 9 Ja
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9 Ja neíle tempo fe avia mandado hum recado ao

Rey de-Tibet, & aíTim teve noticia de nos,mandando do-

ns homens ao caminho, pêra que nos acõpanhaííemj &
ferviílê, ordenado aos da cafila,q tiveíle muito cuidado de

nos, &nos levaííem como coufa muito fua;&amim me
efcreveo, que fofFe mui alegre pêra fuás terras, porque me
daria delias, qual eu foíTe fervido. "^>

I o Tudo iílo fuccedeo, pello que fe efcreVeo de nos,

ao mefmo Rey, que éramos gente mui eílranha, nunca vi^

íla por aquellas terras. Três dias antes> que chegaíTemos,

nos mandou três cavallos, dous pêra nos, & outro pêra al-

gum dos moços fendo neceíTario. Quando chegamos â

Cidade, íahia a gente pellasiuas, & as molheres ás janelas

avernos como a coufa mui eílranha. O Rey por entaõ

naõ appareceo, eílava a Rainha numa varanda dopaç^o^^

donde nos quis ver. Fizeraos-lhe a devida reverencia, &^
aííim nos recolhemos a humas cazas, que nos tinhaõ apa*

relhadas,

. 1 1 Imaginava el-Rey, & aíIim lho tinhaõ efcfitó, <jtl0

nos devíamos trazer algumas pérolas, & joyas de grande

preço, ainda, que naõ éramos mercadores,pois naõ podia

aver outro fundamento do caminho taõ trabalhozo, que

aviamos emprendido. Certificado jâ por via de outros,

que nem éramos mercadores, nem trazíamos peças ricas,

como imaginava, ficou menos contente da noiía vinda, &
fem nos querer fallar dous, ou três dias.

12 Mandando perguntar, a que viéramos, refpondi:

que naõ avia vindo a fuás terras, pêra comprar, nem ven-

der, porque naõ era mercador; & aUlm mefmo, que naõ

viera, pêra levar coufa alguma delias, nem delle queria al-

guma mercê, das que me avia oíferecido, fó lhe pedia, me
deíTe audiência por efpaço de huma hora, & que entaõ

lhe defcobriría a caufa da minha vinda, & naõ de outra

maneira, que eíliveíFe certo, lhe feria de goílo*

- 1 3 Avída a licença nos recebeo com benevolência,^

eílandofócõelle hum feu cunhado. Servia de língua hú

Mouro Queiximir, pello qual lhe dei cota da pertençaõ,

cõ que avia vindo à íua corte, & os muitos trabalhos, que

neftaemprezaaviapaíTado, &faber, feeraó Certas as no-

vas, que me aviaõ dado, de que era Chriftaó, & feguia;

cõíeus a verdadeira lei, & fe era fervidq, alli me rinha,

pêra

Hm

Hl

I
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pêra declarar, &moíl:rar os erros da fua, & que fomente
osdezejos de fiia falvaçaõ me faziaõ deííerrar de minha
pátria, deixar irmaõs, & amigos, & paíTar tantos traba-
lhos, que fe aproveitaíTe da occaíiaõ, que Deos lhe punha
nas maõs, lembrandofe, que por tantos annos a trás a na5
aviadadoafeusantepaírados,que naõ fe fizeíTe indigno
das mercês, que o Ceo lhe oíFerecia.

CAPITULO XXXVÍ.

O maisy que lhe fuccedeo^ em quanto efteve em Tihet,

xJt Ç^ Orno o Mouro ouvio eíla pratica entendendo
.

^^ noíTa pertençaõ, procurou, quanto pode, desfa-
zela, cõforme, o que fe deixava ver no feu fallarj de mo-
do, que com naõ entender eu aquella lingua, me parecia a
mim claramente, que elle ufava de engano, & me vi força-
do algumas vezes a ameaçalo, que o faria caíligar grave-
mente, naõ fendo fiel em referir a el-Rey, oquefelhe
naandava dizer, & que logo avia de tomar hum gentio por
L'ngua, & de novo dizer ao Rey, o que elle naõ queria
Ciizer.

ttz Baflou por entaõ, o que elle diíTe ao Rey, pêra que
o Rey fe deixaíle entrar, & lhe foífemos parecendo me-
lhor, que na primeira entrada. A Rainha, que tudo eílava
ouvindo noutra caza de trás de huma guarda-porra, man-
dou dizer ao Rey, que nos queria ver, & nosfallou depo-
iSj mas voltando ao Rey, quis ella eftar prezente, & diíTe
entre outras coufas, que fentia grande pezar, de naõ faber
a noíTa lingua, porque muito lhe avia agradado, o que avia
ouvido da noíTa Ley.
x: 5 He eíla Rainha tida por molher prudentiíTima, Sc
tal pareceo no feu trato, & nas perguntas, & repoílas da
pratica. Mandou, por fer jâ entaõ tarde, que nos reco-
IheíTem, masque folgaria defallar cõ nofcode efpaço na-
quellas matérias de ley, & falvaçaõ. No dia feguinte fui

A^^ j°
^em fedo, porgue jâ aquelle pequeno graõ da

ínoítarda do Evangelho hia lançando raizes, & caufando
grandes effeitos nos coraçoens do Rey, & Rainha.

4 Neíle dia, como nos mais ferviahum gentio de lin-

^* ^""^ s gua,
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gua, pratiquei de efpaço de noíla fanfla ley, declarando

alguns milíerios principais, com tanto gofto do Rcy, &
da Rainha, que dalli adiante naõ podiaõ eftar femnos,

naõ fe flirtando de ouvir novas do Ceo, Sc mais fendo taõ

certo, que o menos, que fe dizia, podia fer entendido; po-

is era neceíTario fallar por três linguas diíFerentes, enten-

dendo qualquer deiles mui pouco da matéria, de que fe

tratava. MandouoRey, que pêra nosnaõ ouveíTe porta

ferrada em fua caza, ^queatodootempoentraíTemos, &
fahiííemos, como em eííeito fe fez, ainda nos tempos, que

fenaõ deixava entrar empalacio.

5 Quafi todos os dias tinhamos prezentes do Rey , Sc

Rainha daquellas coufas
,
que havia na terra, a faber car-

neiros, arroz, farinha, manteiga,mel,paílas, vinho de uvas

em grande abundância , de maneira, que naõ sò baftava

pêra os de cafa , mas dávamos continuas efmolas, & exer-

citávamos outras caridades. As paíTas faõ de duas caftas,

humas negras mui meudas, mas mui boas, & doces , outras

mui grandes, & brancas, mas mui íecas, & azedas. Todas
vem dez, ou doze dias de caminho de outras cidades do
mefrao Rey, como também o vinho de uvas,

6 Paílavaõfe ja muitos dias, & paffavafe o tempo, etn

que era neceííario voltarmos, antes que fe ferrafíem as fer-*

ras. Pedi licença ao Rey, dilatandoa de dia em dia naõ a-

cabava de a dar, athe que claramente me diíTe, que mena5
deixaria fihir de fuás terras, fem primeiro lhe dar palavra

firmada com juramento de voltar logo o anno feguinte,

pêra ficar com elle de efpaço, ja q por entaõ naõ era poíít-

vel, conforme as rezoens
,
que lhe apontava. Eu quando

o vi taõ dezejofo, de ficarmos, diílb, que lhe daria palavra,

que me pedia de voltar logo, fendo contente meu Superi-

or maior, cujo fubdito eu era, como fem falta íeria, mas c6

íiscondiçoens,que eu lhe daria por efcrito, como lhas

dei.

7 Foi a primeira , que me havia de dar pleno poder,

pêra pregar nas fuás terras a fanda ley , fem ninguém me
poder hir à maõ. A fegunda , que havia de dar fitio perà

fazer Igreja, & cafa de oraçaõ. A terceira,que naõ me ha-

via de occupar em coufas próprias de mercadores , fe pof

ventura pertendeífe algumas das nolTas terras, pois era cõ-

tra o que profeílavamos. A quarta, q^ue fe acazo em tem-

P^
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po vindouro foííèm alguns mercadores Portuguezes a fuás
terras, nòs naõ havíamos de aííiftirem compras, & vendas
de fuás peças, nem em femelhantes matérias , como fe naõ
ouvera tais mercadorias. A quinta , que naõ deíTe credito

a co ufa alguma, que lhe diíTeflem os Mouros Queiximiris
contra nòs, pois eraõ mui contrários a nofla fan^ta ley.

8 A irto acodio a Rainha, dizendo,qoe os Mouros erã
mà gente, qual era a lei, que profeílavaô, em tudo encon-
trada coma fua: pelkqual rezaõ naõ deixão a algum vi-

ver das portas adentro da cidade; como na verdade não
deixão ,

somente vem á cidade a feus contratos. Ouvi-
das pello bom Rey as condiçoens,& pella Rainha,mandou
logo fazer hum papel fellado com as armas Reais na forma
feguinte.

9 Nòsel-Rey do Reyno do potête, recebendo alegria c5 a .

vinda do Padre António Frangmm{affim nomeaõ osPortu^-

guezes na índia) a nofas terras^ fera nos enfinar afanaa lei.

O tomamos por mjjo Lama maior^ ér lhe damos toda a auto-
ridade pêra enfmar aos nojjospovos a leifanãa: naõ confemi^^
remos^ que alguém lhe dê porijfo molejlia , ct- mandaremos
'ãarfitio^ <^ toda a ajnda, que quizer^perafazer cajá de ora-

faõ. Affim mais naõ daremos credito acoufa^ que contra os

fadres quizerem intentar os Mouros^porque bem entendemos^
que como naõ tem lei ^ ajfim encontrão^ aos quefeguema ver-
dadeira. Medimos encarecidamente ao Vadregrande^ nos en^
vie logo o dito Padre António pêra remédio de noffos povos^

Dada em Chaparange íís^c.

I o Mandou mais outro papel em língua PerlTana por
via dos xMouros, firmado com fuás armas , em que manda
a todos os Queiximiris de Agra, & de Laor, que tem co-
mercio nas fuás terras, que fendo chamados por mim , ou
J3orqualquer,façaõ tudo, o que lhes mandarem , &por
fua via levem o noíTo fato a TÍDet,como fe foíTe do próprio
Rey. Tudo iíto ordenou, pêra que na viagem naõtivef-
femos moleília com direitos , & outras vexaçoens feme-
lhantes.

II No primeiro dia, que falíamos ao Rey,& vio o fa-
to, que levávamos (como coílumava fazer fempre) achou,
que parecia de pobres. Entre outras coufilhas achou hua
fermofa imagem de nofía Senhora em lamina com o meni-
no JESU dormindo, coufa mui perfeita. Ficou pafmado

de
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de a ver, & muito mais a Rainhi: quando lhe declarei, o q
reprczenrava , fe lhe dobrou o goílo. Achou mais algumas

cruzes de Sakete., algumas nominas, & verónicas, alguns

ciiicios, & diíciplinas.

1 2 Perguntou novamente por cada-huma deílas cou-

ías, 8c pêra que ferviaõ , tudo le lhe declarou^ quanto foi

poílivel. Callou por entaõ, mas pafíados alguns dias,quã-

do jaeílava , & fe nos moftrava taõ aíFeiçoado , como fica

ditto, me pedio cõ muita inílãcia algumas coufdhaspera fi,

& pêra a Rainha Prícepes,& fobrinhos.Naõ lhas dei logo,

por lhe acrecentar os dezejos, & reverencia à quellas coii-

las; mas tornou a pedilas por muitas vezes, dizendo
, que

com ellas lhe faria Deos muitas mercês , & que lhe feriaõ

como boas armas contra huns, & outros inimigos.

1 9 Dous dias antes de me dar licença , lhe levei fete

pêra fete peíloas nomeadas , Sc lhas oíiereci todas juntas

em hum papel; mas elle as naõ quis receber, dizendo, que
deíle eu a cada-hum a fua, como fiz, dando a primeira ao
Rey, que a recebeo defcuberto,& com fumma reverencia,

pondoa fobre os olhos, & cabeça , Sc logo a pendurou do
pefcoíTo de huma cadea de ouro. O mefmo fez a Rainha,^

que fe feguia, Príncipe, cunhado, & fobrinhos, a cujas pef-

foas deitei as Sandas Cruzes,que lhe fícaraõ mui bem*

14 O cunhado, que naquella tarde fe partia pêra húa
perigoza guerra, me diíTe, que hia com a Sã6la Cruz cheo

de confiança, Sc feguriírimo,de que nofíò Senhor por me-
yo delia, o livraria dos perigos da guerra, como em efFeito

o livrou, dandolhe vi£toria com muita facilidade, Sc hon-
ra fua. Era muitc pêra ver a grande devaçaõ de todos, Sc

a reverencia, cõ cjtratavaõ as fandas relíquias. Dei mais

a cada-hura huma nomina, que lhe lancei ao pefcoíío>& no
outro dia appareceraõ todos com" as nominas em bolças

de feda, pêra mais refguardo.

15 O dia ultimo me deteve el-Rey cohfigo por mais

tempo,.& eu por defpedida lhe oíFereci aquella lamina, em
que eftava a imagem da Senhora, & o menino JESU, di-

zendolhe,que por nenhuma via havia de deixar aquella fa-

gra da imagem, mas por eílar certo
,
que elle lhe teria todo

o refpeito, Sc acatamento, lha deixava como hum riqaííiV

mo tezouro, & como huma fortaleza inexpugnavel,aqueni

jpodia, & devia acodir no meyo de todos os perigos,& tra-

Ddd balhos
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balhos da alma,6<: corpo,& que eíliveíTe certo de rem edio,

& focorro.

1 6 Elle eftimou a imagem5quanto fe pode crer,& pof-

to de joelhos a poz fobre a cabeça, & fobre a da Rainha,&
porque eftava junta muita gente, mepedio, quelhamoí-
traííe. Aífim o fis com grande alegria,& confolaçaõ de to-

dos ,
que defcubertos, com os joelhos por terra , maõs le-

vantadas adorarão a fagrada imagem com efrranha deva-
çaõ, & reverencia. Querendolha deixar logo , me pedio,

a tornaííe a levar a noUa caía , em quanto mandava apare-

lhar lugar decente, pêra a pôr, como fe fez.

1

7

Indome eu ja com ella nos braços, encontrei nou-
tra fala debaixo oVeador da fazenda, acompanhado de
muita gente, o qual me pedio, que lhe moftraíle a imagem,
de que ja tinha noticia por hum,dos que o acompanhavão,
falloume em lingua Perfiana , de que eu entendia ja alguas

palavras; dizendo elle, que a dezejava ver por curiofidade

de ver coufa tão boa , & perfeita. Ouvindo efta palavra

,

tornei a recolher, & cobrir a imagem , que ja lhe hia mof-
trando; dizendo, que aquellas couías tão divinas , & fan-

íías naõ fe vião porcuriofidade, fenão por lhes fazer a de-
vida reverencia. Entaõ o Veador reprehendeo afperamê-
te as palavras, de que o Lingua havia ufado, pedindome, q
lha moftraífe, porque elle não por curiofidade, mas pêra a

adorar de todo coração, a dezejava ver. Vioa cora todos
os prezentes com tanta devaçaõ , & reverencia, qUe naõ
podia conter as lagrimas de confolaçaõ , vendo ao divino

JESUS nos braços de fua May Sanáiíííma. ISlãobautizei

logo ao Rey, & a Rainha , por naõ ter tempo, pêra os ca-

tequizar, ápellos não deixar em perigo de tornaiem a
trás.

CAPITULO XXXVIL

O mais que/uccedeo depois do PadreJèpartíK

^ R ^^ fedeixaverofentimentoi com que ficava o
^-^ Rey, a Rainha , & toda a Corte, quando nos parti-

inos, dizendo na defpedida, que voltaííemos com toda a
brevidade poíTivel, porque connofco lhe levávamos o co-

- raííaõ.
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raíTaÕ. Mandou gente, que nos acompanhafe, não sò por

fuás terras, mas athe paliarmos o dezerto. E fecretamenre

tinha dado ordem, pêra que das aldeãs vizinhas nos foííem

cada dia dando carneiros, arros, & manteiga.

2 Paffados três dias de caminho , mandou três homês
pella polia com féis ceftinhos de figos pequenos, mas mui
bons, em que vinhaó mais de dous mil: mandandonos di-

zer, que aquella fruta lhe havia vindo de outra Cidade,do-

ze, ou quinze legoas de caminho ,
que no la mandava em

final de amor,& que lhe mandaííèmos novas, de como hia-

mos. Agradecemosihe, quanto pudemos a lembrança, ^
fem duvida era final da affêiçaõ, que nos mofi:rava.

5 Aflim fomos caminhando , athe entrarmos nas fer-

ras do deíerto, donde defpedirnos a gente, que nos acom-
panhava por ordem del-Rey,ainda que com grande repu-

gnância, por algum medo, que tinhaõ del-Rey,por haver-

nos deixado taõ depreíTa fem fua ordem, & licença.

4. Grandes foraõ os trabalhos, que fobrevieraô a el-

Rey pouco depois ,
que fahimos da fua terra. Foi o cazo,'

que três Rajâsvaííalos íèus unidos entre fi felevantaraã

contra elle coiti grande poder. Tendo el-Rey convocado

a fua foldadefca, que diftava muitos dias de caminho, fuc-

cedeo,que o Rajâ de Siranagar moveo também guerra cÔ-

tra o mefmo : parece que confederado com os outros três,

& foi com tanto fegredo,que naó fe foube nada em Tibet,,

fenaõ depois de eftarem feus exércitos junto às portas,por-

que nao fe temendo el-Rey de Tibet deíle Rajâ foi con-

vocando a foldadefca das terras a elle vizinhas, contra os

três levantados.

5 O de Siranagar com todo o fegredo tomou três ca*

minhos, que das fuás terras vaõ dar nas de Tibet, naõ dei*

xando paíTar, quem pudeíTe levar as novas. Por hum ca-

minho deíles mandou hum exercito defincoenta, & dous

mil homens com quinze mil efpingardas , & vinte peças

de artelharia meudas. Por outro caminho foi outro exer-

cito de dezafeis mil homens,&^pello terceiro outra efqua^

dra de menor numero. O exercito maior chegou primei-

ro a certa fortaleza de Tibet , em que sò havia trinta fol-

dados, os quais na primeira noite fe refolveraõ a dar no
exercito inimigo, & matarão perto de trezentos homens»

chegando à tenda do Capitão aquera bufcavaõ^ & lhe to-

Ddd z maraô
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niaraõ huma iníignia Real; porem como o numero era ta5

pequeno, recolhidos outra vez à fortaleza a foraõ defen-

dendo o melhor, que puderaõ. Depois de alguns dias fe

renderão.

6 Ficou o exercito inimigo fobre maneira atemoriza-

do; & na verdade os de Tibet faõ gente mui valerofa, &
mui exercitada nas armas, & os de Siranagar faô ferranos,

quenaõ fabem fenaõ trabalhar. Succedeo m.ais
,
que reí-

tes diascahio muita neve , com que morrerão rouiios do
exercito. Asefpias do exercito, quehiaõpor outro cami-

nho , foraõ tomadas com alguma gente , os quais fingirão

huma carta do Pagode Bradid. Dilíeraõ
,
que hiaô tratar

pazes, & aíhm evitarão o caíl:igo,que lhes haviaõ de dar.

7 Eftes nos difleraô, quando depois voltarão a íua al-

deã, que a primeira couía
,
que el-Rey de Tibet lhes per-

guntou, foi como, & onde ficávamos, fe nos haviaõ dei-

xado paílar ; dizendolhe asefpias , que ficávamos bons na

fua aldeã, moftrou diíTo particular goílo. O outro exerci-

to chegou por outra parte , & naô fez nada , atemorizado

da muita gente de cavallo, que veyo fobre elle. De manei-

ra, que o General de Siranagar ofFereceo pazes, vendofe

ja em aperto, porque lhe tinhaÔ tomado os caminhos das

íèrras, por onde lhe havia de vir o mantimento.

8 De forte, que com difficuldade podia voltar a trás,

& hir adiante naõ era menos difficultofo pella muita gen-

te, que fe hia accrefcetando cada hora,& pello grande me-
do, que no feu exercito havia dos Tibeteíes. Eílavamos

nòs nefte tempo em mana bem affligidos, temendo alguma

grande ruina aquelle bom Rey, que de taõ grolfos exérci-

tos eílava rodeado, & fizemos as oraçoens , & votos, que
nospareceo. Foi Deos fervido, que as pazes fe efeituaflê

brevemente çom o de Siranagar , & os outros tresfoílem

vencidos, SCrfujeitcSj. for horanefte eftado fica o Rey de
Tibet*

e A P I T U L o XXXVIII.

DaJJe noticia dejle Reyno y &gente,

I A S terras de Tibet faõ mui grandes , fegundo a in-

-'^ formação, que delias tivemos , & mais o parecem
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por ferem taõ frefcas, & abundantes, pois nellas ha muito
mantimento de trigo, arroz &:c. De frutas , como uvas

,

peífegos, & outras como atraz fica ditto,& afíim no lo cer-

tificarão muitas peíToas praticas naquellas terras: porem
a Cidade Real, a que chegamos, que he também a primei-

ra deíla banda , he a maiseíleril
,
que tenho viílo, porque

nella somente fe da algum trigo nas partes
,
que fe podem

regar com o rio. Tem muito gado de carneiros , cabras,

cavallos , & naõ outra coufa. De forte que nem huma sò

arvore fe acharáem muitas legoas, nem herva nos campos,
mais que donde chega alguma agoa dos rios, & iílo por ra-

zão das continuas neves, ou por falta de chuva
, ^ naquel-

las terras he mui pouca.

2 Porem nos três mezes do anno,em que faltaõ as ne-

ves , crece a herva no campo, & concorre o gado, que nos
mais tempos anda em outras terras. Naõ ha açúcar , nem
•fruta alguma, nem hortaliíTa, nem legumes, nem galinhas,

& aflim do de mais; porem veiilhe muito mantimento de
fora, & aílim naõ lhe falta carne , trigo , arroz , manteiga.

Coílumaõ dizer os Mouros Queiximires, que o Inferno

eílâ debaixo d aquella terra, pelia grande efterilidade ,que
nella ha.

^ A gente pella maior parte he bem affeiçoada, vale-»

rofa, dada a guerras, em que de continuo anda exercitada;

& fobre tudo mui piadoza, & inclinada às coufas de noíTo

Senhor.Rezaõ certas oraçoens, & principalmente nas ma-
drugadas. Trazem todos infallivelmente aíTuu homens,
como molheres, & meninos grandes relicários de prata,

ouro, & cobre, & o que dentro anda por reliquia faõ cer-

tos papeis efcritos com palavras fan£las dos feus livros , ^
«lhes daõ os feus Lamas, aos quais tem grande refpeito.

4 Trazem eílas reliquias naõ ao pefcoíTo , mas de trás

nas cofias.' Veílem panos finos de laa, trazem barretes,co-

mo os noíTos foldados,capas de diíFerente feitio deftas do
Indoftaõ, Todos uzaõ de botas mui bem feitas ,& de mui
bom coiro.

5 Os Lamas faÕ os feus Sacerdotes, faó muitos, & em
grade numero : huns vivem em comunidade como os nof-

fos Religiofos, outros em íuas cafas particulares , como os

Clérigos feculares entre nòs;porem todos profeíTaõ pobre-

za, & vivera de efmolas. He gente de mui bom viver,na5

cazaõ:

1,1



I-

59B Imagem da Virtude

cazaõ: occupaófe a maior parte do dia em rezar, & pello

menos fazem iílo pellas menhans por eípaço de duas ho-

ras, & de tarde outro tanto. Cantaõ a noíio modo fuave-

mente, como canto chaõ entre nos.

6 O pay, que tem dous filhos, faz a hum defta profíí-

faõ dos Lamas. O próprio Rey tem também hum irmaõ

Lama, com naõ ter outro. Parece gente mui manfa ^ & a-

the nos feculares rara vez fe ouve palavra mal foanre. Tem
cafas de oraçaõ, como as noííâs Igrejas, mas mui limpas, &
pintadas pellos teâos, & paredes; & com ferem fuás pelío-

as, & veftidos pouco limpos -geralmente , no que toca às

Igrejas as temfobre maneira limpas. As imagens faõ de ou-

ro, & huma, que vimos era Chaparagne , eílava aílentada

com as raaõs levantadas, reprezentavâ huma moiher, qne

elles dizem fer a May de Deosj & aííim reconhecem o mif-

terio da Encarnação, dizendo que o filho de Deos fe ftz

homem.
7 Tem mais o mifterio da SanííiíTima Trindade mui

diáinólo, & dizem, que Deos he Trino, & Uno. Uzaô de

confiíTaõ, mas em certos cazos, somente com o feuLamâ
maior. Tem vazos de agoa benta mui limpa , da qual le-

vaõ os particulares pêra fua caza. UzaÕ de certos lavató-

rios, que parece reprezentaõ o fagrado bautifmo. Tem a

lei dos Mouros por mui abomjnavel, & zombaõ muito da

dos gentios. Quando hiamos paíTando o diezerto , chega-

mos acerto lugar, em que eftava hum Pagode, ao qual cof-

tumavaõ os gentios facrifícar, fempreque paíravaõ,alguns

carneiros, & fazer muitas ceremonias , como fizeraõ efta

vez, que paíTamos.

8 Fingem íempre entre outras muitas coufas
, q fem-

pre neíles ados entía o Demónio num delles, que lhes faz

fazer muitas coufas extraordinárias ; efta vez entrou em
hum, que tomando huma eípada nas maõs,como louco da-

va golpes em fi,& arremetia, a quem achava. Depois fe foi

carregar de pedras, dizendo ,
que o diabo lhe fazia obrar

femelhantes coufas. Dava grandes gritos deitando efcu-

mas pella boca. Eftiveraõ prezentes , a efte adio os dous

homens
, que o Rey de Tibet nos havia enviado, & fize-

raõ grande zombaria das ceremonias dos gentios , dizen-

do muitas vezes, que nellas moftravaõ , qual era a fua lei.

9 Porem os mefmos Tibetezes tem algumas coufas, q
pare-
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parecem bem fora de proporito,& mui femelhantes aeftas
dos gentios, como he a fegiiinte. Todos os mczes fe ajun-
taõ os Lamas o primeiro dia , & depois de eílar a maior
parte do dia cantando ao íbm dos íeus inílrumentos,orde-
naõ huma prociíTaõ, emquelevaõ humas bandeiras, tam-
bores, & trombetas, & affim ordenados cantando ao foin
dos feus inílrumentos fahem fora da Cidade , indo no me-
yo defta prociílaõ três figuras horrendas de diabos.

10 O fim defta prociíTaõ, conforme dizem, he hir bo^
tarforao diabo, & as demais fantaímas, como quem faz
exorclfmos, pêra que naquelie mez nenhum malfaçaõ à
Cidade,pêra efte eíFeito levaõ aquellas figuras. Depois fei-

tas algumas ceremonias voltaõ a fuás cafas mui contentes,
& feguros,de que naquelie mez naó fuccederà coufa de dif-

graça.

1 1 Da meíma íeita, que fegue a gente deíle Reyno,&
da mefmalingua faô outros muitosReynos, que fefeguem
adiante, que confínaô coma China. Eftando nòs prezen-
tes vieraõ a efta Cidade mais de duzentos homens merca-
dores com varias coufas da China, que elles dizem , com-^
praraõ nas fuás terras aos Chinas, & as trazem a vender, &
vem eftas cáfilas todos os annos As fazendas mais ordiná-
rias faó algumas fedas groííàs, muitas porcelanas , & Châ,'
de que ha grande ufo em Tibet, & por iíTo he cariffimo,^

& outras femelhantes.

1 2 Pello qual fendo efta a Cidade , & gente das ter-,

ras de Tibet, & taõ eftendidos os Reynos , bem fe dcix^
ver

,
quam grande porta nos abre o Senhor pêra a promul-

gação do Evangelho. E como voífa Reverenda,& os ma-
is Padres amantiíílmos defta índia tem tanto os olhos,& os
coraçoens nas miíToês, como vemosnaquellas, que la pro-
metem menos fruto, como Maíalagar, Saõ Lourenço , os
rios de Cuama, & outras muitas no Sul, onde os "Padres
naõ faõ bem recebidos, antes expellidos , çõ tudo ifío inf-

taõ huma, & outra vez, por tornar a paíTar , paftando mil
difficuldades por ganhar almas pêra o Ceo ; claro fica o
muito cabedal, que voíTa Reverencia metera em miíTaõ , q
tanto de fi promette; & naõ duvido do favor de Deos por
meyo das oraçoens de volfa Reverencia, nas quais , &em
fua fanda bençaõ de vofía Reverencia muito meencome-
do. Agra oito de Novembro de mil feiscentos, & vinte

qua-

ill
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quatro. António de Andrade.

I 5 Efta hc a carta, que eíle bemdito Padre efcreveo a

feu Superior do defcobrimentodeftereyno, na qual em-
preza tanto padeceo, & sò hum efpirito taõ fortalecido da

graça de Deos , como o feu podia atturar taõ immenfos
trabalhos, que mais parecem fingidos, do que paíiados em
realidade: mas como a Deos todas as coufas faõ poíli veis, o

faõ também a feus fervos, que obraô sò confiados no mef-

/no Senhor aquém fervem.

CAPITULO XXXÍX.

Como o Padre Andrade voltou aTihst^ <(jr como foi bem
recebido do Rey.

I r^ Onforme a palavra, que ao Rey dera o Padre
^^ António de Andrade de voltar a Tibet, o fez no

anno íeguinte. Como paílou na jornada, & como foi de
novo recebido, dis aíTim o Padre em huma fua carta: Par-

timos de Agra pêra eíle Reyno de Tibet aos dezafete de

Junho, & tomamos pello mais breve caminho, que ha, de
lorte, que quando ja veyo dia de Sando Agoftinho,vinte,

& oito de Agoílo, entramos na primeira cidade do Tibetj

naôpaíTandoa viagem dedous mezes, & meyo. Naõ fal-

tarão algumas moleílias, que fofremos, & melhor, que pu-

demos, que em caminhos cõpridos fempre ha defcontos.

O principal foi em Sii*iinagar, onde nos tomarão a melhor
parte do pobre fato, que traziamos, fem embargo de me
ter provido em Laor de hum formaÕ del-Rey pêra efte

Rajâ de Siranagar, & de buma carta de Navabo Aíiàfean

pêra o mefmo, que nos a proveitaraõ pouco.

2: • E tudo irto naceo de mexericos falíos de Baneanes,

que diíTeraÕ, que como éramos Portuguezes, traziamos

cõ noíco peças de grande valor. E como eíle Rajâ he mo-
ço, & governado por outro moço feu colaço, & o quepe-
or he, anda fempre de%overnado pello muito vinho, que
continuamente bebej & aíhm naÕ he muito de efpantar, ^
fe façaõ em íuas terras defordens, Sc injuíliças femelhan-
tes, & ainda ha de vir a dar fedo em algum fim mui deze-

ílrado.

2 El-
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^ El-Rey J.ibangir , a quem elle paga hum groíTo tri-

buto, & hecomo vaííallofcu, o deve fentir muito, quan-

do o vier a faber. E lho eílranharâ mui pezadamente.

Chegados ao principio do dczerto, que neíle tempo he

mais bem aílombrado de todo o anno, me fobrevieraõ en-

conrinente humas cezoens dobres, & bem rijas, mas por

naõ perder tempo com ellas, me puz ao caminho, & quis

NoíFo Senhor; que no quarto dia paraíTemj & aíTim co-

brei em breve forças^ çom que melhor,que outros atravef-

fei o dezerto a pé, & athe a^ora me cõtinuaõ eílas forças,

ócfaudepor mercê, & graça de Deos.

4 Tanto, que o Rey teve novas, de como jâ nos ví-

nhamos chegando, cô muita alegria,& alvoroço nos man-
dou logo dar as boas vindas, & que nos foíTem tomar ao

caminho, o mais lõge, que nos pudeíTem encõtrar, que fo-

raõ fó quatro jornadas, com três cavallos, & hum delles

de angular andadura, & dous homens pêra nos fervirem:

eftes nos ofFereceraõ vários zaugates do Rey, Rainha, &
Principe, a modo da terra, em que entrava huma capa fua,

ou pano grande de Iam muito fina, bordado de tafetá,pêra

euoveíHr logo, onde quer que me encõtraíTem, em fmal

do muito amor, que me tinha. Após eftes veyo muita ge-^

te, pêra nos acarretar o fato, trazendo juntamente cõíigo

muitos carneiros, arroz, manteiga, &leitej & ordem, pêra

nas aldeãs íe nos dar aJDundantemente tudo o necelTa-^

rio.

5 Tanto, que chegamos a cidade, paíTados quatro di-

as, mandou que o noíTo fato naÕ entraííèna Alfandegai

nem fe viíle, nembuliíTe, nem pagaíTe algum direito por

nenhum modo, coufa nunca jamais viíla neíla terra; por-

que todo o fato fe ve,& fe repreza por muitos dias, & de-

pois paga feus direitos, de dez hum fem excepfaõ algu-

ma.
6 As cazas; que pêra nos eftavaô aparelhadas, erao

pequeiiàs, & entendendo , que naõ efcuíavamos outras

mayores ( de que eu ja tinha noticias, nos mandou dizer,

que fe queriamos outras cazas mayores, alli eftavaõ aquel-

las preftes, & aparelhadas pêra nos; porem como no inver-

no paliado avia arruinado boa parte delias, as mandaria lo^

go refazer, & juntamente concertar, pêra nellas vivermos

muito a noíTa vontade, naõ obílante ficarem longe do paf-

£ce fo>
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fo, & ler de muito feu goílo, ternos mais perto, pêra vii

mui frequentemente a nolla caza.

7 Em íim pêra melhor fe acomodar a fi, & a nos, mã-
dou defpejar as cazas do Principe, que efíaõ cõtiguas às

fuás, & nellas ficamos muito bem agazaihados, com or-

dem dada por el-Rey a dous homens de nos proverem de

tudo o neceflario.

8 Chegando nos à fefta feira,no fabbado o fomos vizi-

tar, & nos recebeocõ grande benevolência, & moílras de

amor, dizendo, quejaeftava triíle, por lhe dizerem, que

eíle anno naõ aviamos de vir, & nos deu muito larga con-

ta, como eílava de caminho pêra huma guerra de muito
grande rifco, pedindonos, que o encom.endafemos mui
grandemente a noíTo Senhor. Ao outro dia, em quefe
partia, nos mandou chamar, & depois de larga pratica, fe

poz, de joelhos, pêra eu lhe rezar o ían£io Evangelho, ten-

do elle o miííal fobre acabeça,& beijando-o cÕ mui grande
reverencia, & devaçaõ,

, 9 Levava ao pefcoíTo huma fermofa cruz, & nomina,
que lhe eu tinha dado a primeira ves, & me di fie, que poi:

rauitas vezes ufara do cilicio, & difciplina, que lhe deixa-

ra. Pfcdionos, que pello menos hum dia, & outro naõ,

foííèmos fallar com a Rainha, porijue depois de Deos nos
tinha no primeiro lugar, & em cota de pays, & que volta-

do, que efperava fer muito em breve, feapplicaría a faber,

o que lhe era neceíTario pêra fua falvaçaõ. Pomoloa cõpa-
nhando juntamente cõ a Rainha athe lahir da cidade, &
efíando ja pêra fe por a cavallo, fe defpedio ultimamente
de nos com a cortezia, que a nenhuma outra peífoa, das ^
eftavaõ prezentes, fez, fendo muitos delles cafmerins, &
outra gente foraíleira.

. IO OíFerecime, pêra o acõpanhar neíla jornada, reí-

pôdeome, có agradecimento, que me naõ queria dar mais

trabalho, por eílarmos canfados, que por hora naõ efpe-

rava mais de nos,.queencomendarmoio a Deos. Alguns
dos foldados principais vieraõ a noíTa caza, a nos pedir cõ
anuita inftancia cruzes, as quais poílas fobre as toucas lhe

pareciaõ mui bem, & ainda melhora muita devaçaõ, com
que as elles recebiaõ, & veneravaõ, & as rraziaõ côrinua-

mcnte. Athe aqui a carta do Padre Andrade.
11^ Naõ fe deteve o Rey neíla guerra maiSj ,que mes,

& me-
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Si meyo. ,Logô, que voltou à corte tratoii mui de verâs^

de fe inteirar nas coufas de noíTa ían£la fé. Mas como o
Padre, &feus companheiros naõ eftavaÕ ainda com grati-

dc cabedal de lingoa, pcra fe poderem explicar, & inftruii

lo, como queriaõ, o foraô detendo, athe fe adeítrarem na

lingoa. Foraõ também tomando noticias mais nieudas

deitas gentes, & da fua lei, & fciencia dos feús Lamas, ou
Eccleíiaílicos, que foraõ achando fer mui ignorantes, &
que pêra crer as fuás couías, naõ tinhaõ outra rezaõ, íe

naõ fer ufo. u^

Mi TrmjiiT j.iÁZ

C A PITU LO XXXX. *'5ÍJ

[De aiguWãS outrat particularidades de Tihet^ ^cotifdí
'

dosjèiís Ecclejiajlicos,

1 r\ Tibet, ou Reynò do Potente," que còm âmbòá
^^ eíles nomes fechartia,cõprehende muitos Rey-^

nos, cõvem a faber o de Goqui, que he efte , em qUe d
Padre eftava, Ladacâ, Mari, Rudor, Utfang, cõ outros

dous, que lhe ficaô pêra o Oriente, depois fica ó grande

Reyno de Sopô, que por huma parte côfina gõ a Ghirta, Sc

por outra GÕ Mofcovia; & todos elles conflituem a grande

Fartaria. O que chamaõ Catayo, naõ he Reyno particu-

lar, fenaõ huma cidade grande por nomoGatáy cabeça de

huma Provincia mui perto da China»

2 Em todos eftes Reynos corre a mefma feita, & liní^

gua Tybetenfe cõ pouca diferença.. Naõ fe tem eílaS

naçoens por gentios: mais parece Chriílandade apagada^

que outra coufa; pois ha nelles muitos coílumes, que bem
denotaõ , ouve alliem algum tempo uío, & conhecimento

da lei de Chrifto, ainda, que por falta de Medres, & corrt

os tempos eftas coufas foraõ tomando os eílilos, em que as

acharão os Padres.
j

^ Dosfeus Eccleíiaílicos, a que chamaõ Lamas, co^

mo fica ditto, ha dez, ou doze fortes, que em algumas

coufis faõ diverfos, ainda, que na lei todos concordaõ. O
traje he huma fotana comprida, & Avermelha fem mangas^

porque os braços andao nus, cingem outro pano verme-

lho, alem diftohuma capa três varas comprida, & huma
Eee % àé
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de largo, efcou vermelha 5 ou amarek. Os Lamas mais
autorizados trazem huns barretes a raodo de mitras, mas
fechados, os outros hum capello, que fó lhes cobre a cabe-
ça,& pefcoçp. Nohõbro trazem hum pano liílrado, que
dizem fer o veftido do filho de Deosí & na cinta hu fraf-

quinho c5 a^a, pêra enxauguarem a boca, quando bebe
o feu châ,& defcalçaõ as botas, dizendo, que com ifto fe

felvap.

V4 Tem feus jejuns, noque chamaõ jejum ordinário;
almoçaõ duas vezes pella menhãa, comem carne ao meyo
dia, & dalli athe a noyte comem quantas vezes querem,
excepto carne, porque efta sô he no dia huma ves, nem o
tal jejum cpnfifte em outra coufa. Dos nofíbs jejuns fe
maravilhavaõ muito , & tinhaõ rezaõ, pois alli naó ha
peixe, nem ovos, riem legumes, & fomente o paflavaõ os
Padres com bredos, & nabos fecos; porquanto por rezaõ
das neves fó quatro mezes ha neíla terra hervas verdes.
El-íley, & a Rainha rogarão muito ao Padre Andrade,
naõjejuaíTeaquarefma, porque adoeceria, naõveyo o Pa-
dreem tal couía, & Deos lhe deu faude muito melhor,que
nos outros tempos a tinha.

5 Quando os Lamas rezaõ, tocaõ fuás trombetas hu-
masde metal, outras das canas dos braços, & pernas dos
mortos. Ufaõ de contas feitas dos mefmos oíTos* Pergun-
tou o Padre aoLamâirmaõ do Rey, que rezaõ avia pêra
eíle cpílume. Refpondeo, fer, pêra que agente, que ouvia
ofomdeílas trombetas, fe lembraíTe, do que em breve a-
via de fer: & pêra, queíelembraíTemda morte,ufavaõ das
contas feitas de oííos, & bebiaõ pellas caveiras dos defú-
flos: que ifto lhes fervia, pêra goftarem pouco das tempo-
ralidades defta vida.

6 Em certas occafioens fazem osLamas fuás dãças ao
fom de foalhas, & campainhas trazendo coroas na cabeífa,
tudocom modeftia, & acompaífo. Significou o Padre ao
Lamáirmaõ del-Rey, que fe efpantava de os Lamas dan-
çarem, porque os noíTos Ecclefiaflicos por nenhum cazo
tal faziaõ. Refpondeo, que aquelle exercicio de feíla fó o
faziaõ osLamas mancebos, os quais naquella acçaõ com
as coroas na cabeça reprezentavaõ os Anjos, que os Chri-
ftaõs também pintavaõ cantando, & dançando, como elle
o vira em hum painel de Chrifto, que os Padres lhe tinhaõ
moftrado. ^ i\q^
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gffjr Aos Anjoschamaó Lâs,a huns deíles pintàõ mui
fermofos, pêra figni ficarem fua gloria, à outros com figu^

ras horríveis, pêra fignificarem,queeÍbÕ pelejando contra

os demónios. Dizem fer fem numeroj & os reduzem a no-

ve ordens. Hum vio o Padre eftar pintado com efpadâ

nua, & o demónio debaixo dos pés, fe tivera azas, & ba-

lança, dirfehia, fer Saõ Miguel, & parece aflim o era, por-

que lhe diflèraõ, que efte La era o principal de todos os

Las, & que diante de Deos intercedia pella falvaçaõ dos

homens. : ,.a:}í^ i..j-iivr:iO'i .o^í^-; .^ -.:^
, .

-i

8 No principio de cadaMespóéínfnúitasbanddías

em huma caza, que efta no alto de hum nionte dedicada ao

Anjo padroeiro,& a eereaõ de armas div.erfas., comòefpa^'

das, morrioens, efeudos, & optras; tocando trombetas^

queimando muitos prefumesi & dizem^fazer iílp para^ ^
o Anjo lhes de vidoria contra íeus inimigos^ , . .. ^

9 Também entre anno benzem agoa, & vaõ oS Là-

jnâs lançandoa pellas cazas, dizendo, que com elíã lançaõ

os demónios fora. Muitas vezes fizeraõ elles efta diligen-

cia, pêra os lançarem de humas cazas, que foraõdQpay

defte Rey, mas nunca puderaõ. Gu )>re oecafiaõ^ em que o
Rey as quis dar ao Padre, pêra nellas morar, mas naõ fe a-

treveo por nellas fazerem os demónios notáveis defènqui-

etaçoens; fabendo ifto o Padre, as aceitou, & depois, que

com feus companheiros nellas morou, nunca mais os de-

mónios alli íizeraô as coftumadas perturbaçoens. Entaõ

el-Rey diíTe aos feus Lamas, naõ íèi, que agoa benta hê

efta voíra,de que tantas virtudes pregais, pois nUnca pode

lançar fora das cazas de meu pay aosdemonio^queos
Padres em nellas entrando puzeraó pella porta forâj bem
cuido eu,que a voíTa agoa, & a que corre pello rio ambas

tema meíina virtude. ' ^ ^ ' T ?

No principio do anno trazem os lavradores hiui-10

tas vacas, carneiros, & cavallos pretos à cidade^ a que os

Lamas fazem muitas ceremonias, rezando, & incenfando;

a rezaõ, que daõ, he; que os demónios goft:aõ muito de fe

meter naquelles animais negros, & que por tal naõ fazerêj

elles faziaô aquellas ceremonias. No enterrar os defun-

£tos tem diverfos modos fegundo faõ as peíToas. O tidodo

míiis honrofo he levarem os Lamâso cadayer a algiini lú^

gar diftante, & alli deitarcmno a certas aves como. g!^t»«Sj

;
qtie



^o^ Imagem da Virtude

quenelles íè fuílentaõ. Também a outros enterraõ; ilibas

cftes modos de fepultar fó fazem, aos que viverão bem;
que aos efcandalofos fazem em poílas,& lançaõ aos caens,
pêra caftigo da fua ma vida.

II Tem os Lamas por final evidente da falvaçaõ, fe

algum quando morre, fica afíentado, & direito fem cahir;

oqueentreellesnaõhe difficultofo, porrazaõda poftura,
que guardaõ nas infermidades: porque o cokhaõ tem fó
de comprido três palmos, outros três de largo, & dous
athe três dedos de alto. Por tanto nelle fó podem caber
aíTentados, & encolhidos; iílõ ufam ainda faonsj por tanto
naõ he coufa extraordinária ficarem aíTentados, quando
morrem. Também condus pêra os corpos ficarem ente-
zados o muito frio, que ha naquella terra, em efpecial por
efpaço de fete mezés: nos quais os Padres naÕ podiaõ di-
zer MiíTa, fe naõ aquentando o vinho. No principio de
Novembro mataõ toda a carne de vaca, & carneiro, que
Haõ de comer nos fete mezes, pella naÕ comerem magra,
por fe attenuarem entaõ muito os gados. O que mais ad-
mira, he, que toda efta carne fe conferva frefca, & incor-
rupta, fem fal, nem fumo, ou algum outro artifício, & ini
duftria. Tudo fupre o frio, & as íuas calidades. Poriíío
naõ he de eftranhar, que os cadáveres fiquem interiífados,
na forma, que elles tem por indicio de íalvaçaõ.

,.í.-:

^•i'A J^xv:-'-'-'':^-!"-

j2drC A P I T U L O XXXXI.
3boa í5'>nT/

2t-Ga muita ignorância^ que o Padre António de Andra- !

íT]od fB-ioif/ri qWde achou nos Lamas.
Bndmir oh
I O ^ ^^"^^^ ^^^ °^ fabios deíla gente, & nelles hâ

• iíV^ grandes ignorâncias, que o Padre em todas as oc-
cafioens nelles defcobrio, & achou; difputando com elle

naõ fabiaÕ dar rezaõ, do que diziaõ; como fe deixa ver de
alguãs das perguntas, que lhes fez. Perguntoulhes

,
que

coufa era Deos.^ Refponderaõ: fer trino, & uno. Diziaõ,
que a primeira pefloa fe chamava Lafâ Conjoêi & a fegun-
da ChoConjoe, que quer dizer livro grande. A terceira
Sanguiâ Conjoé, que quer dizer, ver, & amar na gloria.

Perguntou o Padre, fe a fegunda peíloa, que chamavaó li-

OiHí vro
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vro de Deos, era o mermo livro, por onde ellesliaÕ,&

traziaõ nas mãos; rerponderaõ^quelim. Inftoii o Padre;

como pode fer Deos o livro, que hum homem efcreveo,

& que deitado no fogo, fequeima, & lançado na agoa fe

desfaz.^ Aqui ficarão pafmados, olhando huns pêra os ou-

tros, fem ter, que dizer.

2 Entaõ o Padre lhes declarou com os feus nomes o
myfterio da Sanâiflíma Trindade. Vindofe a tratar da

falvaçâõ, & cõdenaçaõ, diíTeraõ, que dos homens, os que

eraõ bons, & naõ tinhaõ peccados, em morrendo hiaõ

i logo ao Ceo. Que os mãos eraõ lançados no Inferno.'

Que aquelles, que nem eraõ taõ bons, como os primeiros;

nemtaõ maõs, comoos fegundos, tornavaÕ a entrar em
corpos de animais; deftes os peyores entravaõ em anima-

is ferozes, ou baixos como tigres, cobras, ratos, & feme-

Ihantes. Mas os que deftes naõ eraõ taõ mãos, entravaõ

em corpos de animais generofos, & de homens, fegundo

o eftado, que antes tiveraõ. Os Reys em corpos de Reys,

os Lamas em corpos de Lamas, os pobres em corpos de
pobres, os ricos em corpos de ricos; como contas, que in-

liadasem huni cordaõ vaõ fempre fuccedendo humas às

outras, fendo fempre as mefmas, quefe tornaó apaílar.

Poriííonaõcrem, que Deos crie almas de novo, fe naõ,

que logo as criou todas, depois as vai paíTando de huns a

outros corpos.

^ Perguntou o Padre, íe as almas, que hiaõ ao Infer-

no, tornavaõ aos corpos, & fe as que andavaõ revezando-

íe nos corpos, algum dia hiaõ ao Inferno/ Refponderaõ,

que as almas, que hiaõ ao Inferno, fó voltavao a efta vida

depois de muitas centenas deannos,& que vinhaõa pec-

car: & que as oun*as íe revezayão muitas vezes, pêra fazer

peccados, & depois ir ao Inferno. Inftoulhes o Padre: co-

mo podia fer, que Deos tiraíTe as almas do Inferno, fó pê-

ra peccarem, & que as confervaílè, ^mudalTe de huns pê-

ra outros corpos fó pêra o mefmofimf Queifto era fazec

a Deos Autor do peccado, fendo elle a mefma bondade.

Ouvindo efte argumento, confeíTaraõ, que lhe naÕ fabiaõ

Írepofta.

4 Também os apertou mais o Padre, dizendo, que

como podia fer, que as almas peccaíTem nos corpos dos

animais,fem eíTes animais peccarem,pois naõ tinhão enten-

dimento,

i

imii'''

i-i.+l
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dimento, pêra fazer diííerença entre o bemj & o malf Ven-
do hum leu grande letrado, que avia pouco chegara da
Univerfidade de Utfang, a forç?., que tinhaõss rezoens
do Padre, tomou a maõ, &refpondeo muito em íeu fer:

Qiie os animais tinhaõ entendimento, & peccavaõ em fu-

ás acçoens, como o Tigre peccava em matar o carneiro, 6ç

& o gato ao rato, &,o mofquito quando mordia. Cora
efl:a repofta ficou mui pago de fi. Tudo lhe desfez o Padre,

moílrandolhe claramente, que o entendimento naõ podia
eílar com as acçoens, & operaçoens irracionais, quais íaõ

as dos brutos, -

5 Perguntoulhe mais: fe os que agora vivíamos, tí-

nhamos jâ outras vezes nacido nefte mundo.^ Refpondeo,
que íim. Replicou o Padre: que como aíTuTi podia fer,po-

is nenhum dos prezentes fe lembrava, do que com eije ti-

nha paífado nos outros corpos, nem avia homem algum,
que tal lembrança tiveíle? Aqui naõ tcve,que refponder.
Entaõ oPadrelhedefcobrio a falfidade defta opinião, &
como Deos criava as almas de novo.

6 Coftumaõ aífim feculares, como Lamas pronunci*
'ar a meude eftas palavras Ommani patmeonri, dizendo, ^
ellas baítaõ pêra perdoar todos os peccados. Perguntou o
Padre, que fígnificavão? Nenhum foube dar repoíla. En-
taõ lhes enfinou, como fó por boas obras, & naõ por pa-
lavras, nos falvavamos. E pois elles dizia5,fervirem as ta-

is palavras pêra fe perdoarem peccados, as interpretou,

dizendo, fer fua fignificaífaõ: Senhor, perdoaime meus
peccados; que pois elles lhe naõ davaõ outra, tiveíièm

dalli por diante efta. Entaõ diíTe o Lama irmão del-Rey;
Aííim; he, iíToíigniíicão eílas palavras,

7 Corre a medicina por conta dos Lamas, & todos
os Médicos faõ défta profiííaõ. Logo, que vizitão o doen*
te, fazem não fei, que gui/iado em pequena quantidade
de farinha,& manteiga, que oíFerecem ao diabo, pêra com
iílo lhe fazerem a boca docej porque dizem, aver diabos,

que tem por oíHcio fazer adoecer a gente. Eftando cl-Rey
doente, fe achou alli o Padre a tempo, que entrou o Me-
dico, deu logo ordem a fazer o guizado de farinha, & mã-
teiga, pêra adoçar aboca ao diabo. O Padre lhe foi à maõ,
& eílranhou; & lhe diíTe; como podia Íqv^ que o diabo co-

meíTe, fendo efpirito como alTim era, & elles o dizíaõ,

naõ
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Naõ foube o Lama, que rcfponder; & el-Rey fatisfeito da

rczaõ do Padre tal couía naõ confentio.

8 He grande o medo, que agente tem do Demónio j"

dizendo, que lhe mata os hlhos. Pêra evitar efte mal , lhe

daõ os Lamas por remédio, que em nacendo os meninos,

poiíhaó nomes de couíkis bayxas , como de ratos, caens,

gatos, & ferreiros, que entre elles he gente mui vil; dizen-

do, que tendo tais nomes , tem delles nojo o Demónio, &
os deixa. Efte nevoeiro lhes desfez o Padre, moítrandcj

que nada mõtava a baixeza do nome, pêra impedir o mal,

que os Demónios queriaõ fazer às crianças. Que bem íè

via naõ fer iílo remédio, pêra vivere
,
pois com feus olhos

viaõ cada dia morrer muitos dos meninos, que tinhaõ tais

nomes. Comasrezoens do Padre confeflaraõ fua igno-

rância , dizendo, que por falta de doutrina cahiaõ neíles,&

outros abfurdos.

9 Tem os Lamas muito ufo da arte judiciaria , íucce*

deo andar em campo o exercito del-Rey em terras diílan-

tes, quis laber, o quenellc paíTava, mandou confultar hum
Lama: fez eíle fuás figuras, &: veyo com o roílo cheo de
prazerá el-Eey, dizendo, que o feu exercito tinha desba*

ratado ao inimigo, & fe vinha recolhendo carregado de
prezas, & defpojos. Achoufe prezente o Padre , refutou

com boasrezoens as mentiras da arte judiciaria , & cõ ou-
tras moílrou, como a tal nova, fe era certa, sò por feitiça-

ria fe podia faber. He naquelle reyno mui abominável a

feitiçaria. Naõ tardou muito, que naõ chegaíTe hum pró-

prio a el-Rey com novas do exercito : eraõ ellas
, que o

exercito athe aquelletepo naõ tinha batalhado com o ini-

migo, antes por fe achar mui diminuto de gente, fe andava
delle deíviando. Apanhando el-Rey com efta clareza a
mentira do Lama, lhe deu huma afpera reprehençaõ , di-í

zendo, que andavaõ com mentiras enganando o povo,que
tudoeraõ traças de comer. ^mui^. :

• IsJ i^ f.^>; TT;

.;.^.obí3;.]A •F.t^^T U L^O - XXXXíL 'i u..u/

Como osrLamas ífiteniàraõ defafeiçoar ao Rey^ e^ como fias
íúii-iij:. intentos fèfrnftrarúÕ»^'^^- .../'/

I T^ E" tudo a fobreditto fe deixa bemver, que osL^^
•*-^ mas naõ podiaõ deÍ5ç:ar de íe hir defgoftando ^o'

Fff Padre,
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Padre, pois viaõ que a fua autoridade padecia detrimento,

& q a do Padre podia cõ el-Rey mais,do que elles querião.

Por tanto tratarão de diminuir diante del-Rey eíla eftima-

çaõ, aproveitandofe de todos os meyos,q o podiaõ esfriar.

O primeiro medo, que lhe fizeraõjfoijque íe expunha a pe-

rigo de perder o Reyno;porque como os Lamas eraõ mui-
tos, & poderofos, poderiaõ deixar a el-Rey , & fazer com
o povo, que o deixaíTe. Ifto lhe reprefentaraõ dous La-
íTiâs hum leu tio,outro feu irmaõ. Acrecentando, que era

defdouro dapeíToaReal, deixar fua ley , & feus antigos

Meftres pellosdittos de hum eftrangeiro , que taõ pouco
havia, que viera a feu Reyno. Zombou el-Rey da propoí-
ta, dizendo, quefe elle abraçaílè a verdadeira ley , naõ ha-
via

, porque temer aos homens
, que o mefmo Senhor o

defenderia.

2 Vendo que aflim declinava eíla, que tinhaõ por Ia-

^a miii forte, o perfuadiraõ
, que com pretexto.de tomar

maduro confelho , feretiraíTe por alguns dias, &entregaf-
feà liçaõ dos feus livros , & amm veria, felhe eftava me-
lhor a ley antiga, ou abraçar eíla de novo. AíTim o fez: por
dous mezes efteve na cafa do Lama feu írmaõ , fem hir ao
paço mais que duas vezes , & de nenhuma neíle dormio.
Entendendo o Padre atenção dos Lamas, íiado na bene-
volência del-Rey, & mais em Deos, de quem era a caufa

,

por vezes o foi alli viíi tar , & teve occafiaô de difputar fo-

bre feus livros com os Lamas, & defcobrir a pouca firme-

za das coufasnelles efcritas. Com eílas difputas o Rey fe

^penetrou mais da verdade, & alcançou
, quam pouco , ou

nenhum fundamento tinha a doutrina dos íeus livros.

;: 5: . Vendo os Lamâs,que também eíla traça fora de ne-
nhum eííeito, deraõ em outra, que foi de todas a mais for-

midavelj & com que encherão ao Rey, Rainha , & Padres
de aííbmbro; & fe Deos naõ dera fahida a tal enredo, elle a
naõ teria. Era a Rainha mui aííeiçoada a noíía fan£la ley,

el-Rey lhe tinha fmgular amor, por ella fer Senhora
,
que

todo lho merecia. DiíTeraõ pois os Lamas a el-Rey
,
que

viílo naõ ter filhos da Rãinha,& conforme a ley dos Chrií-
taõs naõ podia ter mais , que huma sò molher , convinha
deixar eíla, & tomar outra, de que pudeííè ter filhos, pois
niífo eílavp a confervaíTaõío Reynp^.^ amor dos vaííàl-

"v^"^fc^'í ui 4. Pene-

|^|yg|||
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4 Penetroufe muito el-Rey deíla rez:iõ , & comeíTou
a d;ír mortras de deílifeiçaõ a Rainha , & a fua may, Sc Ir-

mãa; & declarou a niefma Rainha, úomo determinava del-

xala, & que rezaõ o movia. Deu a Rainha conta ao Padre,

do quepaíTava. Os criados del-Rey , & Rainha tinha5

entre fi defgoíios por efta caufa. Neílemeyo tempo , fuc-

cedeo vir el-Rey a noíla caía. Fez a Deos oraíriõ,& reve-
rencia às Saneias imagens , depois mandou aílentar junta
de li ao Padre, pêra converfarem fós.

5 Naõ perdeo o Padre taõ boa occafiaõ , logo fe met-
teo no ponto, dizendo a el-Reyj que ainda que fua Alte-
za lhe naõ comunicara a caufa de fuás triftezas, nem das ^
tinha a Rainha, pois em ambos eraõ os roílos fignificado-

res das defenquietaçoens do animo,com tudo, quebem fe

entendia fer a caufa a refoluçaõ, em que eítava de deixar
n Rainha. Pediolhe naô fizeífe tal coufa , pois como os fi-

lhos eraõ mercê de Deos , aífim como deíla os naõ tinha,'

também Deos lhos naõ daria da outra: de mais,que iílo fe-

ria caufa de novas pertnrbaçoens, & inimigos em tempo,(|
andava em guerra, & dar occaíiaõ a perder o Reyno. Que
fua Alteza era moço, & naõ havia, porque tomar tal refo-

luçaõ, pois ninguém lhe teria igual amor ao da Rainha.

6 Ouviotudoel-Rey,&refpondeo:Bem vejo Padre,

que me dizeis, o que he bem, & que zelais a confervaçao
das minhas coufas. Meu írmaõ me metteo nefles penfa-

mentos^ & vejo, que lhe nace de ódio, que tem à Rainhai
com fer iílo aífim, confeíTovos, que m.e deixei entrar muito
defuas perfuafoens ; & fe vos naõ comuniquei eíle nego-
cio, foi, porque entendi, mo havieis de eílranhar: mas em-,

penhovos minha palavra, que nada farei neíle negocio,fem
primeiro* vos fazer fabedor. Daqui por diante fe foraõ as

coufas podo de melhor feiçaõ,& el-Rey veyo a deixar feus

intentos, & a cõtinuar no amor, que tinha antes á Rainha.

Succedeo logo a morte de hum Lama tio del-Rey, que
também mettia muito a maõ neftes enredos.

,23j;

Fff C A-'
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CAPITULO XXXXIII.

Moftras do amoVy com que o Rey tratava ao Padre^ & as cou-

fas de nofía San&a Fê.

I "C Oi daqui em -diante crecen do o ríífpeitOjqel-Rey
*- tinha ao Padre António de Andrade. Daqui nacia,

valeremfe delle ainda os maiores Senhores, pêra terem

bons defpachos del-Rey. Eftava prezo hum ladraõ das

terras do Siranagar, intercedeo por elle o Padre, & eÍRey-

o mandou foltar; mas elle uíando mal defte favor , fegun-

da vez por novos furtos foi prezo; & do tronco fogio com
dous companheiros, matando aoutro, pellos naõ defco-

brir. Porem foraõ prezos todos três, & juftiçados. Ouve
quem diãte del-Rey diííe: fe o Padre naõ intercedera, naõ
íe feguiriaõ tantas mortes. A ifto acodio el-Rey:O Padre

fez officio de pay, que os voíTos Lamas naõ fazem, a culpa

foi do ladraõ, que fe naõ aproveitou do bem, que fe lhe

fez.

2 Vindo hum dia o Padre de fora em companhia delr

Rey, aquém fora receber ao caminho, havendofe de aga-

zalhar à noite em huma das tendas , que eftavaõ armadas
no campo, naõ confentio el-Rey, que ficaíle em outra, fe-

naõ dentro na fua: nem quis admittir as efcuías, que o Pa-

dre dava por refpeito de outras peíToas principais, a quem
el-Rey naõ fez igual honra. Chegando el-Rey no íèguin-

te dia à Cidade, o fahio a receber o Principe feu filho, & a

Rainha velha, & outra muita gente. Neftas occafioens he
coílume aííentarfe o Rey, ficando a maisgente em pê. Af-
íentado el-Rey em huma alcatifa, & o Principe à fua maõ
efquerda , mandou ao Padre,que fe afíentaíle à fua maõ di'^''

reita. Efcufoufe, dizendo, que como a Rainha eftava era

pé, não lhe ficava a elle bem aííentarfe. A iílo acodio el-

Rey : Aííentaivos, que vos fois Padre , & pay noíTo, & el-

la naõ. Finalmente o Padre fe ouve de afíentar
, porque

nenhunias rezoens foraõ baílantes, pêra que el-Rey naõ
perfiftiíTe , no que mandava.

9 Aílim Rey, como Rainha, Principe , & outras pef-

foas mais illuftres traziaõ de continuo cruzes ao pefcoíTo

em
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em final do amor

,
que tiiihaõ a noíla faníta ley, Athe o

Irmaõ do Rey, que por fer Lama , encontrava noílà fan£la

fé, íe foi moftrando inclinado aella. Dezejou ver ao Pa-

dre veíHdo em ordem a dizer MiíTa , depois diííè ; em
como o feu Lama maior, que aífiftia em Utfang coíliima-

va oíFerecer a Deos paõ, & vinho, em pouca cantidade ; ^
depois de elle comer do paõ,repartia delle com os Lamas,

& os borrifava com o vinho; & que trazia coroa aberta i

como os Padres, porem maior.

4 Alem de outras coufas perguntou, a que fim batía-

mos nos peitos^ Refpondeo o Padre, que afíim como elles

em occafiaõ de trifteza batiaõ com pedras nos peitos, af-

lim os Chriílaõs batiaõ nos peitos em, fmal de triíleza de

ter ofíendido a Deos. Ouvindo efta repoíla outro Lama
principal, diíTe: Ah Padre, que boa rezaõ eííà, nòs ferimos

os peitos, pello fentimento de perdas temporais,& nehum
final damos de dor pellos peccados.O cazo he, que os La*

mas fabem mui pouco das coufas de íua falvaçaõ , & tudo

fe lhes vai em comer , & beber,dormir , & levar boa vida.

5 Vendo el-Rey
,
que a campainha, com que fe dava

íinal a levantar a Deos na MiíTa era pequena, mandou logo

dar outra maior, dando por rezaõ, que a queria ouvir eni

fua cafa, & de la adorar a Deos, ja que naÕ podia^em qua*

to naõ era Chriihõ, aííiftir à Miílà. A fora eftes fmais de

aífeiçaõ a noíía fan£ta fé, deu outros muitos em coufas ain-
^

da meu das, que naõ hã, porque deter em os referir,

6 O principal foi o calor, que deu à fabrica da Igreja;

Foi elle em peíloa com outra gente principal a cafa do Pa^

dre, & lhe diífe, que era tepo de comeílar a Igreja,& cafas,

onde os Padres haviaõ de morar.Logo fe foraõ todos a hu
fitio bom da Cidade. AUi mandou el-Rey cortar, & der-

rubar muitas cafas ; o Padre o quis eftorvar ,
por naÕ fer

caufa de difgofto a peífoa viva. Entaõ diííè el Rey : que

naõ tiveííe cuidado, porque a todos aquelles moradores ti-

nha mandado dar calas melhores
,
que as fuás,&que todos

eílavaõ contentes , & que fe algum o naõ eíliveífe, eífe era

ja homem do Inferno, pois naõ largava pêra Deos de boa

vontade as fuás cafas.

7 Pêra a meíma fabrica mandou tomar parte do fitio

da Rainha velha, teve com ella o Padre feu comprimento ,

dizendo, naõ fer vontade fua, mas sò querer del-Rey.Ref-
poa-
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pondeo naõ como gentia, rnascomo fe fora mui devota
Chriftãa: Padre naõ vos dè iíTo pena

,
que eu goílo muito,

& fe todas as cafas forem neceílarias pêra a Sanâa Igrejn,

de boa vontade as largarei, ainda que fique na rua, & fem-

pre eu fico de ganho por ter junto de mim taõ fanda caía.

Mandou também el-Rey arrazar duas cafas fuás pêra ter-^^

reiro;&pera fe fizer jardim
,
que deííe flores pêra a I-

greja.

8 PaíTando eíla refoluçaõ no primeiro de Abril de
1625. logo no dia feguinte lhe quis Deos pagar efta boa o-

bra com duas novas alegres. A pnmeira,que ofeu exerci*

to tinha desbaratado a dous Régulos feus inimigos, com
t|úem andava em guerra. A íegunda

,
que o Rey de Sira^

íiagar feu grande contrario era morto; & com elle hum feu

tio, que muito moleílara aos Padres
,
quando paílarão por

aquelle reyno. Tudo el-Rey teve por efpecial favor de

Deos,& tudo lhe fervia de eftimulo pêra mais adiantar á

honra do mefmo Senhor,de cuja maõ tais mercês recebia.

9 Nos onze do mefmo mez fe arvorou no fitio huma
grande Gruz de madeira forrada de damafco , tudo fe fez

'ao fom de atabales, Sc charamelas, grande concurfo, & feft

ta. Nos doze, que era entaô dia de Pafcoa, fe lançou a pri-

meira pedra: eí1:a levava el-Rey nasmaôs cõ fua cruz dou-
rada no meyo, lançoufe no lugar preparado , & debaixo

delia boa quantidade de ouro. A invocação
, que íe deu à

Igreja foi a de NoíTa Senhora da Efperança.

,L|;i0'í Naõ quis el-Rey, queosgaflos da fabrica fahifse

de oiitra fazenda , fenaõ da Real. Vinha muitas vezes a

ver a obra , dava banquetes aos officiais , & trabalhadores,

& sò os trabalhadores eraõ cento, & fmcoenta. Vendo el-

le, que haveria muitos vagares, fe as madeiras ouveíTem de
fer trazidas de fora , mandou desfazer as caías de feu pay

,

çm que havia muitas, & boas madeiras , & com ellas aco*

dio à obra.

I r Outra muita gente , vendo que niíTo davaõ goílo

a íêú Rey, concorrerão pêra eíla fabrica. A Rainha velha

mandou grande cantidade de tejolo. Os Lamas de certo

templo fora da Cidade também trouxeraõ muito, queel-
les fizeraõ por íuas maõs, & per fi mefmos acarretarão.

Muita gente da terra mandava feus filhos trabalhar na or

bra, 3c athe os principais mandavaô feus filhos tendo por

grande
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grande honra fervirem na cafa
,
que fe fazia pêra Deos.Ve-

do o Rey, que o cabeíTo de hum monte de algum modo fi*

cava aííombrando a Igreja, mandou vir mineiros, & gafta-*

dores,& o arrazou. A fabrica fe acabou em breve tempo,

como pedia taõ grande calor, qual fe lhe deu, & ficou mui

boa, & aíTeada. /

íz Naõ foi menor fignifícaçaô do affeílo d^fíe Rey,'

dar elle mefmo modo,& traça, pêra extinguir aós Lamâ^.

O primeiro , com quem entendeo, foi com feu írmaÕ, qUe

era no feureyno a cabeça, & colunna dos mais , tiroulhe

todas as rendas. O motivo que teve , foi haver recebido

cm hum dia cento,& trinta Lamas de novo. Dizia oRey,^
continuando aíTim , em poucos dias naô teria gente pêra

foidados, & feu Irmaõ fe lhe f^ria formidável. Feito ifto

com o Irmaõ, mandou pelloreynoíeuscapitáens, pêra ^
tiraíTem os hábitos a todos os Lamas , & os fizeíTem fecu*

lares, & obrigaíTem a cazar. Aos que repugnarão, mãdoti

viver em humas montanhas, donde sò tinhaõ, que comera

o que pediaõ de efmola: tiroulhes todas as izençoeiis , &
privilégios. Com iíloficaraõ muito quebrados. Tudofa-]

zia o Rey, por tirar os maiores impedimentos ,
que tinha

alU o Evangelho; íuyí> ^

íííí. .

'

I ^ Dos Pa drès naõ queria receber nada, dizendd; fer

peccado, receber dos Miniílros do Evangelho , & que era

obrigação darlhes ,
quanto tinha. Dizia ,4 primeiro que-

ria , fe bautizaíTe a Rainha com toda a fua cafa, & depois o

Principe feu filho. Ouve muitos bautifmos da outra gen-

te. Eííe Principe, coma fupponho, era filho de alguma fe-

gunda molher. -^

::;:,'-.o. ,>s.v.

< é 1

or.O'i";' íií

l;,:,,: Oi i^

C Aí I TU LO XXXXIV.

Como voltou a índia ^ is^férefèrefua morte^ <(sr prodígicfsM

iiQiiU ; '. que Deos o iíluftrou. ''^ "—- -

}V£.'íi ofúi 'joq , u jij '...'c:. í^l;\í,;-.iw^ jírjobrsi. -; ^m '^\-

i "C Stando as GOUÍa^ âeTlbet nètóíílfMè, còfffíáê*

•C» rando o Padre, que havendo operários baftantes,

feria grande a colheita
,
por confelho do mefmo Rey, vol-

tou à índia o Padre António de Andrade ,
pêra com fu5

prezença dar calor a efte negocio, & voltai com novos o-

. peran-
. ^i.ííA i
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perarios, ou mandar eftesje por alguma caufa elle mÕ pu-»

deíTe voltar a Tibet. Naõ foi necelfario fer elle o agente
diante do Padre Provincial, porque neílc tempo foi nome^'
ado Provincial da província de Goa. Por tanto elle meí-^

mo mandou fogeitos» quelevaíTem adiante, o que elle por
feu meyo tinha começado.

^^j

z Tomando o cargo de Provincial ^ o fizeraô deputa*
do do San£to OíEcio. Encomendoufelhe, fazer certa dili^

gencia tocante a eíle SanSo Tribunal; nella fe ouve com a
inteireza,que,de fua virtude feefperava,tentaraõno os cri-^

minofos com peitas,& com outros modos, pêra que fe ou^
veíTe com menos rigor ; mas nada lhes aproveitou. Ficar-

raõlhe com grande ódio, & o confervaraõ porannos, eh
preitando occafiaõ de fe vingarem a feu falvo. •

5 Acabou de fer Provincial, depois foiReytordo
Collegio, fegunda vez tornou a fer Reytor do mefmo Col-
legio; quando menos fe cuidava,lhe tirarão a vida em odi-
o da virtude, o quefuccedeo defta maneira. Tinhaõ os
inimigos de Deos, & da verdade morto com veneno ao
Saneio Inquifidor António de Vafconcellos,que antes de
morrer foi admittido na Companhia. Inquiriofe contra
os Autores de taô exorbitante maldade,fendo o Padre An-^
tonio de Andrade o principal,a quem eíla diligencia fe co-

4 Entre outros, que íbraõ comprehendidos, foi hum
Joaõ Rodrigues natural de Lisboa , & alguns feus paren-
tes. No a£lo, que le havia defazer contra os inimigos de
Deos, havia de fer o pregador o Padre António de An-
drade. Naõ fei, porque occafiaõ entre os criados do Col-
legio aíRília hum filho do ditto Joaõ Rodrigues. A eíle fe
encomendou o cuidado de dar veneno ao Padre.

5 Ouve fofpeitaSjde que fetraçava iílo, ainda,que fe-
naõ fabia

, porque modo. Por efta caufa o Padre Chriíto-
Vão de Atouguia Miniílro do Collegio, todos os dias, de-.
pois que o Padre Reytor eftava na mefa, lhe lançava agoa
no jarro, fiando eíle cuidado sò de fi

,
por não haver nelle

defcuido, O dçmais comer, comio era pêra todos o mefmo,
& fahia da cozinha fem hir determinado, nem fe fizia ef-
pecialmente pêra o Padre Reytor , naõ era coufa fogeita a
perigo; falvo ouveíTe algum tal animo, que quizeíTe matarr
atodos os Religiofos.

. ,-.; ,., , ,
1

i> Lr
6 Ainda

'\
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6 Ainda que o cuidado do Padre Miniftro fòi grade,'

foi maior o do execrando homicida ; defcuidandofe o

Padre Miniílro de lançar agoanova úo Padre Reytor, o

moço a tinha envenenado. Logo que a bebeo, fentio nas

entranhas o veneno, que os ha na índia aaivilFimos» Com
IS dores agudas fe levantou da meza, bebeo algum azeite*

pêra vomitaro veneno,& applicou outros remédios, mas

todos foraó de nenhum eíFeito. Três dias antes de fazer

ofermaõno Adoda fé, efpirouemGoaaos 19 de Março

de 1654. ri (j ^

7 Antes de morrer lhe apafeceo a Senhora, & d re-

creou com fuás fuaviíTimas palavras. Succedeo de-

pois de enterrarem o cadáver huma couíà eftranhâ; puze-

raõno em fepultura à parte, & fobreellahuma grande pe-

dra, neíla fe imprimio a figura do Padre; cuidoufe fer exj;

halaçaõ do veneno, mas esfregando a campa, acharão

eílar a figura penetrada com a pedrajo que todos entende-

rão fer maravilha.
.

8 Aefta fe feguiraõ outras: féis mezesavia, padecia

cezoens o Padre Alberto Mefcinqui, que nO Japaõ mor^

reo por Chrifto, invocou com fé o patrocinio do Padre

António de Andrade, & ficou faõ, Naô podia huma mo-

Iher lançar a criança, que tinha atraveílàda, invocou ao

Padre Andrade, & logo pario com felis fucceflb. Tinha

certo homem hum inchaífo no joelho, fez oraçaõ na fepul-

tura defte fervo de Deos, & logo ficou fem o inchaífo.

. 9 Ávida defte dittozo Padre recolhi aífim do que deH

le diz o Padre Eufebio nos feus varoensilluftres, como do

Padre Mattias Taner nos Martyres da Companhia,& tam^

bem das relaçoens, que imprimio das coufas de Tibet o

Padre Manoel da Veiga da noíTa Companhia. Cada hum

deíles três Autores trás coufas diverfas defte Padre,as qua^

is aqui ficaõ reduzidas a hum corpo. Delle também fa^

m€nçaõo Padre Nadafi nofeu Annusdierum, onde diz>

que duas vezes lhe aparecera a Senhora,huma junto à mor-

te, como fica dittojoutra em certa occafiaõ, que padecia

dores cruéis, & que a Senhora lhe difíera: Jâ filho mõ íc^

rh mais dor. Equelogoceftbu,aqueo penetrava.

I o A mifíàõ de Tibet, que fe extinguio por falta da

comunicação, & caminhos totalmente impedidos, de pre-

zente fe trabalha em a reftaurar, abrira5fe pêra ella Gami*

Ggg nhos
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nhos, 4 fe tê feguros,&: de rodeos menos difficultofos com
as cáfilas de mercadores, que do Reyno do graõ Mogoi
paíTaõ ao de Tibet, & íeefpera feja mui gloriofa, chegan
doa ter eíFeito os diligenfias, que niíTo tem a noáiProvin-
da de Goa; da qual muitos fogeitos tem acabado nefta de-
manda, fem fe iaber, que fim tiveraõ.

CAPITULO XXXXV.

VidadoVadreJoaõVelafcol

^: A/T Uito trabalhou o Padre JoaôVelaíbo nas miííò^

, n 7 es de£thiopia;deííe muito direi o pouco, que
delle acho efcrito. Foi natural de Santander no Arcebif-
pado de Burgos em Caílelk Seus pays fe chamarão Dom
bancho de Velaíco, & dona Maria Guterres: entrou na
•Companhia em o Noviciado de Campolide aos 25 de
Abril de 1598, tendo dezanove annos de idade. Bemfei
queoPadreBalthezarTellesdiz, que entrara em Coim'
te, mas os catálogos íó o trazem em Lisboa. Por ventura
íofíe aceito na Companhia em Coimbra, & que dalli vieííe
entrar em Lisboa.

z Sempre foi homem de conhecida virtude. Porfua
grande devação, & piedade tendo fó treze annos de Com-
panhiao pertenderaõ fazer Meílre dosNoviçosem Coim-
bra, de que clle por fua humildade fe efcufou. Perten-
deo as miíloens do Oriente, pêra ellas navegou emoanno

/r'^ xt^t"^^?"?'"^^"^'^ ^^ '^^"^e^ & ^™ Religiofos
nollos Na índia foi companheiro do Padre Vizitador An-
dí-ePalmeyro.^ Trabalhou muito na cidade de Malaca.
Dalli paíToii a Macaçarj de caminho chegando a huma pe-
quena ilha toda de gentios chamada Sabó, os tratou com
tanta atabjhdade, que a todos converteo.

5 Depois voltou a Goa, pêra negociar algumas cou^
las em bem da quella miíTaÕ, porem naõ lhe foi poífivel
voltar a ella. Dezejou paíTar aEthiopia. Viera ordem ao

;.r í^ •^^'.''^.'^^'^'^^'^^^^y^o^enoff^ Padre Ge^
r.i Mucio Vitellefqui, que procuraíe meter Padres nar
i.thiopia, pois os pedia o Imperador Seltaõ Se^ued. De-
terminou envialos por diverfas partes, por ver fepodiaô
^

' dei-
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9

defcobrir alguma entrada na Ethiopia divería dos porros

marítimos, que eftavaõ prcfidiados peilos Turcos.

-4^. Imaginavaíe, que por Melinde poderia aver cami-

"nhò^ por quanto a Ethiopia he como certao daquella co-

íla: porem entre Ethiopia, & a coíla de Melinde há tanta

diftancia povoada denaçoenstaõ barbaras, & intragáve-

is, que o poder paflar porellas com vida, he coufa fallan-

do humanamente impoíTivel. Eíle caminho coube ao Pa-

dre Jeronymo Lobo,& joaõ Velafco. Chegarão a Melin-

de, correrão os portos da coíla, fem acharem alguém, que
deííe noticia de tal caminho, ou que os pudeíTe guiar. Por

tanto tendo padecido muito, voltarão â índia, pêra faze-

rem viagem pello caminho ordinário de Maçuâ.

5 Succedendo por efte tempo a jornada do Patriarca

Aííbnfo Mendez, em fua Companhia foi também o Padre

Joaõ Velafco. Entrarão na Ethiopia pello porto de Bay-

lur, que era de hum Rey amigo do Imperador. Trinta di-

as, que andarão por terra depois de fahir danavegaçaõ,an-

dou fempre o Padre Velafco a pé fendo as terras mui afpe-

ras. Eraõ as cavalgaduras poucas, por iíTo os companhei-

ros fe revezavaõ, fó o Padre Velafco naõ admittio efte al-

livio, pofto, que era fraco de forças corporais, mas tuda
íopriaó as do efpirito.

6 Da afpereza do caminho de Baylur athe dancali diz

aífuTi o Patriarca em huma carta: Affim nosfomos revezan-

do^ ^ apéa maior parte do caminho^ que quando naõ era

por areasfoltáspera porferras de minas deferro y cujaspedras

faÕcomo efcoria-, quefe tira dasfornalhas^ com pontas taõ a^

gudas, que em hum diagaftavao hunsfapatoSj que como naõ

eraõ tantos, foi nece^ario aos mais dos companheiros^ lançai

tnaõ das alparcas^ que hiaõpera os moços, das quais como na$

tinhaõ ufo^ hiaÔ com ospêsferidoSy o* todosenfangoentados^

feguindo opaffo dos cameílos os onze dias, que durou o cami^

nho, ^

7 J^efte ouve alguns, quepêra ferem participantes da

hemaventurança, que haias da aospês dos miniftros do Eva--

gelho^ nem por breve efpaço quizeraÕcavalgar, comendopou-

co mais^ que algum arroz, que levávamos, por naõ acharmos

povoação, em que nos pudeffemos prover de conduto^ fendo as

calmas taõ excejjivas, que nos derreterão a cera,& lacre, que

levávamos dentro dos e/critorios-j naõ achando ontrafomhra^^-

Ggg z de
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de e/pinheiros, que jnmsfevvlaõ demagoar^ que de refrefiar^

dormindoJobre a terra dttra-, tT bebendo agoa falobra^ <sr de

mUifoim cheiroj aí^ ejjaíis vezes mui pouca. h.xhç, aqui aquel-

íe paragrafo da caíra do Patriarca,.

8 Logo vai continuando osmaisfucceíTcsdocami?

nho. Bem íe ve deíle pouco o muito, que padeceria o P^?

dre Velafco, pois era hum dos que faziaõ o caminho a péi

Na Ethiopia trabalhou com grande efpirito. Depois mu-
dandòfe aprafperidade^com que alli algum tempo íloreceo

noíía faneca fé, foi deilerrado o Patriarca, & com eile os

Outros MiíTionarios, dos quais era hum o Padre Velafoo.

Foi entregue com o Patriarca, & outros Padres aos Tur-

cos de Maçuâ, & eílevea ponto defer íacrificado a Mafo-

ína. Livre defte perigo partio diante com alguns Padres

pêra a índia. Padeceorigorofasiníirmidades,emque mo-

ílrou grande cabedal de paciência. Na ultima doença c5-

fervou fempre feu juiizò athe o ultimo alento da vida, que

acaboúfanÔamente. Naõ achei, dia, mes, & anno de feu

fallecimento. Delle trata O Padre Balthezar Telles na fua

Híftoria de Ethiopia.

FIM.

b
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LIVRO TERCEIRO

IMAGEMDAVIRTUDE
EM O NOVICIADO DA COMÍA-

nhia de JESU Em Lisboa.

EM aUE SE CONTEM AS VIDAS DE
alguns fervos de Deos, que com fuás virtudes fan-

âificaraõ a caza do Monte Olivete.

C A P I T U L O I.

I

Vida do Venerável Padre ]oaõ Nunes ConfeíTor da Rai- EmLh^

nha de Portugal Dona Luiza Maria de Gufmaõ. d^Ws
de lóió.

Daffe humã-fumaria noticia dos empregos^ emqMga^
ftoufuavida,

U VE na caza do Monte Olivete,
excellentes Meílres de efpirito, cujas

vidas efcrevo em outro lugar, & ne-

lie me pareceo ajuntara vida de hum,
que foi em tudo admirável, eíle he o
Padre Joaõ Nunes; naceo cm xMeaus

lugar pequeno em p termo da villa de
Montemor p Velho no Bifpada de Cpimbra: feu pay fe

chamou António Fernandes Simbôga,&;fua may Maria
.Fernandes,eraõ da gente mais principal daquella terra: te-

do idade competente, o mandarão eíludar a Coimbra,
ainda, que o pay fe inclinava» a qwe Joaõ foíTe por outro

ca- "

m
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caminho, & o queria occupar em as melhoras, & agricul-

taras de íiias fazendas, com tudo venceo apropenfaõ da
may, que era,fe applicaíTe às letras, à eílas fe entregou cõ
tanto cuidado, & diligencia, que fendo eíludante da quin-
ta claííe do noíio pario de Coimbra, foi admitrido na C5Í

-panhiaj & entrou no íando Noviciado daquelle collegiê

aos 2 7 de Junho de 1 609 fendo Meílre o Padre Gonçald
Simões.

2 •' Em todas as virtudes foi o Irmão Joaõ Nunes No-
viço de fingular exemplo; os outros o veneravaõ como
tal; particularmente excedia no fallar de Deos, em que era

muito fervorofo; viafe mais eíle fogo do amor divino nas
yefporas de Comunhão, em que todos appereciaõ fer feus

companheiros em o repoufo, pêra cô fuás palavras fe pre-
pararem melhor pêra a fagrada Comunhão.

5 Mandárano peregrinar conforme o ufo da Compa-
nhia, & fuccedeo chegar a hum lugar naõ muito lõge de
Meansfua pátria; fabendo o pay, que feu filho eftava taô
perto, fe foi àquelíe lugar, & o achou fazendo doutrina,

aqual ouvio naõ fera lagrimas de muito gofl:o, por ver o
grande,com quetodosoouviaõ: acabada a doutrina lhe
fallou pedindo-lhe cõ todos os encarecimentos, que pois
naõ tinha outro filho, a quem deixar os feus bens,Te lahif-

feda Cõpanhia. Nenhum cazo fez o Noviço de taõ inf-

perada exhortaçaõ; & com poucas, mas eflicazes palavras

o defenganou, dizendo-jhe: como eu hei de deyxar a Cõ-
panhia de JESU por coufa alguma do mundo, quando to-
do elle, & muito mais fe deve meter debayxo dos pés pel-

k Companhia de JESU; neftes pontos naõ há, que me fal-

lar, nem dizer palavra. Com eíla fecuraodefpedio.

4 Em huma das conferencias, que fe coílumaõ fazer,

perguntou o Padre Meílreao Irmaõ Joaô Nunes, que faria

elienocazo, que inimigos da fé entraífem pello novicia-
do, & martyrizando a todos o deyxaífem fó?Eu Padre
Meftre neíle cazo ( refpondeo o írmaó) me puzera ao pé
da campa, & tangeria a todas as obediências, acodindo a

todâs ellas cÕ a pontualidade, que agora o fazemos. Agra-
dou muito ao Meílre eíla repoíla, ígniíicadora do gran-
de amor, que o Irmaõ Joaõ Nunes tinha àfanda obedi-
ência. .;;....

5 Acabou o feu Noviciado, & feitos os votos; íe ap-

plicou
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plicoufe com todo o cuidado, & fe informou muito bem
em os latins. Depois deeftudar philofophia,enfniou Gra^
maricaemaUniveiTidadede Évora com grande proveito

dcíeus difcipulosjaos quais inílruianaõ menos em as cou-

ías tocantes ao bem efpiritual, que ao eíludo, fazendooS

confeílar muitas vezes ainda alem daquellas, que por obri^

gaçaõ da claíTe o devem fazer os eíludantesj nOqueel!e$

vinhaõ facilmente naõ obrigados de caíligo, mas por aíFe-^

£lo, que a eíle Sacramento lhes infundiaõ as exhortaço-^

ens de taô religiofo Meflre.

6 Depois eftudou a fua Theologiaj aviafe taÕ mode-
ílamente em todas as fuás acçoens^ que entre feuscondiA

cipulos era conhecido pello nome de Theologo fan6í:o:âl-

guns vendo o filencio, que guardava na aula, lhe chama^
raó boy mudo, como antigamente a Sandlo Thomas.

7 No anno de i62 4eíl:ando o Padre Joaõ Nunes
tendo o terceiro anno de Noviciado em Lisboa; Dom
JManoel de Menezes cabo da efquadra de nãos, que partia

de Lisboa pêra fe ajuntar com a de mais armada, que ma^
dava el-Rey Philippe pêra reftaurar a Bahia tomada pelloS

Olandezes; pediô ao Padre Provincial, lhe deíTe algum
Padre pêra confeílor. Avifoufe pêra eíla jornada ao Pa-^

dre Joaõ Nunes, o qual fem outra preparação mais, que ó
feu breviário, & o feu Crucifixo ao pefcoílb fe embarcou
pêra o Brafil. Foraõ grandes os exemplos de todas as vir-*

tudes, que deu em toda a navegação; na qual foi hum co-

mum refugio de todos os miferaveis.

8 Admiravàõ todos a uniformidade de feu femblante,^

& pa^, que moftrava em todas ascoufas, fem verem nelle

turbação alguma, por mais occafioens, que pêra iíTo fe of-

fereceíTemrafuaaífiftenciaerao lugar, aonde avia necef-

fidade de fua peífoa: atalhava iogos, & defávenças: aos

doentes alíiília cõ fmgular cuidado, confolandoos jâ cõ
palavras, ja com mimos de alguns regalos, de que lhe fazi*

aõ efmola os Senhores da nao: foi eílâ íua caridade, & mo^
do religiofo em todas fuás acçoens taô venerado de todos^

que lhe naõ fabiaõ outro nome, fenaó o do Padre Sando.
Vendo muitos dos principais, que hiaõ em a nao, a necef-

fidade, que padecia, de ordinário por vontade fua; lhe

perguntavaÕ,fe queria, ou neceííitava de alguma coufa, a

quefempre refpondia cora alegria: Que tudo lhe íbbejava..9 Che-
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9 Chegando a armada à Bahia, continuou o Padre em
terra com os doentes, que naõ foraõ poucos, as mefmas
obras de caridade, que exercitara no mar. Quando fe deu
o aíTalto aos Olandezes, que eílavaõ de poíle da cidade,

afliftioo Padrejoaõ Nunes animando os foldados, confef-

fando os feridos fempre com o feu Crucifixo ao pefcoíTo;

por iíTo lhe chamavaõ também comumente o Padre do
Crucifixo. Ganhada a cidade, quando a noíTa armada ou*
ve de voltar pêra o reyno, todos os capitaens, à profía,

queriaõ, & procuravaõ, vieííe o Padre em a fuanao. De-
pois de ter exercitado na vinda as mefinas obras de cari-

dade, que na ida pêra o Brafil: defembarcou o PadreJoaõ
Nunes em o porto deCadiz, aonde foi aportar anaoo-
brigada de hum temporal. No mefmo tempo eílava fe-

bre Cadiz huma armada Ingleza, pello meyo da qual rom-
peo a nao, em que hia o Padre Joaõ Nunes, fem receber
dano algum das muitas balas, que fobre ella choviaõ: o
que todos aííim os da cidade, como os que hiaõ em a nao
tiveraõporfavor muito efpecial do Ceo. .

10 Chegando o Padre loaõ Nunes ao reyno, o man^
dou a fandla obediência ler cazos em Bargançaj & depois
lhe ordenou, vieíTe fazer a mefma occupaçaõ à cidade do
Porto: dando fempre os mefmos exemplos de virtude. A-
codia muitas vezes a confolar os enfermos do hofpital, &
os prezos da cadea. Rogou ao Irmaõ porteiro do Colle^
gio, que quando ouveííe confiíToens denoyte,na5 defper-
taíTe a outro algum religiofo, & fó ochamaíTe a elle: fazia

eíle faniSlo miniílerio c5 tanta fatisfaçaõ, & proveito dos
penitentes, que todo o que huma ves fe cõfelfava cõ elle,

o efcolhia por feu confeflor. Era bufcado de todas as pef-

foas de maior fuppoziçaõ, pêra lhe comunicarem fuás cõ-
fciencias No confeílionario era incanfavel. Coftumava
elle dizer, que todo o Religiofo da Cõpanhia fe avia de
prezar de pôr em praxe três apothegmas do San£lo Martyr
Gonçalo da Sylveira, que vem a fer: Confeff}ir athe naõ a-
'ver penitente: ?regar athe enrouqtiecer : Mortificar athe
morrer,

1 1 Do Collegio do Porto veyo pêra o de Coimbra a
fazer a occupaçaõ de Meftre dos Noviços:eícuíouífe quã-
to pode, defte magiílerio, mas naÕ teve defpacho fita hu-
mildade. Quandofelhe deuocuidado deíla occupaçaõ,

cila-
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eftavaõ juntos todos os Noviços, & o fez o venerável Pa-

dre Diogo Mõteyro, aquém luccediao Padre JoaÕ Nunes,

cõ eílas palavras: Filhos aqui vos entrego por vojfo Mejire a

hum Padre de quem nunca alguémfe queyxou^ ^ que nunca

foube queyxarje de alguém, Cõ eílas poucas, mas pondero-»

zaspalavrasíignificou oaltoconceyto,que tinha da vir-

tude do Padre íoaõ Nunes.
* 12 Fez aquellâ occupaçaõ cõ grande proveito da

Companhia, & edificação de todo o Gollegio; Alem de

muita virtude tinha o Padre loaÕ Nunes grande prudên-

cia, & modo nas fuás palavras pêra moderar os ânimos.

Em huma occafiaõ encomendou a hum Noviço eftudante

o cuidado, das alampadas, & mais coufas annexas à quella

obrigação; naó eftava o Noviço ainda penetrado da vir*

tude; tomou o avifo em ponto de hora, cuidando fe lhe

fazia por defprezo: foife ao Meílre dizendo, que pois o
tratavaô daquella forte, lhe mandaííe dar o fea veílido^

que naõ queria eftar na Companhia. Vendo o Padre loaõ

Nunes o efpirito de foberba, que dominava em o Noviço;

lhe trouxe à memoria a humildade de Chriílo, & ultima-^

mente lhe diíTe, que fe tinha pena de fazer aquelle oíficio^

que elle o faria, pois o exercitara jâ muitas vezes na Com-
panhia;falloulhe c5 tal modo, que o Noviço fe confundio;

& depofta a fua teima,fe oíFereceo com todas as veras pe?

ra perpetuamente ter aquella obrigação.

. 15 De Coimbra foi mandado vir a Lisboa, cuidando,'

que ochamavaõ, porque fe teria pofto deipacho a huma
petição, que avia annosreprezentara aos Superiores, em
que pedia' a miífaõ da índia, logo deu os feus papeis de ef-

mola a hum facerdote fecular de conhecida virtude; & to>

mando por companheiro a hum Noviço fem mais viatico,'

que o da providencia divina, cõ o breviário debayxo do
braço, & cõo feubordaõ, caminhou á pé em miífaõ de

Coimbra athe Lisboa. Aonde, bem contra o que imagi-

nava, lhe deraõ a patente de Prepofitoda caza profeíTa de

Villaviçofa, eícufouíe com tanta refoluçaõ, que os Superi-

ores lhe mandarão em virtude da fanfta obediência, que^a

aceitaíTe; entaõ vendo, que naõ podia refiílir, comprio

cõ aquella obediência muita penofa a fuâ grande humil-

dade.

14 Chegado a Villaviçofa foi logo dar obediência aos

Hhh Se-
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Sereniífimos Duques de Bragança, qucentaõ eraõ Dom
joaõ, que depois foi Rey de Portugal, & Libertador da
pátria, & Dona Luiza Maria de Guímaõ, da qual depois
lendo Rainha, foi ConfeíTor: ficarão aquelies fenhores ^rã-
demente pagos dos bons termos, & modeília do Padre,na
nqual fe deixava ver o cabedal de virtude, que ao depois
moílrou em todo o tempo, que aífiílio em Viilaviçofa.

sí^ 15 Os primeiros que experimentarão fua caridade
foraó os prezos da cadea, a quem levou huma efníola com
os mais Religiozos de caza, hindo "diante o Padre Joaõ
Nunescingidocom hum avental; chegando à cadea, elle

per íi começou a repartir aos prezos a efmola, & depois
lhes fez huma ferverofa pratica com grande admiração, &
edificação daquelle povo, noqual athe aquelle tempo fe-

naõ tinha ufado eílemodo de levar, & repartir elbola aos
prezos. Depois fe entregou todo a enfmar a fandla dou-
trina ao povo em as praças, & lugares públicos: fazia elb
fando exercicio com taõ gerai applaufo, & utilidade, que
naõ fó concorria a ella a gente do povo,mas também a no^
breza daquella Corte, fentindo grandes eíFeitos, & moço-
ens divinas. Occafiaõ ouve, em queeflando o Padre fa-

zendo doutrina, rompeo pello meyo dos meninos hum
Sacerdote authorizado, & levado de impulfo Superior to-
mou ao Padre em íeus braços, & o levou nelles por algum
efpaço, dizendo a grandes vozes entre muitas lagrimas, q
derramava: Eílefim, que he verdadeiro filho da Compa-
nhia,pois falia com talefpirito, que parece quer levar a to-
dos ao Ceo veítidos, & calçados»

16 Foi muito grande a rama,& nome de virtude, que
com fuás obras fandas grangeou em Villaviçoía, nas con-
verfalToens de toda a forte de gente huma das coufas mais
ordinárias, de que fe fallava, eraõ as acçoens de virtude,
que viaô no Padre loaõ Nunes. Tudo fabiaõ os Sere-
niíTimos Duques, & o dezejavaõ tratar mais familiarmen-
te: ouve alguém, que fignificou, efte dezejo de fuás Ex-
cellencias ao Padre loaó Nunes, infinuandolhe, que fe

introduzifíe pouco apouco. Refpondeo: Eftimara eu, que
qualquer minimoefcravo de taõ foberana caza, me dera o
menor avifo pêra o hir confeíTar, ou ajudar em qualquer
affliçaõ; que quanto pêra o trato de taõ foberanas peífoas
requerefe fogeito menos groíTeiro, & que feja mais pala-

> Ai*a« ^ ciano,
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cíano, doqae eu fon. Por tanto fe retirava, quanto lhe

era poííivel: era eíle feu retiro taõ advertido, que vindo o

Padre António Mafcarenhas Provincial viíitar a cafa de

Villaviçofa, comofoirebeijaramaõa fuás excellencias, a

primeira couíli, que lhe diíTeraó, foi com huma certa be-

nevolência queyxarfe do Padre Prepofito, dizendo era

muito retirado, & que fe furtava muito a feus olhos: Ref-

pondeo o Padre Provincial que via a razaõ da queyxa, &
que faria, com que a cabal fatisfaçaÕ foífe a emenda.

1 7 Vindo pêra cafa declarou ao Padre Joaõ Nunes a

queyxa dos Sereniííimos Duques; a que elle refpondeo:

Padre Provincial, eu profeífo todo o rendimento,& fumi-

caõ a fuás excellencias, ainda nos minimos acenos; mas eu

naó fei, que athe agora morreffe em palácio efcravo, ca
tiveíTe perigo de doença, a que fabendoo naõ aíTiftiííe; &
quanto a faltas em matéria de cortejo, pareceme naõ avec

queyxa jufta,porque eu me acho com mais geito pêra hof-

pifais, que pêra Cortes. Edificoufe oPadre Provincial da

repoíla, & com eíl;e maior retiro creceomaisa opinião,^

os Sereniííimos Duques tinhaõ do Padre joaô Nunes. Por

tanto fendo jâ acclamados por Reys de Portugal; pergun-

tou a Rainha ao Padre Provincial pello Padre Joaô Nunes,

refpondendolhe, que acabado de fer Prepofito fora pêra

o Collegio de Santarém, fígniíicou a vontade,que tinha de

o ter mais perto, fazendo grandes elogios de fua virtude:

mandou logo o Padre Provincial ao Padre loaõ Nunes, ^
vieíTepera Lisboa, poiseíleeraogoílo da Senhora Rai-

nha: íoi cíle avifo de grande molellia pêra o Padre pello

muito, que dezejava viver retirado, & fora dos olhos dos

grandes Principes; mas como a obediência ainda fem pre-

ceito, he daquellas, que naõ coílumaõ ter recurfo, ouve
de obedecer, & vir pêra Lisboa.

1 8 Neíle tempo foi o Padre Bernardino de Sampayo
por ordem dos Superiores vifitar os Collegios, que a Cõ-
panhia tem na Provincia de Entre Douro, & Minho, Sc

porque era Reytor do Noviciado de Lisboa, ficou por

Vice-Reytor o Padre Joaô Nunes: dahi a poucos tempos

lhe leraõ patente de Reytor da mefma cafa, dizendo o Pa-

dre loaô Nunes, que aceitava aquella honra da Compa-
nhia naô porque foííe digno delia,mas porque fe queria re-

formar no efpiri to.

Hhh 3 - 19 Ti-
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19 Tinha o Padre loaõ Nunes huma gravidade mui-
to urbana, com que attrahia os aíFe£los, Sc fuavemente
obrigava os Noviços, a que lhe puzeíTem nas maõs o co-
ração. Huma ves íe chegou a elle hum feu Noviço vexa-
do de huma moleíliífima tentação, & manifeftandolha,pe-
ra receber delle o remédio, o Padre jMeftre fe pós de joe-
lhos, & abrindo a roupeta, & delabotoando o gibaõ, pe-
gou da maõ do Noviço, & a meteo em o feu fêo esfregan-
doa com hum gibaõ de cilicio, que tinha íobre feu corpo,
iSclhediíTe: Filho ainda os de mais idade, & de mais an-
nos, pêra fe aver com prevenção, aíTim devem andar ar-
mados; efte he o peitOjCom que fe faz rofto a efte inimigo,
naõ vos defconfoleis, com fe vos oííerecerem as reprezen-
taçoensmais disformes, porque aííim como naõ ha culpa
na reprezentaçaõ, ha grande viftoria na refiftencia.Divul-
goufe efte fucceíTo entre os Noviços, & fe acrecentou
muito o grande, & geral conceyto, que avia de fua virtu-
de, &a confiança, em lhe defcobrirem feus coraçoens,co-
tno a pay amorofo.

20 Tinha nefte tempo o Padre loaõ Nunes duas la-
minas obradas com todo o primor aífim na pintura, como
no de mais ornato, huma de Chrifto, outra da Senhora;
ambas andavaõ juntas, & pendentes de huma cadea de
prata; eíle era hum geral antídoto dastriftezas, & deícon-
folaçoens dos Noviços,por tanto andava de maõ em maõ
conforme a neceíTidade o pedia; & as entregava, aos q
via triftes, athe fe desfazerem aquellas nuvens, que fenti-
aõ em feu coração; era coufa conftante entre os Noviços,
que a nenhum leapplicava o remédio, que fenaõ experi-
mentaíTe alliviado.

; 21 Também tinha outra lamina do Ecce homo, muito
devota, que dava aos que tinhaõExerciciosefpirituais:
quando a tinha em o cubículo, nos dias de confiííaõ, a pu-
nha junto donde fe confeíTavaõ os Noviços em propor-
ção, queadvertiíTem nella, em ordem a fe compungirem
mais. Vioífe, que o ter eftas laminas naõ tinha outro fim
mais, que a confolaçaõ, & compunção dos Noviços, por-
que acabado efte fan£to magifterio nunca mais fe viraõ as
tais laminas em poder do Padre loaõ Nunes, antes con-
ítou,_que as dera afeculares, com quem tratava de coufas
efpirituais,em ordem aos mefmos eííeitos pera,que as dava
aos feus Noviços. ^2 Saõ
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22 Saõ os Noviços ordinariamente muito calados em
fuás neceíTidades, poriíFo o Padre loaõ Nunes como amo-
rofa may todos os dias de confiíTaÕ examinava muito por
meudo, felhes faltava alguma coufa de veftido exterior,

ou interior, fazendo às vezes pêra iíTo as diligenciaSjque fi-

zera a may mais amorofa. Em certa occafíaõ lhe diííe hurii

Noviço, que fentia grandes dores de eftamago j & fraque^

zas delle: entaõ o Padre lhe applicou hum como empraílo
compofto de vários ingredientes , que os Médicos lhe mã-
davaõ trazer pêra confortar a debilidade do eílamago , &
fe ficou fem elle por acodir ao feu Noviço.

2 5 Nas recreações aíTiília muita^ vezes aos Noviços^'

propondo matérias accomodadas à occaííaÕ, & tempo pê-

ra darem luas confideraçoens ; fazia eíle exercício fandlo

com tanto fervor , que os Irmaõs fe lhe lançavaõ muitas

vezes aos pés pedindo, lhes deííe licença pêra fazerem col-

loquios ao Ceo; faziaõ eítes humas vezes com os braços a^

bertos em forma de cruz, outras com alguma reprezenta-

çaõ daquellas, com que padeciaô os noííos Martyres no Ja-
pão: affervoravafe tanto neftas occafíoens oPadreJoaõ
Nunes, que muitas vezes fazia alguns abalos com o corpo,'

Sc movimento cora os pés, que parecia naõ advertir em íí;

o que tudo eraõ Ímpetos de feu abrazadoefpiríto.

24 Nas penitencias dos Irmaõs Noviços era muito
moderado, procurando emmendalos mais com a palavra-,

que com caíligo: a fua palavra mais ordinaria,com que ef-

tranhava os defeitos, era tomando na boca o Saníliílímo

nome de JESUS, humas vezes por modo de admiração
-,j

outras por modo de fentimento, accomodando a pronun-
cia daquellefan£tonome, conforme o pedia a coufa

, que
queria emmendar. Coftumava dizer

,
que a perfeição dos

Noviços da Companhia não era eííeito de medo fervíl,poí:

tanto, que naõ fe adiantava por meyo deíle medo,mas por

meyo de amor filial; porque ( dizia o Padre Joaõ Nunes)
olhos bayxos, maons compoílas, paíTos regrados, acçoens

medidas, palavras moderadas, almas recolhidas, naõ faõ

eííeitos da difciplina, mas amor de Chrifto Crucificado.

25 Quando algum padecia alguma moleftia , oufolíê

do corpo, ou da alma, dizialhe, que applicaíle a quella par-

te à chaga do lado de Chríílo, & que temperaííè a fua dor

com as deChriílo, que aífim lhe ficariaõ mais fuavesj dava

eíle
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efte confelho com tantas lagrimas de deva çaô, qúe fuavi-

favaainda as penas mais agudas: fazialhe também ofínal

da cruz fobre a parte, de que íe doiao; & aííim os manda-
va cheyos de confolaçaõ.

2 <5 Sendo o Padre Joaõ Nunes pontualiílimo nas ma*
terias da obediência; sò quando fe lhe mandava, defpedif-

fe algum Noviço,fentia em fi grande difficuldade; porque
os dezejava fumamente confervar a todos na Companhia»
5uccedeo, que o Padre Jeronymo Vogado Provincial mã-
dou ao Padre Joaõ Nunes, defpedille a hum Noviço , o
qual por fuás prendas,& bons procedimentos merecia to-
dos os bons aííeâcsiquando lhe chegou a ordem de Santa-
rém, aonde entaõ eftava o Padre Provincial, não fe pode
explicar a pena , que teve com eíla execução ; com tudo
pello ordenar aíTim a obediência chamou ao Irmaõ Sotto -

jniniftro; comunicoulhe a afílição,em que eí]:ava,& as cau-
fas que tinha pêra ella; juntamente lhe diíTe

, preparaíTe o
veftido em orde a defpedir aquelle Noviço: aqui acodio o
Irmaõ Sottominiftro: vifto voíía Reverecia eílar taõ fatif-

feito deíle Noviço, & o Padre Provincial não eílar muito
longe, pareceme,que voíTa Reverencia lhe proponha as re-

zoens, que tem pêra o confervar
,
pêra que fe faça mais

exa6lo exame das caufas, que tem pêra o defpedir. Entaõ
lhe diíTe o Padre Joaõ Nunes: Irmaõ naõ fei , o que faça,

encomendemos o negocio a Dcos efta noyte.

2 7 Viofe a efficacia da íua oraçaõ, porque bem acazo
abrindo hum livro de Moral

,
que tinha na eftante, achou

nelle huma carta dobrada com fobrefcripto pêra o Padre
Bernardino de Sampayo

,
que fora feu anteceífor no ofí-

cio, a qual naÕ continha outra coufa mais,que huma infor-

mação da limpeza defangue daquelle Noviço,que hum P.

dos mais graves da Companhia tirara
, por caufa de hum

teftimunho, que falfamente fe lhe levantara em matéria de
fangue:efta informação tinha mandado fazer o Padre Pro-
vincial anteceííor do Padre Jeronymo Vogado;porem co-
mo a peíToa, ^ impuzera o tal teftimunho , ou foubeíTe, ou
naõ foubejGTc defta informação; diííeíTe ao novo Provinci-
al, que aquelle fugeito era defedluofo no fangue ; Si a pef-
foafoírederefpeito, & em quem fenãopreíumia malícia ;

o Padre Provincial mãdou ao Padre Joaõ Nunes o dcfpe-
diíle logo:- & pello modo fobreditto foi Deos fervido àz

mani-
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manifeílar a verdade pêra bem do Irmaõ Noviço, & con-^

folaçaõ do venerável Padre Joaõ Nunes.

CAPITULO II.

He eleito Confeffor da Rainha , exemplo com quefe ouve,

1 P M quanto exercitava aoccupaçaÕ de Reytordo
-^ Noviciado,varias vezes hia a palácio chamado pel-

la Senhora Rainha pêra a confeííàr a ella , & a outras Se-
nhoras, que lhe aírimaõ;athe que morrendo o Padre Frey
Diogo de Leyria Religiofo Capucho da provincia da Pie-

dade, elegeo por feu ConfelTor ao Padre JoaÔ Nunes, cou-
fa que o humilde Padre fentio em graa maneira, & fobre
que chorou muitas lagrimas. Dandolhe hum noíTo Reli-

giofo os parabéns, alegre da honra, que fe fazia à Religi-

ão na peíloa do Padre Joaõ Nunes:efte lhe refpondeo: Ah
meu Irmaõ como o vejo alegre,& quanto me fmto trifte.

Oquam melhor me fora fer Goníeííòr dos Chinas
, que

ConfelfordeMageíladesíDo que me rende os parabéns,

trato deme efcufar eíBcazmente, & fe o naõ fízer de todo ,

fera por imaginar, que quer Deos em caftigo de meus pec^,

cados, confte mais claramente minha infuíficiencia: a úni-

ca confolaçaõ, que me pode re fultar defte caíligo,he ficar

izento de ler Superior na Companhia , coufa, a que tenho
grandiflima repugnância.

: 2 Applicou todas as boas diligencias pêra fe efcufar

daquella occupaçaõ , ja allegando a fua inhabilidade
, ja a

fua rudeza pêra tratar com peííbas reaes, ja apontando aos
Superiores outros homens de mais talentos , & letras,^ as

luasi mas a tudo fe antepôs a vontade da Rainha, de quem
era a eleição : a qual fabendo todas eftas efe ufas , & dili-

gencias do Padre Joaõ N unes , muito mais fe confirmou
,'

em quam acertadamente obrara,em tomar por feu Coi>fef-

for a homem de taõ conhecida virtude,

5 Naõ faltou quem movido da inveja, procurou def*

fazer em o Padre Joaõ Nunes, dizendo, naõ tinha odTalê-*

tos requifiros pêra taõ grande occupaçaô: fabendo ifto o
Padre, diíTe: Quanto pelloque toca a minha peíToa , deze-

jo
,
que eftcs dittos fejaõ taõ efficazes, que por elles me al-

livi-
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liviemdefta obriga çaõj mas faõ taõ grandes minhas culpas,

que naõ mereço a Deos efíe favor: eu lhe perdo-o de boa

vontade tudo, quanto tem ditto de mim , por ventura foi

fudõliirigido por boa intenção, & dezejo, de que fe acer-

taíle em matéria de tanto pezo. ?

•

^ 4 Logo acompanhado com o Padre Provincial, & Pa-

dre Prepofito de S. Roque foi a palácio , '&fe renderão as

graças à Senhora Rainha, pella que fazia à noíía Cõpanhia

cm eleger por feu Confeííbr ao Padre loaõ Nunes. Nefte

oíFicio íe ouve com aquelle retiro, & modeftia, com que fc

tinha hav ido depois que entrara na Companhiainunca enl-

trou por palácio fem fer chamado. Intentou a Senhora

Rainha ,
que por autoridade doofficio , & occupaçaõ de

GonfeíTor, fofle o Padre a palácio em Coche, refiftio cõf-

tantemente: inílando a Rainha ,
que pello menos vieíre,em

qiue indo, & vindo o Padre a pé, foíTe o Coche detrás:

taõ pouco admittio eíla ceremonia: como ainda inllaífe,

que pello menos tiveíTe duas mulas, pêra íi, & feu compa-*

nheiroj nem eftas quis admittir fua grande mortificação;

pello que vinha do Noviciado a palácio, & outras vezes a

'Alcântara ferapre a pé, por mais incomodo, que foíTe o te^

po, & que eftiveíTcm os caminhos, & por maiores que fof-

fem as diftancias.

-Hç Occaíiaõ ouve, em que eílando em palácio,quando

fe havia de recolher, choveo tanto, que as ruas da Cidade

parecião rios; porque parecia quafi impoíTivel, o poderfe

o Padre recolher a pé; com todas as inílancias fe lhe oífei?

receo hum Coche, em que foíTe pêra cafa : mas nunca íè

pode acabar com elle, que tal coufa fizeííe; antes, do modo
que pode, & com grandiííimo trabalho molhado todo, õc

todo enlodado fe veyo pêra o Noviciado. Tinha a Senho-

ra Rainha grande compayxaó deíles incómodos do feu

Padre ConfeíTor , & procurava por todas as vias acabar

com elle , mudaíTe eíle feupropofito.

d Perfuadiofe tinha bella occafiaõ, & motivo muito

efficaz, fe diíTeíTe ao Padre loaõ Nunes,o defâr que tinhaô

as fuasalcatifas com vir a palácio a pé, porque todas fica*

vaõ cheas de lodo das ruas ; aífim lho fignifícou, dizendo-

lhe , vieíTe dalli por diante a cavallo, pêra evitar eftes, &
outros inconvenientes: cuidava ja, que com efte artificio

tinha conquiftadojou dado huçii grande aballo à humilda-

de
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de do Padre: mas elle com toda a modeftia refpondeo; que

dalli por diante teria cuidado muito efpecial de naô dar

eftes incómodos ás alcatifas de fua Mageftade : por tanto

vindo pêra cafa tomou huns fapatos mais limpos, & metê-

do-os na algibeira os levou
,
quando foi apalacioj entre-

gou-os a hum repofteiro , pêra que lhos guardaííè em hú
lugar eípecial. Quando hia a palácio entrando naquelle

lugar, defcalçava os fapatos, com que viera , & tomava a-

quelles limpos; aíTim entrava a fallar com fua Mageftade:

depois retirandofe tornava a tomar os outros , & fe vinha

pêra caza. Com efta traça atalhou íua ingenhofa humildai

de, & cortou porhuma vez todas as inítancias, que nefta"

matéria fe lhe podiaõ fazer.

7 Zelarão alguns Palacianos à Senhora Rainha, que

era obrigação dos ConfeíTores das peíToas Reaes aíFiítirê

no confelho de Eftado. Como ella diíTeíTe ifto ao Padre

Joaõ Nunes; efte fe pôs de joelhos diate de fua Mageftade,

todos os encarecimentos pofliveis lhe pedio, quecom
o eximifte de taõ molefta obrigação : & vendo ella a pena^

que niíío tinha o Padre, naõ quis ateimar nefte negocio!

porque ja fabia, que neftas, & femelhantes matérias fecof--

tumava o Padre loaõ Nunes fazer inganhavel.

8 Quando feus parentes o viraõ em palácio , & com
taõ fingular valimento, cobrarão grande confiança de fe

adiantarem , fendo bem ouvidos , & melhor defpachados.

Hum feu Irmaõ, que tinha miUtado, & recebido muitas

feridas na guerra, na qual entre outras feridas em ferviço

del-Rey tinha perdido hum dedo; remetteo ao Padre loaã

Nunes eftes feus ferviços, pedindo lhe ageceafíè os defpa»

chos competentes ao leu merecimento : a efta pertença»

refpondeo ,
que elle no paço naõ era folicitador de nego*

cios, mas sò Confefíor da Rainha. Por tanto ficarão fem

premio algum todos aquelles merecimentos. Nefta maté-

ria de pedir aos Sereniílimos Reys alguma coufa, foi gran-

demente retirado;& quandofe oíFereceo alguma occafiaã,

c|ue por ferviço de Deos, lhe pedio alguns defpachoSyO fli-

zia por meyo de outro Religiofo grave da Companhia be

vifto das pefíbas Reais ; dizendo , que naõ eftava mais na

fua maõ, & que o pedir elle, era exceder as rayas, a que fe

eftende o officio de Confeííor.

9 Cora efta fanílaizençaõadquirio grandes eftimaço-

lii ens.
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ens na opinião de todos,os que tinhaõ noticia da Corte, ú\

qual fe lhe naõ dava outro nome, que o de Confeílbr fan-

âo. No veftido intentou imitar ao mui San£lo , & vene^
rave! Padre Simaõ Rodrigues ConfeíTor del-Rey D. loac
o terceiro; o qual hia a palácio com roupeta parda; & def
te modo foi algumas vezes o Padre loaõ Nunes : poren:
mandaraõlhe os Superiores, queno veílidofe accomodaf-
fe ao tempo, & a o ufo dos demais. Varias vezes quis a Se-
nhora Rainha melhorarlhe o veftido; outras adiantar a fe*

us parentes; quanto ao veftido refpondia
, que a Religião

lhe dava tudo, o que lhe era neceflàrio ; quanto afeus pa-
rentes, que elles tinhaõ , o que lhe baftava pêra paíTar com
limpeza, que com iíTo fe contentaflem.

I o Apertou fua Mageftade com elle pêra que confen-
tiíle, em que todos os dias lhe mandaíTe hum prato da fua

mefa: vendo o Padre a inftancia da Rainha, lhe pedio folfe

fervida , de fer huma sò vez na fomana , & em dia de pey-
xej condefcendeo com fua petição; & aífim todas as fo-

manasem dia de peyxe lhe mandava hum prato da fua me-
fa; efte conforme o eftilo da Companhia fe repartia pella
comunidade , dandofe fempre alguma parte mais reforça-
da ao Padre loaõ Nunes, como he coítumefazerfe, quãdo
o prezente vem a algum particular: efta fua parte mandava
dar fempre aos pobres da portaria , ficando elle fem coufa
alguma pêra fi ; iftoobfervou, em quanto viveo.

.^ 1 1 O feu valimento todo o queria pêra acodir aos po-
bres , sò por eftes fallava: negoceava grandes efmolas, com
que foccorria a peíToas nobres,que as naõ podem pedir de
porta, em porta. Huma vez vindo a Rainha a S. Roque,
entrou no cubiculo do feu ConfeíTor; comoeftiveííe fobre
a mefa hum papel aberto , como gracejando, diíTe: agora
fim, que hei eu de faber os fegredos domeu ConfeíTor.Lê-
do , achou fer huma petição , que huma peíToa grave lhe
tnandara y na qual lhe referia íua grande neceííidade, & pe-
dia o remédio pêra eila:logo a piedofa Senhora mãdou dar
huma groífa efmola ao Padre loaõ Nunes , pêra foccorrer
àquellà peíToa miferavel, como em eíFeito foccorreo. Indo
as peíToas Reaes pêra Almeyrim, fua Mageftade conftituio
ao Padre loaõ Nunes feu Efmoler uni verfal,por ver a gra-
de caridade, que exercitava pêra com os pobres; & diíTe, qanaõ cuidar, daria algum motivo depena ao Padre loaõ

Nunes,

-*A>
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Nunes , o havia de fazer feu Elmoler mor , ainda que cllc

fem eííès titulos era o maior eímoler, que havia na Corte.

Fazendo o Padre loaô Nunes tanta aííiftcncia na12

Corte, & no palácio, nada defte fe lhe pegou ; mns da fua

virtude fe pegou muito ao palácio, porque iníluio nclle

grande amor à fandidade. Havia feu tempo, que fe dava à

oraçaõ mental ; havia também fuás penitencias ; & tanta

fervor, que diííb o Padre loaõ N unes, que efte mais necef-

fi tava de freyo, que de eftimulo: chegou a tanto efte amor

da virtude, que quatro damas da Rainha, & huma Senho-

ra titular, que também aífiftia em palácio , entrarão Reli-

giofas nos conventos mais reformados da Cidade: a eílas

linco fidalgas, aquera os fandos documentos do Padre lo-

aõ Nunes encaminharão pêra vida mais perfeita ; chama-

va elle as fmco chagas de Chriílo crucificado : por evitare

os defvios, que os parentes coftumaõ trazer a femelhan-

tes pertençoens, fiaraõ todo o meneo defte negocio uniea-

mête do fegredo do Padre loaõ Nunes, por cuja maõ cor-

reo toda a expedirão, que era precifa ,
pêra entrarem em

os conventos, comoem eíFeito entrarão cora geral edifi-

cação de todo o Reyno de Portugal.

I ^ Huma deílas Senhoras, que era titular , efíava taõ

aíFefla ao Padre loaõ Nunes, pello bem ,
que de fuás dire-

çoens lhe tinha vindoi que quando entrou na Religião y

quis que o Padre aacompanhaíre,athe a deixar de portas a

dêtro. Efta Senhora chamava o Padre a chaga do lado,por

fer maior que as outras: a todas alias foi aííiftir quãdo pro-

feíTaraó; dando a Deos infinitas graças pellos milagres,que

tinha obrado em apartar dò mundo peíioasjque ordinaria-

mente todas fe empregaõ nelle.

14 Temos referido fúmariamente o difcarfo , & fan*

£los empregos da vida do Padre loaõ Nunes: antes que

relatemos íua fan£la mortej diremos os exemplos de edifi-

cação, que nos deyxou em todas as virtudes reílgiofas , q
neile floreceraõ cabalmente.

''^

:o •f>fttrív

lii z C A.
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C A P I TU L O III.

De pia oragaõ.

I r^ Omeçãdopellaoraçaõ, queheaalmadavidaRe-
v>' ligioía ; tinha de menhãa três horas de oraçaõ, hu-

ma antes de fe levantar a comunidade, outra com a comu-
nidade; a terceira antes do meyo dia : a primeira , & ter-

ceira hora tinha na tribuna da capella môr,ou na Igreja di-

ante do Sandiííimo ; a fegunda no feu cubiculo fendo par-
ticular, & fendo Meftre dos Noviços a tinha comelles na
fua capella. De tarde tinha outra hora inteira na tribuna,

& depois a meya hora
, que tem os Irmaõs Noviços em o

cruzeiro da Igreja : finalmente vindo à noyte da mefa, ti-

nha outra meya hora na tribuna do Noviciado
, que cahe

pêra a capella mor da Igreja ; donde vinha todos os dias a
ter finco horas de oraça5;no demais tempo acodia às obri-
gaçoens do feu officio.

"2 Naõ era a fua oraçaõ sò de dia; de noyte tinha tam-
bém muitas horas depois de recolhida a comunidade. Suc-
cedeo

,
que hum Noviço , fe levantou fora de horas def-

inquieto com hum efcrupulo , indo bufcar o remédio ao
cubiculo de feu Meílre achando a porta aberta entrou den-
tpvfj mas naõ o achando la, ficou fobrefaltado, & fe foi fa-

zer oraçaô à tribuna; a donde o encontrou de joelhos , taõ
penetrado de Deos, que quafi naõ advertia, em quem en-
trara. Neíle theor perfiftio em quanto as occupaçoens da-
vaõ aiífo lugar; mas como eftas creceíTem cõ as aíliftencias

do Paço , & com dirigir a muitas almas no fanflo caminho
da viaefpiritual; foilhe precifo mudar aquella fua diííri-

buiçaõ dos tempos.

£. I Pêra poder cumprir com tudo , levantavafe muito
fedo, & dando principio a fua oraçaõ, pellas duas horas a
continuava athe as fete pello veraõ; & pello inverno athe
as oito,quafi fempre de joelhos; como teftiraunharaõ mui-
tos Padres de Saõ Roque, & todos os Irmaõs, que naquel-
le tempo tiveraõ cuidado da fancriília da Igreja da mefma
caía. Por tãto vinha a ter todos os dias feís, ou fete horas de
oraçaõ. Coílumava dizer

, que na oraçaõ,fe havia de per-

fiílir.
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ílflir, porque ainda, que naõ ouveílè confolaçoens eípiri-

rituais, antes falta de todo o goftd fenííivel , havia grande

merecimento ; acrecentando a efte propofito,que nas cor-

tes andaõ muitos , & aíliftem aos Reys fem por toda a vi-

da ter premio algum dos feus trabalhos : & que muitas ve-

zes vivem fatisfeitos, sò com os Reys porem nelles os o-

lhos; & que aos que affiílem naoraçaõ, ainda que faltem

confolaçoenSj naõ faltaõ os olhos de Deos.

4 Viaõfe nelle, quando orava grandes indiciosdo fer-

vor , em quefua alma fe abrazava; eraõ nelle laõ veheme-

tes, que os naÕ podia occultar. Noviço ouve, que levado

dehumafanéla curioíidade, femetteo em huma capella

a obfervar ao feu Padre Meftreno tempo da oraçaõ,& vio,

queaquelle corpo accefo do fogo divino íe abalava pêra

diante com grande agilidade; & que acabada a oraçaõ ef-

tavaoPadre em outro lugar coníideravelmente diftante

daquelle, donde principiara. Como o Noviço candida-

mente deícobrifle, o que tinha obfervado, ordenou o Pa-

dre loaõ Nunes, que nenhum Irmaõ Noviço dalli por di-

ante tiveíTe oraçaõ em capella alguma.

5 Outro Religiofo noíTo, que foi também feu Novi-
ço, teftimunhou, que indo ao cubiculo do Padre loaô

Nunes, bateo huma, & outra vez, fem lhe refponderem i

como viífe a chave na porta, final de que eftava dentro, íe

refolveo a entrar; abrindo a porta, vio ao Padre loaõ Nu-
nes em extaíi levantado huma vara do pavimento, & co-

mo acordaíTe nefte mefmo tempo daquelle fuaviífimo fo-

no, pôs aoNoviíTo preceito de obediência, pêra que em
quanto elle viveíTe, naõ diíTeííe coufa alguma, do que vira.

Depois da morte do Padre loaõ Nunes defcobrio tudo, o
que íica ditto.

6 No mefmo cubiculo o achavaõ muitas vezes em o-

raçaõ ja com os braços cruzados, ja diante de huma image

do Ecce homo, ja diante de huma cruz de pao, em que ti-

nha acabado a vida no Japaõ hum dos Martyres da noííà

Companhia , eíta fe conferva ainda no cubiculo do Padre:

Reytor do Noviciado de Lisboa , poíla na parede defrõ-

te da mefa, deque ordinariamente fe íerve. Rompia mui-

tas vezes naquellas palavras: Ahbom JESUS, Ah amoro-

fmio JESUS; também muitas o achavaõ com os olhos ar-*

razados em lagrimas.Seguramete podemos affirmar delle,
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que quali andava fempre em oraçaÕ,& com o penfamento
todo empregado em Dcos,

7 Defta fervorofa oraçaõ , fe derivavaÕ todas as vir-

tudes , como os rios do mar : daqui nacia a grande deva*

çaõ, com que celebrava o Sanfto facrificio da Miíía; pêra

o qual fe preparava com a coníiílaõ de todos os dias acõ-

panhada de muitas lagrimas, como o teftim unhou o Padre^

que o confeilava-.aírim mefmo quando havia de comungar,
eraôjanelle as lagrimas taõ ordinárias, que fempre era

neceirario enxugalas cora o lenço; & naÕ fomente naquel-

le paíTo da MiíTa, mas também as derramava no principio;

particularmente em a noyte do Natal,& na fomana ílint^a,

quando lia os Evangelhos da Payxaõ , em que pêra conti-

nuar a liçaó, era necelfario reprimir os fentimentos efpiri-

tuais, de que fe fentia violentar.

8 O tom da iVLilTa era muito devoto , o meneo grave,

& tudo muito paufado; fazendo asceremonias todas com
grande perfeição. Acabada a MiíTa, gaftava meya hora
em dar graças a Deos , com o qual fe recolhia nefte tempo
mui interiormête c5 asmaõs unidas ao peito.Tinha gra-

de amor ao facrofandto nome de JESUS: ordinariamente

acabava as meditaçoens com eílas palavras: Ellefois amo-
roíiíTimo JESUS.

9 Tevem.uito fmgular maõ pêra dar meditaçoens; &
ofazia com tanta piedade, & devaçaõ, que lendo Meílre
de Noviços em o Collegio de Coimbra;mui tos Padres , &
Irmaõs do Collegio, hiaô ao Noviciado pêra lhe ouvirem
a meditação, pello grande proveito, que fentiaõ delia em
fuás almas. Naõ habitavaõ entaõ os Noviços , onde hoje

moraõ, mas na parte do corredor, em que fica a cafa dos
lavatórios da fancriília.

10 Nos coUoquios, que conforme o fanílo coílumc
da Companhia nefta provincia, fe fazem em as noytes do
Natal a Deos Menino, era o Padre Joaõ Nunes taõ terno,

& dizia tantas caricias a Deos nacido em o feu prefepe de
Belém, que tudo craõ nelle lagrimas de devacaõ , & aíFec-

tos amorofos em todos, os que o ouviaô. AÉm mefmo fe

enlevava emas cantigas fanâas, que entoavaõ os Irmaõs
Noviços naquellas noytes, pêra fomentar,& recrear a de-
vaçaõ. Em huma occaíiaõ mandou a quatro Noviços en-

toar o hymno: Ave 7?jarhj!cilm Depois de acabarem^ quã-
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do efpei'avaõ,queo Padre Meftre diíTeíIè algua coufa,efte-

ve por algum tempo fem dizer palavra ; furpenfos todos >

donde nacia aquelle fílencio, de repente lahío com eílas

palavras: Filhos ja acabaíles?

1 1 Eíla mefma íufpêíTaô experimetava em outras occa-

fioens, ou quando ouvia cantar com fuavidade algua ave;

ou quando punha os olhos, & contemplava alguma boni-

na do campo, ou qualquer outra flor, de tudo fazia degrao

pêra fobir com o penfamento a Deos. No feu cubiculo

nunca o achariaõ ociofo,porque ora rezava,ora meditava;

outras vezes gaílava o tempo em apontar coufas efpiritua-

is, pêra praticar aos feus Noviços,& outras coufas condu-

centes ao bem do próximo. Nas paredes do cubiculo ti-

nha três cruzes, & huma devota imagem de Chriílo Cor
roado de efpinhos, às quais fazia particulares devaçoens.

1 2 Quando as peffoas Reaes aífiíliaõ em Cintra, Sal-

vaterra, ou Almeyrim, aonde também por obrigação do
oíficioaííiíliao Paççejoaõ Nunes, procurava faber todas

as imagens de efpecialdevaçaô, que alli avia,a eftas vifita?*

va muitas vezes fomentando com íua prezençaadeva''

ÇLÕ, que os povos lhe tinhaõ.

CA P I T U L O IV.

Da devagaô a Senhora,

1 Q Endo nelle tanta a virtude, naõ podia deixar de
^ fer devotiffimo da Senhora: tinhale muito cordeal

aíFedo. Hum^ das principais alfaias do feu cubiculo era

huma imagem da Senhora, copia da que pintou o Evange-
lina Saõ Lucas, a qual fora jâ do fapientilTimo Padre

Francifco Soares Granatenfe; diante delia oachavaô mui-

tas vezes orando, outras rezando de joelhos o Rofario; &
quando alguém neftas occaíioens lhe entrava no cubicur

lo, fuccedia dizer palavras aíFefíuoías, que indicavaõ o
grande amor, que tinha a efta Senhora.

2 Alem deftas devaçoens no cubiculo, gaílava todos

osdias imeyahoraema vifitar: na cafa de Saõ Roque fa-

zia eíla viíita na capellinha dos enfermos, & em o Novi-

ciado de Lisboa na capellinha,que eílâ nos corredores de-

baixo.
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baixo. Celebrava fuás feílas com efpeciais moílras de af-

fedo; tomando fempre na vefpora diíciplina nas cofias co-

mendo no chaõ, & paõ dos pobres, & naõ dormindo em
cama. Procuravaõ os Noviços acompanhareílasmortifí-

caçoens, que nelle viaõ, & íabiaõ; pedindolhe também li-

cença pêra dormirem fobre as taboas da barra; a qual elle

negava aos de menos idade, 6í forças, & concedia facilmê-

te aos roais robuílos: notoulhe alguém, & ainda o adver-

tio, de que eftes exceííos podiaõ fazer mal à faude dos
Noviços, de que tanto cofiuma depender fua perfeveran-

ça: a iílo refpondia: Que nunca a penitencia dilcreta fora

venenofa à faude, principalmente emasvigilias de Noílá
Senhora, pella qual affim como entravaõ no perigo, ífiim

fahiriaõ livres delle: fe eftes filhos fenaõ criaõ com a de-
vaçaõ deíla May, que fru6ío podemos ao depois efperar

delles. Por experiência conheço de muitos, que perderão
avocação, por naõ ferem devotos defta Senhora.

^f-'hf Entre os outros Noviços avia hum pouco obfervã?-

te)& muito defeituofo nos procedimentos: Ouve delle, &
fe fízeraõ muitas queyxas ao Padre loaõ Nunes, & ainda

'fe inflou, a que o defpediíTe logo;refpondeo a efte Religio-

fo: como quer, que o defpida, fe fez propofitode fe em^
pregar todo na devaçaõ da Senhora.^ Havemos-lhe de ef-

perar mais eftemez íeguinte, porque fe lançou a meus pés
chorando muitas lagrimas,& propondo diante da Virgem
May, que avia de fer outro nos feus procedimentos: deufe

aefpera, masnaõ fe vendo a emenda, foi obrigado o Pa-
dre loaõ Nunes a ufar do ultimo caftigo, defpedindoo, pê-

ra que naõ iníícionaííè aos outros. Como ouveífe, quem
o arguiífe, de lhe ter dado tantas eíperas; refpondeo: Bem
conheço, que tem razaõ: Mas quem naõ avia de atarfe ne-

ílas execuçoens, & efperarlhe o que pudeífe, tomando
elle por fiadora dos feus propofitos à Virgem May,

4 Por caufa defta fua grande devaçaõ, dava maiores
efmolasnos fabados, & vefporas das feílas da Senhora: era

coufa notória, que quando fe lhe pedia alguma coufa pelk
May de Deos, naõ eftava na fua maõ negala. A elle deve-
mos o aceo, com que eftâ a capellinha do Noviciado nos
corredores debayxo: eftava ella muito pobre, & fem orna-
to algum: enterneccofe o Padre Joaõ Nunes, vendo o pri-

mor, cora que eftava ornada a capella dos corredores de

lima^

li:
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fimn, Sc pobrezn, em que fe via a dos corredores debayxo*

Diíleao Irmaó Procurador: Meu amantiflímo como po-

demos fofrer, que eíleja também tratada a capella grande,

6c cila da Virgem May taõ pobrezinha, que parece engei-

tada: apoílcmonos a tirala deíla miferia. Reípondeo o Ir-

niaõ, que pello, que lhe tocava a ellc, que naô faltaria, no

que pudeíTe: porem dahi a alguns dias confiderando, no

que Temeria, & que naó avia na caza cabedais, peraem^

prender obra de tanto euílo; propoz ao Padre Reitor as

dificuldades, que lhe occorriao. Refpondeolhe: Irmaõ,

iiaõ fe acovarde; que a Senhora, que me deu efte íentb

mento de lhe ornar a fua capella, agencearâ os gaftos, que

fe haõ de £izer nefte feu obfequio: ponhamos a maõ à o-^

bra, deixemos o de mais por conta da Vh'gem May,

ç Com efta repoíla acquietou o Irmaõ,& muito maís^

quando antes deelle propor as faasdifíiculdades ao Padre

Reytor,lhas atalhou todas dizendolhe: faiba meu Irmaõ,"

que depois, que hontem, ficamos em fazer a obra^me oíFe-

receo nieu companheiro oitenta mil reis pêra ella; & ago-

ra de prezente me mandaõ outros oitenta de efmola, eu

lhos entrego: veja como a Senhora vai moílrando, que fe

contenta deíia obra. AíTuii o moílrou, porque fazendofe

a capellinha como aíTeo, em que hoje a temos, Sc lançan-

doce conta aos gaftos, fe achou chegar ocufto a quinhêtos

mil reis, íendo, que no principio a avaliavaó em trezen-

tos. Metidos no fervor da obra, com approvaçaõ do Pa-

dre Reytor fez o IrmaÕ Procurador voto, de dar pêra a

obra da capellinha o dizimo de todas as novidades. Quis

a Senhora fuccedeíle tudo com profperidade, & muito ao

o-ofto do Procurador; porque naquelle anno fez fetecentos

mil reis em as novidades, que vendo-o; Sc dando compri-

mento ao feu voto, fe acabou de aperfeiçoar a capellinha

fobejando ainda dinheiro. Dizia efte Irmaõ, que a obra era

todadasoraçoensdoían£lo Padre Joaõ Nunes, porque a

íua confiança na Senhora a começou, Sc fuás oraçoens

trouxeraõ o dinheiro, com que finalmente fe veyp a con-

cluir.

6 Também por obfequio da níefma Senhofa^ a quem

he dedicada a noífa Igreja do Noviciado, fez nella algu-

mas obras; como foraõ o mandar dourar de laíTarias o ar-*

co da capella mor,& pôr dous grandes payneis/obre as du-
^

kkk as
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as portas do cruzeiro: também fez o coro daquella Igreja>
que he huma das mais ayrozas, que tem Lisboa.

7 Moftrou a Senhora o quanto tinha de bayxo de fua
protecção à efte feu grande devoto, livrandoo do maior
perigo de vida, que teve em huma das íuas navegaçoens;
desfefce a nao com a tormenta; & valendofe cada qual da
quillo, que pode aver às maõs, fe lançarão todos ao mar;&
começarão fobre pedaços de taboas a forcejar pêra a terra,

que naõ devia eílar longe: fez também o mefmo o Padre
Joaõ Nunes depois de ter afliílido a todos, quanto lhe foi

poírivel,& quanto permittioafuriada tempeíladej porê
as ondas o arrebatarão pêra o mar, com o qual andou lu-
tando nove dias, fuflentandofe com alguns pedaços de
bifcouto, que tinha metido no féo; mas pêra que fe viíTe,

que a Senhora o confervara, íuccedeo, que naquella taboa
em que fe pegara o Padre loaõ Nunes, eftava pintada huma
imagem da Senhora; que foi todo o alivio do íeu naufrá-
gio; & com ella depois de nove dias, bem contra a opini-
ão de todos veyo a falvamento.

CAPITULO V.

De fua caridade pêra co?n oproximol

» "W ^ caridade pêra com os próximos foi eftremado
•»-^ acodindolhe, quanto podia. O irmaõ fancriftaõ

de Saõ Roque affirmou, que por fua via dera o Padre loaõ
Nunes grandes efmolas; & alguma ouve, quepaíToude
vinte mil reis. Indo pêra Almeyrim deixou na maõ do
ditto Irmaõ cem cruzados pêra osdardeefmolaacerra
peíToa nobre,q paíTava com pobrezajcomo por pejo naõ os
vieíTe pedir ao fãcriítaõ; depois de vir de Almeyrim, fabe-
do o que tinha paíTado, diíTe ao fancriílaó; vifto eíía peíToa
naõ vir, faberei, aonde mora, & eu em peíToa, lhe irei le-
var a efmola, & livrarei do pejo, que poderia ter, em a re-
ceber por maõ deoutremj alTim o fez, acodindo com a ef-
mola àquella peíToa nobre, levandolha a fua cafa.

2 Sendo Reytor do Noviciado, quafi todas asfoma-
nas, hia aos incuráveis do Hofpital, levandolhe fuás efmo-
las;humas vezes camiías, outras giboens, outras ceííos de
^-

paõ,
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paô,(Sc de fruta, & alem diílo efmola de dinheiro, coni

geral edificaílaõ de todos. Foi obra de excellente carida-j

de, a que ufou com hum miferavel. Indo de menhãa pêra

o paço com hum Noviço por companheiro chegando à

rua, quechamaõacorduaria velha,advertio,queeíl:avaerr|

hum recanto hum pobre dando aysj foife a elle, & vendo

o defabrigo, com que tinha paííado anoyte, tirou a capa

dos hombros, & eftendendoa lançou fobre ella ao mal enr

roupado pobre, depois tomando a capa do companheiro

cobrio com ella ao mife ravel; logo pegando elle por huma
parte, & o companheiro pella outra, o levarão athe o
Hofpital deJ-Rey, aonde o deyxaraõ, & fe foraõ ao paçoà

Pello mefmo modo em Coimbra levou defde a ponte do*

Mondego athe o Hoípital aoutro pobre fobre a fua capa,;

edificando a todos, os que viaõ taõ exceíTiva caridade.

5 ConfeíTava com grande goílo a toda a forte de gen^

te pobre, & vil: no paço decia muitas vezes aos apozentos

debayxo, a ouvir de confiííàô aos efcravos mais abatidos,*

*k aos exhortai', a tratarem de fua falvaçaô. Nos dias, que
os Padres da caza de Saõ Roque hiaõ confeííàr aos força^

dos nas galês, ou a os prezosno limoeiro, fempre os hiaa^

judar: fe a cazo tinha algum embaraço eun o paço, procu-

rava de fe expedir, o mais depreíTa, que podia, pêra cum*f

prir com eíla obra de caridade. :>

4 Hum dia indo confeíTar a Rainha, no caminho Ihd

fahio ao encontro hum homem, pedindolhe, quizeílè ou-í

vir de confiíTaõ a hum enfermo, que eílava em grande a-

perto; acodio o companheiro dizendo ao homem, que fof»

fe bufcar outro, porque o Padre hia a confeíTar a Rainhaí

iíTo naõ, IrmaÕ, diíTe o Padre loaõ Nunes, no paço, fe eu

faltar, naõ deyxa de aver outros confeíforesj & feeu naõ

acudo a eíle pobre, por ventura efpirarâ fem eonfiífaõ: lo-

go diííè ao homem, guiaíTe pêra onde eftava o enfermo, ao

qual achou lidando com as anfias da morte,ouvi-o de con-

fiílaõ; depois dentro de muito pouco efpaço de tempo fa-

hio deíla miíeravel vida.

5 Huma noyte por debayxo da agoa fe tinha de palá-

cio recolhido a caza; & a penas tiroii a capados hombros,'

quando tangem a portaria; daíTe recado ao Padre de como
eftavaallihuma liteira do paço, em que o mandavaó buf-

car por caufa de hum accidente, que fobreviera a fua

iíkk z Ma-
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Mageftade: réfpòndeo,que elle partia logo.Defpedio a lit-

teíra dizendo: que aflim de dia, como denoyteíabia andar

por feu pé: defpedidos, & partindo pêra o paço os liteirei^

ros: dahi a algum eípaço de tempo, partio de cafa o Padre

Joaõ Nunes, cortando por todos os incómodos do tem-
po, que eraõ grandes, por chover muito: chegou ao paço
primeiro, que os liteireiros; os quais chegando depois, de-

raõ o feu recado. Qiiando lhe diíTeraõ, que jâ o Padre

Joaõ Nunes tinha chegado, ficarão pafmados; porquanto
elles naõ tinhaõ feito demora alguma no caminhoj nem
entendiaõ, como o Padre felhes pudeíTe ter adiantado; o
que mais admirou foi o conílar, que o Padre partira tempo
confideravel depois delles partirem de SaÕ Roque. Ouve
quem examinou neíle ponto ao Irmaõ, que o acompanha-
ra; porem elle fe raeteo no efcuro, iem dizer niífo coufa

alguma. vji^-»i ii fcívOí i,

6 Na ultima doença do Sereniííimo Rey Dom Joaõ
o quarto Reílaurador da pátria, lhe aflíílio o Padre Joaõ
Nunes, & deumuitos,& fandtos avifos em ordem a fe pre-

parar pêra a jornada: entre elles foraõ, que fua Mageftade
£zefíe, porque ficaíFe toda a fidalguia concorde entre fij pê-
ra com maior amor, & vigilância fe aííiftir àscoufas da Mo-
narquia; a outra, que chamaíTe à Corte a todos os fidalgos,

que por desfavorecidos íe tinhaõ retirado delia, pêra que
fuá Mageftade falleceíTe fem queyxasdosgrandes doRey-
noj & com efta fignificaíTaÕ de fua real benevolência unif-

fe mais os ânimos de todos os feus vaílallos em ordem à

defenfa publica, & bom governo da Rainha. Quando o
SereniíTimo Rey chegou aos últimos pontos da vida, o
Padre Joaõ Nunes lhe fez os colloquios metendolhe na
maõ o San 6lo Crucifixo, & nas maõs Iheefpirou; que naõ
foi pequena ditta defte grande Rey, & pay da pátria ter a
feu lado na hora da morte a hum taõ grande valido do Rey
doCeo, como era o Padre Joaõ Nunes.

7 Naõ foi pequeno a£lo de fua caridade quando no
cerco da Baya, aífiftio nas primeiras fileiras pêra animar os
foldados, & os confeíTar, & aílíílir aos feridos: fazia tudo
taõ intrepidamente, & taÕ efquecido dos perigos, que ve-
do hum capitão, que alguma gente bizonha,fazia pé a tras;

lhes dilTe em altas vozes: he poífivcl, que hum Padre da
Companhia por vos acodir, naõ tema balas,& que vós por
'-' aco-
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acodir pella honra da parria^naõ façais todo o esforço,que

vos he poíTivel.^ Foraô eftas palavras de tanta eíficacia,^

tomando novos brios deraõ novo calor ao aíTalto,

CAPITULO VI.

Defua Humildade, pobreza,^ õhediema}

I A Virtude da Humildade foi muito fingular no Pa4^ dre Joaõ Nunes; quando fe lhe contavaõ alguns

dittos de peífoas, que desfaziaô nelle: dizia, que fe elles^

conheccííèm bem, ainda diriaõ mais,&com maior razaõj

& que naõ fabia como fendo taõ indigno, á Companhia o
coníervaíTe em fi. Varias vezes pedia aos Superiores osr

fermoens de menos efplendor , & concurfo. Nenhuma
occupaçaõ, por mais honrofa, que foíTe,© defviouhuin

ponto de fua humildade.

2 Sendo Reytor do Noviciado depois de ter dez dias

de exercicios, quando tomava no refeitório a difciplina

nas coílas, como por devaçaõ coftumamos neíla provin^j

cia; tinha efcritas as fuás faltas com muitas palavras de cõ-

fufaõ própria, & hum Noviço lhas lia da cadeira do refei-^

tório, dizendo, que por aquellas culpas fe lhe dava aquel-

la difciplina: depois beijava os pés a quaíi todos, os quer

eílavaõ na meza. Aííim mefmo aíTiília muitas vezes, a fa-

zer os oíHcios com os Noviços, como a efquamar peyxe,'

lavar a louça, tirar agoa da cifterna, levar as quartas cheas

athea cozinha.

5 Algumas vezes com roupeta parda, Sc com hum
chapeo velho, em corpo hia com dous Noviços comer cô

os pobres à portaria de Saõ Roque. No meímo traje hiã

muitas vezes ao Hofpital dos incuráveis, edifícandoíe to-

dos,os que viaõ a hum Confeííor da Rainha em tanto aba-

timento, & defprezo próprio por amor de Deos. Entran-

do no Hofpital lhes varria os apozcntos, tomando os po-

bres em feus braços aíTim quando os tirava da cama, como

quando os metia nella, depois de lha fazer; beijandolhe

fempre os pés antes de os deitar na cama: neílas occafioês

fazendo elle a cama com hum Noviço, fempre fepunha

da parte da parede, aíTim porque era o lugar mais incomo-
doj
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do; como por mais a fea ialvo, íem fer viíío do Noviço
beijar os pés aos pobres.

4 Quando os Irmaõs Noviços vinhaõ das peregrina^
çoens, elle lhes lavava os pés com toda a humildade, &
lurnmiíTaõ. Vindo huma vez de Alcântara lhe fahioâo
encontro hum requerente de mais juftiça, que fortuna^fau-
dou ao Padre JoaÕ Nunes, & lhe fallou por Senhoria; en-
tão IhediíTe o Padre: Senhor VoíTa mercê naÕ me conhe-
ce: acodio o requerente : Reconheço a VoíTa Senhoria
por ConfeíTorda Sereniílima Rainha: torno a dizer, VoíTa
mercê naõ me conhece,diíTe fegunda ves o Padre Joaõ Nu-
nes, pois me trata como fenhor, o que eu naõ íbu, & nao
me trata como Religiofo, de que unicamente me prezo:
cahio logo o requerente na fua inadvertência, & collegin-
do da mudança de cores, quanto cuílava ao Padre Joaô
Nunes tratalo por fenhoria; mudou deeílilochamando-
Ihe por Paternidade: entaõ o ouvio o Padre, & lhe deferio
no modo, que coílumava refponder a femelhantes pro-
poftas.

5 Foi o Padre JoaÕ Nunes pobriífimo em todas as al-
feias, de que ufava: taõ inimigo de dinheiro, que athe o
que grangeava pêra dar de efmolas aos pobres,o naõ que-
ria ter na fua maõ, mas o punha ein maõ alhea. Naõ que-
ria trazer coufa nova; tinhaõ os oíficiais domeílicos gran-
de trabalho com elle pêra lhe fazer aceitar alguma coufa>
que foíTe nova: ao paço hia com hum chapeo taõ velho,
que alguns da Corte o tinhaõ por indecente; aííím o íigni-

iBcaraõ ao Padre Provincial, que mandou logo, fe lhe deíTe
hum chapeo novo; quando fe lhe levou, & declararão fer
ordem do Padre Provincial; o aceitou com pouco agrado
dizendo: Agora fe rira o mundo de mim, vendo com hum
chapeonovo, aquém fez voto de ferpobre. Naõfeíiouo
Procurador delle,&aíTim lhe tirou o velho do cabiculo,
que eílavaquafi incapas de ferviraos Irmaõs Noviços: po-
rem dentro de poucos dias parecendolhe, que o chapeo
novo naõ dizia com a fanda pobreza; o trocou por outro
de peor pano; mas em ufo, que por velho, fe lhe naõ tiraA
fe, como o primeiro; pagoufe muito delle, porque eílava
cmgido com huma fita de linho tingida de preto, eílra-
nhando em que no outro foíTe a íita de cadarço.
-, 6 Acabando.de fer Reytor do Noviciado, lhe quis

"P^ o Pro-
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o Procurador diirhuma roupeta nova, por fef, a que tra-
zia jíi muito uíiida: naõ vcyo niílo por mais, que inftou o
Procurador: athe, queeíle lhe diíTe, que fua Reverencia ti-

veíle efcrupulo, deaífim o naÕ fazer; pois deíle feu propo-
fito só íc feguia mais perda à cafa, porq em Saõ Roque ve-
do o mao uío, em que eftava a roupeta, que trazia, lhe fa-
riaõ huma nova àcufta do Noviciado, & que eíTa por íer
àcufla alhea, feria de pano comprado por maior preço:
quadroulhe a razaõ, & fe deyxou vencer, admittindo a
roupeta, que fe lhe dava.

7 Na cafa de SaÕ Roque, lhe mandou o Superior cor-
tar huma roupeta, ordenando ao roupeiro, que da fua par*
te lha levaífe: aceítou-apor ver,queeraa vontade do Su-
perior: mas brevemente a trocou com huma jâ ufada de
hum Irmaó Coadjutor.

8 Os çapatos eraõ ordinariamente cheios de remen-'
dos; & quando ufava de novos, lhe mandava, antes dé oé
calçar, dar huma tinta preta pellas folas, & pontos, pêra, d
perdeíTem a parecenfi de novos: quando de todo os larga-
va, eftavaõ tais, que apenas podiaõ fervir aos pobres mais
miferaveís da portaria, a quem íe davaõ.

9 No feu cubículo nunca teve coufa de preço, nem
ainda prémios dos mais ufuais como faõ veronicasj porque
deftas fe tinha neceífidade,as pedia com licença dos Supe-
riores, a quem por obrigação do officio as devia ter. De
nenhuma coufa fe ve mais, o quam pobre foi em vida do
que das alfayas, que no feu cubículo fe acharão depois da
morte, foraõ eílas hum cilicio, humas difciplinas, & huma
coroa de coptas ordinárias.

10 Na obediência foi exadilfimo. Morando em o
CoUegio de Santarém, lhe mandou o Padre Reytor,- que
era de menos idade, que tomaífe as chaves da portaria, &
fizelle aquella occupaçaÔ; inclinou logo a cabeça, & com
muito gofto cumprio com aquella obediência: oíEcio, que
ao depois fendo Reytor do Noviciado exercitou varias

vezes. Na mefma cafa do Noviciado pella folenidade de
Corpus Chrifti, que na capella interior celebraõ os Novi-
ços com íingular apparato, & devaçaõ, tinha o Padre JoaÒ
Nunes mandado enfayara alguns Noviços pêra cantarem
algumas letras devotas: íouberaõ os Superiores eíles feus

intentos, &: lhe ordenarão, o naõ fizeiíe: logo com grande

paz,
*'^
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paz, Sc foccegoj mandou aos Irmaõs Noviços, paraflem

comos eníàyos, porque os Superiores maiores lhe tinhaõ

ordenado, fe naó cantaíTe na capella coufa alguma.

.II Depois da jornada do Brafil, & de ter eíladoem

Bragança, fe achava no Collegio de Évora, quando lhe or-

denou a obediência, que partiíTe pêra Lisboa, pêra fe em-

barcar, a ler cazos na Ilha de Saõ Miguel; tendo a efcufa

tanto à maõ, pêra fenaõ tornar a embarcar; fe pos logo ao

caminho, fem dizer palavra. Em Lisboa vindo hum dia

de ver o navio, em que fe avia de embarcar; fe encontrou

com quatro fidalgos a cavallo, que eraõ daquelles, que

com o Padre Joaô Nunes fe acharaÕ na jornada do Brafil,

& tinhaõ fido abonadas teílimunhas de fuás heróicas vir-

tudes, experimentando em fuás almas, & corpos os eífei^

tos de íua grande caridade: apearaõfe, & deraôfe oparaí

bem, de o terem na Corte pêra de mais perto gozarem de

feus exemplos./ r>fu

12 Entaõ lhes diíTe o Padre, Senhores, eu naõ fico em
Lisboa: mandame a obediência ler cazos à Ilha de Saõ Mi-f

guel, pêra onde parto qualquer dia. He poíTivel ilTo Pa-

dre Joaõ Nunes, acodiraõ elles; & montando a cavallo fe

foraõ a Saõ Rcque ao Padre Provincial, & confaltores da

Província; fazendo extraordinários elogios da virtude ôio

Padre Joaõ Nunes, pedindo com todas as veras, o naõ o-

brigaíTem outra ves a paíTar mares;pois naõ era razaÕ, que

ofeu filencio, Sc modeília, em naõ propor razaõ alguma

aos Superiores, tendo tantas, lhe foííe nociva. Vieraõ os

Superiores, no que lhes pediaõ peífoas taó qualificadas, &
o deraõ por efcufo da jornada.

15 Na enfermidade, de que morreo, foi rara a obedi-

ência, que teve ao Medico, & enfermeiro, em tudo, o que

difpunhaõ: agradecendo fempre atodoso bem, que lhe fa-

ziaõ; ao enfermeiro dizia, que vendofe diante de Deos, cõ

oraçoenslhe pagaria os mãos dias, & mas noytes, que ti-

nha paífado, em lhe aííiftir.

14 Quando jâ fe hia avizinhando â hora da morte,

pedio a hum Padre com grande encarecimento: que foíle

ao Padre Prepofito, & que da fua parte lhe diíleííe, que

fua Reverencia lhe cõcedeíTe licença pêra morrer, que de-

zejava jâ verfe cõ feu SalvadorJESU Chriíto: Refpondco-

Ihe o Padre., que de noílas vidas fó Deos era Senhor, pello,
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]ue fó clle, & mais ninguém podia difpor delias. Tornou

i dizer o Padre Joaõ Nunes: Vâ com tudo Voíla Reverê-

:ia, que^oqueDeos difpoem, pellos Superiores o difpo-

ím; façarae Voíla Reverencia efte ultimo favor, porque

^uero morrer por obediécia,como morreo o meuJESUS:

ogo tomando nas maõs o feu Crucifixo lhe fez íaudoíifli *

mos colloquios fígnificando, o quanto dezejáva imitar na

iiorte, aquém feguira na vida. oúúJ

T^

-fV

-T3or!r::'^';^^o;:> 10
,1 f v»ir* r ... . .

rr ; ;€;^ P I T U L O VIL nilai:

Dejuapejiitenciay ahftinencta , <?• %elo das almaSr fíi ^^>^ -

-m -'^fn '>r ,»:-•"!! d ^ ^ '.•néh'! >

'* "M ^ penitencia foi o Padre Joaõ Nunes feveriífi-^

•L^ mo pêra cõíígo; athe a hora da morte trouxe pe-

dente do pefcoíTo hum Crucifixo, cuja Cruz pella parte,'

que aíTentavá no corpo,eftava cheia de bicos^& eík anda--

va immediata ao pdto, & às vezes taõ apertada, que fe

metia pellá carne, de que foraõ manifeftos indicios alguns

panos, que fe lhe acharão, com que alimpava o fangue,&

pello modo, que tinhaô cm fi o fangue, íe via, que fahira

pellas feridas, que faziaõ os bicos. Eííe Crucifixo teve

fempre athe na ultima doença, & fe lhe tirou depois de

fallecido: porque em toda a doença disfarçou efta morti-

ficaçaõj porque fenaõ viílem os finais delia. Quando lhe

íipplicavaó algumas medicinas fobre o peito, fempre fe.fa-

zia, debayxodo cobertor, de forte, que nunca os olhos>

dequem applicava a medicina, lhe via o peito,em que a

punha. ;íi ;í^íO;. J i o

2 Tomava largas difciplinas; eraoinfalliveis as de à

noy te, quando fe recolhia; & de nienhãa, quando fe leva-

tava: achavaõfe as fuás camizas cheyas de fangue: hum dia>'

que foi acompanhar a hum penitente, lhe pedio o Irmaó

Sottominiftro a chave do cubiculo, pêra lho cõpor; achou

na cama hum colchão taô falto de Iam, que mais era aquil-

lo dormir nas taboas da barra, que na cama. O mefmov

nefta occafiaó achou huma camiza banhada em fangue

frefco, que moftrava o rigor, com que íe tinha diíciplina-

do: tendo efte Irmaõ noticia dediverfas caíías de cilicias^

comquefe mortificava] achou menos naquelle dia htina

a Lir mui:
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muito áfperoi que íêm duvida levara coníigo. Também
ienotounaroupária, que osfeus lençóis fempre voltavaô
do mefmo modo, que Ihostinhaõ levado, porque naõ uía-

vadeEes. "à ou tí»

9 Quando veyo de Coimbra pêra Lisboa, tomou no
refeitório humaafper^difciplina,& beijou os pés a todos
os fêus Noviços.Quando alguns deftes depois de partir

pêra Lisboa, foraô preparar o cubiculo pêra o Padre Me-
ílre, que vinha em fru lugar, acharão nellehumacamiza
cheadefangue pellascoílasjindicio de que também nellas

fe difciplinava, & efte mefmo fe achou outras muitas ve-
zes. Em o Noviciado de Lisboa todas as vezes, que con-
formçt> ufo da Companhia, tomava difciplina nas coftas
em o refeitório, quando vinha pêra fima, fe metia na tri-

buna, que cabepêra a capella mor, & alli fe difciplinava

de novo rigorofamente. --

4 Na abftinençia ufou de grande rigor. Nos des dias
de exercícios, comia fomente o que vinha à meza em a ti«

gela, com paõ, do que fe reparte aos pobres na portaria.'

Jejuava a paõ, & agoa todas as vigilias das feitas de Chri*
ílo, & da Senhora. Na quarefma naÕ comia peyxe; nem
carne em o Advento, paliando eftes tempos com ervas, &
legumes. Pregando em Coimbra o Advento, todos os
fabbados jejuava a paõ,& agoa, & o mefmo fazia nas vef*
porás dos outros Termoens, que avia de pregar. Nos ou-
tros dias, fó comia, do que ordinariamente fe põem â co-
munidade na mefa. Nunca permittio, que na matéria do
comer, fe lhe fizeíTe alguma particularidade. Neíías pou-
cas vezes, que fe põem doces à noíTa comunidade, nunca
os tocou: fe a cafo fe oíFerecia occafiaõ quafi preciía de os
comer, por naõ parecer pouco urbano, & agradecido, a-
^uemoulhos ofíèrecia na mefa, ou lhos mandava, como
às vezes entre nos eftilam os Superiores, entaõ fó os toca^
va levemente, pcra cumprir com aquella religiofa corte-
sia, & nada mais. ).,.^;i;; ,,.j q^^,,j ,. ,j,nmi.

5 Qiiando os Noviços faziaõ ò refeitório, indo la, a
primeira coufa, queexaminava, era a fua porçaõ; fe acha-

í^^T^xT
^^?""^^ differença das dos Noviços; a trocava pel -

la do Noviço mais vizinho; pondo na fua pedaços de paõ;
^na do Noviço o paõ inteiro. Ao Irmaõ refeitoreiro ti-

nha intimado^ lhe naõ puzeffe coufa, que naõ tiveíTem os

ou-
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outros; porque o refeitório, dizia, naõ he cafa de particu-

lares, mas he fó da comunidade. Quando fazia alguma

jornada em Companhia da Senhora Rainha, fazia fempre

zrandes inílancias, pêra que a porçaõ, que fe lhe dava, cõ-

cordaíle, com a que tinha em cafa no refeitório: guardan-

do fempre o mefmo teor de vida, & as mefmas auílerida-

des, que obfervava da portaria pêra dentro. Foi em tanta

extremo eíla fua abítmencia, que veo a perder o fentido

dogorto. Ainda nos últimos annos, em que por muitas

razoenseftavaefcufo, de comer em o chaõ, nos dias, que

por devaçaõfe ufa entre nos; nunca faltava nefta mortifi-

caíFaôj comendo naó fó aos íabbados, mas todas as íeílas

feiras do anno, feftas de Chriílo, da Senhora, dos fanQos

dacompanhia,& vefporas de outros íandos de fua efpe-

Gial devaçao. ^-
'

1 • o. j
6 O zelo da falvaçaõ das almas,queheoob)eaodo

nolío inilituto, foi bem conhecido em o Padre Joaó Nu-

nes; por efta caufa pedio repetidas vezes a rniílaô da índiaJ

que os Superiores lhe negarão: íigniíicou muitas vezes

efte grande dezejo, que tinha de gaílar ávida naquellas

miíloens, doendofe da infinidade de almas, que fe conde-

nam por falta de obreiros. Por efte zelo, naõ perdia occa-

fiaõ de aproveitar ao próximo; acudindo, aonde lhe pare-

cia fer neceíTario. Hum dia na cidade do Porto paííândo

pella porta do Doutor Gregório Gomes Madeira, ouvio

dentro de cafa grandes vozes, comodequemeílavaem

o-randes anfias; fobio pella efcada, & achou fer a molher do

ditto Dezembargador; que dera aquellas defcompafíadas

vozes obrigada das vehcmentes dores do parto; quando

chegonaíTuna o Padre Joaô Nunes,jâ tinha lançado acre-^

atura, mas taó definhada, que naõ dava finais de vida; pos-

IheoPadreamaõnacabeça, & logo comeíTou a chorar:

bautizou-a, & quis feu pay, que fe chamaíTe joaõ, pois ti-

vera a boa ditta de receber a graça bautifmal nas maõs de

homem taõ faníto.

7 As fuás prégaçoens encaminhava fempre ao pro-

veito das almas, acompanhando fuasponderaçoens, aonde

a matéria o pedia, com muitas lagrimas;como fe vio huma

ves em o Noviciado de Lisboa, aonde pregando o Mandar;

to, alem de fer com roupeta parda pêra maior humildade;^

foraõ aslagrimas tantas, que em todo o fermaõ foraõ con-



v'ii

45^ Imagem da Virtude

tinuas em o Pregador, & no auditório.

8 Eftando em Coimbra, fe fez huma prociíTaô por
caufa da grande falta de agoa, que avia; fahio do noíTo
CoUegio: hiaô nella imagens de grande piedade, & a prin-
cipal era huma do Eece homo, que fe venera no Collegio;
avifaraõ ao Padre Joaõ Nunes pêra pregar depois de fé
recolher a prociíTaõ: tomou por thema as palavras de Saõ
Joaõ no capitulo 1 9: Continuo exivitfanguis, & aqua. Fez
eíle ado com grande piedade,& fervor:acabado o fermaõ,
foi tanta a chuva, que íicou remediada a falta, que padeci-
aõ os fru£los.

9 Outra ves na mefma cidade acompanhando a hum
penitente homicida ao fupplicio: morto o penitente, fez o
Padre Joaõ Nunes huma pratica fobre ocazo, como he
coftume noíTo neftas occaíioens; tomou por thema as pa-
lavras de David no Pfalmo 54: Virifanguinum non dimi-
diahunt dies/uos. DetQãou com tanto fervor o crime do
homicidio, & louvou o apparelho, com que o penitente
fallecera; & os caminhos, que Deos toma pêra íalvar aos
peccadoresj que íufpendeo, & compungio a todos, dizê-
dofe, que era outro fegundo Padre Sebaíliaõ Barradas.

I o Quando fua Mageftade fe retirava pêra Cintra, ou
Almeyrim;fahiao Padre loaõ Nunes pellos lugares vezi.
nhos a pé duas, & mais legoas, a enfínar a fanOa doutrina:
era eíta acçaõ de tanto agrado pêra fua xMageftade, que ella
com fuás maõs lhe preparava os prémios, que avia de re-
partir nas doutrinas. Avizando os Superiores a hum Pa-
dre de grande talento pêra o fando miniílerio de fazer as
coutrmas;eftefeefcufoucom a idade: o Padre loaõ Nu-
nes o bufcou no feu cubiculo, & lhe intimou aceytaílea-
quella occupaçaõ, dizendolhe: Padre meu, acevte VoíFa
Kevereníia efte minifterio de enfinar a fanda doutrina,
que por eíle caminho quer Deos falvar a VoíTaReveren-
fia; fe a Companhia puzera na minha maõ eleger occupa-
çaõ, nenhuma tomara com taõ grande gofto, como efta:&
levantando mais a voz, acrecentou: Ah meu Padre, que

^

entre a mnocencia dos meninos tem os peccadores melhor
partido, & osReligiofos da Companhia mais feguro o feu
ultimo intento Em Lisboa nos dias de guarda mandava
varias pohces de Noviços às freguezias mais diftantes na
Cidade a enfinar a fan^a doutrinai quando vinhaõ, naõ fe

far-
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furtava de inquirir delles, & ouvir tudo, o que tinhaõ ifei-

to em utilidade das almas; encarecendolhes, que naõ ti-

nha a Companhia nem coufa de mais proveito pêra o pró-

ximo, nem de mais efplendor pêra a Religião.

CAPITULO VIU.

Defeufofrimento»

I p Oi também o Padre loaõ Nunes homem de muito
^ apurado fofrimento: nem em fuás obras, nemem

fuás palavras fe vio coufa, que encontraífe efta virtude.

Alguma peíToa de refpeito ouve, que em tudo, quanto

podia fe moftrava defabrido pêra com o Padre JoaÕ Nu-
nes, & fuás coufasj mas no Padre fenaô vio nunca o míni-

mo fmal de fentimento, antes ferapre. grande urbanidade

pêra com aquella peífoa. Sabendo, & conhecendo aquel-

la fem razaõ taõ teimofa, & porfiada; a mais afpera pala-

vra, que lhe fahia pella boca, era dizer: Deos lhe per-

doe.

2 Deu nefta matéria grande exemplo. Quando chcf

gando do Brafil, o mandarão ler cazos a Bragança, fendo

eíla obediência taõ trabalhofa, por cahir fobre as moleílias

de huma taõ larga, & enfadonha navegação; & em que

qualquer outro alem de feefcufar, julgaria ter fufficientes

razoens pêra as queyxas; do Padre Joaõ Nunes fenaõ ou-

vio huma fó palavra de fentimento;coufa,que muito vene^

rou hum Padre, que foi por feu Companheiro pêra o Col-

legio de Bragança.

5 A virtude da paciência taõ neceífaria, a quem trata

com meninos, experimentarão muito em o Padre Joa5

Nunes todos os feus Noviços; particularmente os efcru-

pulofos,decujainfermidade teve muitos mui extraordi-

nariamente achacados; & que lhe deraõ bem, que fofrer

comafuaperluxidade. Algum ouve, que propondo os

feus efcru pulos, & dizendolhe o Meílre, que naõ avia, que

fazer cafo daquellas coufas, em que naõ avia culpa alguma:

taõ longe efteve de aquietar; que entrouem outras angu-

•ftias maiores; difcorrendo configo, que naõ avia, que fiat

das direcçocns do Padre Meftre, porque hia pello cami-

nho,
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nho, que elle tinha lido, hia Martim Luthero, quando era

Meftre de Noviçosj do qual fe lê , que lhe aconfelhava

fiaíTem mais da clemência de Deos, do que defmaiaííem do
numero dos peccados veniais, dos quais como menores
aviaõ de fazer pouco cafo: coníelho, que fó o podia dar

hum homem, que andava jâ pêra fahiremmonítroíidade

de vicíos, & peccados.

4 Naõ pôde o Noviço ter multo tempo lâ dentro

efte feu difcurío; & alíim fe foi ao Padre iVleftre, & lhe

diíTe, como elles fe coíluraaõ explicar: Padre a mim véme,
que Voífa Reverenfia he outro Martim Luthero, porque
me manda fazer pouco cazo dos efcrupulos, que lhe cu-

munico. Ouvio oPadreloaõNunesodisbarate, & fem
procurar de lhe desfazer a imaginação aérea, comque vi-

nha: fó lhe diífe; Filho ide em boa hora: foi a hora taÕ boa
perao Noviço, que daUi por diante, como elle ao depois

confeíTou, nunca mais fentio defen quietação de efcrupu-

los, que todos com aquelia fó palavra defapareceraõ de
repente.

5 A outro Noviço occorria, quando eftava na mefa
*da Comunhão, que o feu Meílre era hum grande herege,

que como tal lhe dava a particula naõ coníagrada:quando

foi a dar conta, fahio logo com eíle feu penfamento, & o
declarou ao Meílrci efte fomente lhe diíle: Filho por peor
me tenho. Com eíla benignidade, & muita paciência, he;'

que curava fempre eíles enfermos, taõ pouco ia tisfei tos

com as medicinas, que fe IhesapplicaÔ, como moleílos a

quem os cura.

6 Alguns ouve, que o notavaõ de brando, & queri*

ao verneiie hum efpirito de Elias; naõ advertindo, que
mais condús pêra a educação a benignidade de pay, que
a feveridade de Juiz. Tinha entre outros hum Noviço de
natural vivo, & efperto; que dava moftras deíla fua gran-

de viveza; & juntamente indícios, de que pellos tempos a

diante ferviriacom efplendor a Companhia; porque nos
^catorze annos, em que eílava, tinha todas as boas prendas,

de que a Companhia fe coíluma prometter fugeitos de
primeira esfera; & eil:e de quem fallamoSjO foi pellos tem-
pos adiante, honrando a Religião em os púlpitos, pêra que
teve talentos muito fmgulares.

7 Deraõfe muitas queyxas do Noviço ao Padre íoaõ

,jTj|Mj|j|4j||Wy
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de Mattos, que entaõ era Viíírador, &eílâvanacafad^

Saõ Roqae,aonde também afliftia o Noviço: avifou o Pâ^

dre Vifitador ao Padre Joaõ Nanes, do que fe notava em
O Noviço, & que o trataíTe com mais rigor^ & mortirícafíè

maisj recebeoo Padreefte avifo eom toda a modeftia, ain-

da,que fabia muito bem, que ás efpertezas do Noviço naÕ

eraõ mas; mas fó effeitos de hum natural acre, & vivõxha-

ilíou-o,& diíTelhe: Filho reparai em voffb modo, & attê-

tai em voíTos deícuidos, que hoje foube do Padre Viíitâ^

dor, queos voíTos procedimentos naõagradavaõàcomu-

nidade, noticia, que pêra mim foi huma lançada. Como o

Noviço com a efperteza ajuntava hum bom entendimen*

to> fe accomodou com a vontade, & goílo de feu fanâo

Meftre; dalli por diante moderou mais a viveza de íeu nâ^

turalj confiderandoa pena, que do contrario poderia re-

lultar ao íeu Meftre , que elle amava mais ,
que a fetí

pay.
'' -.9^^:.

8 Era o Padre Joaõ Nunes de natural triiteT^ melâ-

eólico; porem afua virtude vencendo as propeníoens da

natureza, o fez muito benévolo, ^aífavelíporiíTo muitos

aííim decafa, como de fora comunicavaõ com elle feus in-^

teriores com todo o amor,& confiança. Viafe em feu fem^;

blante huma imagem muito ao vivo da virtude: os olhos

ordinariamente andavaô bayxos, parecia na compofturà.

hum Noviço: as palavras eraõ muito medidas, poucas, &
bem ponderadasj frequentemente tomava na boca eftas

palavras: Graças aDeos, Sua modeftia foi taõ amada, quê

muitos no paço, pêra gozarem delia mais a lua vontade^ d©

propofito teciaô pratica com elle, admirando, o como u-

nia a cortezia com a modeftia, & fandidade;
'

9 Vifitando huma ves a el-Reyvque eftava doente de

huma febre ordinária, perguntandolhe o Padre Joaõ Nu-

nes, como paíTava: refpondeo el-Rey: como héi de eftar;

ainda naõ ha fmco dias, que eftou doente, & jâ tenho fin-

co íangrias: aqui replicou o Padre Joaõ Nunes, dizendo:

Pode Vofla Mageftade temperar efta fua affliçaõ, com fe

confíderar femelhante a Chrifto, ao qual também fizcrad

fóem hum dia finco fangrias. DiíTe o P. ifto cõ tãta cadenf

cia, & taõ bom modo, que teve grande applaufo^ & agra^

do em o paço entre os cortezaõs. Dizia muitas vezes aos

Noviços: Filhos,na pratica dos feculares havèmps deeii*'
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tràr com a fua, & fahir com a noíTa. Quando nas faudaço*
es comuas lhe perguntavaõ, como citava, refpondiai
M uito pêra recomendar a Deos a voíla mercê fempre com
ofentidoem nos apparelharmos pêra huma boa hora da
morte, que he o fruao, que devemos efperar dos quatro
cantos dehum cubículo, & do intento da noíTa entrada na
Religião, -Ò ç9"iDfi kiujfíi ;

^5Ti.o„ As maõs, íeas naõ tinha occupadas, as tinha dece*
temente cruzadas fobre o peito: quando fahia fora, íem*
pre levava os braços, & maõs recolhidas dentro da capa.
"No andar era muito compaíTado; poriíTodeu, que admi-
rar, a pre íTa com que em o Noviciado de Lisboa acudio a
hum Noviço: fahira efte da capella com alguns arvoa-
mentos da cabeça, com intento de fe encoílar fobre a ca-
ma; mas recreceo tanto o vagado, que naõ pode chegar ao
C^ibiculo^&cahindo no corredor deu hum extraoÃina-
rio gritto: acodio logo o Padre Joaõ Nunes da capella,
aonde eftava em oraçaõ; acodiraõ alguns Padres de cubí-
culos mais perto do lugar, aonde cahira o Noviço. No-
touo mefmo Noviço, que eftava com bâftante adverten*
cia, que naõ- alterando o Padre Joaõ Nunes aquella fua
paufa no andar, chegou mais depreífa, que os outros; fen-
do,^que todos acodiraõ ao mefmo gritto, porem o Padre
Joaõ Nunes de lugarm-uito mais diftante, que os outros;
Fâi;eceo apsndefmos Padres, confideradas bem as circmiT
flancias, que alli avia muito, que admirar, nem entendiao
como o Padre pudeíTe chegar primeiro ao Noviço, que .

ellqsi fem aver alli alguma virtude efpecial. n «oííur.r

Viiífí3 --^i ^Ba ^ínM:,'^qSe'fetebedef^^

''<énA Opinião de^ Virtude, que fe teve do Padre^^Joaõ
tj\ m-^ •*• Nunes, foi geral em todos, os que o trataraôipós
na^ammho da perfeição a muita gente illuílre no fangue:
pefloas ouveinftruidas pello Padre Joaõ Nunes taõ cfpi-
rituais, que_tinhaõ nodia féis, & fete horas de oraçaõ: fo-
mentava oi^adre eftesprogreíTosna virtude, com medita-
^oens,quelhesdava3&cõ mandar fazer vários trcslados
'^"

dos

s^-mèã
ri
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dos Exercícios de noíTo Sanílo Padre, que reduzidos a

mais fuccinéto methodo, diftribuia por eftas pefloas, pêra

que por elles fe guiaílem na via efpiritual.

2 Pêra, quele veja melhor efta opinião, que fe tinha

de ruafan£tidade;refiramos algumas claufulas de cartas de

peíToas illuílres, em que deêlàraô efte conceyto. Huma
das de primeira nobreza: disaíHmemhuma. EJlandona

cidade do Povto haverá vinte^ <írfinco anms conheci ao Padre

JoaÕ Nunes lente da cadeira de cazos, que/e enfinaÕno Colk-

gioda Companhia: confevvava elk naquelle tempo grande

opinião de muito temente a Deos^ obediente afeiis Superiores^

humilde pêra com todos ^ muito abftinente^jfòfrido^ ^pobrei^

por eflaSy <(jr outras virtudes era eflimado de todos^ o* bufia^

do daspefoas, que com mais cuidado tratavaÕde fuajalva-^^

çaô,

5 E querendo a Penhora Condejfa de Penaguiam may
minha criarme emgrande temor de Deos, me diziamque deze-]

java minha boa criação com taÕgrande affeâoy que muitas

vezes pedia a Nojfo Senhor com muita efficaciay me levajje an-

tespêrafi^ do quepermittijfe^ cometter eu hum peccado mor'

tal. Efendo ejla a doutrina, em que me inftruia^ me ajunta-^^

va-i que fe eu meconfefjaffe com o ?adre Joaõ Nunes, enten-

deria ella, que eu refpondia a eftefeu dezejo-, taÕgrande era

o conceyto, que tinha de fua virtude, <is'defua prudência na

oficio de Confeffor, que lhepareciaÕfèus confelhos haftantes^^

pêra refrear o Ímpeto de minhas payxoens,

4 Vindo no anno de 1657 pêra Lisboa pajfado algum

tempo-i foi eleytopor Reytor do Noviciado-, <(sr pofto, que tivejfe

exercido de mais perfeição, naõfilhe divifava no modo da

pratica, é" procedimento diferença alguma do tempo, emque

antes o conheci^ guardando fempre uniforme igualdade na

'vida, que era huma virtude muitoparticular, que em todo a

tempo refplandecianeftefugeito. Sendo nomeado por Confef-

for da Rainha Serentjfima entrou,& continuou na occupaça»

comajnefma modeftia, com a mefma afabilidade, com a mef
ma obediência, com a mefmapobreza, i^ com o mejmo retiro^

que de antes teve\ deforte-^que parecendo muy digno do lugar

^

quandofoi eleito: no exercido parecia dignijfmo deite.

5 Yor eftas acçoens acreditadas com o conhecimento dé

tantos annos, por ver muitas vezes ao Padre Joaõ Nunesi

por vir cl/e a minha caza, confefjar aCondejfa, &a meu^

Mram fi-
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filhos\ comopello encontrar repetidamente no façopor razaõ
do meuy ^s" àofeu officio\ fazendo pior vezes reflexão comigo^
pêra avaliar[eus a&os^ & dittos^Jempre, quefis efta conjide-

m^aÕyme rejolvia^ que naõ lhe vira obrar acçaõ alguma^
nemproferir alguma palavra^em que naõ entendeffe^ que w^'
jeciapera com Deos. Atheàqui a carta,ou informaçaõ,Gue
deuefte fidalgo das virtudes do Padre Joaõ Nunes.
^^ 6 A efta ajuntarei outra de huma Senhora titular, de
quem aífima diíTemos, que deixado o mundo, fe reco-
lhera ao fagrado da Religião pellas exhortaçoens do San-
ão Padre Joaõ Nunes. Dis pois em huma fua, que efcre-
veo por occafiaõ de felhe pedir informação das virrudes
>3efte fervo de Deos pello Padre que tinha a feu cargo o a-
juntalas em hum corpo.

7 Ainda^ que as razoens, que me fizeraofugir domundoy
pietenhaõ taõ livre de toda a comunicação deHe por nao fer
pêra acçoemde viva^ quem jâ eftâfôperafepultada'. eftaô
taõ infeparaveis de minha memoria, & taõ vivas na minha
eftimagaÕas do muito, que devia ao meu Padre Joaõ Nunes;
^ he tantay a que eufaçodefle e/critto de Vojfa Maternidade^
'{ijfimpelloyque Voffa Paternidade he, como pella Cândia occu-.

paçaõ^ em que me diSy que anda^ quenaõpoffb deixar de mo-
para Voffa Paternidade o que ofmgulariza o meu agrade-
cimento § todos^ os, que mais mefdõ^ a quem nem ainda ref-^
pndo.

: .v^i. ..

8 E affim faço eflas regras pedindo em primeiro lugar a
PeosNoffo Senhor pague a Voffa Paternidade agrande con-
folaçaõ^ que me deu nas efperanças^ com que me alenta, &
promej/ay que mefaz de me mandar a vida do Padre "Joaõ
Nunes\ <j!s* daquifa alivio a grande penuy que nuncaperderei
defuafalta. Voffa Paternidade me ordena, que o avife dos
i^azos mais rarosy quefouher delie; o*fônijlo naõpojfo eu obe-
decer a Voffa Paternidade, porque eu naõfui nunca capas de
ejle osfiar de mimx mas, que mais quer Voffa Paternidade fa-
her, que o que ellefemprefoi emfua vida? Naõfei eu virtu-
dey que nellefenaÕpojfa contar pvrcazo raro,

9 Que vem afer em huma criaturaJô humana aquella
rara humildade, a queHe tomar fempre opeor lugar, aquelle
terfepormenos, que todos, aquelle dezejo de fer defprezado^
como elle em algumas occafioens moflrou, dizendo aqucmelle-
podia mmdav em Çonfijfao, que zombaffem delle, Aquelle

&0'
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gq/lõ maior ^ com que acedia à confokçaÕ dos mais humildes; a

grandepena ,
que tinha, de fazerem eftimaçaô de fuapejJoa%

que levado da pena chegou algumas vezes a pedir^^ ^ a man-

dar a confejfadasfuas^fahendo, que ellas o tinhaÔgabado ,
é*

eufui hum delias^ que nunca mais diffejfem coufa de louvor

, 10 A repugnância, que tinha taõ excejfiva de ofazerem

Prelado, que dos efeitos deliafe pode cuidar (como creyo^ que

fabe vofja Paternidade) fe lhe originou a morte. Emfim a-

quelie cõtinuo exercido em toda a occafiaÕ de fe humilhar. Que^

nome fe podepura quelia tãõgrande pobreza ^ que tinha tao

entranhada no coração , ^ como podia verjem embuço , quem

puzejfe os olhos em osfeus remendos , o* ouvirfuás palavrasí

Puai era afua obediência em que entrava naÕ sò com aprÕ-

ptidaÕ,<(^ diligècia em obedecer.^mas também como maiorgof-^

to em o mandarem.

1

1

Que caridade era afua, com quefempre eflava acu-

dindo aos pobres com a doutrina, com a compaixão , com as ef-

molas, naÕ so que alcançava,fenaõ qtie pêra eftas dofeujuf^

tento diminuia^ cornoja em S. Roque teraõ teflimunhado. A-*

queHa taÕ rara paciência , com que nunca fe lhe ouvia a me^

nor cjueyxa de coufa, que opudeffe moleftar ',fenaõfofJey das

que corriaõ por conta do zeloy em que tantofe viafuapruden^

cia, comofeu valor. Aquellas penitencias taõ continuas, '(sr ta»

(rrandes no rif^or , com quefe tratava^ & na limitação dapo*^

breraffaÕ,ciue comia.
^ » -

1 2 Aquelle andar fempre em oração com aquellaprezei

ça de 'Deos taÕ viva , <sr que tanto moftrava emnaÒ haver

converfaffaõ (o que tinhamosponderado) em que as duas pa-

lavras naõ levap logo a pratica a Deos ; com talgraça , c2?*

do?n particularfeu, que com a maior efficacia entravaõ todas

fias palavras na alma, no que compungiaõ , & no que obra-

vaõ.

1 5 Emfim eufem dizer nada mefui alargando^ mas re-

metto o que quero dizer ao muito,que vofia Paternidade/abe,

O* todos conhecem, o que tenho ditto ; <jr affevero ^
que tenho

pello maior 7nilagre ver huma creatura no mundo fugeita as

fragilidades da nofafraqueza, livre de tudo , o que naõ era

antaior perfeição , hum compofto de todas as virtudes. Mas

ainda eu acho muita rezaõ a vofia Paternidade emfe querer

informar dos efeitos delias, peva quefefaiba tudo pêra gloria

-

^ Mmm 1,
.
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de Deos-, poflo que do recato, que o ?adre ^oaÕ Nunes tinhai
<^ do que trabalhavapor encobrir^ o que era: temo muito, que
feja muito pouco^o q voffa Paternidade poffa de/cobrir

j prin-
cipalmente ainda agora

, que podefucceder
, fe calem alguns

fuccejos ,por naô ler rezaõje digaõ em vida daspeffoas^ en-
tre quem fuccederaÔ.

' 14 Se Dona Brites da Coftafora viva , muito boa teftir

tnunhafora ella, de que o Padre Joaô Nunes conheceo, fe lhe
chegava a hora defua morte, porq poucos dias antes de adoe-
cer^ lhe deu huns documentos, de como havia de proceder no
commercio com Deos,is^ rematou com dizer

, que lhe particu-
larizavaaquelies confelhos, como quem fe de[pedia \ <ij^qud

reparando efta Senhora na defpedida ^ lhe perguntara
,
que

jornadafaziaí

15 Tudofepode crer àequemelleera\mas eu querendo
ecahar, parece que torno a me alargar de novo\mas naõfe ef-
pante vofjía Paternidade , fe lhe parecer , me naÕ defpido de
fallarneftas matérias

,
porque he muito, o que devia ao Pa-

dre Joaõ Nunes, er malpodecreraconfolaçaô, que levo de
faliar em fuás virtudes , mas naõ quero cangar a voffa Pater-
nidade, pois paro,com lhepedir , me naõ dilate efte gofto,em
podendo mandarme o que ha efcritto , e^ deme voffa Paterni-
dade em quefervilo, que aqui me tem muito comoferva fia,
Athe aqui o elogio, que fez efta CondeíTa ja Religiofa das
virtudes do Padre Joaõ Nunes.

i5 Aeíle ajuntemos outro de huma das Damas da
Kamha, que por direcção do Padre Joaõ Nunes , deu de
maõ às vaidades do mundo; efcreveo eíla a hum Religio-
fo da Companhia feu Irmaõ, que lhe pedia , lhe At'i{(t algu-
ma noticia das virtudes do Padre Joaõ Nunes. Meu Irmaõ,
úpoftada ejlava afaltar antes a obrigação da natureza, que
a mortificação ck Religiofa-, mas interpuzeftes motivos taõ
forçofospera me obrigardes a repofta, na informação, que me

'

pedifles do Padre Joaõ Nunes-, quepojjo dizer , que nefla oc-
cafiaõ me experimentaflss vos mais Irmaa na correfpondencia,
porque me quero moftrar mais agradecida na informação-, nem
ejies termos vosofendaÕ', porquepor Religiofo da Companhia
'VOS acharenfcmpre menos promptopera o commercio com hum
parente, &fempre vos achareis mais expedito pêra a corref-
pondencia com hum SanBo.
.: I t; Confeffovos^ me tem caufaào mui intimofentmento a

falta
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fa/ta do Sanão Padre ^oal) Ntmes^ quefifiguio ejla perda
logo a minha pvofiffaÕ^ a que eile ja por ejlarfangrado , naõ

afjiftio; cflapena me fczperdcr o gofto de tudo ^ ^ nempêra
me confolar nellafignificandovola-, tive mnmo^ feudo ajjim.

que o dez-ejeí mtítto. Perdi nelk a primeira via^ por onde Deos

quis darme luz pera conhecer os perigoSy em que andava minha

alma , e^/<3Í de tanta cenfolaçaÕ minha^ achar Confejfor tao

íanão^ que em todos os trabalhos
,
que meperfcguiraõ nopaço^

me deo naõ sò alivio, mas remédio^ ajfimcom ora^oem^ comv cÔ

diligencias^ que todas as que lhe devia eram como milagres. ,

' 1 8 E ajfirmovos , que no c/piritual^ úr temporal tive

larga experiência da 7miiía virtude, coin que o Padre Joaô
Nunes vivia, & opudera juftificar empublico com cartasfu-i^

ãS, que deitai me valia, depois, que me recolhi, por lhe naôpo-^

derfaliar \ mas porque aquellas confiavaõ departiculares de

con[ciência, <jp matérias de confiJJaõ,fui obrigadaa rompelasj

de que tenho affazpena 5 porque por ellas fepodia juflificar, q
lhe dava Deos particular luz divina,pêra alcançar o interior

das almas, com quem tratava.
"

1 9 Pello^ menos eupojfo affirmar^ que antes de lhe dár^ à
entender a pena, que tinha , jne dava anticipadas razoens,pê-

ra aliviala-y & pouco antes, que adoecejfe , meefcreveo, acon-^

felhandome, que em jienhuma occafiaô de pena havia de obrar:

eupor entaõ naãpercebi,o que valia o conjelho ^JenaÔ depois-^

que experijnentei a caufa\E feeu ajjimxomo vosjallopor car-

ta 5 vos fCiliara d vijla, tudo vos differa com clareza, pêra que

louva
ff
eis a Deos, pello que obrava de mifericordias comigo

por eflefeufervo, a quem tenho raras ohrigaçoens j que naõ

fatisfeito do muito, que no mundo lhe devia , conttnuavafem-

pre naquelle afeBo, (s* dezejo depor minha alma no fnaisper-

feito e/lado, úr agradopêra com Deos. Diante defte Senhor

eni grande grão de gloria, confio que efla avogandopor mim^

& por vos. Athe aqui a carta deita Religiofa,

20 Hum noíTo Religiofo contou , que fendo de natu-»

ral pouco brando, & nada propenfo a lagrimas , depoisq

tomara por feuConfeíTor ao Padre Joaõ Nunes, rara vez

fe confeílíiva com elie ,
que aconfííTaõ naõ foíTe acompa^^

nhada com muitas lagrimas de compunção, & dor de feus

defeitos» Outro noíTo Religiofo andava muito anfiado

com imaginações à cerca da fua predeílinaçaõ,fem poder

foccegar nem de dia, nem de noyte: declarou ao Padre

'^j'll^



^6z imagem da Virtude:

* Joaõ Nunes eílefeu fofobro: elle o exhortou a render gra^

ças a Deos pella mercê
,
que lhe fazia , em o moleftar c5

aquellas anguílias, porque lhe aíiírmavaj que a aníia , em q
fe via, era fmal de efcolhido; rematando com eftas pala-

vras : Daqui por diante dormira, defcançarà , & naôferà
jnoleílado. A eílas palavras fe íeguio o effeito, porque a-

maynou a tormenta, & o Religiofo confeíTou
, que vivia

em taõ bella paz, que parecendolhe antes , que era preci-

to, no eftado prezente lhe parecia viver na bemaventurã^
ça."

2 1 Outro noíTo Religiofo
, q foi condifcipulo do Pa-

dre loaõ Nunes,& cõpanheiro do mefmo cubiculo , tefti-

íicou que fendo condifcipulo, & companheiro do Padre
loaõ Nunes o admirava, & venerava tanto, que pedia a

Deos lhe €Ílendeííè a vida, pêra que no tepo futuro viíTe

^ veneraífe no P. loaÕ Nunes hú varaõ fan£lo;& q confe-
rindo os primeiros annos de Religião com os últimos, em
que o conhecia, naô achava nelle diíFerença alguma, por-
que fempre a sãdlidade de feus coílumesfoi a mefma,& hu
o théor de vida , indo de virtude em virtude.

C A P I T U L O X.

Caufa ãe Jua morte , honras funerais^ Cít^ veneração
, que

fe teve afeu cadáver.

I Ç^ Om tantas,& taõ grandes virtudes adquiridas , &^^ augmentadas por toda a vida fe preparou eíle gra-
de lervo de Deos pêra huma feliciíTima morte. Poucos
dias antes de cahir enfermo, abrindofe por ordem do Go-
verno Publico na cafa da íaude todas as cartas, que tinhaõ
chegado de Itália

, por eftar Génova aííolada com pefte, &
Roma ferida do mefmo mal; abrindofe digo as cartas , fe
achou entre ellas húa de noíTo Reverendo Padre, em que
vinha patente ao Padre loaõ Nunes pêra fer Provincial da
provincia de Alentejo, por eftar entaõ o Reyno dividida
em duas provincias da Companhia. Souberaõ iíloalgQs
titulares, antes que a noticia chegaíTe aos Superiores , &
como eraõ grandes amigos do Padre, lhe foraõ dar o para-

tem da nova honra. z Teve



EfH o Noviciado de Lisboa Liv. ^.Cap, lo. 45j
2 Teve difto taô exceífiva pena, que afflrmou o Pa-

dre que o confeííava , & íabia o que paífava no recôndito

de feu coração, que daqui em grande parte fe lhe origina-^

ra a ultima doença, & finalmente a morte. Tinhafelhe

tambê dobrado o trabalho de hir a palácio
,
porque a Rai-

nha levava em gorto, que o feu GonfeíTor lhe diííèíTe todos

os dias MiíTa; & fizeíTe particular aííiftencia em ordem às

boas direcçoens do governo publico. Naõ podia elle fal-

tar a eíl:as obrigaçoens, porem nem ainda com ellasquis

deixar o feu inviolável coílume de hir,& de vir a pé : tra-

balho, que tomado com efte rigor,era muito fobre as fuás

forças.

5 Em hum domingo do mes, em que havia jubileo, &
grande concurfo em S. Roque, vindo de palácio depois de
cumprir com as obrigaçoens de feu officio;ainda que anda-

va ja abaladoj em chegando a ca^ fe foi logo à igreja a c5-

feflar. Naquelle domingo cahio o Padre loaõ ííunes do-
ente, & diíle feu Confeflor, que elle tivera por coufa cern-

ia, que morria daquella doença, & poriíío pedia os Sacra-

mentos, dizendo : Padre eu fei ha muitos dias , que hei de
morrer defta ,

querome confeííàr geralmente de toda a vi-

da,& aparelharme,pera ver o meu bom JESUS.Afua inf-

tancia depois da confiíTaõ fe lhe deu o Sanéliííimo, & o re-1

cebeo como viatico com grande devaçaõ , & lagrimas: fe-

gunda, & terceira vez tornou depois a comungar , deftas

foi húa em dia de Natal, de cujo miílerio foi fempre mui->

to devoto.

4 Foi inexplicável o fentimento ^ que teve a Rainha
com a doença do feu muito eftimado GonfeíTor: ordenou,

lhe aflíí íliíTem todos os Médicos da fua corte, & que todos

os dias fizeífem fobre a doença duas juntas, huma pellas

fete da menhãa, outra pellas duas da tarde ; & que acaba-

das qualquer das juntas, foíTe hum dos Médicos, adarlhe

parte dos termos da doença: alem diílo dous moços de fu^

Camera andavaõ ínceíTavelmente do paço pêra S. Roque,

& daqui pêra o paço, pêra lhe darem noticia de toda a va-

riedade
,
que ouveíTe na doença.

~ 5 Eraõ contínuos à portaria os recados das Senhoras

confeíTadas do Padre loaõ Nunes: bufcavaõfe com gran-

des diligencias todas as medicinas , que Gonduziaõrperaa

cura : fizeraõfe muitas romarias a oragos de dévaçao , mã-*

•
'

,
darão-
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daraôfe dizer muitas MiíTas, fizeraõíe muitos votos pêra

confeguir de Deos afaude do enfermo taõ dezejada de to*

dos. Eraó notórias eftas diligencias ao Padre loaõ Nunes,
elle as agradecia muito a todos. ,-

6 Quarta vez tomou o Senhor, na qual íe lhe deu por
.^modo de viatico,& o recebeo com grade ternura, & pie-

dade. Na vefpora do dia,em que falleceo>fe mandou deí-

pedir da B.ainha por hum Padre grave, pello qual pedio a
lua Mageílade perdaõ dos defeitos , que cometera em feu

ferviço. Refpondeo fua Magefíade pello mefmo Padre, ^
nunca em feu ferviço fizera obra, que neceíFitaífe de per-?-:

daõjqueo mandarlhe pedir efte, era como trazerlhe à me-*?

moria fua grande difgraça
, que principiara na morte do

feu Príncipe, continuara na morte do feu Rey, & rematava
na morte de feu Confeííor.

7 A efta repofta ajuntou logo huma ordem, pella qual

mandava, que nodiadofeu tranfito , todas as MiíTas, que
fe difFeífem em Lisboa, foffem por fua ditofa alma. Hum
quarto antes de efpirar , lhe mandou dizer huma Senhora
titular, que lhe prometia executar, o que fua Reverêcia lhe

'pedira, com tanto que a recomendaíTe a Deos no Ceo : o
Padre refpondeo, que prezava muito a fua refoluçaõ, com
tanto, que fua Senhoria rogaíTe inílantemente a Deos, que
o fizeífe digno de fua prezença. Neíle mefmo tempo che-

gou hum Padre autorizado , amigo feu, & lhe diíle; Padre
loaõ Nunes, he poílível, que nos apartamos , & que me
naõ levaconfigo.^ Refpondeo o enfermo: Ah Padre que
nos naõ apartamos, porque levo avoíTa Reverencia no
coração, pêra ter diante de Deos muito vivas lembranças

de voíTa Reverencia. ,^^ j

,

8 DiíTelhe íeu Confeííor, que fe fejitia anfias de mor-
te , fe lembraíTe, das que Chriílo padecera na Cruz. Deu
por repofta:Aííim as padeceo o amorofiííímo JESUS à \ií'

ta de lua May SanQiííima. Depois com grande paz,&foc-
cego entregou feu efpi rito nasmaõs de feu Creador, em
huma fefta feira , dedicada à Payxaõ de Chrifto , de que
foi fingularmente devoto, aos 28. de Dezembro dia dos
Sanftos Innocentes no anno de 1 656. A doença foi de fe-

bre maligna, durou 24. dias: tinha, quando morreo fefsê-

ta, & três annos de idadej de Religião quarenta,6c fere. Foi
a morte pella huma hora, & meya depois do meyo ^,

9 Ouve
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9 Ouve grande íentimento em toda a Corte. Do pa-

ço, & de caíci de outras grades Senhoras fe mandarão mui-

tas flores, pêra felançarê fobre íèu íando cadáver ; o qual

reveílido com as veftimentas Sacerdotais, fe pôs em a Ca-

pella grande da cafa de S.Roque; naó o puzeraõ na capei-

linha dos enfermos, como aos demais , quando fallecem j

porque como íícano corredor de bayxo , & muito à maõ

aos fecularcs,poderiaõ eíle^ defpojar o fando cadaver,an^

tes de chegar à Igreja.
^ ^

I o Quando fe chegou a hora de o levarem à fepultu^ ,

ra i
acodiraõ todos os nobres , de cuja confraria era Pre--

feito o Padre loaõ Nunes 5 & com Cruz alçada , levando

cada hum nas maõs feu brandão acezo, o vieraõ acompà^

libando. Athe a clauftra o trouxeraõ os noíTos Religiofos

<ie maior authoridade: alli o tomarão aos Padres muitos

Senhores dos principais doReyno^ a faber , o Marquez

Almirante, o Conde de Sanaa Cruz, o Conde deFiguey-f

rô , o Conde Camareiro mor, o Conde de Villaverde , o

Gonde da Vidigueyra, aos quais ajudavaõ o Conde de Vi^

miofojO Conde de Cantanhede, o Conde de Caílro,& ou-^'

tros muitos Senhores da primeira qualidade do Reyno.

I I Em hombros taó illuftres entrou aquelle ditofa

cadáver pella porta da Igreja de S. Roque , aonde aíTiftia

hum numerofiííimo concurfo de toda a forte de gentej

quafi toda a fidalguia aflim Ecclefiaftica,como fecular;inu-

nieraveis Religiofos de todas as Religioés;tantos,que cor-

rendo duas ordens de bancos do cruzeiro da Igreja athe o

antiparo, creciaõ as peífoas, & faltavaõ os aífentos.

12 No meyo da Igreja fe coUocou o íaníto cadáver^

& lhe rezarão o officio, cantando as liçoens os Religiofos

de outras familiasfagradas, que ou eraõ dos maiores pof-

tos nas fuás ordens , ou os tinhaõ ja occupado. O officio

cantarão os nofíòs Religiofos: depois delle, & da MiíTa, os

mefmos titulares, tornarão a tomar o efquife, & o levarão

athe junto à fepultura, aonde o depuzeraõ.

1 5 Aqui recreceo tanto o numero de gente a beijar os

pés, cortar cabell os, tomar reliquias, tocar as contas, cor-

tar pedaços do veílido ,
que naó foi poíTivelnem aòs titu-

lares , retardarem o povo, nem aos noílos enterrare o de-

fundo: por tãto parecendo aos mefmos Senhores,a quem

ouve de obedecer o Padre Prepofito, fe dilatou o enterro

Nnn per^
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pêra a tarde; & fe tornou a pôr o efquife no meyo da Itrre-

ja, pêra fatisfazer àdevaçaó de todos. Aqui de novo fe
niâltratava a gente com immoderavel piedade j foi tanto o
exceffo, que fe deputarão quatro Religiofos noífos de au-
thoridade, pêra de algum modo temperar o fervor do po-
vo, pêra que naõ paflàíle a irreverência.

14 Porem naõ valendo traça alguma
, pêra moderar a

gente, que cada-vez era mais; alfentaraõ, que fefechaíleo
corpo na capella do Efpirito San£lo; execução

, que fe o^
brou com grande difficuldade, pella muita gente, que naõ
dava a iíTo lugar : fechado o corpo na capella, vieraõ logo
três pintores por ordem de três grandes do Reyno

, que o
mandavaõ retratar. Vieraõ muitas Senhoras grandes dif-
farçadas, pêra terem mais lugar as demonílraçoens do feu
fentimento: cercarão o efquife,& com grande piedade, ca-
da-húa lhe beijou o pé,& a maõ,& levou algua relíquia fua,
bua lhe levou o barreteq guardou como preciofo thefoura
o 15 Aífeveraraõ alguns Religiofos noíTos, que o cadá-
ver do Venerável Padre loaõ Nunes defpedia de fi hum
cheiro taõfuave, & efpecial, que vencia a todos os outros
prefumes. Aílim efteve toda a tarde; aífiílindo neíle mefr
Bio têpo perfiíletemeteao pé da fepultura,^ eftava aberra,
oCondedeVillaverde, &oSubmilherdacorrina de fua
Mageftade Dom Diogo Lobo; toda a caufa da fua aíTiílen-
€ia foi impedir aos nollbs Religiofos,fepultarem o cadáver
em a terra pello modo, que fe ufa com os outros. Por tã-
to mandarão fazer hum cayxaõ,em que fe enterraíTe.

1 6 Peilas finco da tarde fe ordenou o fegundo eiiter-

1:0; precedendo diante a confraria dos Nobres, na forma
que dilTemos aíTima, deu huma volta pello meyo da Igreja-
chegando ao cruzeiro, aonde eftava a fepulturaj tornou 3
carregar a gente, & a darfaque a tudo, o que podia haver
às maõs; aqui lhe tomarão da cabeça o fegundo barrete.
Vendo eíles excelfos , os que os levavaõj julgarão , fenaõ
devia permittir m.ais à devaçaõ do povo, & aífim ferrarão
a tampa docayxaõ, pêra que tiradoaos olhos, amaynaífem
aquelles fervores: depois o meterão na fepultura.

^ 17 A petição da Rainha mãdou o Padre Prepofito de

r ^^v^^
^"^ Mageftade a cruz femeada de bicos, de que

alhmadiíremos,humascamaldolas, &hum cilicio de fer-
ro: a cruz refervou fua Mageílade pêra fi; ascamaldolas

"^ - ^ • ' deu
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den cila a fua Alteza; o cilicio deu à Marqueza da Atou-*

guia : que todos eíliniaraô como precioías relíquias. Efta

foi a admirável vida, & ían^a morte do Venerai Padre

Joaõ Nunes Confcílor da Rainha Dona Luiza, prototy-

po de homens fandos, & de ConfeíTores de Principesj o

qual entre os flivores, & valias dos Reys nem hum fó ápi-

ce fahio da humildade Religiofa; antes a acrecentou def-

prezandoíe de cada ves mais; & metendo debayxo dos

pés todas as eílimaçoens dos homens; por ifíb as mereeeo

todas fendo vivo/& todas depois de morto. A vida do

Padre loaõ Nunes nos deixou efcriptafeu Noviço o Pa-

dre Diogo Lobo, em eftilo mais de elogio, que de hiíloria,

com aquella cultura de palavras, & agudeza de penfáme-,

tos,com que fe coílumava explicar affim nas praticas cr**

dinarias, como nos pulpitos,pera os quais teve íingular ta-

lento, como fomos teftimunhas todos os que o ouvimcsj

foi Pregador dos Reys Dom Aííbnfo fexto & Dom Pedro

fegundo: morreo em o CoUegio de Coimbra, indo de Lis-

boa pregar alli as menhãas da quarefma. Do Padre Ioa6|

Nunes falia o Padre Nadafiaoszp de Dezembro, fendo^'

que na fua vida acho fallecer dia dos fandos Innocenje^ni

o,

ot C A P I T U L o XI.

Vida do Padre Franctfco Marques Mifomriode Etiópia^ EmDi»

Entra na Companhia,pajfa a Etiópia.Do que lhefuc<:h o^-^o.^^a^

cedeOy athejer delia dejierrado.
goflo de

IÓ39.

1 r\ Padre Franclfco Marques Martyr da Caridade,

^^ & que nos feus trabalhos padeceo muitos marty-

rios, naceo na cidade de Braga. Seus pays fe chamarão

Domingos Marques,& Izabel Neta. Aprendeo a mufica,

& a foube com primor. Era CoUegial no CoUegio do

Arcebifpo, & andava na primeira claífe dos noífos eftudo^

fendo feu Meftre o Padre Balthezar Telles. Affim por fer

taõ excellente na mufica,Como por outros bons talentos»

que nelle avia, o aceitarão pêra íeu Reíigiofo os Padres de

Saó Bento, onde jâ tinha dous IrmaÓs.

2 No dia, em que avia de entrar, fe mudarão as coufas

de maneira, que por entaõ foi precifo dilatarfelhe a entrai

Nnn z da»
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da. Ficou ta5 impaciente deíla demora,' & de aver de
eftar mais no mundo; que fe foi ter com o feu Padre Me-
ílre; defcobriolhe,c grande dezejo, que lhe fobrevinha de
fer da Companhia, logo a pertendeo com notável fervor.

Foi recebido pêra Coadjutor efpiritual. Foi dar princi-

pio a feu Noviciado em Lisboa. Alli entrou na Compaq
nhia aos treze de Setembro de mil feiscentos, & vinte, te-?

do vinte, & hum annos de idade.

r ^ Acabado o feu Noviciado vendo ir pêra Etiópia o
Patriarca AíFonío Mendes, lhe pedio com muitas inftan-

cias o levaíTe configo. Informandofe o Patriarca dos feus,

bons preílimos, boa capacidade, coílumes fandlos, o ad^
mittio; & no anno de 1625 o levou em fua companhia
pêra à índia; & da índia pêra Etiópia; onde entrou no an-
no de 1625. Foi participante de todos os fuílos, & peri->

gos por onde Deos meteo na Etiópia ao Patriarca; como
diíFufamente refiro em fua vida. )t

4 Em Ethiopia vio os grandes augmentos, a que chel
gou aquella Chriílandade, pois fó no anno de 1 6 2 8 fe c5^
taraõ reduzidos ao grémio da Igreja mais de cem mil Scif-

maticos. O Padre Francifco Marques efcreveo de Etió-

pia, que fó na quarefma do ditto anno bautizara na Milíaõ

dos Agausmais de quarentamil almas.

5 Achoufe efte Padre em varias emprezas, que o Em-
pèrador, & íuas gentes tomarão contra os Scifmaticos re-

beldes, nellas era o Padre Franciíco Marques grande par-

te do animo dos foldadosja todos alentava. Huma vez in-

veftindo a gente do Imperador contra hum monte alto,

em que eftavaõ acaftellados os inimigos, foi tal o frio, que
morrerão mais de fmcoenta peíToas enregeladas, nem ba-
ilava o fogo, que faziaõ, pêra fe aquentarem; hum deftes

cahio junto à tenda do Padre Francifco Marques, fem elle

lhe poder fer bom, mais, que pêra o poder, mandar enter-

rar. A eftes, & outros muitos perigos fe expunha em fer-

viífo de Deos, & daquella nova Igreja.

6 Aífim por caufa das muitas guerras, comopellos
muitos, & poderofos inimigos, que tinha a Fé verdadeira,
toda a bonança íe mudou em infortúnio, Ajuntoufe a tu-

do a morte do Imperador, que ainda, que por temor con-
defcendeo com os Scifmaticos; em quanto viveo íempre
OS Padres tiveraõ boa paífagem; & na morte encomendou
'• '- a feu
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a íeu filho herdeiro; que amparaíTe o Patriarca, & Padres,

dizcndolhe, que a Fé Romana era a verdadeira; & fe elle

tinha permittido a de Alexandria, fora íó por condefcen-

der com o povo acomodandofe aos tempos.

7 Eíla foi a fua ultima recomendação, dahi a pouco

morreo deyxandonos duvidoza a opinião de fuafalvaçaõ,

porque a morte o alcançou por confeílar. Quando o Pa-

dre Diogo de Mattos, que lhe aíTiília; lhe lembrava o peri-

go, tudo eraõ dilaçoens, athe, que a morte lhe naÕ quis

dar mais efperas. Chamavafe efte Imperador Seltaõ Se-

gued. Com elle chegou a Fé Romana na Etiópia ao maior

auge,& com elle acabou. O filho, nenhum cazo fez da re-

comendação do pay. EraScifmaticoperveríiíTimo. De^
flerrou de Etiópia ao Patriarca, & Padres.

8 Aííim como o Padre Francifco Marques entrou cô

o Patriarca, aíTim com elle fahio,fendo companheiro infe-

paravel de feus grandes trabalhos na ida, & na vinda. Os
Sciímaticos os entregarão por fim de tudo aos Turcos,

fenhores dos portos maritimos de Etiópia. A inhumani^

dade, com que os tratarão, com nenhumas palavras fe po^

de explicar. Tudo refere difuíamente no livro fexto da

faa Hiíioria de Etiópia o noíTo Padre Balthezar Telles c5

as palavras do Patriarca AfFonfo Mendes.

9 Tendofe jâ em Suaquem concertado com os Tur-

cos, temendo eíles,que contando os Padresem Dio os mã-

os tratamentos,, que lhes tinhaõ feito em Suaquem, naõ

mandaíTem la os mercadores de Dio nao de contraio, re-

ti veraõ ao Patriarca, & ao Padre Diogo de Mattos nomea-

damente, & lhe diíTeraô, elegeíTem elles outro terceiro,

qual quizeíTem: todos os mais Padres fe oíFereceraõj mas a

jorte cahio fobie o Padre Francifco Marques, que dos

Abexins fora fempre tido por irmaõ mais moço do Padre

Diogo de Mattos, & como tais fe tratavaõ, & amavaó em

o íenhor.Os mais Padres fe íizeraõ à vela pêra Dio.

I o Padecerão muito em Suaquem eftes três confeíTo-

res de Chriílo. Quis o Governador, que lhe deílem por

leu refgate quinze mil patacas, Huma ves eftando alfa-

iihado os mandou ira fuaprezença pêra faber delles, em

que refoluçaõ eílavaõ. Tratou-os com nenhuma corteziai

refponderaó, que dariaõ repoíla por hum feuminiftro,

porquem meneava femelhantes negócios. Com iílofe li-

vrarão
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vraraô da morte, que fegundo eílava enfurecido, jura-
mente fe temia.

1

1

Dalli a poucos dias foi ter aquelle miniftro com os
cativos, dizendolhes: naõ quizeíTem, experimentar a fúria

de feu amo, & dar à força de tormentos, o que de vontade
naõ queriaõ. Prometeraõlhe mil patacas: tomou a pro-
meíTa em graça; & fe foi advertindoos, que confideraílem
bem, o que lhes eílava melhor. Dalli a mais alguns dias
mandou íaber darefoluçaõ. Como reprezentaíTemfua po-
breza. Por fua ordem foi hum meirinho, & levou aos fer-

vos do Senhor pêra hum pequeno baluarte, onde eílavaôi
outros dous prezos. Meteolhes os pés em hum cepo, &
aopefcoíTo lhes lançou groííos colares de ferro, os quais
todos fe fechavaõ com huma cadeya comprida. E diííè-

lhes, qu€ aííim aviaô de eílar athe a morte, fenaõ deílèm
o dinheiro, que fe lhes pediíTe. . . í

12 Deíle rigor dis em huma fua carta o Patriarca:
Fomos os três metidos m tronco com os pês ttocepo^pefcoço^

em colares deferro, amarrados a humagrojja corrente^ com
quefahiamosfora, quando fe nos dava licençapera iffo, como
la os degradados^ quandofaõ levados de correyçaõ em correy-

^aÕ: fendo o guia defta dança de cadeyas o Patriarca, o da
7neyo o Padre Francijco Marques, o remate o Padre Diogo de.

Mattos. Netnfaltavaõpera ella cahayas varias nos cortes.,

& cores, em que prevalecia tanto a daferrugem das cadeyas.^

que depois defeitos, naõfe lhe pode tirar com todas as lava-
geíis. Athe aqui as palavras da carta do Patriarca.

13 Foraõtais as incomodidades, «fe calmas, que aílí

padecerão, que vieraõ a mudar toda a pelle, fícandolhes
os corpos em carne viva. A efte tempo eílando jâ de ver-
ga dalto a nao, que partia pêra Dio, vendo o Turco, que
os cativos naõ davaõ o dinheiro, tomou confelho de os
mandar meterem hum barco, & levados ao alto darlhe fu-
ro, pêra que fe aífundilíè. Sabendo ifto os Baneanes íe fo-
raõ ter cô os prezos, dizendolhes, fe alargaífem, que elles
contariaõ logo o dinheiro. Depois de vários lanços con-
cordarão em quatro mil patacas. Sahiraõ da prizaõ dia de
Saõ Bartholameu no anno de mil feiscentos trinta, & fin-
co. Depois de hum mes de viagem,chegaraõ a Dio.O Pa-
triarca fe foi logo pêra Goa em ordem a bufcar remédio a
tantas miferias, em quantas a fua Igreja ficava.

C A-
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CAPITULO XIL í

Refere/e hmna carta do Patriarca^ em que fe contem a ^

Jànãa morte do Padre Francifco Marques^

1 TT Um anno fofreraõ os rigorofos tratamentos dê
-" Suaquem. Depois de chegar a Dio, fez, o Padrd

Marques o officio de Procurador da fua miíTaõ de Etiopk

cíTes poucos annos, que ávida lhe durou. Conta fua mor-

te o Patriarca efcrevendo de Goa a hum Religioío de Sa5

Bento, Irmaõ do Padre Marques; por fera carta de tal

maó, & Autor a direi por fuás palavras, he a feguinte.

2 Cojn diferente alvoroço eflavapêra refponder a humc^

de Vojfa ?aíermdade, de dez de Março do anno de mHfeis^

centos trinta^ ^ oito^ que meu amado^ ((^fiel cofnpanheiro^é'

filho^o Padre Francijfco Marques me mandou de Dio, <2> che^

gou ja depois do galeão^ que defla barrafahio no Março paf-

fado: masfoi Deos ISlofio Senhor fervido., que com a repoflã

deliafe ajuntaffe parte do fentimento -, & lagrimas
, que em

mimfempre correm^ c^r em Voffa PaternidadefaraÕ novafon^

te^ com a tri/le nova, que neftafou obrigado a lhe dar da mor-^

te defiefeutaÕprezado irmaõ^ pofto que tenho por certo, qUèK

ellafoi termo dos trabalhos defla miferavel vida^ 0*princl'^x

pio do defcanfo^érgoftos da eterna.
'

9 Foi efie anno critico, & mortalpêragrande parte de-

fia índia, <sr em particular pêra os três companheiros, que

'vindo de Etiópia efiivemos em Suaquem prezos no mefmo tro-

co^ c?* corrente. Eufui o primeiro, com quem a doença arre-

ineteo no Fevereiro pafiado com huma mmgrande toffe, u que

todospunhaõ nome de catarro, fendo em verdade afma, que

chegou a me tomar o peito, ((spquafi afogar. Por efiacaufa

tomei quatro fangrias em Março, oito em Abril; <sremMayo,

em que me deraõ trezefezoens, outras oito: <(s* depois duas em

fulho de huma recahida. Noqual tempo me tornoua toffe,

érfe declarou^ que era afma, daqual me comeffaraõ a curar,

<^ depois de varias experiências me abrirão humafonte na

braço direito, andando athe agora mui achacado, masjâcom^

grande melhoria.
.•,::.•".;:.

t'.-'"-'^

4 Nefie tempo^ que eu efiava no auge das terçani, me

affi'*
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cjftflta comgrande caridade o Padre Diogo de Mattosy mífo
companheiro^ que era Reytor defte Collegio^ & fendo elle mui
fohujlo de coinpreyçaa^juntamente mui dado a fazer peniten-
cia^ <s* a defprezar feít corpo, nemfazia cazo de alguns acha-

ques de quentura, ^fogagem, que naquelle tempo, por fer
das maiores calmas da Índia, o acometiaò\ ér depois de lhe dar
o foiem huma caminhada, que fez apê, lhe deu huma febre
taÕ maligna, que o levou do Jtonoperao decimo dia, em qua-
tro de 'Junho, eflando eu ainda de cama. Daqualmorte avi-
%eilogo ao Padre Francifco Marques, pêra que encomendafje
aDeosfua alma, <ar lhe pagajfe com jèus facrificios, ç^ ora-

foensparte do amor, que lhe devia, que era taõ grande, que

femprefe chamavaõ irmãos, affim em Etiópia, como cã, O que
teveprincipio em hum Abexim,vendoostaõ amigos, pergun-
tar ao Padre Diogo de Mattos, fe era o Padre Francifcofeu
irmaÕ^ Erejpondendolhe elle {que era de mui boa graça,)
quefm, que erafeu irmaÕ mais woço, dalli lhe chamavaõ to-^

dos irmaõ mais pequeno doPadre Diogo, :...

. 5 Teve o Padre FrancifcoMarques extraordináriofen-
timento com efla nova, de modo, que de dia, <is* noite fe desfa-
%ia em lagrimas, ^s^penitencias, ér me efcreveo de Dio, aon^
de eraprocurador da noffamiffaÕ, quefendofeuirmaõ mortOy
naõ podia elle durar muito tempo. Ajjim fuccedeo, porque ne-

fle inverno deu naquella fortaleza huma doença, a modo de
pefte, a qual em todas as cazas dos Chriflaos, Gentios, &
Mourosfezgrande eflrago. E como a caridade do Padre Fra-
cifcQ Marques abraçava a todos, a todos queria acodir, aos
Chrijlaos pêra os confeffar, <(sp ajudar a bejn morrer, aos
Mouros, ^ Gentios pêra os converter a noffa Sanaa Fê. An-
dando nefla occupaçaÕ taõ fanãa, &preciofa,foichamado
pêra confeffar afilha de humhomemprincipal, que eftava taÒ
podre, ^ malcheyrofa, que todas aspeffoas, que lhe entrarão-

em caza, ^ os que a levarão a tumba, adoecerão.

\ 6 Nefia caza efteve o Padre hum dia, ^ humanoyte",-

athe a doente efpirar, é emfe recolhendopêra o Collegio, lhe
deu afebre maligna, que elle logo conheceo', & dizendo, que
Jeu irmaõ o Padre Diogo de Mattos o chamava,fe cõfeffou ge-
ralmente, ^ recebeo o Sanãiffimo Viatico de Chrifh Nojfo
Redemptor ao quarto dia, <sr pouco depois lhefaltou afa/la,
com a qualmais entoada, <ísr afinada, do que nunca teve em
vida;,foi cantar o cântico novo na capella do cordeiro, aos

\ trinta
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trinta de Ao-oflo, também do nono pêra o decimo dia da dom-^

ça como o Píidre Diogo de Mattos.
^

_
,

7 O fentimento defua mortefoi univerfal em toda afor-

te de Gente da quelía fortaleza, que fe dava por taô interef-

fadamfiiavida\ & muitas pejjoas Ecclejiafticas,<s^fecu'

lares, & athe Mouros, & Gentios, me confolaraõ deftafalta^

^ emparticiilar o Capitão delia Francifco da Siheyra cava-

JeyrodaOrdemde Chrifto, oqualmeefcreveo nefta conjunçaâ

huma carta, de que porei aqtíi hum capitulo, pêra que Vofa

Paternidade veja a eftima, em que o tinha, que dis ajjím. -;

8 Nefte 'Janeiro deu nejlafortalezahumcomo ramo dô

pefte, que a nenhuma ca%a perdoou^ nem de Chriftãos, nem de

Gentios, nem de Mouros, o qual tamhem me derribou, ^fe%

levar fete fcmgrias, nem mepude levantar da cama,fenaõ es^

forçdndcme, pêra ir ver o Fadre Francifco Marques, aquém

deu huma doejiça mortal, <^ o levou em dez dias, com geral

fentimento de toda efta terra, em que foi taÕ chorado^ que

íitheopremitehe, tsrfera taõ fentido^ como fe a cada hum

morreffefeupay,porque fua muita Religião a todos edifica-

va, & a caridade, que lhefoi caufa da morte, a todos abran-

gia, que tais difcipulosfabefazer o Senhor Patriarca. Atha

aqui o Capitão. ^7
9 Bem ve Vojfa Paternidade., que naÕ tenho menos ve-^

zaÕ defentimento, que Voffa Paternidade, <^ osfenhoresfeus

irmaõs,<(frpays.Maspodemonos confolar com a con/ideraçaÕ de

Sanão Ambrofio na morte defeu irmaÕ Satyro: Fratrem nô

amiíímus, fed pr^mifimus. Elk foi diante, nosavemosde

ir a poz elk, podendo eftarfeguros, que nos tenha a caza apa-,

relhada,pois era mais digno do Ceo, que da terra; do que me

dâ grande certeza a innocencia, <(sr inteireza defua viãa,por-

quefendo mancebo, quandofahimos deffeReyno, em mar, ^^

em terra*. Nihiljuvenile geíTit in opere. È em Etiópia, &
depois àe tornar â índia, procedeo com affento,^ prudência^

de taô velho ofendo Miniflro âous annos, do Collegio de Saô

Paulo e>' anno, ^ meyo fendo Procurador da miJJaÕ de Etió-

pia) que igualmente deixou a todos def exemplo, <s*fauda^

des. Guarde Deos a Voffa Paternidade, de Goa 5. de Dezê*

brode 1629. AlphonfusPatriarchâ Ethiopia.

1 o Eíla be a carta do Patriarca, ella baila por hum

crran de elogio deíle fervo de Deos^ fuás virtudes foraô

excellentes, & dignas de que hum Prelado taõ fanao o ef-

colneiíQ
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colheíTe por companheiro de feus iípmenfos trabalhos.

i

Tendo

'Julho de

1639.

CAPITULO XIII.

Martjrio do Padre Pedro Cajfui, é- vida do írmao
Pedro De/gado,

I /^Segundo NoviçoMartyr do Senhor, que fanai-^^ ficou eíla caza do Monte Olivete, foi o Padre
Pedro CaíTui de naçaõ Japaõ, natural de Imi no Reyno de
Bungo. Seuspays fe chamarão Romano Chibe,-& Maria

^
Fata. De menino fe criou em o noíTo feminario. No an-
nodemil feiícentos, & quatorze quando Dayfufama de-
fterrou de Japaõ os Pregadores Evangélicos, fahio com
elles defterrado. Depois entrou em dezejos de venerar
os fandos Uigares de lerufalem, paíTou à índia, penetrou a
Perfiajvizitou em Judea as fandas memorias, que alli ha
de Chriílo Senhor Noíío.

2 De Judea navegou a Roma, aonde entrou na Com-
panhia aos vinte de Novembro de mil feifcentos, & vin-
te. De Roma paíTou a Portugal, & continuou feu Novi-
ciado neíla caza do Monte Olivete, & nella fez os votos
no hm dos dous annos. No anno de mil feiscentos, &
vinte três navegou a índia em Companhia do Patriarca
AfFonfo Mendes. Eraô vinte, & três osnoíTos Religiofos,
que neíla occaíiaõ paíTaraõ a fervir a Deos nas Iniílo-
ens.

5 Logo o Padre CaíTui determinou navegar a Japaõ,
pêra ajudar a feus naturais. Neíle tempo era a entrada na
quelle Império mui diíhcultofa. Pêra poder confeguir fe-
us intentos, fe íingio efcravo, dous annos ijíteiros^^andou
remando em Manila em huraa embarcação tido, & ávido,
pello, que parecia. Neíla figura pode tomar terra no la-
pão. Alli fe empregou no bem das almas de feus naturais.
Em Nangazaqui trouxe a Deos muitos, que por medo dos
tormentos tinhaõ deixado a Fé.

4 De Nãgazaqui paíTou às partes do Norte, onde foi
defcuberto,& prezo. Foi levado à Corte de Yendo. Aqui
os gentios, pêra o perverterem lhe trouxeraõ no meyo dos
tormentos a Chriílovaõ Ferreyra, cuja difgraça, & mar-
-

. tyrio
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tyrio ficáõ eícritos no primeiro livro deíla obra. Como o

niiícravcl homem por comprazer aos gentios, lhe quizef-

íe dizer algumas palavras; pondo nelle os olhos o bemdito

Martyr, acezo em hum ían£to zelo, lhe diíTe: E como tu^

homem abominável, afronta da Companhia 'de JESUj

tens cara pêra aparecer diante de mim, & abrir a boca pê-

ra taõ execranda perfuafaõ.^ naõ te envergonhas de ter

deyxadoa Fé, & viveres ha tantos annos com geralefcan^

dalo do mundo, venerando paos, & pedras? líTo vieíle buf-

car a lapaõ, fer deshonra da Companhia.^ ^
?5

5 Com femelhantes palavras o miferavel Chnílovaó

Ferreyra ficou mui corrido, pondo os olhos no chaõ,vok

tou as codas, & fe foi da prezença do bemdito Martyr, o

qual com vários tormentos, que naõ efpecificaõ, os que

delleefcrevem, acabou feus dias na cidade de Yendo nd

mes de |ulho de mil feifcentos trinta, & nove, o dia naõ

coníla. Delleefcrevem o Padre António Francifco Car-

dim nos feus elogios dos Martyres do lapaõ, o Padre Ma^^

thias Taner,& o Padre Alegambe nas fuás mortes illu--

ílres dos filhos da Companhia. DifiTe, que fora o fegundd

Martyr, que fanftificara eíla caza, porque o primeiro foi

o Padre loaõ Pereira, que tinha entrado em Coimbra nci

anno de 1 6 1 9, & morreo Martyr em Ethiopia.

6 Do Irmaõ Pedro De/gado íe pode com razaõ di- -Z^^^^jj*

zer, que veyo morrer na Companhia, porque entrar, ^-juibl

doecer, & morrer foi o mefmo. Antes de entrar era fan-^^^9.

ao, & na fua infirmidade moílrou bem, quam amigo tinha

fido de Deos. Entrou na Companhia em Lisboa aos zg

de Fevereiro de 1 62 9, era natural de Alvito no Arcebif-

pado de Évora: finco annos andou pertendendo a Compá^

nhia,fempre o rejeitarão por falta de faude. Vifta porem

fua perfeverança foi admittido. Adoeceo logocom notá-

veis dores em todo o corpo, as quais fofria com incrivel

paciência, repetindo por vezes o de Sandlo Agoftinho:

Dapattenmm^& auge dolorem: Senhor daime pacieiicia^' .

& acrecentai as dores. .^

7 De nove annos de idade comeíTou a fer devoto da

Senhora, rezandolhe todos os dias a fua coroa j
pouco de-

pois acrecentou a efta devaííaõ o officio da mefma Senho-

ra. Jejuavalhe todos os fabados, «Sc nos dias das fuás feíla s

fe confcffava, & comungava. Sendo menino ouvio dizec^

. Ooo s ^us
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que avíahuma confraria, que chamavaô doCeo, a qual ti-

nha por devaflaõ rezar muitos Padre nolTos, & Ave Mari-

as repartidos pellos dias, hum a Chriílo, outro à Senhora,

outro aos Apoftolos, & a outros fan £tos.Contetoulheefta
devaíTaõ, & a continuou com tanta pontualidade, que fe

de noyte acordava, lembrandolhe, que faltara em alguma
coufa, logo fe levantava da cama, & rezava a fua de-
valíaõ.

8 Eílando jâ muito no fim da doença^ repouzou por
algum efpaço, & perguntandolhe o Padre Reytor, íe dor-

mira, diflè, que naõ, mas que eílivera offerecendo fuás do-
res a Chrilío NoíTo Senhor, & à Virgem Senhora, & lhe
pedira, que o levaífe pêra fi ao fabado; & que eftando

aífim lhe parecia, que a Virgem Senhora o cobrira com o
feu manto, & lhe diííèra, que morreria ao Domingo, que
era dedicado à Refurreiçaõ do Senhor; & que elle a ifto

reípondera muy alegre; oh ditofo dia,& menhãa de Pai-

coapera mim.

9 O eíFeito moftrou, que iflo fora mais,que imaginaf-

faõ. Ao fabado pella meya noyte teve o primeiro accíde*
te mortal: paíTado elle tornouem íi, gaitando todo o tem-
po em coUoquios fan£los com o Senhor Crucificado, &
com a Virgem Senhora. Pela menhãa lhe perguntou o Pa-
dre Reytor, fe íe lembrava, que eílava jâ na menhãa do
Domingo.^ Refpondeo, que muito bem fe lembrava, & ã
era menhãa de Paícoa pêra elle. Aííím foi, porque com
grande paz, & íoccego, pellas finco,& meya da menhãa a-

cabou fua ditofa vida pêra ir gozar da eterna felicidade.

Foi fua morte em o Noviciado de Lisboa aos vinte, Sc ào^
us de Julho de mil feiícentos, & vinte nove.

Évora
30. de

Julho de

CAPITULO XIV.

Víâa^ ^ morte do IrmaÕ António da Cruz eftitdantel

\ Ç\ IrmaÕ António da Cruz, foi daquelles, que em^^ poucos annos aproveitaÕ muito no efpirito, na-
ceo em Lisboa,feus pays fe diziaõ Simaõ da Cruz, & Lou-
rença Dias. Sempre foi inclinado à virtude, daqual deu
fingulares moftras fendo ainda eíludante fecular. Efiudou
^-^

,

'. la-
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latim em o noíTo Collegio de Saneio Antaõ: tendo jâ aca-^

bado os latins, por naõ comeílar o curfo de Artes o annc?

feguinte em os eftudos daquellc Collegio, paíTou a eíludar

Philofophia no Convento de Saõ Domingos, aonde prin-

cipiara. Com o bom exem pio daquelles Religiofos, gran-

geou grandes aproveitamentos no elpirito. í
?^ ''f^^''

z Ha naquelle Convento huma devota Imagem da

Senhora do Roíario, a quê os eíludantes, que alli eítudaõ,

tem grande devaílaõ, & a vizitaõ ao entrar,& ao fahir dos

feus eftudos Alli fobiraõ de ponto os fervoresdo noíTo

eftudante pcra com a May de Deos: naõ fe contentava co

as villtas ordinarias,diante defta fanda imagem gaftavaem

oraçaô muitas horas, ouvia muitas MiíTas, & rezava coni

íingular devaíTaõ o Rofario da mefma Senhora. ConfeíTa^

vaie, & comungava a meude:eraõnelle tantas as moftras

de virtude, que os mais condifcipulos o refpeitavaõ, como
a eftudante fanâo. 1

5 Entre os favores, que mereceo alcan^r por meyo
defta devaíííiõ à Senhora, foi hum grande dSejode fervif

a Deos em alguma Religiàõ, livre dos divertimentos do*

mundo. Contentavalhe muito a de Saõ Domingos, & o
Convento de Lisboa, morando no qual, gozaria maisa fetí

falvo da devafíaõ da Senhora do Rofario: mas Deos, que*

o queria na Companhia lhe infpirou,a pertendeftè:vinhaõ-

Ihe à memoria as praticas, que tinha ouvido a feus M^--

ílresnoeftudode Sanfto Antaõ, particularmente huma,'^

em que o Meftre fallando dos bens, que avia na Religião,

& dos perigos, com que fe vive no mundo, íigniíicou, que

fe algum tocado da divina infpiraílaõ, quizeíTe entrar na

Companhia,que elle favoreceria fuás fanítas pertençoens:

defta exhortaçaõ tirou pro frudo hum feucondifcipulo

entrar na Companhia:defte fe lembrava, & fe doya de fe-

naõ ter entaõ aproveitado damefma fortuna:mas afíentcu

comfigo, de fazer todas as diligencias, pello imitar no

eftado, que efcolhera.
1 r-^

4 Com efte fando propofíto foi ao Noviciado da Cô-

panhia,defcobrio feus dczejos ao Padre Reytor, & depois

aos Padres de Saõ Roque, tomando por padroeira do fea

requerimento a Senhora do Rofario, aquém penhoroucò

novos, & multiplicados obfequios. Naõ vieraõ os Padres,^

cm defpachar fua petição cora a brevidade, que dezejava,

aílim
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a/lítn porque o viaõ de poucas forças, como porque nao
tinhaõ plena noticia da fua fuííiciencia, por naõ ter adtual-

mente Meílre da Companhia, que informafe aos Padres da
fua capacidadej por efta caufa foraõ de vagar com ú\q^ pê-

ra com o tempo tomarem as noticias neceíTarias. Dous
annos gaftou na fua perrençaõ, indo muitas vezes ao No-
viciado, & a Saõ Roque, aonde era continuo; alli gaitava

muito tempo ou fallando de Deos com os porteyros, ou
lendo pellos livros efpirituais, que há na mefma portaria,

peraíeentretcremfandamente os feculares, que vaõaos
léus negócios, em quanto naõ vem os Padres, a quem buf-
çaõ.

5 Neíle tempo o provou Deos com huma enfermi-
dade originada dos muitos rigores, & penitencias, comq
fe tratava; convalecendo delia profeguio com o mefma
fervor na fua pertençaõ: depois de muitas provas, fendo
propoílo em confulta, dille hum dos Padres, que votavaõ,
& tinha mais interiores noticias da conciencia do perten-

dente, que o recebeíTem pêra fan£lo, que tal julgava, avia

de íer, pello muito, que fabia de fua conciencia. Por tan-

to foi aceito na Companhia, & nella entrou em Lisboa ao
primeiro de Março de 1627. Sendo Reytor do Novicia-

do o Padre Alva ro Tavares.

-.í6 Quem era taõ virtuofono mundo, bem fedeyxa
ver, qual feria na Religião. Nella era a todos os outros
hum vivo exemplo de fanâidade. Na devaíTaõ da Senho-
ra fe efnierou com grande efpecialidade, vifitandoa mui-
tas vezes na fua capella, rezandolhe o íeu officio, & coroa
ordinariamente de joelhos, & gaitando em oraçaõ diante

delia o tempo, que lhe fobejava de fuás occupaçoens: fen-

do fervorofo nas praticas de Deos, quando eftaseraõda
Senhora, fe viaõ nelle maiseftes fervores; Quanto podia,
procurava fempre, de que nas fuás praticas entraíTe a Se-
nhora, o que fazia com tal prudência, que naõ parecelTe

fobej o, & raolefto aos outros.

7 Foife radicando nas virtudes, & em primeiro lugar
na humildade, que he o fundamento das outras; de fi for-

mou hum bayxo conceyto, & fe tinha por eícravo dos de-

mais; appetecendo dos officios os mais abatidos. Porfer
dos mais humildes o de tratar do forno, o fez muitos tem-
pos com fingular confolaíTaõ faa, & proveito dos moços.

ti** que
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que nellc trabalhavaõ, aos quais com licenfa, que tinha,

íallava de Deos, & encaminhava pêra o Ceo. Vindo hum
dia com outros Noviços do Collegio de Saneio Antaõ, &
paliando por onde eílavaõ alguns eíludantes, hum delles,

que fora Noviço da Companhia, diíTe pêra os outros apon-
tando pêra o Irmaõ Cruz em vos, que todos ouvirão: A-
quelle he o forneiro do Noviciado: ouvindoo o fervo de
Deos foi notável o contentamento, de fe ouvir chamar c6
aquelle nome, & o notarão comediíícaíraõfua,osqueo
acompanhavaõ.

8 A eíla humildade ajuntou a paciência, aceytando
com alegria tudo, o que era de difgoílo, como reprehen-
foens, & penitencias, as quais recebia como hum mimo
efpecial do Ceo. Açoutavafe todos os dias rigoroíaraen-
te, três vezes na fomana punha o cilicio, fempre o traria,

fe o Padre Reytor attendendo a fuás forças naõ lhe mo^
deraíFeos fervores; gizandolhe tudo, o que avia de fazer,'

pêra com as mortificaçoens, & penitencias poder confer-
var as forças corporais pcra outras coufas de mais ferviço
de Deos.

9 Foi muito devoto do Sandliííímo, diante dellega-
ftava muitas horas em oraçaõ. Nas vefporas de Comu-
nhão fallava defte miílerio com tanto fervor, que a todos
abrazava em anfias de o receber. Tinha também grande
zelo da falvaçaõ das almas; por iíTo dezejou,& pedio aos
Superiores, o mandaíTem pêra a índia. Geralmente falia-

do, neíles dous annos de Noviciado fe moílrou em tudo
taõ cabalNoviço da Companhia, quanto ella o podia de-
zejar.

I o Acabado com toda a íatisfaçaõ o feu Noviciado,'
foi mandado eftudar em o Collegio, & Univerfidade de
Évora. A primeira coufa, que aííentou comfígo, & a cu-
prio, foi naõ afroxaremnada nos fervores de Noviço: da-
qui naceo dizer hum dos que com elle fe criara, que ao
Irmaõ Cruz competia a letra, que hum certo puzera na
faa empreza: Semper idem naõ avendo nelle com a diveríi-

dade de eftados mudança alguma, fenaõ de bem em me-
lhor.

I I Por cauía de fuás indiípoííçoens,depois de ter do-
us annos de Recolhimento, & alguns mezes, o mandarão^

pêra o Collegio, em que deu os mefmos exemplos, & ti-

veraó
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veraõ ínais teílimunhas fuás virtudes. Na pobreza foi

meudo quanto fenaò pode explicar em poucas palavras,

fe achava huma linha, ou hum alfinete, o avia de levar ao

Superior, pêra que difpuzeiíê delle. Eílando jâ nos últi-

mos davida mandou chamar ao Padre Reytor, & lhe diíTe

tinhahum grande efcrupulo, todo elle vinha a fer, que c5

iicenfa tinha trocado humas contas por huns reziftos com

outro Irmaõ, mas que os reziílos valiaõ mais; & que de-

pois da troca tinha andado muito tempo pedindo ao Ir-

mão a desfizeíTem; o qual lhe diíTera faber mui bem, que

elie ficara de melhor partido, que elle de boa vontade c5

alicença, que tinha, lhe dava tudo, o em que os reziílos;

excediaõ as contas. Com fer eíla meudeza na ditta formai

fe achou naquella hora taÔ afílido, que naõ acquietou,

athe naõ defcobrir o feu defaíToífego ao Padre Reytor.No
comer, & veftir era neceílario, que a Caridade dos Supe-

riores vigiaíTe fobre os feus defcuidos; que como andava

taõ embebido em Deos, o de que meno s fe lembrava,eraõ

os cómodos do feu corpo.

Na virtude da pureza foi como Anjo, todo elle12

efpirava pudicicia: izento detodo oaíFeóloàs creaturas, o

punha todo no Criador delias. Por naõ poder tomar a po^

ílilla de feu Meílre, lhe empreitou com licença huma Me^

taphifica hum dos Padres do Collegio; vend olha hum de

feus condifcipulos lhe perguntou, cuja era.^ Refpondeo:

EftaMetaphifica me empreitou hum Padre meu amigo: dííi

hi a hum pouco de tempo reparando, no que tinha ditto^

acrecentou: Cariííuno, quando digo Padre meu amigo,

entendo amigo efpiritual.

1 5 A fua obediência em tudo foi exacta, nunca re-

plicando ao que fe lhe ordenava. Reparandolhe alguns

o fazer eftas, ou aquellascoufas, que pareciaõ pouco ne-

ceíTarias, & íuperflua a execuíTaõ delias; refpõdia, aíTun

mo mandou o Superior; & nada mais. Naõ davaõ lugar

os feus fervores, ainda, que o pediaõ os achaques, a afro-

xar nos jejuns, & diíciplinas; porem tanto, que os fuperio-

res, lhas prohibiraõ, fe accommodou em tudo cõ a fua

võtadc cortando pellos dezejos, que em fi fentiade fe per-

feguir a íi mcfmo.

14 Tinha por coílume antes de comeíTar aeíludar,

DÍFerecer a Deos NoíTo Senhor o feu eíludo. Quando
,, . .

"" '

'

da-

>
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dava a hora, fe punha de joelhos lembrandofe do palTo da

vida de Chriílo, que corria naquella hora,conforme o fan-

Ôo coíl:ume,que fe obferva em os Noviços fegundo os ca-

tálogos, que pêra iílo fez o Sandlo Padre Diogo Monteyro

na fua Arte de orar. Quando no feu eftudo ou lhe Decor-

ria a boa pancada do vtrfo, ou a boa intelligencia da quef-

taõ, tirava o barrete, levantava as maÓs aoCeo, & davá

graças a Deos. Na claíTe ,
quando efcrevia, o que ditava o

Padre Meílre, fe nomeava a S. Thomás, fe defcobria, por-

que o tinha tomado por fingular proteílordos íeuseftu-

dos, & lhe tinha grande devaçaõ. Foi coufa, em que re-

pararão feus condifcipulos, que quandonaõ podia euudar|

com huma vida, que dava às queíloens , argumentava ne\^

las, como fizera, fe as eftudaíle muito de efpaçoifuprindo á

luz, que Deos lhe dava na intelligencia, a falta de êíludó^

que naõ podia deixar de ter por feus achaques.

15 No argumentar, & defender foi taõcompoftoj

& modefto nas acçoens, que geralmente o tinhaõ os eítu-

dantes, Sc appellidavaõ por San£to. Nunca por caufa de
eftudodeyxouasdevaçoens, que coílumava fazer fendo

Noviço. Occafiaõ ouve, em que achandofe à noyte fem

ter feitoalgumasdevaçoens, logo foi pedir licença pêra as

fazer depois de fe recolher a comunidade. Quando eflava

convalefcente, por naõ poder ter as vifítas do Senhor , 3s

da Senhora de joelhos, as tinha aíTentado, por Tjaõ faltar a

elta devaçaõ do modo, que podia; como também naõ fal-

tava em rezar o oíhcio da Senhora, & o da Conceyçaô; &
nunca negou coufa, que fe lhe pediíle por amor da Senho-

ra.

1 6 Pêra fe confervar no efpirito, nos tempos de fallar,"*

bufcava fempre aquelles, q goftavaõ de pra6licas de Deos.

No tempo das ferias pedio, & foi morar em ó Nõviciadd,

pondofe em tudo no andar, & modo dos Noviços, fe aca-

zoaíTim fe pode dizer de quem nunca fe tirou dellie. Neíle

tempo as fuás principais pradlicas com os Noviços eraô

fobreo benefício da vocação à religião, por meio do qual

nos livrou Deos dos perigos do mundo. Diííè aos mèímos

IrmaÕs , que a matéria das fuás vilitas do Senhor, & da Se-

nhora fempre era o beneficio da vocação à Companhia.

17 Na prefença de Deos fez tal habito, que fem dif-

ficuldade, trazia nçlle fempre os feus penfamentos, & an*

Ppp dava
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dava em continua oração. Em qualquer acçaô publica í
que ouvelTe de fazer, recorria a Chriílo Crucificado , efte

era o feu principal livro. Antes de íahir do cubiculo to>^

mãdo fenipre agoa bentajfitavaos olhos na Imagê do cubi-

culo, eftava hu pouco em oraçaõ, oíFerecia a Deos todos

os paílos,que deííe, & lhe pedia licença, pêra fahir fora do
feu cubiculo.Quando jugava na quinta, o fazia com muita
modeília , & muitas vezes entre o jugar tirava o barrette

lê brandoíe de Deos nolíò Senhor.

i8 Sendo que em toda ávida foi devotiííímo da Se*
nhorajfemoílrou ainda mais devoto no ultimo anno , que
teve de vida. OrdenaraÕlhe, que tivelíè cuidado de varf

rer a efcada da convalefcencia,& porque nella havia huma
fermofa imagem de nofía Senhora da gloria, naõ confentia

}he chamaíTera , fenaõ a efcada de noííà Senhora: todos os

íàbbados a varria, fazendo a cada degrao alguma jacula-

tória: todas as vezes, cj a fobia, & decia fazia efta petiíTaõ à

ÈcnhorrMõíi/lra te efje matvefyc me effefiliujjtmilê^caftui

iiísr devotum. Succedeo paíTar por alli o SancliíTimo pêra
hum enfermo, teve grande pena, de o naõfaber antes pêra a

ter varrido, & alcatifado de flores, & hervas cheirofas.

; 19 Nefte tempo reçebeo hum favor da Senhora do
Rofario, & por tal o referia: faziafe na cidade huma folem-

ne prociííaõ em honra da Senhoraj dezejou o Irmaõ Cruz
ver a Senhora neftafua folemnidade: proposlhe eftedezejo

na oraçaõ de pella menhaã: ellalho concedeo : porque cõ
andar covalefcente, & naõ hir fora,o Padre Reytoraquel-
le dia o mandou acompanhar a hum Padre,que era chama-
do pêra huma confiíTaój fuccedeo fer em parte , ondene,-:

ceíTariamente encõtrou a prociííaõ , & vio a Senhora mui-
to à fua vontade: veyo pêra cafa contentiííimo; referio a
hum Irmaõ, como tinha viílo a Senhora na fua prociíTaõ:

como efte gracejando o notaííe de curiofo: acodio o Irmaõ
Cruz dizendo: CariíTimo, eu naõ tenho culpa, eu o pedi 3

Senhora, & ella mo concedeo.

Nos últimos mezes de fua vida como prevendo a20
mcrce, que Deos lhe queria fazer de o levar pêra íi, fe en-
tregou mais a Deos: a lua ordinária aíTiílencia era na Igre-
ja diante do Sanâiflimo , & da Senhora. Sendo efta a vida
defte virtuofo Irmaõ, foi Deos fervido, darlhe huma tra-

baJhofa d-oençadeíangue, peraquç elIetiveíTe, maisque.

mere-
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merecer, & ío(ÍQ mais provada,& conhecida a fua virtude.'

Em tudo foi íingular a conformidade com a vontade de

Dcos, levando todas as moleílias com grande paciência ,

quando os que o vifitavaô, lhe perguncavaõ, como eftava,

refpondia: Eílou bem: que aíTim refpandcm , os que sò re-

gulaõ as fuás indifpofiçoens pella vontade divina tendo

por bem, o que ella quer, 6c ordena. Sentia grande faftio,

& averfaõ às coufas da botica, mas porque fabia fer vonta-

de do enfermeiro, que as tomaíTe, fe esforçava , & vencia,'

quanto eftava na fua maÕ. .

^

z I Era taô aífavel, & agradecido a todos , que daqui

nacia, goftarem todos de lhe aíTiftir: em quanto viveo, na5

ouve, quem delle , fe pudeíTe queixar: a dous Irmaõs , que

fem fundamento fe deraô por agravados delle em coufas

de nonada ,
por duas, ou três vezes lhes pedio perdão , de

oster oíFendido.

Na fecrunda feira da fomana , em que morreo, fe22

tratou com os Médicos, vifto fenaõ defpedir a febre, fe fe-

ria bem avizalo ,
pêra morrer; julgara5,que baftaria comú-

gar ao fabbado, por fer dia do noíTo Saneio Patriarca , &
comungarem entaõ os irmaõs: defte parecer foraó os Mé-

dicos; mas naõ o enfermo ; aquém, quanto ao que parece^

tinha Deosfignifícado, quando o havia de levar pêra íu

Mandou chamar ao P. Reytor, aquê diíTe: Padre amim me
chama noflo Sando Padre, querome confeííar , & apare-

lhar, pêra hir ver a fua fefta na gloria.

2 ^ Muito fe confolaraô, os que ouvirão , & o Padre

Reytor lhe diíTe; que efcolheíTe o ConfeíTor, que quizeíTe;

ao que acodio o Irmaô: venha o ordinário:com efte fe cõ-

feílou, & comungou na quarta feira per modum viatici.

Depois de comungar lhe perguntou hum Irmaõ, como ci-

tava, refpondeo, que muito fraco : falloulhe olrmaÔ , do

Senhor, que recebera: acodio logo com grande efperteza,

engrãdecendo a mercê, que lhe hzera,& moftrando fmgu-

lares affe£los a efte divino Sacramento. Na quinta feira

pedio a Sanaa Unçaõ, que fe lhe deu ao principio da noy

te. Fazia muitos colloquios ao Senhor crucificado :
duas

vezes tendo-o na maõ lhe diíTe: Ah Senhor bem fabeis vòs,

que fempre vos dezejei fervir de todo o meu coração. Af-

íiftiraõ muitos Padres, & h'maõsathe tangerem, a fe reco-

lher a communidadej entaõ fe defpediraõ^elle com gran-

_. Ppp z de&
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des faudades,& elle de todos com as mefmas ; agradecen-

do as caridades
,
que com elle tinhaõ ufado: a hum Padre,

que lhe alimpava o fuor do rofto, em agradecimento pro-
meteo grandes lembranças diante de Deos, de quem efpe-

rava gozar íedo.

2 4 Ficarão sò com ellehum Padre, & hum Irmaô,co-
mo fe coftuma entre nòs , quando o doente corre perigo :

Gomelles, em quanto pode, fez muitos colloquios:deyxa-

raó-no hum pouco, pêra que tomaílc algum repoufo, mas
eíle foi , fallar com a Senhora, & repetirlhe o feu Cântico:

como pella fraqueza, lhe efquecefle hum veríículo , cha-
mou ao Irmaõ,pera que lho diíTeíTe.As duas horas da noy-
te diíTe ao Padre, que fe queria confeflar , a coufa era taô
meuda, que naõ havia matéria de abfolviíraõ. Pellas três

horas mandou chamar ao Padre Reytor aquém diííe : fer

tempo de fua Reverencia lhe dar abençaò , & licença pê-
ra morrer

, que era a ultima confolaçaõ
, que queria pêra

deixar efta vida: repugnou o Padre Reytor ; mas o fando
Irmaõ inflou tanto, que elle lha ouve de dar

, pêra quando
Deosfoífeíervido, de elevar peraíi. Ficou com a ben-
ção do Padre Reytor muito confolado, & quieto athe pel-

la menhãa, em que muitos Padres, & Irmaõs o vieraõ viíi-

tar: perfeverou na mefma tranquillidade athe as fete ho-
ras, & hum quarto da menhãa, em que entregou i^ja dito-

íà alma nas maõs de feuCreador vefpora de Sandolgna-
cio, cuja fefta tanto dezejara hir celebrar no Ceo , aíTim o
confeguio. Foi feu corpo poílo na capella: os Padres, &
Irmaõs o vifitaraõ, & lhe beijarão os pés, em íinal do gra-
de conceyto, que tinhaõ de fua virtude. Sepultaraõ-no
na Igreja em a capella de San£lo António da parte direita.

Morreo como fica dito vefpora de San£to Ignacio aos 50.
de Julho de 1632. tendo da Companhia ííncoannos , &
fmco mezes. A vida defte Sandto Irmaõ devemos a huma
carta, que efcreVeó do CoUegio de Evora,em que morreo»
ao PadreDiogo Monteyro Provincial, em que fe refere , o
<iue aqui fica efcrito de fua vida j & fanda morte.

' í-t f. í.- >

C A-
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C A P 1 T U L O XV.

Vida do Sanaolrmaô Domingos da Cunha.

Defnapátria .primeiros dnnos^tr Avte^que aprendeo.

I A Vida do fanaolrmaõ Domingos da Cunha efcíe-

-^ veo eile mefmo por ordem apertada de feu Supe-

rior o Padre Bernardino de Saõ-Payo, o qual governando

a cafa do Noviciado de Lisboa , & fendo Confeflor deite

íervo de Deos, como quem tinha tantas noticias das cou-

fas de eípirito, julgou, que naõ era bem ficaíTem em esque-

cimento as grandes mercês, que Deosfaziaa eíleleu fervo,

por lho merecerem fuás virtudes. Por tanto lhe ordenou,

efcre veííe, o que de fi íoubeíTe , & lhe lembraífe. Pareceo-

Ihe a obediência rigorofa,como as defte género o coftumaô

fer , aos humildes de corafíaõ : mas recorrendo a Deos,

brevemente mudou de parecer : explicando o feu fen-

timento efpiritual com a parábola da ovelha perdida,aquê

o divino Paílor tomando fobre feus hombros,meteo no ca-

minho , í^izendolhe mais mimos ,
que às outras ovelhas ;

que lhos mereciaõ mais: por tanto que feria nella defatino,

vangloriarfe das mercês, que Deos lhe fizera; antes contã-

doas tinha motivo ,
pêra fe humilhar, confiderando as fu-

^singratidoens à vifta dos benefícios de Deos: & que niflo

fe havia alguma gloria, toda era da miíericordia do Paítor,

& nenhuma da ovelha defgarrada; aquém fobejavaô re-

zoens pêra a confufaô: pello que aíTentando configo o er-

ro, em que eftava de fer cõtra a humildade, apontou o que

paíFara, & paíTava em fua alma, que íao coufas taõ fubidas

na vida efpiritual, quais fe contaõ das almas
,
que mais fc

unem a Deos. ^
2 Naceo efte fervo de Deos em Lisboa :

feus pays la

chamarão Gregório Antunes, & Margarida Pereyra,gente

ordinária , mas de bom viver. Aos três annos de idade .he

fobreveyo huma doença mortal, de queefteve deplorado:

valeofe fua may do patrocinio da Senhora, por cu)a inter-

ceíTaõ alcançou vida pêra feu filho: também de outros pe-

rigos, que teve na faude, conta elle , o livraraDeos pellas

Em Lif~

boa II.

de Mayo
de 1644.

t-^
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oraçoens de fua may. Obrigado deíles favores da Senho-
ra, jejuava em feu obfequio rodos os fabbados, & lhe reía-

va a fua coroa, vifitando também frequentemente feus al-

tí?res : porem com o crecer da idade fe foi esfriando neftas

devaçoens; ainda, que como elle diz, tinha alguns arreme-
ços , ou impulfos de profeguir nas couíasde virtude, eftes

lhe pafíavaõ brevemente, feguindo as inclinaçoens da na-
tureza, que tanto dominaõ em todos, & mais nos moços.

5 Gaftou algú tempo em eíludar latim, & foube mais

^ gramática: poré vedo os pays, q o natural o levava ma-
is à arte da pintura , que ao eftudo das letras; deyxadasef-
tas , lhe bufcaraõ Meftre,& fabendo ja algum pouco da ía^

culdade, dis Jorge Cardozo no feu Agiologio
, que paílou

a Madrid, & que alli com Eugénio Cajez Pintor dei-Rey
Philippefegundo, aprendera os primores da arte 5 obfer-
vando também as obras de outros bonspintores,que entaõ
naõ faltavaõ em Madrid, corte naquelles tempos de toda
Hefpanha

, por eftar eíle Reyno fogeito entaõ a Caílella.

4 Voltou a fua pátria taõ aproveitado
, que em Lif-

boa foi naquelle tenipo o Pintor de melhor nome,bem co-
nhecido pello de Cabrinha , que eíle lhe grangearaõ fuás
feiçoens. Como osefpiritoseraó grandes, fabendo tanto
daquella artc,ainda queria faber mais, teve penfamcntos de
difcorrer por toda Europa

, pêra communicar com os pin-

^
tores mais famofos delia. Defte penfaménto odefviaraõ
feus amigos, que poisgrangeava tanto em Lisboa, & tinha
tam bom nome, naõ quizefíe andar por terras eftranhas,ex-
poílo aos incómodos, q configo traze eftas peregrinações.

5 Accõmodoufecomofcuconfelho;porqueoslucros
eraõ ja quantos elle poderia efpcrar depois deífas pereí^ri-

naçoens. Eraõ fuás obras mui buícadas por fmgulares, cõ
efpecialidade os retratos

, que os fazia mui naturais. Defte
género de pinturas,,em que teve grandes lucros, teve gra-
de pezar nos tempos adiante o Irmaõ Cunha

; porque nem
os exemplares feviaõ, nem as copias fetiravaõ fem gran-
des detrimentos de íua alma. Naõ havia fidalgo, que naõ
procuraíTe ter nas fuás falas,& galarias pinturas da fua maó.

6 Quem maiseftimaçaõ fez delias, foraõ osílluftrif-
fimos Senhores Dom Francifco de Caílro Inquifidor Ge-
ral,.& Dom Manoe! da Cunha Capellaõ mpv,o Conde Ca-
'mareiro mor , & outros Senhores grandes, a cujo dezcjo

naõ
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naô podendo fatisfazer de todo fendo fecular, julgou a

Companhia, ÍIitisfizeíTe depois de entrar nella. Pêra que

de huma vez, fique ditto, tudo o que toca a eíta matéria ,

porque foi nella infigne , bem moílraó ,
quem nella foíFe»

as piíituras do Noviciado de Lisboa, em que ha mais de

fincoenta payneis da fua maõ, a vida de Sando Ignacio
^ a

do Sando Xavier, a da Senhora, os payneis da Igreja, & os

daclauftra. . < ... ^ .
.

7 Elle nos ulthiíios annos tirou muito ao natural o re-

trato del-Rey Dom Joaô o quarto, condefcendendomíTo

omefmo Senhor ,
por lhe dizer o Arcebifpo de Lisboa

Dom Rodrigo da Cunha, que ninguém o podia copiar

mais ao vivo, que o fando Irmaõ Domingos da Cunha da

Companhia. Quando fe fazia eíta obra , moílrouem tudo

grande benevolência fua Mageftade ,
entermetendo o Ir-

mão muitas coufas de Deos , como quem eftava fempre

com o penfamento nelle. Como el-Rey era mui fogofo,&
contra o fcu génio dar lugar a rodas as morofidades, que

demandava a pintura; hum fídalgopello entreter, come-

çou por galantaria a dizer naõ fei
,
que coufas picantes da

Companhia: o Sando Irmaô fe começou a confranger do-;

endofe pello, que tocava aíuaMay: vendo ifto el-Rey ,í

diífeaotitular-.deyxai os Padres, naõ deis pena ao Pintor.

O retrato fe fez,& retocado, fahlo quanta fe podia deze*.

iar.
-

. '

'

8 Huma das celebres pinturas, que fez eftando ainda

no mundo, foi huma do gloriofo SaÔ Francifco de Aífis^

em occafiaô de concurfo fahio eíta entrooutras ; mas tao

devota,& com tanta viveza, que fobre todas realçava: deu

com os olhos nella hum mancebo curiofo, detevefe,obfer-

vando fuás feiçoens, que todas efpiravaõ, o que era: toca-

dolhe Deos, à viíta da pintura , o coração com o deíenga-

no deltas coufas, que nos enlevaó ; & ferido de hum arde-

te dezeio de fazer penitencia de fuás culpas à imitação do

Sando penitente, que tinha diante de feus olhos,fe retirou

daUi com firme propofito de ler Religiofo de SaÕ l^rancil-

CO eraeífeito o foi; fazendo em fua alma aquella pintura

,

mJda, o que obraria a vòz do mais Apoítolico pregador*

'

9 O outro fucceíTohe bem celebre nas noílas hiitorias,

&na5eíteve fem prodígio. Aparecera o Sando Xavier

em traje de peregrino, como vaO a Santiago de Gúmy ao

li
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noíTo Padre Marcello iMafírilli em Nápoles, &'eílando pe^
ra morrer lhe deu a vida prodigiofamente;com as circunf-^
taneias, que naõ ha porque referir, & todas foraó prodígi-
os. Dezejava fobremaneira o Padre Marcello, ter húa ima-
gem do Sando X a vier,que fofie vera effigie,& o reprefení^
taíTe com as feiçoens

, que elle o vira ; & tinha na fua idea:
pcra eíte eíFeito meterão muitos pintores , & dos mais iníi-
gnes em Europa

, a maõ aosfeus pincéis , & pellas direc^
çoens do Padre Marcello, ínvefliraõ com a obraj fem nun-
ca fahir, como elle a tinha impreíTa dentro defi. Eílando
em Lisboa de caminho pêra a índia: fabendo eíla fua def^
confolaçaõ o Padre Símaõ Alvres Reytor do Noviciado^
o convidou, pêra feu hofpede alguns dias , com efperança
de que por ventura o IrmaÓ Cunha fatisfaria a fuás anfias.
Aceitou o Padre Marcello, paífou pêra o NovÍGÍado,& em
huma noyte fe meteo com o Pintor na fua oíEcina , & lhe
deu as noticias das feiçoens do Sando: começou o Irmaõ a
pintar aimagem, & o Padre Marcello a dar asadvertenci-
as neceílarias: depois de muita lida,ainda que a pintura ef-
tava boa, naõ dizia com o exemplar^ por iílo defenganado
da obra

, fe recolheo, ficando sò o Irmaõ Cunha, retocan-
doaconi grande applicaçaõ. Depois de a ter

, qual elle a
queria: fe foi com ella ao Padre Marcello, o qual pondo
nella os olhos,com humeílranho alvoroço, & como quem
achava, o que procurara com tantas veras : diííe emCaf-
telhano: EfteesmiSanão: naõ cabia em fi de alegria, pare-
cendolhe,que outra vez o tinha vivo diante de feus olhos.
«xíio Eftahe aquella celeberrima pintura, por meyo da
qual Deos obrou tantos milagres, como fe referem na vi-
da do Sana© Padre Marcello: efía foi, a que fempre oacõ-
panhouathe dentro deJapaÕ;& la ficou nas maõs dos Go-
vernadores. Pêra confolaçaõ da caía do NovÍGÍado,fez ou

.

traolrmaõ Cunha, aqual hoje fe vé pendente no topo da
etcrda do Noviciado junto ao relógio: fempre foi eftima-
da, como merece; por ella fe tem pintado outras muitas
Todos a tem por imagem

, que reprefenta ao vivo ao San-

c í^
n^^>

náquelle habito, & feiçoens, com que o vio o
Sanao Padre Marcello. Geralmente todas as pinturas da^
quella lanaa cafa merecem fingulareílimaçaõ; naõ sò pel-
loprimor, com que eftaõ obradas, que efte íendo grande
heomenos, quanto por ferem relíquias de homem' taõ

fan-

i
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fanao, que he o mais. Com ifto tornemos a Domingos da

Cunha, antes de entrar na Companhia*

CAPITULO XVL

Befia vida de[ordenada, <(jr comofi converteo a Deos?

s Tl Raõ grandes oslucros ,
que na fua Arte tinha Do-

' JC' mingos da Cunha; pagavafe das fuás obras > como

ellas mereciaó; naõ reparando os compradores em dmhei-

ro ,
porque como eraõ, dos que tem muito, sò tratavao de

nueaobrafoíre,comoaqueriaÔ;fendo também parte do

primor delia o muito dinheiro, que cuftava. Por tanto nao

sò fuftentava a fua cafa cõ largueza,era ja neíle tepo morto

feu pay,mas elle fe trajava com a grandeza,que o fizera hu

morgado de groíTas rendas^ pêra tudo , & pêra mais rendir

aó os feus pincéis. r r n. t^»^:
2 A may

,
que era virtuofa, com feus fandos aviios ti-

nha maó nelle, quanto podia: ainda que lhe naÕ era poffi-

vel, defvialodefeusdefacertosem
tudo; porq aidade, &^

o dinheiro o levavaõ, pêra onde coftumaÕ,& elle fe deixa-

va hir: tudo nelle era vaidade , defprezandofe ja de tratar

com os da fua igualha, tendofe por mais que elles ,
j)orquc

naô tinhaó tanto,com que andar também luzidos,& trata-

dos Com tudo entre léus vidos confervou fempre huma

boa inclinação de fazer bem aos pobres da vizinhança,ne-

nhum o convidava por feu cõpadre, que elle o nao foíTe de

°2 Vefpora de todos os Sanaos eftando elle em huma

GUÍnta,concorreraõ os afilhados a pedirlhe paõ por Deos:

foi dando a cada hum feu toftaõ: vendo-o tao liberal hum

Sacerdote, que alli aíTiftia, lhe diíTe por graça: Bem folga-

ra eu a^^ora meu Senhor Domingos da Cunha fer afilhado

de vofla mercê, pêra levar meu paõ por Deos: aqui ixfpo-

deo Domingos daCunha: Padre eu lhe dou de pao por

Deos, o 6 me deve:& eraõ dez cruzados do reílo de cer-

tas coufas. Deftes lanços de liberahdade no feu trato, &
<le caridade nas occafioens tinha muitos eíle primorolo

pintor. Toda a pobreza dobayrro recebeo delle efpeciais

caridadesi era alli taõ conhecido efte feu bem fazer, & de-
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pois fentiaô tanto fua falta, que quando perguntavaõ por
elle a algum Religiofo do Noviciado, lhe chamavaÕ;o pay
dos pobres. Dava fua boa may muitas efmolas , & como
outra Sanaa Mónica, rogava a Deos pella emmenda Sc
melhoras da vida de feu íilho. Ainda que em quanto vi-
veo 5 naõ ouve nelle a emmenda, que pedia a Deos , lâ do
Ceo fem duvida a veria com grande gofto feu: morreo sã-
aamente, ficando íeu íilho sò,& mais à vontade,pella naõ
ter ja por íifcal dos feus defconcertos. Nove annos depo-
is de morrer fua may, viveo Domingos da Cunha, ufando
mal de fi, & do feu dinheiro; como le fe perfuadilTe, que a
faude, & bens, que Deos lhe dava, eraõ , como elle mef-
mo fe chora, pêra os gaílar em oíFenfas fuás. n,'

- 4 Vivendo neíles defcuidosi veílio o amor Divino ca-
ridades de rayo, mas innocente(faõ modos com que fe ex-
plica )&inveftio a mais acaílellada dureza de feu coração,
athe que a rendeo. Quando mais enlodado andava em fe-
us vicios, lhe picava a confciencia : occorrendolhe humas
vezes a eternidade, outras a ira de Deos : mas os mãos há-
bitos, que eraõ muitos, & fortes, o arraílavaõ j & elle, ca-
mo fazem osmaispeccadores, guardava a penitencia lá
pêra os tempos futuros , como fe os tiveíTe nas fuás maõs
Hum dos fortes toques, que teve, foi a morte defeílradà
de hum feu grande amigo de tais coílumes, como os íeus
Pella ruina alhea começou a cavar mais no feu perigo, por
andar elle em occafioens , como aquellas, em que feu ami-
go perdera a vida do corpo , com finais, de que tambe per-
dera a da alma: comefte xarope (como elle diz) começou
Deos a abalar feus mal acompleixionados humores.

ç Acreceraõaeílasaffliçoensdoanimo os achaques
que fobrevieraõ ao corpo : os quais lhe quebrarão muito
léus brios, naõ o deyxando empregar como antes , em feus
defvarios. Deulhe hum accidente , com o qual deu tudo
por ac?bado; mandou chamar ConfeíTor; o aparelho era
qualcoftuma fer amatelotagem, de quem eftâ com o pé
na prancha pêra fe embarcar. Veyo o Cura , & depois de
lhe afear feus peccados , fe foi , fem querer darlhe a abfol-
viílaõ

:
naõ deviaõ as letras de fer muitas : ou permittio

Deos efta infcnfaboria, pêra Domingos da Cunha ver ma-
is íeu miíerando eftado. Chegou a pontos o mal , que os
Médicos defconfiaraõ de fua vida, & diíTeraõ

,
que no fe-

' -
. ffuinte

%
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gnintc defmayo fern duvida morreria. Foi Deos fervido,'

que lhe naõ repetiííe; porque certamente o levaria fem cõ-

ííílaój nem clle depois do delabrimento do Cura fe canfou

mais em a procurar. Conli derando nos annos depois, que

teve mais de Deos, neíle feu letargo; lhe parecia ouvir ao

niefmo Deos, que lhe dizia: fe te quizera lançar no Infer-

no, naõ tinha mais, que deyxarte morrer : com a qual vos

interior, fe reconhecia todo obrigado à fervir , & a amar a

taó bom Deos.

6 Levantoufe da doença, mas naõ dos vicios; porque

fe tornou a ellesj bem verdade he, que ja com menos fer-

vor , do que antes o fazia. Tornou a cahir doente , & naõ

fem fobrefalto de que a doença era caíligo do mal, que a-

gradecera a Deos a faude, que lhe dera. Veyo a fua" cafa
,'

naõ fei porque occafiaõ hum Medico eftrangeiro , deulhe

Domingos da Cunha conta do feu mal:o Medico lhe diíTe;

que o rem.edio era viver bem. Com efta boa receita fe foi

a Sanfla Engracia,aonde eftava expoftoo Senhor,por cau>i

fa do rapto facrilego do Saníliífimo : aUi efteve por largo

tempo em oraçaõ conííderando em íi, & no deferaparo, a

que tinha chegado; cortavafelhe a alma de dor; os temores

da juíliça divina o penetravaõ. r»

7 Com eítes San6los temores , naò fe atrevendo a eft

perar mais, fe foi ja fobre-noyte a hum mofteíro de Capu-;

chos , & tangendo à portaria pediohum ConfeíTor: faben^^

do o porteiro, que o ConfeíFor era, pêra quem o pedia, re-

parando na novidade, & que naõ havia perigo na demora,

o mandou vir no dia feguinte. Os temores eraô tais,que fe

voltou pêra cafa entre elles com grade defconfolaçaõ. Lo-^

go fe começou a fazer preftes, pêra no dia feguinte fecoii-.

feíTar de todos os peccados: pêra os ter mais prezentes, fez

delles feus apontamentos. Foi couía notável, que aflim co^

mo os hia eícrevendo, hiaõ amaynando aquelles grandes

temores; acompanhava efta efcriptura com muitos fufpi-;

ros, & lagrimas, nacidas da dor, que o atraveífava.

. 8 "N o dia feguinte íe foi ao mefmo Convento ; pedio;

& fe lhe deu ConfeíTor: o qual depois de o ouvir , fiando

pouco de feus propoíitos, o reprehendeo defua ma vida,

& lhe dilatou a abíolviifaó. Recolheofe pêra cafa taõ def-

confolado, quanto fe naõ pode explicar; aceitando eílafe-

gunda repulfa por caftigo de fuás culpasb v; í.. -

aqq Final
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9 Finalmente fe foi à nolTa cafa profefía de S. Roque!
pedio ConfeíTor , & lhe deraõ hum Padre eftrangeh*o, que
alli aííiília : o qual com muita paciência lhe ouvio, quanto
trazia apontado no íeu papel; & depois o animou, & con-
folou; &fem lhe dar penitencia mais que a doíofrimento
dos feus achaques, o defpedio ; & mandou comungar : fi-

cou com eíla confiíTaõ taõ defabafado,quanto oíicao nau-
fragante, quando fe achaem porto feguro, livre das ondas,
&tempeíl:ades, com que andou lutando no meyo dofeu
naufrágio.

CAPITULO XVII.

Do mais que pajfoupor Domingos da Cunha^ athefazer vo-

to de entrar na Companhia,
5.--vr

;i A ISI dava ainda Domingos da Cunha como aíTomí*
-*^ brado com os perigos da tormenta , em que fe v'ú

ra, & de que eftava ja fora por mercê de Deos. Pêra fe li-

vrar de todo deíle fuílo, fe valeo da Virgem fenhora, de
quem fempre recebeo grandes favores. Dizia elle de fi a
efta May dos miferaveis mil queyxas, do modo, & termos,
€om que fe tinha havido com feu Sandtiflimo filho. Confia-
do em taõ boa May , determinou por feu meyo, fazer a
Deos huma petiííaõ, & metela nas maons de huma image
da Senhora: toda ella fe refumia , em pedir a Deos por me-
yo de fua May, perdaõ de peccados , & vida sò pêra fazer
delles penitencia, porque temia acabar, fem ter fatisfeito a
Deos.

: z Tomou pena , & tinta, & comeíTou a eícrever a fua
petiíTaõ. ConfeíTa, que fem cuidar , Ihevinhaõ àpena as
palavras tanto pêra o intento, quanto as naõ pudera deze-
jar mais proporcionadas, allegando pêra o bom defpacho
os merecimentos de Chrifto. Feita a petiíTaõ, quafi de en-
tre maõs lhe defapareceo, & fe fumio de maneira, que nu-
ca ja mais a pode defcobrir, por mais voltas que deu a qua-
to havia em cafa; por mais inquiriçoens que fez, dos que
trabalhavaõ na fua officina : athe que aííèntou configo, cj a
Senhora feanticipara , em lhe levar de caía a petiííaõ: fo-
raó prendas deíle feu difciirfo ^ & como indícios; huma
' iííi-A - 'j •

', >.
. paz
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paz interior , em que fua alma íe achou ; tanto mais digna

de reparo, quanto era menos efperada entre os muitos te-

mores, com que athe aquellc ponto vivera. Ficou com no-^

tavel fegurança, de q Deos por fua infinita bondade lhe ti^

nha perdoado fuás culpas.

5 Cellaraõ as afíliçoens do animo;& fe augraentaraõ;

ou íbraõ por diante os achaques do corpo,que elle ja acei-

tava como mercês da maó de Deos. Veyo o feu Medico

eftrangeiro, receitoulhe huma pouca de rofa de Alexan-

driaj com eíle medicamento fe desinquietarão tanto os hu-

mores, que Icvantandofe à cabeíra,lhe caufaraõ nella terri-'

veis doresj & à lem deílas, humas fecuras intoleraveis:pera

as mitigar, pedio hum trago de cordeal: o fervinte por en-

o-ano lhe deu hum óleo conficionado com outros niateria-

is, & por extremo amargozo; o Autor do Agiologio , dis

que era óleo de copaiba: foíTe , o que foííe, o trago era tra-

balhozo: em o doente o tocando, conheceo o erro , mas lê*

brado do fel, que Chrifto bebera na Cruz , tomou elle em

honra do de Chrifto o feu trago de óleo.

4 No dia feguinte fe levantou, algum tanto alliviado

dasmoleílias prezentes. Mas fobreveyolhe tal fogo nas

entranhas, que lhe parecia, ter nellas brazas acezas ,
que o

coníumiaõ:foi taõ intenfo eíle fogo, que fe perfuadio o vi-

ria a acabar: entre eíbsaníias Ihevinhaõ grandes dezej os

de fazer penitencia de fuás culpas à imitação dos Padres do

ermo: coníblavafe muito tomando nas maõs as fuás ima-

gens, & eílampas, das quais tinha muitas por rezaõ do of-

icio. Quando efcreveo fuás coufas, dis eíle fando írmaõ,*

que fe admirava muito,de que pudeíTe tal alivio compade-

cerfe com fuás dores, mas que obras de Deos sò elle as en-

tende. . r
ç Ceifou o fogo, que confumia o corpo, òentia em 11

grande pena de ter oíFendido a Deos.Nos primeiros quin-

ze dias, quafi nunca ceifarão as lagrimas^ & depois por al-

guns mezes interpoladamente lhe vinhaõ taõ fortes impe^

tos de chorar nacidos de fua grande contrição, que naó fa-

hia de cafa, por naó eílar na fua maô reprimilos ,
quando

lhe vinhaõ. l-ogo naceraõ em fua alma muitos, & grandes

dezejos de faber a vida de Chriílo, & o que por noílo amor

obrara neíla vida. Neftaoccafiaó trouxe Deos a fua cafa

certo home nobre? que vivia fora de Lisboa, cujas cafas ti-

, ^x; nhaõ
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nhaõ comunicaíTaõ pêra hum convento de Capuchos ; Sc
file com toda a fua família, que todos os oito dias comun-
gava , viviaõ como reformados Rcligiofosicom eíle íe def-
<:obrio Domingos da Cunha : elle q tinha muito de Deos,
lhe inculcou o exercicio da orallaõ mental, dizendolhe as
utilidades, que delia refultavaõ;com que accendeo em fea
coraíTaõ dezejos de a ter. Como lhe faltaíTe pêra iíTo inf-

truçaõ, o mefmo homem lhe trouxe hum hvro, intitulado
Motivos efpirituah cujo método feguio na fuaoraçaõ me-
tal , que dalli por diante comeíTou a ter.

6 Sentiafe com novos alentos. Como entrava com
tantos fervores na via efpiritualj tratou de bufcar livros
cfpirituais, em queaprendeíTe a unirfe de todo com Deos.
Havendo de hir à tenda de algum livreiro, foi à de hum, q
fe chamava Diogo Jorge,homem tanto de Deos

, que na
oraíTaõ mental gaftava muitas horas: comeíTou a praticar
com Domingos da Cunha das miferias defta vida , & pou-
quidades delia; dizendo muitas coufas, & muifandlas a ef-

te propofito, que confirmavaõ mais no feu a Domingos da
Cunha: dos livros Iheinculcou alguns, & entre elles a vi-

da de Sandia Therefa, que ella mefma efcreveoj a eíla San-
dia confeíTa o Irmaõ-dever muito, pello muito que fuás o:^

bras o encaminharão.

c 7^ Sobre tudo lhe diíTe o hvreiro, que bufcaííè Padre
efpiritual, que o dirigiíTenas fuás perplexidades,& por quê
feregeíTenavida, queemprendia, porfenaõ expor a er-
rar. Efcolheo logo a hum Religiofo do Carmo, homem
de opinião de virtude, cujo nome o Irmaõ naõ dis. Neíle
tempo o feu penfamento principal era

, que eftado toma-
ria mais a propofito,pêra fe unir todo com Deos. Conren-
tavalhe muito a vida folitaria : com efta fan£la lida fe foi
comungar à Igreja de S. Domingos, & depois de receber
o Senhor , fe retirou a darlhe as graças defronte do altar
do Sanao Crucifixo, em cujo lado todos os dias eílâ ex-
poílo o Sandliífimo Sacramento. Alli confultou com o Se-
nhor feus intentos; o qual lhe deu fiuma infpiraçaõ de que
foíTeReligiofo: foi ellataõefficaz, que totalmente mudou
a mclinaçaõ, que tinha à vida folitaria:dis o Sanfto Irmaõ,
que foi com tanta luz, que lhe parecia naõ haver, mais que
querer, nem que dezejanõi. hl

8 Como a infpiraçaõ sòera de fer Religiofo, & naô q
Reli-
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Religião efcolheria: pedio ao Senhor, que ou por íi,oupor
outrem lhe deícobriíTe neíla matéria íua fanóla vontade.'
defpediofe do Senhor , & fahindo da Igreja, Te encontrou
com o livreiro Diogo Jorge ; a quem perguntou

, que Re-
ligião lhe parecia melhor."? Eíle lhe refpondeo,que a Com-
panhia, ajuntando as razoens, que tinha peraiíTo. Enten-
deo Domingos da Cunha

, que pella boca daquelle home
lhe explicava Deos fua vontade. Chegando a cafa poílo
de joelhos diante de hum Crucifixo fez voto -de eatrar- na
Companhia. "^ •

• / - -^b.

C A RI T U L O XVIIL

Defuaora^aÕ^& prezençade Deosl ^^•"

1 ^1 Eíle tempo ainda o affiigiaõaquellasmoleftias da
•^^ faude, & agaílamentos do coração j com que fe

períuadia, que nunca feu corpo teria faude ,& forças, pê-
ra fe facriíicar a Deos na Religiaõ;que ja entaõ fenaõ que-^

ria a í],fenaõ todo pêra o ferviço Divino. Inflou huma,&
muitas vezes pedindo a Deos faude corporal,pera o fervir:

athe que o Senhor lhe diífeinteriormente,que havia de tef

faude : foi iílo com huma clareza , & certeza taõ grande
acompanhada de taõ exceíliva confolaíTaõi que naõ lhe ca-

bendo no peito, fahio em vozes exteriores, dizendofe a íi

mefmo: Has de ter faude, & vida: Has de ter laude, & vi-»

da. Correfpondeo o eíFeito a eíla illuílraçaõ, que foi prin-

cipio de outras grandes mercês de Deos.

2 Recolhiafe em fua cafa ; a maior parte das fuás oc-*

cupaçoens era liçaõ efpiritual, & meditação. Como fea-

bafafle efte fando fogo dentro de cafa : pêra mais refpirar,

íiihia aos campos, aonde contemplando as boninas, & flo-

res, que nelles havia,a frefcura das arvores,o doce murmu-
rar das fontes, o engraçado das nuvens, quando ao fahir

do foi fe vem douradas com feus rayos, ou com os feus ref.

plãdores como bordadas de carmefi (aííim explica feu do-

ce enleo efte Saneio Irmaó) lhe padecia, quando eftas cou-

fisconfiderava, eftar em huma gloria, de queellaseraõ

vivo treslado. Ajudava muito a eftas fanftas contempla-

ções a íua arte da pintura, com q^ue elle nas creaturasidea-

. - vahuua
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va hum CeoJ cm que Deos aíTiftia ; & onde fe lhe comuni-

cava a elle, com tanta abundância de confolaçoens , quan-

tas nem pode dizer a língua, nem a penna defcrever.

5 Daqui voltava fobre fi, & fobre as ingratidoens , q
tinha ufado com feu Deos; os quais fentimentos ,

que

eraõ grandes , com nenhumas palavras, milhor que com as

fuás fe explicaõ: Ay de mim (dizia) que naô poíTo pagar a

meu Deos, como devo! Ay, que naópoíTo fer agradeci-

do, a quem tantos benefícios, & mercês me tem feito. Ay
de mim,que devo tanto, & naô pago nadai quem me dera^

que as entranhas, & coraíTaõ le dilira em amor : quem me
dera ,

que qnantas horas , & momentos tenho vivido, fé

tornaíTem em vida, pêra que todos fe acabaíTem em puro

amor de meu Deos. E fe amor fe ha de pagar com amor;

tomara, que o mefmo amor foíTe cutelo agudo, que conti-

nuamente me cortaíTe, & atormentaíle; ou feta farpada , q
me rafgaíTe o coraífaõ, & com elle voaífe levando atras de

íi o efpirito a feu centro, que he o meu Creador ,& fogo

infinito de caridade, aonde ardendo fe derretera, & tranf-

formara em o mefmo fogo de amor, pêra que entaõ pudef-

fe pagar em parte, & fatisfazer a meu dezejo. Nefta forma

dizia muitas coufas a Deos dezejando ter em fi o fogo,que

ja tinha. Muitos tempos lhe ferviraõ de purgatório eftas

anfias, que às vezes eraô taó grandes
,
que quizera dar grit-

tos, & desfazerfe de fentimentos j mas nellas fentia inex-

plicáveis confolaçoens , com que Deos, quando as dà, as

coftumâ adubar.

4 Cõtinuava em fua oraça6,na qual Deos o hia unin -

do mais a íí: a primeira vez em que Deos ,
quaíi fenfivcl-

mente o vifitou na oraçaõ; foi meditado no paço de Chrif-

to com a Cruz às coftas, em que fentio tantas ternuras , q
elle fe ellranhava a fi mefmo. Parecialhe (pêra que nos ex-

pliquemos com as fuás palavras ,
que tudo pintaõ , como

era) que alli paíTava por elle, o que fuccede, aquém eftâ às

efcuras em algum apoíento retirado, & outro com pés de

lãa paíTa por junto delle tocandolhe os veftidos levemete:

nem mais, nem menos ( diz o Sando Irmaõ, que lhe acon-

teceo nefte cafo) porque fentia aquelle vulto de Chrifto

junto de íi , & que com fuás fagradas roupas o tocava no

corpo, & banhava na alma com fuavidade fuperior, gera-

do em íeu coraíTaõ huns taó fentidos aíFedos , como tal

cafo os pedia»
'

cafo
\
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K Seguirão fe a efte dia, que valeo por muitos,dez me-

zes contiiiuos cora tanta proíperidade na oraííãõ,que nem
hum sò dia íelhe retirou o Senhor, antes o tratava como
aos feus amigos. Paílados os primeiros dousmezes, eme]

D difcurfo ajudava à vontade: parou o entendimento 5 & o

mefmo era entrar na oraílaõ, que a vontade fe enlevar toda

em Deos com hum a fagrada íuípenfaõ; fcm a desinquietar

o minímo divertimento : tanto aflim
, que fallando diante

de Domingos da Cunha alguns homens efpírituais da oraf-

iaõ, & das vagaeaçoens, ou penílimentos importunos
,
qud ,

Relia fentiaõ; fe maravilhava muito Domingos da Cunha^

como pudeííe fcr^que quem entrava em oraçaó ti veíTe pe-

famentos de outra coufa mais que de Deos. Cuidandojerã

nos outros, como experimentava em fí.
^

'

6 Duas horas determinou pêra efte fan£to exercício^

-huma de menhãa , outra de tarde. Eílava taó tranfportã-

do, que muitas vezes fahia em acçoens defuzadas,com qué

defabafava feu eípirito. AondeTua alma fentia maiores

goftos, era diante do Chriílo de Saó Domingos , em cujcí

lado, como diffemos, eílâ todos os dias expoílo o Senhor

Sacramentado: alli lhe parecia , que todo fe transformava^

em Chrifto Crucificado, & iíTocom gofto inexplicável. íj

7 Da oraíTaõ fahia taõ penetrado de Deos , â naõ ha^

-via coufi fora delia, que lhe naÕ foubeíTe a Deos, Aflim an-

dava pelias ruas de Lisboa,Gomo fe paíleara pellas do Ceo:

V.O meyo dos tráfegos, que nellasha,trazia fempre a Deos

prezente. Humas vezes hia por ellas com o Senhor, & fe-

lis Apoftolos praticando entre fi : outras, & eraõ as mais,'

íeguia a Chrifto com a Cruz às coftas pêra o nnonte Calvá-

rio : aonde eraõ mais os apertoens da gente,fingia ferem os

da Rua da amargura;& por efte modo hia fempre c5 Deos,

porque em todas as coufaSj& occafioens bufcava,ou Deos

; 8 Por eftestempos, fe confeíTava , & comungava to-^

dos os Domingos, & dias Sandos, & outros dia^s
,
que o

eraõ de San£los de fua particular devaçaõ,& eraõ muitos:

Depois de comungar fe fahia ao campo; aUi mais defabafa-

damente, dava as graças a Deos por largo eípaço de tem-

po. ReGolhiafG a fua cafa , pêra fatisfizer às partes. Em
qualquer defgofto, qUe tinha, que deíles fempre os ha, sò

com íe lembrar ,
que havia de ter oralíaó, fe alliviâva.

Rrr
'<

^ G. A-
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CAPITULO XIX.

Domais, que aconteceo a Domingos da Cunha', athe entrar na
: Companhia.

Era fugir das occupaçoens, & fe hir difpondo pêra
entrar na Companhia, fe retirou a huma quinta íoi^

X2L de Lisboa , em que efteve quatro mezes, continuando
nos feus exercícios de oraíTaõ, & Deos com asconíolaço^
ens ordinárias . Quando navegava na maior bonança,per-
íiiittip Deos,pêra faber o pouco.quefe devia fiar de fi, que
cahiíTe miferavelmente. Combateo o Demónio por meyo
fje huma oeeafiaõ, que eftava na mefma quinta. Nos prin-
cípios fe ouve com alento , rebatendo os golpes do inimi-
go: mas como efte o apertaíTe com a tentação , veyo laílii-

mofamente a cahir, com efcandalo, dos que fouberaõ feu
©aufragio, & o tinhaõ por homem convertido a Deos. >

f 2 Vendo íua difgraça , fe tornou a Deos de coraíTaó
çonfeííandofe, & chorando feu peccado: &com hum a£^o
que elle dis foíde edifícaíTaõ, ainda quenaõ declara

, qual
foífe, refarcioo efcandalo, que tinha dado, & remediou a-
quella peíToa, em cuja ruina fe perdera. Depois de fe leva-
tar, continuou com a fua coílumada oraíTaõ, & Deos com
^s confolaçoens, como fe tal coufanaõ ouvefle paííado por
Domingos da Cunha, & Deos fe deíTe por defentendido;
(jue deftes lanços ufa às vezes fua Divina mifericordia , c5
aquelles, que tem era o numero de fsus efcolhidos. Naõ
paífou muito tempo,que Deos naõ mudaíTe de eíHllofquã^
íio Domingos da Cunha cuidava

, que o tinha mais pren-
^ajlo,çomofeguinteaao,que fez de fmgular mortificaf-^
faõ

.
Metendofe entre huma vinha a ter fua oraíTaõ, & põ^

dofe de joelhos, comeíTou oCeo a chover fobre elle fuás
confolaçoens

: no mefmo ponto voaraõ pêra elle bandos
de mofquitos, em cachos fe lhe puzeraõ, nos lagrimais dos
olhos, & em todo o rofto, entrandolhe por narizes, ouvi-^
dos, & olhos, attanazando-o todo. Detcrminoufe a fofre^
los: pellos naõ defviar com o mover ainda das paftanas,ef-
teve toda a hora com os olhos fitos ; & immovel, como fe
íora eftatua ; levando eíle marryrio taõ penofo em àdcon-^
"'• '^*'

to de
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to de fuíis culpas. No fim da hora, que fem duvida lhe pa-

recia muitos annos, tomou huma difciplina, eomo fempre

fazia no fi m da oraíTaÕ

2 Fie ou taõ pago da vidoria, que de (i alcançou; que

imaíJ^inava, que dalli por dianre Deos fe defperdiçaria to-

do por elle, & creceriaó as confolaçoens do Ceo. Mas íuc^

cedeolhe ao contrario; porque Deos fc retirou, & com ef-

ta auzencia,íicou Domingos da Cunhaa mefma fecura-.paf-

mado com a novidade, cuidava, que o fazerlhe Deos bom
roftodepoisdaoíienfa, naõ fora perdoarlhe a culpa, mas

dilatarlheo caíligo. Comunicou efta novidade a hum vir-

tuofo Sacerdote,de quem fe ajudava em íeu efpirito,o qual

depois foi também Religiofo da Companhia: eftelhe diííè:

que tinha muitas graças ,
que dar a Deos, pois o começa-

va ja a tratar como a feus amigos com afpereza , que athe

alli o tratara como a meninoj pois a perfeição naõ confiília

em confolaçoens, mas em exercício de virtudes. Com as

palavras defte Sacerdote fe alentou mais, ficando de niavo

com huma liçaõ, que athe entaõ naõ foubera. •
^3" * *

4 Como fe vinha chegando o tempo de executar o feíl

voto de entrar na Companhia, o procurou defviar o De^

monio, trazendolhe à memoria o prato, que pòr tantos an^

nos tinha feito a feus appetites, &c como lhe franquearmos

caminhos, pêra gozar delles: a boa paflagem , que fempre

lhe fizera ;& ainda queria, lhe deveíTe o efcapar de alguns

perigos do corpo, em que fedava por perdido. A eftas re*

zoens interiores ajuntava finais exteriores, que o Irmão

naõ dis, quais foíTemj sò pafiTacom dizer, que eraõ finais de

rayvozo: mas por outras informaçoens fe foubejque depo-

is de fua converfâõ hum dia fe aballaraõ , & tremerão c5

grande eftrondo os cunhais da cafa , em que morava; leva-

tandofe elle aíTuftado com o terremoto , vio, que por fima

de hum quintal traípunha huma fombra disforme ,
que 3

perturbação naõ deyxou conhecer. Acrecentoulhe o fo^

brefalto decer de feu mefmo fobrado hum gatto negro de

grandeza eftranha, o qualcóosolhosaíTanhados, & fitoà

nelle, berrava deíufadamente , como fe eílivera entaladoc

tal mõftro ja mais fe tinha vifto naquella cafa; entre aquel-

le feu fentimento defapareceo.

5 Por outra parte lhe occorriaõ todas as rezoens, que

nos homens jacrecidos^tinhanefte tempo trinta, & qua^

Rrr 1 tro
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txo annos) coftumaõ embaraçar refoluçoes gerterofaSjqual

era eftafua.-aquelledeyxar os amigos-, oferlenhor de fua
vontade; a debilidade das forças pêra o pezo,que tomava;

;
;0 perigo de tornar a trás com defcredito feu : o amolgarfe
depois de homem a viver era o Noviciado entre meninos,
como fe fora hum delles; amortalhado em huma roupeta
-parda , o que todo era no traje luzimento: enterrar os pri-
•mores da fua arte, pella qual era taõ eftimado : aturar as
meudezas dos Padres da Companhia. Eílas, & outras re-
zoens lhe propunhaõ,& efprayavaõ os amigos com a Rhe-
torica, que o leu mundo lhes enfínara. De todas fez o caio,
tjucmereciaõ; porque os feuspropoli tos naõ eraõlivian-
dades, como elles cuidavaõ: tudo o que lhe diziaõ, pêra o
esfriar, deu calor a feus intentos : porque julgava

, que sò
na Companhia IhenaÕ permittiriaõ por inftãcias nenhúas
de peíToas illuílres, fazer aquelles retratos,que tanto detri-
mento tinhaô dado a fua confciençia : dizialhes

, que elle

nada confiava em fi , & tudoem Deos; poriíío lhe naõ me-
tiaõmedoasdilEculdades, quelhepropunhaõ, que com
Deos eraõ nada. Alem diílo feito pregador, lhes encarecia
os perigos da vida, os temores da morte , o aiTombro da e-
ternidade, de que elles, era bem viveíTem lembrados. Ven-
doelles a Domingos da Cunha taõ longe de tornar a tras,cj

os queria converter, alcançarão, que os feus fervores eraõ
mais que beatiíTes, como elles antes lhe chamavaõ, & fe
defenganaraõ de concluir com elle coufa alguma.

6 Mas antes, que o metamos em o Noviciado, refira-

mos hum eílranhofonho, que nefte entermeyo paffou por
elle. Naõ queria ja Domingos da Cunha encarregarfe de
obras, por naõ fe embaraçar com ellas, masnaõfe podia
ver livre: pêra evitar importunaçoens , fe recolheo ao pa-
ço do Inquifidor Geral, pêra lhe acabar huns quadros , ^
ja tinha começado, & naõ queria o ditto Senhor, que en-
trâífe nelles outra maõ. Alli fe fechou fobre fí , ficando
mais expedito pêra os feus exercícios efpirituais , & tam-
bém pêra acabar a obra: por iílo raras vezes hia dormir a
fua cafa.

-1:7 Eis-que huma noyte eftando dormindo, fonha que
huma vizinha fua ja defun£la,&molher virtuofa,o chama-
va com fobrefalto , & avizava que fofle a cafa, porque an-
davaõ nella ladroens, que o queriaõ roubar, Ainílancia

€', í > .« ifki com
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cbmqueoperíuadiaadefanaa,ofezreparar nocafo, Si

depois de acordado, no fonho , ainda que com pouco cui-

dado, porque alfim era fonho. Com tudo amanhecendo

mõ íe pode rcr, quenaõ foíTe com hum feu difcipulo a ca- i

Zi pêra ver fe avia la alguma novidade: g coração, que

iiaómente,lhe dizia, que íoíTe. Chegou à porta vió o fer-

jolho corrido, mas aberto: entra dentro; na legunda porta

da efcada achou hum cadeado, que fe lhe lançara;, ainda

fechado, mas aporta fora do couce por huma bandaxom
huma boca grande, por onde cabia largamente hum ho- ,

mem, & nella atravefíado hum efcrittodo: aqui fe deu por

roubado : chegouleao efcrittorio, & vio, que eftava en-

talado entre a porta, & parede de maneira, que fe naõ po-

dia mover nem pêra fora, nem pêra dentro ; aindaque de

propofito o quizeíTem alli pregar por maõs de officiais,na5

ficaria taô fixo. Foiocazopello, que depois fe vio, que

entrarão os ladroens em caza pello couceda porta, & logo

arremeterão ao efcrittorio, aonde lhes pareceo tinhaõ, o

que bufcavaô;pera forrar detença, & eílrondo no abrir,

& quebrar gavetas, o trouxeraõ em braços, athe o embo'»

cama brecha; paíTandofe todos pêra a banda da efcadâ,fo^,

raô puxando por elle, pêra o tirarem, & levarem configo*

Ou foíle pella preça, ou por Deos aíTim o difpor, pêra a-,

codir por feu fervo, o efcritorio entalou na forma, que dif-

femos; & a naõ ter fahido os hofpedes diante da preza,fem

duvida ficariaô dentro, fem poder íahir pêra fora.
_^ ^

8 Vendo elles, que nada obravaó com a lua lida,&
que o naõ podiaõ defentalar, o romperam por huma par-

te, logo deraõ com huma gaveta, que fó tinha papeis de

,
pouca monta: as gavetas, que tinhaÕ dinheiro, & coufâs^

úe valor, ficarão da parte de dentro, mais feguras dos la-

droens, do que ieu dono as poderia ter pofto. EntaÕ vi-

íto quenadaaproveitavaõ,& por ventura feria tempo;

de feirem pondo em cobro; deixarão fobre o^eícrittono

a gaveta com os papeis. Abrio Domingos da Cunha o

cadeado, defencalhou o efcrittorio, refiftou tudo, o que

avia em fua caza,& nem hum alfinete lhe faltou. Deu gra-

ças a Deos aífim pello avifo, que lhe dera por meyo da-

Guella virtuofa defunaa,may, que fora de hum Padre da

Companhia na qual elle pertendia entrar; como por aflim

impedir oiurto, ^ vigiar fobre fua caza. Nao faltoii en^

tao



5C* '"'' " Imagem da Virtude '.

UÓ quem dlíle, que Deos guardara a caza a Domingos da
Cunha, por fer bom homem, & efmoler. Voltou pêra o
paço do Inquiridor Geral , deyxando em feguro tudo,
quanto tmha: acabou a obra, que tinha entre maós^à vifta
delia, outros fenhores grandes o pertendiaõ embaraçar
com obras luas; das quais, por ferem de tal calidade as
pelToas, naõ lhe era fácil o livrarfe; & o meterfe nellas, era
dilatar demaíiadamente a execuíTaõ do feu voto.

1

C A P I T U L O XX.

Emra m Companhia, Cr como pajfou o Noviciado.

P Ra chegado o tempo, em que Deos queria trazer

lu
t;^^^ ^o^o Pera fi a Domingos da Cunha. Hum dia

lhe fallou aquelle Sacerdote feu amigo, que depois foi
também da Companhia eftranhandolhe as demoras, com
que dilatava a lua entrada na Religião, embaraçandoíe
corai novas obras. A ifto refpondeo; vou alinhavando as
coufas, & em breve concluirei: & como acabar o paynel
do Ecce homo pêra voíTa mercê, naõ tenho mais, que fa-
zer. Inftoulhe o Sacerdote,que pello leu paynel íe naõ de-
tiveíre;& aprendeíTe de Saõ Matheus a preíTa, com que
deyxara tudo,& feguiraa Chriílo. Fez nelle particular
impreífaó efte exemplo de Saõ Matheus; & tanta, que no
diafegumte,mdoa fua caza o mefmo Sacerdote, jâ o naõ
achou, porque fem íe deípedir de amigo algum, fe foi ao
JNoviciado, pêra naõ voltar maisacaza. Nos tempos adi-
ante íendojâ aquelle feuamigodaCompanhialhediíTeo
irmaõ Cunha, que o exemplo de Saõ Matheus lhe entra-
ra muito por dentro, & o fizera apreíTar.

2 Aos 30 de Março de 1652, fendo de 54 annos de
idade entrou em o Noviciado de Lisboa, governando a
caza o Padre Reytor SimaÕ Alvres.Vendofe o IrmaÕ Do-
mingos da Cunha ja filho de outra may, & taõ fanda, co-

"^?i l^ S??P^"í^í3, naõ acabava de dar graças a Deos
pello beneficio prezente; & agora como naufra|ante, que
íahe a terra, via de longe, & jâ de fora as ondls, de queDeos o livrara Dizia o bemdito Irmaõ,que neftes pontos
confideravaelleo mundo como hum corro fechado, em

que
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q\ie ó demónio como touro furiofo fazia grande deílrago^

lançando a muitos com fuás pontas em o Inferno. Só de -

conTidcrar o como Deos o livrara das pontas deíle bravo,

touro, fe lhe hia o lume dos olhos. .

^. j

5 Deos, que o tinha já mais junto de ii^o cotiieírou a

tratar como nos principios, aos que mais ama. Defapare--

ceotudoiílo, que nos exercicios efpirituais, he, &cha-*

unamos confolaçaõ. Alem deílas fecuras, fe deíinquieta-í

raõ as payxoens naturaisj que depois de fua converfaõ^

excepto no deíaftre, que contamos, eftiveraõ como as

brazas debayxo da cinza: porem o inimigo com licença de

Deos as começou a aíToprar; & ellasapuxar, pêra o que
tem de fi, Refilliao Noviço, atemorizado com taõ frc'^

quentes, Sc infperados aíTaltos, fe valia de Deos, que neíles

apertos fó he, o quem da valor: contra os feus temores, de
pois de muitos dias de contenda; fentiaem íi novos alen-

tos, pêra fazer novas reíiílencias.

. 4 Aq ui comeíTou a faber, que coufa eraõ vagueaçoená

na oraçaÕ, & penfamentos desbaratados, fendo, que aii^^

tes nem ainda o nome lhes fabia. Fa?iafe força pêra ter a^

Deos prezente, & com elle adoçar fuás amarguras: masjcu-

dd lhe fahia em vaõ. Chorava, dava fufpiros,a tudo Deos
fe fazia furdo. Chegou a tanto déíabrimento, que quando

avia de entrar na oraçaõ, lhe parecia, o levavaõ arraílado

pêra algum tormento, ou pêra o fupplicio mais irifaíqe.

Nem por iíTo deyxava de continuar, porque la fentia em
fi grandes dezejos, de feu aproveitamento,& dé ter a Deos
prezente; queeftas faõ as ancoras, com que Deos fegurara

íeus fervos nas tempeftades.

5 Aeíles desfallecimentos da alma, fe affim lhe pode^

mos chamar, acreceraõ os do corpo; Sc por ventura de

huns naciaõ os outros: viafe entre aquelles feusantigos a-»

gaílamentos do coração; muitas vezes lhe davaõ com nnn
ta força, que parecia, verfe nas ultimas. Alentavafe algu

tanto fallando de Deos nos repouzos com os mais Novi-r>

cos: mas paífado aquelle tempo tornava a fua lida. Acha^^

y a, que em parte naciaõ eftas fecuras, do novo modo de

meditaçoens,queo Padre Meílre propunha dirigidas a çõ-

feguir as virtudes por meyo do noíTo inftituto: Sc como o

IrmaõCunhaeftavaçoílumadoa meditar na Payxaõ de.

Umifto, doutras matérias efpirituais ou mais íertías, pu
mais
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niais amenas; fentia grande trabalho em o novo modo ck
meditar: mas pêra fe comformar com elle, batalhava confi-^

go, & fefez tanta força, que lhe fobrevieraõ grandiííimas

dores de cabeça. :..,..,;;.,

6 De tudo dava meuda conta" ao feu Padre Meílre,

dizendo, que lhe parecia, eílar perdido, queDeos o que^
ria caftigar exemplarmente. Calaivos, diíle o Padre Me-
ílre, que ainda Deos vos ha de fazer mui altas mercês. E
^iz o íandto Irraaõ, que efte ditto foi profecia, do que ao
depois experimentou, & nosafeutempocontaremos.Ne-
lle teor de affliçoens paílou o feu Noviciado, emque às

vezes fentia fuás coníolaçoens, mas eílas por muita breve
tempo, fobrevindo logo a coílumada tormenta. Diz tã-

bem, que entaõ lhe fuccederaõ na orafíaõ algumas coufas
fobrenaturais, em que naõ eftava prezente, por naõ fazer

delias memoria. Nos mais exerci cios, em que fe occupaõ
também os Noviços, como faõ os da cozinha,& outros de
humildade, & mortificaííaõ, fe aííínalava entre os mais:fa-

zendo em tudo por fe adiantar na virtude: athe, que com*
pridos os dous annos,fez os votos de Religiofo.

CAPITULO XXÍ.

Vaâece grandes affliçoem^ revelalhe Deos, quefe avia
de falvar^ <(^ cejfaõ as/ecurasnajraçao.

Ç^ Om a mudança, que fez de Noviço pêra Religio-
^^ íb, naõ afroxou a perfeguiçaõ; fó de quando em

quando punha Deos nelle os olhos; como a may, que ve
vir âo menino tenro pêra fi, &fólheacode, quando o ve
embicar; mas logo o deyxa vir por feu pé. Neíle tempo
lhe fez Deos huma fmgular mercê: andando elle lutando
<2om íuas payxoens, como por todo o tempo do Novicia-
do, em que tinha alTaz, que fofrer; o fízeraõ enfermeiro,
fendo, que andava mui desfallecido, mas calavafe, pello
naõ obrigarem, a afroxar nos feus rigores: crefceo o tra-
balho do orTicio com os doentes, que entaõ fuccedeo aver,
aquém por mais, que fizeíle, naõ podia acodir femexcef-
fivo trabalho; que todo era fobfe fuás forças.

2 Tudo ajudou pêra os novos aiTombramentos de
rs -> -------
> í CO*
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coraffaõ, que lhe fobrevieraõ: porem o maior de todos,'

era o temor da Divina juftiça; o naõ lhe ter fatisfeito com
a penitencia; & a (fim remia fer lançado em o Inferno tan-|

tas vezes merecido por fuás culpas. Cercado deílas angu-
ftiasfe pozhuma noyce diante de huma imagem de Chri-

^o, alli derramou lagrimas fem conto, com fufpiros, que
parece lhe arrancavaó a alma. NaÕ quero ( diz o mefmo
Irmaõ )

gaílar tempo em referir, ò que lhe diííè, & com
que anciãs, que pella amargura, em que eftava, fe deyxa
bem ver: finalmente lhe diíle, porque a dor me obrigava

a muito pedindolhe falvaçaõ, perdaô de meus peccados,

tempo pêra fazer penitencia delles, &que naõ queria vi-

da, fenaõ pêra fazer penitencia. Acabada a oraçaõ fe re»

colheo mui pouco contente de íi,como osfan6tos, que nu-»

ca de fi vivem contentes.

^ O dia feguinte foi de Comunhão, avia ella de fer na

Igreja. Entrando pois na Igreja, indo pêra o altar mor,'

paílbu pella capella de Noífa Senhora da graça, que he
numa das collaterais, em que eftâ huma devota imagem
defta invocaíFaõ: fez o Irmaõ Cunha fua coílumada humi-
lhação àfanda imagem: No mefmo inftante (dizelle) ms
foi dado afntiv interiormente^ que avia de hir a gloriai c^
demneejie rayo^i^ las do Ceo com tanta alegria^ ^ gojio de

minha alma^ que pello que me lembra^ meparece^ quefizfor"

fí/, pêra dijjimular^ o quefentia dentro de mim, por eftarem

IvmaÔs na Igreja, que a naÕ eflarem, naõpodia deyxar de

romper em alguma exterioridade: o* affim cheo de contento

dei conta ao Padre Reytor SimaÕ Ahres^quefe confolou mui'

to, ^ euo naõfiquei menos, com novos dezejos de fervir, é*

amar a taõ bompay, Athe aqui faõ palavras do mefmo
fandlo Irmaõ.

4 Por eftefucceíFocreceo mais a veneração àdevotif-

Uma imagem de NoíTa Senhora da Graça, cuja devaçaó

naõ menos augmentou o grande fervo de Deos o venera-^

vel Padre Joaõ da Fonfeca, como em fua vida efcrevemos.

Naõ foi eíía vox exterior,mas interior por húa illuílraçaõ

divina, que o deyxou mais certo de que íe avia de fal»

var, do que o ficara, ou como o ficara ouvindo vox ex-

terior.

5 Naõ obftante efte lingular favor, as fecuras na orap

çaõ eraõ as mefmasi & nelle a mefma continuação • Por

\ Sff €Íle
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çíle tempo (confeíTa elle) ouvia na oraçaõ humas palavras

interiores, de que fez pouco cazo por lhe parecerem ima-

ginaçaõ^ & quando efcrevia eílas coufas, diz, fó lhe lem-

bravaó as ultimas, que eraô: de confolaçaõ em confolaçaõ

vaite unindo com o fangue de Chrifto.

6 Pouco mais de hum anno depois de acabado o No-
viciado, andava com grandes anciãs procurando de ter a

Deos prezente com fé viva. Pêra que o Senhor fe compa-
deíTeíIe dos feus dezejos, fazia quanto eílava na fua maõ.

Athe que Deos poz nelle feus amorofos olhos, & fe fer-

vio, de que as coufas tomaílem outro caminho: com fuás

mefmas palavras, quero efcrever, o que por elle paíTou;

pêra fe ver melhor os exquifitos modos, que tem Deos de
te comunicar, aos que laõ tanto do feuíéo, como era o
IrmaÕ Domingos da Cunha.

i 7 Senti ( começaõ as fuás palavras) dentro na alma

huns movimentosfaborofoSj que nunca cojiumara fentir na-

quellaforma\foraÕ crecendo fegundo a applicaçaÕy que eu

fazia ^
pouco mais ou menos . NaÕ ejlava eupouco contente por

meparecery que hia defcobrindo^ ^ achando o que dezejava,

que era ter a Deos prezenteporfentimento* Chegado o tem^

po da oraçaÕy pufme nella com a me/ma applicaçaÕ em Deos;

depois de eftar ajjim recolhido hom ejpaço bufeando a Deos no

interior^ Jenti como no mais intimo do efpirito humjilvo muito

delgadoy o* taõ futil^ queparecia pajjar aquellefentimento

muito ao longe^ <s* naõ durou muito ejpaço: mas eu tomara a-

charpalavras, pêra declarar alguma coufa do efiranho rega^

loy ç^ doçura fuavijjima^ com quepenetrou toda a alma^foi co-

mo huma faifca 7nuito pequena, quepegoUy &fe dilatoupor

todo.o efpirito; ou como toque do efpirito do Senhor em a fub-

ftanciã da alma, porque a mudança, que fez em mim alguns

tempos, bem moftroufer jnuitofubida eftamerce: mas eu como

mo entendo das coufas de efpirito, naõ Ihefei dar nome. Po-

rem entre as coufeis, quefénti dallipor diante alem dos mui-

tos regalos na ovação <sr confolaçoens continuas, c* fèntmen-
tos,foi huma alegria efpirituaiem tanta maneira, que quize-

>radarfàltQs de prazerpellõs corredores: <(^ humfervor, que

excedia, ^ hum amor de Deos tal; q^ue quando ouviafaliar
em amor de Deos, me era neceffavio mortificar, o^ dijjimular

"Osafeãos,& effeitos do encendimento, que me cattfava: todo

ejie tempo
j
queme durouy & naÕfoi breve, naõpodiafofrer, o

OU'
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ouvir tratar defervir a Deos, que naÕfolJefôporrefpeito

àefua honra^ érgloria^ 0'parecíame a mlmentaòcoufa ejlra-*

íjha^ co?no podiafer fervir a Deos por outro motivo^ que naõ

fojfe, o que tenho ditto. Athe aqui fuás formais palavras^ o
queíbbreellasíe podedifcorrer, deyxo eu a quem com
alguma intelligencia das coufas efpirituais as ler, & quizer

ponderar.

8 No mefmo tempo era inexplicável a doçurai» qtíe

fentia, quando comungava; & os dezejos da falvaçaõ daá

almas, por razaô das quais o Senhor obrara taõ exquifito

myílerio: tinha taõ grande pena da perdição dos peccado-^l

res, que em confiderando nella fe desfazia em lagrimas^

eraeíla taõ exceíliva, que fenaõ fora cõfortado por outra

parte, naõ pudera com o pezo delia. Com todas as anilas

pedia a Deos,os converteífe a todos. Oídtros muitos mi-

mos recebeo de Deosnefte tempo, que elle naõ refere,por

lhe terem efquecido; athe que por hm de todos defterrou

Deos de fua alma aquellas moleftas fecuras, que taõ angu-

íliado o traziaõ, & ficou fua alma gozando de bella paz,&

de hum foccego, que fe neíla vida o ha femelhante ao dos

bemaventurados, eíte o era.

C A P I TU L O xxil;

Depici elevada contemplação^ <(jr efeitos maravilhofoi
delia.

I Ç^ OmeíTou efta fandla alma a fe engolfar toda em feU^ Creador, a quem fempre tinha prezente, & com
efpecialidade o via copiado em todas fuás creatt^rasj em
huma flor, em huma ervinha, em qualquer arvore, ou bi-

chinho da terra aíTim o via reluzir, como nós vemos os

objeftos nos efpelhos mais criftalinos. Naõ avia pêra elle

coufa,como quando por léus achaques o mandavaõ efpai-*

recer à cerca do Noviciado, ou quando aííiftia na quinta^

eô o Procuradoria fua gloria era gozar de feu Greador em
ascreaturas, que fe lhe ofFereciaõ diante dos olhos: naã

fei que via em qualquer bonina, ou flor; tais excellencias

de Deos percebia, que toda lhe cheirava a Deos, & alli

quafi o apalpava com as maõs; era iílo com huipa luz, &
SíT^t CO-
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conhecimento tao efpecial, que naõ ha palavras, que o ex^
pliquem: delle nacia pêra comfeu Deoshum amor à me*
dida de taõ elevado conhecimento.

2 Admirava fua grande providencia pêra eõ os feus;

&deíl:a, diz o íanclo Irmaõ, lhe nacia tal fegurança nas
variedades defíe mundo, que fe os inimigos armados o
cercafíèm, pêra o matar, nomeyo dellesfe eílaria rindo de
tudo; porque via cõhuma lus mui clara, que ninguém o
podia tocar, fe Deos naÕ quizeíTe: porem tudo paflava
nelle com hum modo taõ fobrenatural, que no maior pe-
rigo eftaria como na maior recreaíTaõ. Coufas faõ eftas,

q.ue fó plenamente as entende, quem as experimenta.

l Também via a Deos nas creaturas com a mageíla-
de de Senhor, & à viíla deíla confideraíTaõ fe fumia todo
no íeu nada. Muitas vezes andava taõ enlevado em Deos,
cjue parecia, andar fora de fi, & homem cõ o juizo lefo;

ou com-o o foraíleiro, que tendo toda a vida vivido nos
inatos, entra em huma grande corte, aonde anda como af-

íombrado de tudo, quanto ve. Humas vezes neílas occa-
lioens hia muito de preíFa pêra trás fem tino, outras pêra
diante fempropoíi to algum; veyo por eíla caufa a fofpei-
tar, que eftava doudo; athe conhecer, que Deos era 3
caufa daquelles impulfos, por quem he fezudeza endou-
decer.

4 Jâ quando punha os olhos no íol, que he das crea-
turas a mais luzida, tudo eraõ fuípiros ao Ceo, pedindo a
Deosfe rafgaíTe efta cortina da fragilidade humana, pêra
ver as luzes inacceíííveis, de que tinhaõ huns longes as do
foi. Aqui lhe deu Deos hum fentimento, de que na fua
maõ eftava rafgar efta cortina abnegandofe a íi em tudo,
& defapegandofe de tudo, o que tem refabios do mundo;
eílando nelle, como fenaõ eíliveílè. Pareceolhe ao fervo
de Deos, que efte fentimento era efcufadoj por fe perfua-
dir, eftava taõ fora das coufas do mundo, que lhe era a par
de morte, cuidar nellas. Mas como os olhos de Deos vê
mais, que os humanos, o Senhor lhe deu a íentir, naõ efta-
va taõ defapegado, quanto ellefe cuidava; pois ainda ti-

nha em feu penfamento o naõ defcõtentar aos homens em
feu proceder, nem^ efficafmente defeftimava a boa opini-
ão, que delle fe tinha. Difcorrendo por efta caufa por fu-

ás obras, pêra verfe avia nellas coufa alguma merecedora

das
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das mercês, que DcOS lhe fazia, lhe deu Deos hum claro

fentimcnto, de quam limitadas eraó. Cõfundiofe dafua

prefunçaô, & dalli por diante teve taõ bayxo conceyto

das faas obras, que pêra elíe nao avia maior pena, que li-

gnificarcmlhe, mer eciaõ alguma cílimaçaõ.

5 Qiiiz Deos a cílc feu fervo dar humas moílras da

gloria, como deu a outros, que lho merecerão: & foi dei-

ta maneira: lançou feus olhos por hum campo,em occall-

aõ, que podia com fuaaprafivel variedade defpertar o en-

tendimento, a difcorrer no paraizo;nada fe deteve em buf-

car a Deos por creaturas, que tanto à vifta lho moftravaõ:

mas por mais, que batalhou configo pêra difcorrer , & cõ-

íiderar , naõ podia adiantar nem difcurfos , nem confide-

raçoens , culpandofe a (\ mefmo de dar taõ pouco pellas

vozes de tantas, & taõ fermofas creaturas.

6 Qiieriafem duvida Deos, que quanto allipaíTaíTe

por fuás potencias , tudo foíTe feu, & nada do Irmaõ Cu-

nha: deulhehum rayo de luz interior,com a qual lhe pare-

cia, fer levado a hum deferto,aonde fe lhe moílrou hum bê

taõ o-rande, que nem olhos humanos víraõ ,
nem ouvidos

ouvirão, nem lingua explicou, nem coraíTaó comprehen-

deo (como cm feraelhante cafo dizia S. Paulo) o que alli fe

lhe reprezentou: & diz o Irmaõ, que fe entaõ lhe pergun-

talTem, que vira; sò lefponderia com grittos , como o mu-

do ,
que fe dezeja, & naõ pode explicar; & como naõ atti-

na com palavras,rompeem grittos, que nada ílgnificaõ, &
de que sò arguimos, que la tem alguma coufa dentro defiJ

7 Alguns dias andou cuidando, como explicaria eíle

bem, & depois de combinar com elle tudo, quanto ha nas

creaturasvdiíie que todo o bem delias eraemfuacompa-

ralTaó como a mais invernofa, & efcura noyte comparada

com o mais aprafivel dia do mes de Mayo : depois de ex-

plicar aquellebem pellos nomes, com que ca explicamos

tudo, o que he de gofto , & aprazibilidade , concluio di-

zendo : Advirto, que os nomes ,
que aqui ponho, como

gozo
,
jubilo, deleitação , naõ tem aqui lugar , nem feme-

Ihança, com o que íoaõ, porque eíle bem era fobre todo o

noíío modo de entender , & naõ tem nome defte mundo,

que lhe quadre, pois era de outra regiaõ, & natureza : em

iímhe hum bem fem nome, como fe quiíeífem dar a en-

tender a hum cego de nacença, que coufa he azul ,
ou ver-

melhoj
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melho \ que nunca vio , nem conheceo^

8 Caufou eíla vifaõ grandes eíFeitos em faa alma,por-
que alem de huma fufpenfaõ de fentidos, em que por mui-
to efpaíTo a vontade eííeve toda enlevada ; creceraõ dalli
por diante tanto as confolaçoens

, que naõ podiaõ com ek
jas as forças do corpo,& poriíTo desfalecia ; íendolhe pre-
cifo pedir a Deos puzeíTe nellas termo , como lemos perí
•dia noíTo Padre Saõ Francifco Xavier.

9 Outra vez entre fonhos vio , que fe abria o Geo , &
dalli pêra dentro huma luz, que com infinitos augmentos
hia crecendo; & ao modo que crecia a luz, creciaõ tambê
as confolaçoens, entre os mefmos fonhos rompeo em vo-
zes,& difcurfos , com que queria dar a entender a todo o
mundo, o bem que gozava,exhortando a todos,queo pro-
curaíTem. Pêra quefe veja, que ifto foi mais

, que fonho

;

aquellasconfolaçoens lhe durarão por muito tempo; fem
duvida pêra com a lembrança delias adoçar as affliçoens,
que teve ao depois. Coníiderando, que eftes favores eraô
Inuito fobre a fua bayxeza; lhe veyo defconfiança,naõ fof-^

fem annuncio de alguma grande tormenta ; aíTim o diííe a
íèu Superior, o qual o mandou eílar alerta, & fazer provi-
faõ, pêra que vindo alguma tormenta, o naõ apanhafe de-
fapercebido.

' s o Com ferem tantas as confolaçoens do Ceo, ainda
fentia em feu coraíTaõ por encher naõ fei,que vaõj que lhe
aguava em parte eftes landtos goflos, athe que com o tem-
po, fentio tudo taõ cheo

, que janaó havia onde arrumar
mais.

II Paííeando huma hora pella cerca, teve matéria de
grandes contemplaçoens em os bichinhos

, que via. Voa-.
va diante de feus olhos huma mui engraçada borboleta,
como que o defaííava a louvara Deos; quiz o Irmaõ che-
garfe a ella, pêra mais de perto contemplar na creatura o
Creador; mas logo lhe fogia: entaõ com impulfo fuperior
lhe diííe: Borboleta naõ te vás : a efta vos parou o bichi-
nho,& chegandofe o Irmaõ,a elleve mui devagar contem-
plado,& como fe foubera, pêra que a mandavaõ parar,de-
íenrolou as azinhas, & aíToalhou quantas meudezas nelk
obrara a maõ, que a fizera: elevouíe tanto no que via, que
aquiz tomar na maõ, mas ella fe auzentou, como fetiveílè
cumprido, o pêra que a mandarão parar, que era pcni
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acõtemplaçaõ, & naô pêra a curiofidade. Diz o Irmaõ, ^
quando ella fugio, fez grande força interior , pêra a man»

dar parar , como a primeira vez, & que nunca pode.

1 2 Outra vez eíkndo afíentado , vio diante de ÍI hu*

ma grande concha de caracol, que na boca tinha huma co-

mo delgada eícama , contra a qual vinha de dentro force-

jando hum bichinho, athe que rompendo aquella tez,íahia

a tomar Titio em humas hervas altas , com outros muitos»

que da concha o vinhaô feguindo ; fobiam , & deciaô fem

foccego pellas hervas, & depois paravaõ por grande efpap»

fo, como repouzando em fono fuave, em quanto lhe naci-

aõ as azas, que era em breve tempordepois deciaó das her*

vas, & atraveíílivaò hum caminho.que lhe ficava defronte,

& logo fe efpalhavaõ, & defapareciaõ feguindo cada hum

a derrota, que a natureza lhe ditava.

15 Achou aqui muito, que moralizar: confiderando

que aquella grande concha era o mundo , com que tantos

andaõ às coftas : & que os bichinhos eraõ aquelles, que

rompendo pellas diííiculdades do mundo fe fobiaô à arvo-

re da religião fempre Verde com efperanças do Ceo : aqui

lidando com íuas payxoens fobem, & decem tantas vezes,

athe que pelia oraílàõ alcançaõ paz da alma vivendo na-

quelladoce quietação dos bichinhos ; de azas lhe ferve a

oraííâõ, & contemplação, com que de hum voo penetraõ

os Ceos. Mas ay triíle de mim (acreícenta logo) que neíla

ultima acçaõ, queos bichinhos fizeraõ indofe apé , tendo

azas pêra poderem voar, eftava huma breve profecia, do |
me havia de íucceder ao diante, como a experiência mo te

moftrado; porque dandome Deos azas, pêra voar ao Ceo,

& fazer lá minha morada, me deixey andar na terra , fof-

fando como animal immundo,dandome Deos tanto aiuaò

com tanta luz do Ceo. Nefta forma vai o San£lo Irmaõ

difcorrêdo. Donde fe ve como defcobre osfervosde Deos
' grandes proveitos no livro das creaturas.

1 4 Quando tinha oraçaõ em comunidade, era fempre

reprimindo as forças , & Ímpetos de feu efpirito. Pêra de-

fabafar bufcava lugares folitarios,humas vezes fe metia nos

cntreforros da cafa fobre as abobodas, outras fobia a hum

eyrado da cafa, donde à fua vontade via o Ceo. Nos Do-^

mingos, & dias Sandos, que eram as ferias do feu efpinto,'

tinha licença franca, pêra hir à cerca , & darfe la todo a

m
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Deos:al!i fe metia huas vezes entre hans loureiros bayxos,
èc efpezos;ourras no meyo de hú Canaveal, aonde defaba-
fadamête largava as velas à fua devaçaõ;& Deos fe apode-
rava tãto de feu fervo,q tudo nelleera puro amor de Deos.
VI 5 De vários modos entrava na oraííàõ : ordinariamê-
te no principio delia fe lhe tomava o folgo de maneira, que
naõ podia refpirar; & começava a resfolgar, como fe tive-
ra fubido huma ladeira Íngreme com muita preíía ; duran-
do eílaaffliçaõ por baftante efpaço de tempo ; fendo no
^efrao grandes as confolaçoens, que fentia na alma, & lhe
fora mui pouco penofo deyxarfe levar daquelle goílo in-
cerior fem refpirar ; mas o medo de perder a vida entre a-
quelles araorofos accidentes, o obrigava a lidar configo,pe-
ra tomar refpiraçaõ.

1 6 Naô poucas vezes depois de efiar no mais profun-
do da oraíTaô, fentia que o peito , & ilhargas Ihearreben-
tavaõ com dores agudiífimas, em forma

, que, íe Deos naõ
lhe dera forças, naõ poderia viver. Daqui nacia hu gran-
de horror, que tinha feu corpo daquellas anguílias, em que
o metiao efpirito. Occafiaô ouve, era que parecia, que to-
doá os membros,& oíTos fe lhe defconjuntavaõ com qxcç^Ç-

fivas dores; & fe lhe dobravaô,&trociaõ os dedos de
pés, & maõs, fechandofe, & abrindofe com grande vehe-
^meocia, & preíTa: o que tudo nacia das anciãs, que tinha o
coraffaõ de fe unir com Deos. Aííirmao fan£lo lrmaõ,que
fe qualquer deftas dores lhe durara porefpaço de meyo
dia, naõ feria poíTivel viver ; & que julgava

, que da caií-

^dade daquellas penas deviaõ de ler as do purgatório , com
que Deos la, & ca purifica as almas dos feus juííos.

1 7 Succedeolhe eftando aílim de joelhos com aquellas
íanfias, & dezejos de fe unir inteiramente com Deos, leva-
tarfe o corpo per fi,&arremeçarfe a correr, atheaalma

': chegar, ao que dezejava , entaõ parou com paz extraordi-
nária. Veyo defta vehemencia do efpirito a ter no corpo

'rtaldesfallecimêto,quelheera neceííario ter a fua oraííaõ
deitado, porque o efpirito de tal forte avocava tudo a íi, ^
as potencias materiais naô eraõ fenhoras das íuas funções.

i^Ficavafe defmayado com a cabeça cabida a huma parte,
os braços amortecidos pêra a outra, todo o mais tronco òo
.corpo parecia de homem defun£lo, fenaõ era, que hum ri-

fo brando, & huma alegria de olhos fitos no Geoj era ^nal,

; . que
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que a alma aíTim eftava em Deos, que naô deyxava de to-

do o corpo. Aqui fe íentia a alma toda enlevada em Deos,

de quem gozava com inefável confolaçaõ, achandofe co-;

mo de volta em os coros dos Anjos.

1 8 Huma vefpora do Efpirito San£lo fe achava ten-

do oralTaõ no feu retiro da cerca; quando , fem elle a líTo

dar azo algum, íelhe começarão a mover os braços por

muitas vezes. Eílranhou, o que nunca experimentarai no

dia feguinte tornando a ter oraíTaõ no mefmo lugar; fentic^"

6 per íi mefmos fe levantavaõ os braços com muita paufa,

athefe porem em cruz, & naquella forma pararão algum

efpaço; & dalli fubiraõ o mais, que lhe foi poíTivel pêra o

Ceo. O efpirito, que ja tinha dado mais alto voo, com

grande força moveo o corpo todo , & com maiores gemi^

dos,& anciãs meneava as maõs, como quem queria fubir,'

ou como que chamava alguém, que lhe deíTe a maõjdamaf

neira, qhum menino adeja com asniaõs pera.a may, que vé

de longe. ^
'vt ;- "^''^;>^

^ 1 9 Eíleve aífim hum bom efpaço, mas çq^momo pii*

deíTe confeguir, o que dezejava ,
porque o pezo do corpo

lhe impedia fubir; deu o mefmo corpo hum arranco pêra

fima com tanta força, que lhe levantou o peito no ar perai

fobir; fedo q como diflèmos,eíl:ava taõ debilitado,q sò re-i

coftado podia ter oraíFaõ: depois defte movimento íe tor*'

nou a foccegar ajuntandofe no ar as maõs, vindo decendo

pouco a pouco, athe ficarem em fua natural poftura fobre

o peito. Logo no mais interior do efpirito íentio taõ gra-

de alegria, que eftarefumbrou no corpo, dando muitas

rizadas, ainda queeíle rifo naô era voluntário, mas como

contrafeito. Eftes movimentos dos braços , & corpo lhe

durarão quatro mezes inteiros, tendo-os humas vezesno

principio , outras no fim da oraíTaõ. Em outras occafioês

teve femelhantes,& maiores impulfos da alma ^ com quo

era obrigado, fem faber como, a fe levantar em pé , & dar

faltos de prazer,à viíla dos bens,que fe lhe reprezentavaõ:

defte modofolemnizava o corpo a dita,que lograva feu ef-

pirito, o qual neíles tranzesera verdadeiraméte,/>tí;//f«í dt^

vim, como SaÔ Dionyfio diíTe de feu Meílre o Divinò

Hierotheo,& o diífe também do noíTo Irmaô Cunha o Pa-

dre Francifco de Távora, que por finco annos foi feu Rey^

tor & Confeífor. Saõ eftes mimos naõ efíeitos da nofla a-^

' -'

Ttt gencia,
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gencia, mas sò liberalidades , de quem òs faz
; que os na5

faz a todos os íeus amigos, mas sò aquém elle quer,por re-
zoens que la guarda pêra ií.

'!-> t.#< *» ^ t,,.'\

'.ii •j%Í'k:íh

Sonimimfe-émefmammémyçísf* efeitos dellay^sr dèfua con-
•Íj-À',jj.- formidade com a vontade de Deos,

p kyi Iftdl que o Irrnao Cunha
, quando entravarna íba

r^ -^ -*• oraíTaÕjhia muitas vezes ja pello caminho antes de
chegar ao lugar taõ embebido em Deos,que pêra naô ficar
gbforto, lhe era neceííario, fazerfe força em ordem a fe ad-^
vertir; outras entrava com íecuras. Certo dia faindoda
mefa, em quea muitaabftinencia deixava fempre as poten-
cias livres pêra obrar , íe foi ao feu retiro da cerca : chega-
daao coílumado lugar,onde orava,fe fentio taõ fecco, q fc
eítranhou a íi mefmo: occorrendolhe

, que defta vez naõ
acertava com a vontade Divina, pois efta devia fer, que
MaíTe naquelle tempo de Deoscom feusirmaõs.
"5*3í. Nem corpo, nem alma eftavaõ pagos daquelles de-
fabrimentos. Com tudo aíTentou configo de perfeverar
batendo às portas do Ceo, pêra que o recreaíTe com o or-
valho, com que outras vezes regava íua alma. Logo íe lhe
começou peos a comunicar, & os dezejos de o ver crece-
raõ em feú coraíTaõj&dalli fahiraõ à boca,dizêdo a Deos:
Senhor moílraime yoffa face, que lhe quero dar ofculo de
paz. Com ifto fentio em fi grande fervor acompanhado de
extraordinária fuavidade. Porque os Sanaos naõ querem
a Deos só pêra fi , teve exceíhvos dezejos de que todas as
ereaturasfeuniíTem com feu Deos; o mefmo Senhor lhe
deu a entender, que elle h volta das mefmas creaturas , en-
traíTe nos gozos, que pêra ellas dezejava, & íe uniíle c5
elle. Entrei finalmente (faõ palavras fuás) no gozo do Se-
nhor, o que aqui fe paífou, digao o mefmo Deos, ou man-
de algum Anjo do Ceo, que o diga, fe fouben
-po Acabada eíla oraflaõ , & tendo ceílado por algum
dpaçoUhedeuhumpafmo, que durou muito , fobrevin-
dolhe aníioíos fuípiros, com temores taõ grandes de fazer

t
^'

^
^^^ alguma

II
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alguma coufa ,
que defagradaíle a Deos, que eílimatk'etàt

Ibtterrado cm huma profunda gruta da terra,aonde nunca

vira gente, sò por naõ ter a minimaoccafiaó dê fazer algu-

ma falta, com que defcontentaíTe a Deos: & o atormenta-^

va muito o claro conhecimento ,
que tinha dá fua fraque^

{sa,daqual nada podia efperar^ nem prometter. Comeflè

conhecimento he^que Deos fegura a íeus fervosj peráque

entre tanta bonança, fe naõ defcuidem; & fâibaõ, qúe d^

íi sòtem miíeriasu í .uí^aio^ í.^ -^ [
'^''^';''

4 Por efte tempo,em que andava cm cõtíntlâ^<»fâífíâ5|

lhe vinhaõ aquelles impulfos, que ja diíremos,'<8?dkáÍ-^

ma refultavaõ uo corpo; levantandofe,fem o Irmaõ ô per*

tender, dando faltos,baylando, voltando , dando altas ri^

zadas; que tudo denotava fer la na alma o dia de feíla fò-^

lemne, & como dizem, de feíía rija. Trazia o efpirito ta5

fora de fi a parte inferior do corpo,que chegava a datgírit^

tos, & mugidos como hum touro taõ medonhos, queafi

mefmo cauíava horror,apertavãfelhe os denteSjferravanfe-^,

lhe os olhos, íufpendiafelhe o roílo pêra o Ceo, lançava f
correr, & fazia outras muitas acçoens extraordinárias,tân-^

to, que por confelho do Superior, pedio a Deos lhe tifaííé

aquellas extravagãcias, por na5 eícandelizar,aos queigftô^

ravaô, donde naciaõ; & o Senhor lho concedeo. '
-- -^'

Deos, queíe viaõ no rofto claros indicios da chamajquelâ

dentro ardia. Lendo por hú livro,que tratava do álti|fiftKl

myfterio da SanaiíTima Trindade, o aílaltearaõ taõ gran-^

desdezejosdéaverv&íubiraoCeo, que fèlôvaritou^^m

pé, & o corpo fazia toda a força por fòbir. O mefmõ Ihê

fuccedeo na hora da AíTenfaó de Ghrifto, & fentindo ellêy

que ospés, fe lhe começavaõ a levantarda terra ,
pèdiõ âò

Senhor, fe ferviíTe, de lhe moderar aquelle Ímpetod« efpi-

rito, porque eftavaem communidade, & naõ queria fe di-

viilsaffem os favores, que recebia de fua dadivofa maõ.^ ''^

6 Quando fahiadeorar, vinha taõ iníenfivel, & def-

pesado da terra, que lhe pareciaandar pellos ares , oufo^'

bre montes de algodão: continuandolhe muitos dias eílaâ

fuípenç^ens; Huma tarde fe hiâ retirando âofeubofque

da cerca, chegou o Senhor mais cedo, & o tomou nó cami^

nho; ondefe pozáOrar,& oGorpofelheèílendeonochaa

cora os braços ©m^ cruz. Veydhe penfamento, fefèriá

, . í

^
Ttt % acudis
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aquelle effeito dò máo efpirito
, que fe transfigura muitas

vezes em Anjo de luz, pêra fazer das fuás. Immediatamê-
te a efte penlamento huma força occulta o tomou como
em braços , & aíTentou, mas ainda em poftura

, que fendo
-vifta, podia fer de reparo. Tiroufelhe per fi a maõ direi-
ta do lugar, onde a tinha,& fe lhe poz no chaõ, como quã-
do fe quer huma peíToa levantar, & todo o corpo fez accó-
niodada inclinaííaõ, pêra efte eíFeito : tornou elle a maõ a
leu lugar, & ella fegunda vez porfí ou, a fe pôr no chaõ- cõ
alguma impreífaõ maior, pêra que fe levantaífe. Julgou a
coufa por myfteriofa, levantoufe , & logo chegarão dous
Padres, que andavaõ pella cerca; & por pouco

, que fe de-
tivera o Irmaõjo apanhariaõ com o furto na maõ,como di-
zem;-. :/ - . •

í.r Também foi de grande adibiraííao, o que lhe fuc-
cedeopaíTando por hnmi lugar da cerca, aonde havia húa
çruzjajoelhoufe a adorala,& logo fentio hum ímpeto inte^
rior, que o arremeçou à Sanda Cruz , & o fez abraçar cõ
ella cõ tanta força, que parece a queria meter no coraíTaõ:
DíCpois que efteve aííim por algum tempo, tornoufe o cor-
ço a afaftar per íí mefmo;& nefta pequena diftancia, em d
fcííoii.pofto de joelhos, fe lhe foraõ levantando, & eftendé-
do os braços em forma de Cruz, & a íTim fe foi inclinando
pcorpoathepôroTofto no chaõ, logo fe tornou a alevan-
tar

, fera desfazer a cruz dos braços., fenaõ que elles da-
hi a ípouco per fife puzeraó em fitio natural diante do pei-

r-p^8ír^Sentio o Irmaõ hum grande dezejo' de^íe crucificar
com Ghriftonaquella cruz; logo os braços fe eílenderaõ
outra vez, & arremeçandofe à cruz, feaccommodou todo
0Gorpo a toda a cruz, como fe realmente eftivera crucifi-
cado; fentmdo nas palmas das maõs humas anciãs defere
alh encravadas em tanto que cahindolhe a maÕ direita da
eruz,&detendpfeoIrmaõem areftituir a feu lugar foi
raõ aguda a dor, que nella fentio, que a naõ podia fofrer
athçque a tornou a ajuftar com o braço da cruz: paífava
iftocomtantogoft^odaalmay&pafmodos fentidos , que
julgava por impoííível, poderfe apartar daquelle fando
madeiro: mas porque temia fer achado naquella forma, pe-
dio ao Senhor, que ja que elle o puzera naquella cruz , ou
trono, o tirafe pois naõ eílava na íua maõyapaitarfe delia.

JJ



Em o Noviciado de Lhhoa Liv. '^.Cap. 25; 5^17;

De improviío fe apartou o corpo da cruz per fi mefmo, &:

celíoLi o fervor ,
que obrava eftes eíFeitos de tal forte, que

hum Padre ,
que entaõ chegou, naô deu fé de coufa algu-

ma, porque o Irmaõ eftava como fenaõ tiveííèm paílado

por elle coufas taõ myfteriofas.

9 He coufa de reparo, que efiandoo San£loIrma5

neftas occafioens taõ alienado de fi, sò lhe ficava adverte-

cia ,
pêra pedir a Deos , naô foíTe vifto , & aííím lho cum-

prio fêpre o Senhorido que aqui lhe fuccedeo com a fan£la

cruz,lhe ficou taõaíFeiçoado,queem a vêdo,naõ eílava na

fuamaõ, deyxar de fe lançar aellaj quando por fer alta

lhe naó podia chegar , lhe dizia tantos a&aos, & ternuras,

que era huma íufpenfaô.

10 Pondofehuma vez emoraíTaõ, pelloelevamento

do efpirito desfalleceo , & cahindo em terra , troceo hum

pé : davalhe grande moleíHa , & ainda lhe tirava em parte

ofoccegonaoraíTaô: determinoufe afofrer por amor de-

Deos: mas como a dor foíTe exceíTivajdiíTe a Deos: Senhor

eu naõ hei de concertar o pé; fe vos quereis , que me na5

doa, concertayo vos: logo fentio, que occultamente lho

tomavaõopécomocomamaõ, &lho punhaó emgeitOj

que lhe naõ pudeíTe dar mais pena, nem desinquietar na^

orallao.

1

1

Como efta força do eípirito era taõ grande , &
quafi exhauria a do corpo, veyoa desfallecer de maneyra,'

que fe naõ podia ter em pé: cntaõ diíTea Deos: Como,

meu Deos, permittis, que ande eu deíla maneira;fe as mer-

cês, que me fazeis, me haõ de impoíTibilitar , pêra as rece^

ber, como mas fazeis? Bem vedes, que eu ja naô pofío mai^

is. Aifto interiormente refpondeo o Senhor: Quem tera

a Deos da fua parte, não tem nada, que temer. Foiefte

fentimento tão vivo, & com tais júbilos, que levantando-

fe começou, a repetir eftas palavras em voz alta,& na mef-

ma as fofrepetindo por toda a cerca. Dalli por diante nun-

ca mais experimentou aquella eílremada fraqueza, ô^ fe

achou mui diverfo nas forças corporais. ^
>a ;oi!r

1 2 Em qualquer obra, que fazia , sò confiderar ,
que

aquella era a vontade de Deos, baftava pêra todo fe accê-

der em feu amor. Nos últimos annos chegou efteamor de

Deos a tanto grão, quanto parece , chegarem , os q_ue câ

amão mais a Deos. Recolhiafe a alma em hum profundo
íilen-

e-j ^
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^^ Imagem da Virtude

íilencioj & paz fuaviílíma; logo fe comeíTava ã atear nelk
o amor de Deos, & fe hia dilatando por todo o efpirito, 6
Gom grande fuavidade fe fentia defmayar nos braços da4
quelle Senhor, aquém amava. Se fuccedia eítar so, efte
defmayo também abrangia ao corpo, mas fem género al-j

gum de afílição, antes com fummo goftorparecialhe então,
que punha aboca ahuma fonte de infinito amor ,pellcí
qual ficava todo unido com feu amado.

, ;;>

1 5 Explica elle iílo com a comparafiao de huma bo-
la de cera , que lançandoa em hum tacho de cera ferven-*
do, ao raefmo ponto

,
que a bolafe derrete, fe vay encora

porando, & unindo à demais cera j affim dizia fentirneftas
occafioens, que fua alma fe unia com Deos^ & chama a
iílo jogo deleitofo, que Deos tem com a alma, & hum ga-
nho, em q perdendofe ella em fi toda, fe acha ganhada to*
da em Deosj por eftes, & outros modos faz por explicar^
o que fó plenamente percebe, quem tem a dita, de o expe-
rimentar emfi. .^^^

< 14 Comunicando iílo ao feu Padre Reytor Francifco
de Távora, lhe diíTe, que aífim devia fer, o que na gloria
tinhaõ os bemaventurados: mas o Padre o defenganou cõ
lhe dizer, que aquillonaõ era, mais que hum rafcunho^
do que la paílaj & o Irmaõ acrecenta, que, pelb que àc^
pois alcançou, ainda era nienos, querafcunho, porque a-
quelles bens faõ tais, queainda gozados parecem efcondi^
dos à noííã vifia. Naõ paíTava ifl:o pello Irmaõ Cunha fó
no tempo, que tinha permanente peraaoraíTaõ, mas tam-
bém entre dia, & ainda de noyte ou dormido, ou acorda-
do; fentia de repente, como fe lhe atraveflaíTem o coraíTaô
com hum punhal ervado, ou abrazado de amor de Deos -

que o fazia eílremecer todo, & abrir os braços em Cruz'
& romper com voz alta em palavrasmuy amoroías, naci-
dasde humaâlma,que toda eílava amor de Deos. Confef-
fâ o fanao Irmaõ, que avia aqui differença dasoutras ve-
zes, eçi que também dava vozes, pêra dezabafar feu efpi-
rito; porque nas outras vezes fó fentia a chama, em que fe
abrazava; & neílas, fobre a chama, fentia huma chaga na
alma, da qual nacia o amor, que experimentava. - v r^íi

D^ 15 Nefte tempo, em que eflava todo penetrado tíe
Deos, tmha grandes dezejos, de que todos os homens
eftiveílemna-mefma felici^adci q«e fe entregaíTem de ve-
"''^'''

'

ras
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Em o Noviciado de íisboa Liv. ^ . Cap.i |. 51*?

ríTs a Deos; que conheceíTem os grandes thefouros, que

ha na vidn cfpii ítualj que defprezaíiem tudo,o que os deft

yiava do (eu fim. Laftimavafe, de que fendo Deos, queiii

hc; & querendofe comunicar taõ familiarmente aos ho^

mens, eíles pouco, ou nada fe canfaíTem com o procu-

16 Era o feu amor pèrífcomDeo^taôaesintereíTa*-

do, que o amava fó pello amar. Diz nos feus apontamen^-

tos, que fe naõ podia entender, como ouveíTe alguém, que

ferviíTe, & amaíTe a Deos com os olhos na gloria, que o

Senhor lhe podia dar, ou por qualqueroutro motivo, que

naõ foíle puramente a bondade de Deos.Daqui naciaõ

grandes temores de lhe defagradar em alguma coufa,& naÓ

menores anfias de faber fua divina vontade, pêra em nada

fe afiftar dçlla; com a qual ellavá taõ conforme, que nem
com o profpero, nem com o adverfo fentia em ú abalo al-

gum. Qiiando nos ultim.os mezes, èm que vivea em hum
purgarorio de afíliçoens, o vifitavaõos Padres, & IrmaÕs,

ôc lhe diziaõ, que o encomendariaõ a Deos, pera-que lhe

deíle faude, ou ao menos alivio, no que padecia; era a íua.

repoíla; que fó pediíTem a Deos , fe fizeíTe nelle fua von-

tade, que fe efta foíTe de eílar naquellas penas athep dia do
juizo, o teria por favor fingular, pois jâ naõ tinha goftòj

nem difgofto, fenàõ no que mais fe .ajuflaíTe, ou defvia^e

do querer de Deos. , : ..^K .- nri

-í;;í7 :. Vendoomui affligidojlhediíTe o Irmaõ Sottomifi

niftroj fe queria,que lhe trouxeíTe a caníiza do Padre Maff

cello, pêra que lhe alcançafíe faude: refpondeo, a camizt

folgarei de ver, & venerar; mas pedirlhe faude, iílo naõ;*

mas fó, que fe cumpra em mim a divina vontade. Em hii?

macoufa, confeíTa, que fe lhe fez dura a doutrina do Padrje

Alonfo Rodrigues da noffa Companhia^ na matéria da cõ^

formidade com a,vontade de Deos: vemafer, que diz

Padre, que fe Deos nos naõ deíTe taõ alta virtude, nos cõ*

formaílemos com fuavontade. Como o Irmaõ Cunha de-

zejava, ter as virtudes no grão, a que chegaõ as forças hu-

manas com a graça divinajnaõ lhe quadrava o confelho do

Padre Alonfo, nem entendia,que em tal conformidade pu^

deíle aver perfeição: mas confiderando, que na caza de

Deos ha diverfas moradas humas mais vizinhas a elIe,oa^

trás mais ataíladasjveyQ a cuidar, que Deos o.oaõ queria

na-

S.J3



Ç20 Imagem da Virtude

naquellas mais vizinhas, como elle dezejava: com eíla fa -

hida, que deu à fua duvida, fe aquietava. Mas o Senhor
lhe difle interiormente com huma voz mais perceptivel, ã
fe lho diíTeíTe ao ouvido: quero, que fejas perfeito,que pe*
ra iíTo te trouxe à Religião. Com o qual fentimento ficou

grandemente confolado. Muitas vezes com grande eíEca^

cia pedio a Deos lhe fígnificaíTe a coufa, em que mais lhe

poderia agradar: o Senhor lhe refpondeo: Tu, nada es, &
nada podes, eu fou o que poíTo tudo, & aífim o em que me
podes fazer maior ferviço , darme maior gofto, &conr
tentarme, he,em te difpores, pêra eu te fazer maiores
niercés. '-jiíiji

'U:

/ t»ji ri

X AM W tJLO XXIV. nt.

'''Dadevagav^quefmbaaoSm^í^^
ç?. K i .. -j ^ tia depois dafagrada Comunhão,' í-^^í

III /Jl Devaçaâ aeíle fõbérano myílerio foi, qual fe
-rríí4^ deyxa ver de tudo, quanto fica referido. Sem»
pire, que pâíTava por parte, donde pudeíTe vifitar a o Se-

nhor Sacramentado, o fazia com profundo refpeito. Ga-
itava muitas vezes grande parte do dia diante do Sacra*
rio, pedindo também licença aos Superiores, pêra ter di-
ante delle o repouzo da noyte. Alli rinha as mefmas fuf-

penfoens, & recebia os favores, que jâ diíTemos, recebia
em outras occafíocns, quando orava. ComeíTava aqui fua
oraíFaõ também com aquelle arquejar de peito, & toman-
dofelheo folgo, como outras vezes, tudo com grande fua-
vidade, & gofto da alma: athe, que ceifando aquelle pri-
meiro reboliço de dores, & fufpiros amorofos, tomava
Deos poíTe, de quem todo era feu, & o obrigava a abrir os
braços em Cruz. ' '

^^^i Naõ poucas vezes lhe dãva5 huns ímpetos de cor^
rer ao Sacrário, & abraçarfe com elle: pello que lhe era
neceíTaría muita violência, pêra ter maõ em fíj eraõ taô

• grandes eftes impulfos do efpirito, que o moviaõ adar
grittos, & dizer algumas palavras de homem furiofo, dan-
do vozes fem ordem, como quem fe queria endireitar cô
Deos, & pelejar com elle. Era tanta a lus, que Deos lhe
:^'* dava

n



Em o Noviciado de LishaLi'úl ^.Cap- i\* 5^t
,

dava de fua prezença no Sacramento; que lhe parecia, ve-

lo com fcus olhos. Outras vezes comungando, fe achava

com taõ firme certeza deita prezença, que ficava tremen-

do como varas verdes.

2 Neftasoccafioens a conííderaçaÕ, que mais o acen-

dia, era a de Chrifto Crucificado, & como tal felhe repre-

zentavano Sacramento, quede fua morte quis o Senhor

íicaíTe eíle myílerio por memoria. Com eíla confideraíTaô

le punha, ou imaginava com os braços abertos, & logo c5

grandes ançias da alma, como fecaminhaíTe pêra o Sacrar

rio, fentia, que fe encontrava no caminho com o mefmo

Senhor, que jâ dela tinha parridoabufcar a feu fervo: alli

fe abraçava com o Senhor ertretiííímamente, unindofe fua

alma com a de Chriílo, o corpo com o corpo, & fazendofe

dos dous coraíToenshum fó; fentindo em quanto os dous

eítavaõ crucificados hum cõ o outro tantas fuavidades do

Ceo, quantas fenaõ podem explicar: era efta mercê taô

continua, que quafi todos os dias a recebia. Naqual tam-

bém era favor de Deos, ter elle fempre baílante advertên-

cia, & vigorj pêra fe reprimir, em naõ ter aquelles Ímpe-

tos, & vozes exteriores, quando alguém podia dar fé

delles. •
''-

4
*

Sahio huma ves da prezença deíle Senhor taõ fora

de fi, & tanto em Deos, que recolhendofe ao cubículo fera

poder íoccegar, andava de huma parte pêra a outra mur-

murando de Chriíto (
por eík palavra fe explica, & pro-

vera a Deos foraõaffim todasasmurmuraçoens) todaa

murmuração era repetir em alta vos: Ay que morro de

amor: Ay que Chriílome mata de amor; que farei, que

morro de amor de Chriílo:a eíle tom diííè outras palavras:

athe que a chama, em que ardia, íeremittio, & o deyxou

tornarem fi. . .
i

'^

5 Depois de comungar fe recolhia ao cubículo, por

naõ fahir em alguma exterioridade, que deííe nota: mas

alguma ves naõ puderaõ tanto fuás diligencias, que fe naõ

viííera eíles fanaos eíFeitos: porque acabando de comú-

garnacapella dos enfermos do Noviciado, eílavajaem

tantas alturas o fogo do amor de Deos, que começou o

corpo a desfallecer, fazendo notável pendor a cahirno

chaõ. Tornou fobrefi, & quis, cõ diííimulaçaõ remediar;

mas naõ evitou, o dizerfe tDdo ao Padre Reytor> oquá
Yvv lhe
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lhe mandou, que quando comungaíTe, naó eíliveíTe cuida-
do em Deos, mas divertiíle o penfamento a outras coufas
licitas como pintura, & femelhantes. Bailou efta ordem,
pêra nunca mais em publico lhe íucceder coufa alguma
neftâs occafioens; & Deos, que queria, que feu fervo fe

lembraíredelle,póstudodefeiçaõ, que eftando o fanao
Irmaõ em Deos, eftivcíTe muito em íi; pêra naõ cahirna-
quelles fanólos defcuidos, que naõ eraõ cõforme a von-
tade de feu fuperior.

6 Recolhendofe hum dia depois de comungar pêra
ocubiculo, &pondofeemoraçaõdiantede huma Cruz,
lhe veyo dezejo de ver a Chrifto NoíTo Senhor: logo fen-
tio dentro de íi hum grande hofpede, &que tudo fe apre-
cebia:entendeo, que lhe queria appareceralgua coufa: os
dezejos naõ ceíTavaõ; mas amaynava jâ o defaíToíTego das
potencias: íicavalhe à maõ direita pendurada na parede
huma imagem de Chrifto ajoelhado cõ a Cruz às coftas;

começou o corpo a virarfe per íi mefmo movido de maõ
occulta, & pouco a pouco fe pòs de rofto a rofto cõ a ima-
gem: depois de eftar bem direyto delia, mui recolhido, &
cõ os olhos fechados, elles fe abrirão de repente, & fica-
rão pregados na imagem do Senhor. Com tal vifta lhe deu
hum pafmo, & íufpençaõ immovel fem paftanejar-, aeíle
fe feguiraõ muitos, &aíFe6luofosfufpiros: athe,que o cor-
po movido pella mefma força, que a primeira ves, fe tor-
nou a voltar pêra a Cruz, como eflava antes, cõtinuando
€m feus fervorofos fufpiros. Diz o Irmaõ, que dalli lhe
iicaraõ huns grandes temores de defcontentar a Deos.
He o que tem eftas coufas infolitas, quando faõ de Deos',
quefempre deyxaõ eíFeitos fandos, nas almas, porquem
paíTaõ.

CAPITULO XXV.

^
Da devaçaõp que tinha a San&a Cruz, ir Sagrada

^ Pajxaõ do Senhor^

'^,

JVI
^^^^ ^° ^"^ ^^ P^^^^ ^'^^^ "^^^ capitulo, fica ja

^, ,.
contado aílima por occafiaõ, que ouve; por tan-

to lo diremos nefte lugar, o que falta. Eílranhava muito

, o def-

i



Em o Noviciado de Lisíoa Liv. ^. Cap. 25. ^2^

o deídem, c5 que alguns fazem a Cruz uo principio das

cartas, cõ forma, que tal naõ parece: elle nas fuás, que ef-4

crevia punha o fmalda CruzcÕ tanta perfeição, como fé

o pintaraem hum quadro. Huma ves lhe veyo dezejo de

lançar na cama huma Cruz, & deitarfe fobre ella; naõ te-

ve à maõ, de que a fazer, fenaõ de huma regoa do feu of-

fício, atraveflandolhe por braços o eilieio. Sobre ella fe

i-ecoílou, cuidando, encontraria coma fuavidade, que

muitas vezes tinha experimentado na fanda Cruz: mas

íuccedeolhe ao contrario, porque o mefmo foi deitarfe, q
verfe em agonias de morte, fendo tantas as affliçoensna

alma, que redundavaõ no corpo: acrecentaraõfe huns ío-»

nhos taô canfados, que lhe parecia eílar no purgatórios,

Como fentio eíFsitos taõ diverfòs, dos que efperava; co-

meíibu a entrarem efcrupulo, fe feriaõ caftigo porr tratac

a fancla Cruz com pouca reverencia. Logo o Senhor lhe

deu a fenTÍr,quam errado fora em bufcar delicias na Cruz^

em que Chrifto fó bufcou affiiçoens; que efta fe avia de

procurar ter com feus encargos à imitação de Chriftai

Com o qual avifo ácou enfmado pêra lemelhantes oc-

calioens. idíii io /'•r;^iÊVSíl.iK^ip âisL-pomoD.oJiâq

•1^ 2 Huma íeftafeira íe féntio interiormente movido 3

correr os paílos da íagrada PayxaÓ com a Cruzas coílasf

Fechada pois a janela, defignou íete lugares no cúbiculo,

fazendo em cada hum fua Cruz, & no ultimo, que avia dei

fer o Calvário, pós outra,que armou de duas taboas da fua

barra encoftadas à parede, & fuftentadas de dous pregoai

que logo alli achou pregados na proporção, que dezejavaj

lem elle nunca os ter poílos em tal lugar. Difpoftas affim

as coufas, andava jâ impaciente feu efpirito de tardar tan-

to a prociíTaó, pello, que nella efperava gozar. Sérvio de

Cruz, pêra levar às coílas,hum banco comprido, que alli

eílava; logo com elleem feus hombros foi correndo huma

por huma as eftaçoens j detendofe em cada huma bom ef*

paço de tempo, athe chegar a do calvário. .. o....^,^ - .a

I. ^ Neíla fua prociíTaô íe lhe afigurava muito ab Vívô

o reboliço, & mais trafego, que avia, quando ô Senhor

era levado a Crucificar; porem no meyo defta defmquie*

taçaõ imaginária hia fua alma toda recolhida em Deos:

;tambem teve hum pafmo nos fentidos, a quem parece, 4
abrangeo alguma coufa, do que paíTava na alma^ Corridos

Vyy ;5 todos
.ú "*^
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todos os pâflòs, depoz no calvário o banco, que fervira

de Cruz, & ficou em orafíaõ diante da Cruz principab

Logo o corpo fe foi debruçando athe cozer o roíto com a

terra; depois de breve efpaço fe tornou a endereitar, & os
braços formarão fua coílumada Cruz,aflim continuou pof
largo tempo fua oraíTaó. Depois fobiraõ osbraços mais

alto, aonde fe ajuntarão as maõs, & tornando adecercô
vagaroía pauía fe cruzarão de hombro a hombro; depois

fe tornarão a eftender como de primeiro, donde fe abate-

rão a pót na forma, em que pintaõ a Saõ Francifco com
as chagasi daqui finalmente íè puzeraõ em feu natural fitio

compoftas as maõs, como quem eftá em oraíTaõ. Q mef-
molhe fiiGcedia em varias feftas feiras. 03:

4 vMa tarde de huma feíla feira, eftando em oralTaõ no
mefmo cubiculo, o efpirito, que fó governava, fez eften-

der o corpo de cofl:as no chaõ, ajuntando os pés, cabida a

cabeça ahuma parte, os braços encruzados fobre o peito,

tudo na forma de hum homem amortalhado, naõ- dando
no exterior final de vivo: depois de eftar nefta poftura,co-

meçou o corpo a dar folabancos pêra fima arqueando o
peito, como que fe queria levantar, & fubir pêra o Geo;
Hiascomo o efpirito naõ pudeíTe levantar o pezo do cor-

po, fe tornou a aquietar athe o fim da oraflaoir? âo ts

tO 5 Por muitos tempos naõ entendeo o Irmaô, que my-
fterio averia no que acabamos de referir, ainda, que lhe

dava alguma boa confideraçaõ; athe, que eftando com a
penanamaõ, pêra o efcrever por ordem da obediência,

como as mais coufasi deulhe o Senhor a fentir, que o de*
clarafíè nefta forma: que como athe entaõ reprezentara a

Chriftoem feus tormentos, a gora o reprezentaííe morto^
& a mortalhado; ôc faz muito ao cazo fer a poftura, que
èntaõ tinha, aquella, com que fe pinta o fanclo fudario;

os arrancos do corpo, & arqueaduras do peito, eraõ arre*

meçosv de quem queria também refucitar com Chrifto,

mas como nelle avia ainda imperfeiçoens, & fezes da mor-
talidade, porifíb o naõ podia fazer: nefta intelligencia da
quelle feu fentimento afíènta como em coufa fem du-
vida. ui>>;.: 1; -..SLl OY-.

' — '
'

''

6 Efcrevendo p fan£to Irmaô eftas fuás fabricas, diz

aíTim : Podefeme aqui perguntar: pois naô temíeis, que
nefte tempo, que andáveis com eíTascoufas, vos bufcaffê,

,^, < í f & def-<fe>#*r(»4

'Dl 1
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& deíTem com vofco?A iílo refponde: ElFa foi a primeira

coufa, que fe me offereceo, mas eu eftava taõ certo, que

ninguení avia de vir ter comigo, como fe naõ eíliveíTe pef-

íba alguma em caz^j, porque o Senhor mo tinha aífim alTe-*

> 'j í^ r f

'

gurador

7 Huraa noyte em forihosoaíralteouomaoefpirito

com grandes anguílias, porque lhe parecia eftar em huma
jaula de feras, & cada huma a unhas, & dentes lhe desfazia

as entranhas; durou o tormento por largo tempo,& ficou

com tanto temor da fereza de feu inimigo,que efte lhe erà

mais moledo, que o trabalho, em que fe vira. Tornou o
demónio fegunda vez contra elle com as mefmas, & ou^^

trás maiores affliçoens, o Irmaõ as declara com as do In*

ferno. Logo, que fe defpedio o inimigo, acodio Deos c5

a coníblaçaõ; porque vio a Chrifto Senhor NoíToattado

à

coluna, todo banhado em feu preciòfo íangue, que corria

de grandes feridas. Apóseíla figura fe lhe reprezentoii

huma do mefmo Senhor, que com a Cruz às coftas cami-]

nhava a fer crucificado no Calvário: defcreveo o Irmaó^'

dizendo, erahum homem de gentil talhe, & difpofiçaõ|

que naturalmente moveria a amor, *&' devaçaõ.^

8 Sobre eftas duas vifoens diz, que a primeira era

Chrifto Senhor NoíTo, & que paífou intelle6lualmenteJ

Da fegunda diz, que naô era o mefmo Chrifto, fenaõ hum
homem, ^ue o reprezentava,& que pafíbu na imaginativa:

da por razaô defta diíFerença, que como a alma eftava ma-

is bem diípofta, quis o Senhor imprimirnella fua imagem
intelle£lualmente, como de attadoà coluna: porem como
a imaginativa pertence à parte inferior do corpo, quehe

mais rebelde, naô fiou Chrifto delia fua própria imagemi

mas fó lhe tapona boca ( como dizemos ) com a reprezen^

taçaõ de huma figura fua: adverte, que fenaõ foi nefte fe*

gundo, & outro cazo, nunca eftas vifoens fe lhe reprezen^

tavaô íenaõ intelle£lualmente, & na parte fuperior; que a

inferior do corpo naõ entrava em jogo, contentandofe cô

algumas migalhas, que cahiaõ da meza do Senhorj pera^

eftiveífe quieta, & naõ desinquietaíTe a caza, aonde mora-

va Deos.
* ti''''^^

9 No principio da^quarefma de 1 644,,' citando huma

noyte, ao que lhe pareceo, fonhando, vio no alto do cubi-

culo, em que morava, huma nuvem) da qual comeíTou a
fa*
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éihir hum muy claro refplandor) & no meyo delle CImílá
Crucificado, o quai punha em feu fervo feus amorofos o-

Ihos, Com tal vifta íentia taõ inflamado o coraiiaõ de

amor de Deòs, que lhe naõ cabia no peyto; dezejava mui-

to ter alli, quem o ajudaíTe, a reverenciar o Senhor, & co-

mo a ninguém achaíTe, eftando neftapena fe lhe acabou a

.vizaô:& o Senhor, que no principio fe lhe reprezentou

em figura de cariíe, no fim fe defpedio, como fe fora huni

Crucifixo de mai^fim: a qual mudança attribue oírmaõà
fua imperfeição, & defeitos; fígnificandolhe o Senhor,cõ-

ivinhapurificar primeiro, pêra que pudeíTe perfeverar na

primeira vifta, &Tia confolaçaõ, que delia recebeo. Eftes,

& outros modos tem Deos de íè explicar com feusfervos,

com quem elle fe entende, & elles com elle: que aquem^

Déos naõ faz participante deíles mimos,& myílerios,eílas

coiafas, quando as lé, lhe parecem meras friezas, com naõ

£eif quear de defvarios fonhados: mas he primeiro princi^

jpio, queòs recônditos das obras de Deos, naõ fehade?

pedir pella noíTa pouquidade, & limitada intelligencia. i

f\J'i:. hb
' .'t : r ;• r '

;' f> r?

Vv:- ii;qC A P 1 T U L o XXVI.

mifia ãevagaÕy què teve à Senhora, ((s* algunsfavoresj'.

:í:7Í?níVmi^rni v ' jb.'..me' delia recebeo, '^^^ ^- -ó ^r 1'

-£fn i;'-^^'íí> ^tntr: íí orne,.

fí^vC Endo taõ fan6toefte fervo de Deos, certo he, que

omcV avia de fer particular devoto da Senhora; & o foi

défde íètis primeiros annos, reconheceudofe obrigado às

grai;ides mer ces,que de Deos por fua interceíTâõ recebera.

As pinturas, em que mais fe apurava, eraõ as defta Se-

nhora; & fe ve bem das que ainda hoje fe fabe, quefaõ fu-

ás? como as do Noviciado de Lisboa; a que eíM na efcada

de Regina Caeli do CoUegio de Évora, & outra femelhan-

te, que fe põem no fan£luario do mefmo Collegio: he bem,

de carninho fe diga iílo, porque alem da eftimaçaÕ, que
per fi merecem, a devem ter pella fandidade, de quem as

pintou.

iTnz:\ Todos os dias rezava oRofairio da Senhora, nâõ de

corrida, mas cõ muito vagar, & pauza a modo de que me-

ditava.Também a vifitava na ftia capeUinha dos enfermos

-ã ~ " todos
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todos os dias por efpaço de huma hora. A todos aconfe-

Ihava, que a tomaírem por May, & que delia fe valcíTem

nas fuás affliçoens. Andava hum noíTo Religiofo ator-

mentado com moleíliílimos penfamentos, que o naõ dey-

xavaõ acquictar; pedio ao Irmaõ Cunha comunicandolhe

a fua afáiçaõ, que o encomendaíTe a Deos; ficou de aílím o

fazerí mas inculcoulhe por mais efficas remédio a devaçao

da Senhora, & que lhe rezaíle o oíFicio de fua immacula-

da Conceyçaó: aíTim o fez, & ficou alliviado daquella im*

portunidade.

^ Caminhava pêra thifico hum doente em oNovicia-

do de Lisboa; jâ os remédios, que le lhe applicavaõ, eraò

todos, pêra obviar eíle mal; com o dezejo, que todos te-'

mos da vida, eíle que fó a queria pêra fervir a Deos, & à

Religião, pedio ao íeu enfermeiro, que eraolímaô Cunha,

rogaífe a Deos por fua faude, fe ella foíTe pêra honra do

mefmo Senhor. Compadeceofe, entrou logo na capelli-

nha dos enfermos, & poílo em fervorofa oraíTaõ, pedio à

Senhora, alcançafíe de feu fan£lo Filho,que a morte naô a-

talhaíTc os fçrviços, que lhe dezejava fazer aquelle feu fer-

vo. Continuando neíla petiíTaõ, lhe diíTe a Senhora intel-

ledualmente, que o enfermo avia de ter faude; & que pê-

ra final, contaíTe as contas, & acharia, que ainda lhe falta-

vaó tantas, pêra acabar a coroa, que eftava rezando. Con-

tou as Ave marias,& achou ao certo o numero, que a Se-

nhora lhe dillera. O Irmaõ teve faude, &viveo muitos

annos.

4 Acrefcenta o Irmaõ Cunha,^ que crera com tanti

certeza,o quelhe diíTeraa Senhora,que daria ávida pellafe-

gurançado eíFeito: mas logo ajunta grandes confufoens

fuás, culpandofe de naÕ dizer ao enfermo a repofl:a da Se-

nhora; porque fenaõ fuccedeíTe, ficaria tido por propheta

falfo; &aífim fe chama, quando iílo refere, duro decabe^

ça, leve inconftante no bem; falto de prudência, & fem

termos nas coufas de importância.

. 5 Eftando elle enfermo jâ da doença ultima, que teve;

vio em fonhos no meyo do feu cubiculo hum altar or-

nado ricamente,& nelle a Virgem May com o feu menino

nos braços, a quem fazia muitas caricias, pedindolhe, que

lhe confolaíTe a quelle enfermo, olhava pêra o fando me-

nino com tal ternura, que a teve grande o Irmaõ aco mpa-
nhada
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nhada de muita alegria; & aíTim fe foi mais avizinhando \

Senhora, & eíh ao Irmaõ, de forte, que elle a abraçou, &
a Senhora lhe lançou os braços ao pefcoíTo. Eftando ne-

íle fuave enleo: lhe pareceo , que via a imagem da Senho-
ra como de marfim, pello modo, que atraz diífemos em a

vifaõ de Chriílo Crucificado,& que ceflavaõ todas aquel-

las coníolaçoens, que no principio tivera; logo fe acabou
o fonho: cujos eíFeitos foraõ três dias inteiros de grandes
confolaçoens do Ceo, nacidas das lembranças de fe ter vi-

ílo nos braços da Virgem May.

6 Eíla vifaõ, que devia ter a mefma intelligencia nefte

variar das imagens, que a de Chriílo, que fica atraz referi-

da; deyxou efcritta com aquella de Chriílo o Padre Ber-
nardino de Saõpayo, porquanto ellas acontecerão depois

de o Irmaõ ter efcritto os apontamentos, que a obediência

lhe ordenara poucos mezes antes de fua fandta morte.

CAPITULO XXVIL

Defua profunda humildade.

i; *

I

* Odos eíles favores, que Deos lhe fazia, naõ af-

-*- fentavaÕ no ar, mas no folido fundamento das

virtudes, em que principalmente pós fua mira o Irmaõ
Domingos da Cunha. Começando pella humildade, pa-
rece, que naõ deyxou lugar, a que outrem nella lhe puzef-

íeo pé diante. Naõ avia pêra elle coufa de maior pena,

que fignificarenlhe, tereílimaçaõ de fua virtude.-pello que
compadecidos os Superiores deíle leu tormento, ordena-
rão, aos que tinhaõ delle cuidado, & o vifitavaõ, lhe naõ
tocaíTem neíla matéria. Nos últimos dias, que andou em
pé, vendoo hum Irmaõ aífentado naefcada, que do corre-

dor debayxo dece pêra a cerca, lhe diíTe: Pareceme alli

aífentado hum SanÓo Aleyxo: acodio muito depreíía: Ir-

maõ, tire dahi o fandoj & lhe naõ diífe mais nada.
í ^ Dezejou hum Religiofo, noííò huma reliquia fua,

antes de morrer, & pêra a alcançar efcreveo a hum Padre
que morava em o Noviciado: leraõ eíla carta ao Irmaõ
Cunha, efcufadamente por certOj delia ficou taõ corrido.

ÍAJ^-'il como

m
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como algum prefumptuofo ficaria de huma picante faty-

ra. Depois o mefmo Religiofo lhe cícreveo, pêra na repo-

íla ter a reliquia, que dezejava: mas o bom Irmaô por naõ

faltar â cortezia, lhes refpõdeo por maõ alhea; dando fuás

ínfermidades por caufa de o naõ fazer por maõ pro-

^ Determinou desfazer efta opinião; que fe tinha de

fua virtude, com manifeftar a todos os peccados, em que

tinha caído por mais vergonhofos, que foliem; dezejava ic

pella cidade dizendoos a grandes vozes; & porque naô

eílava na fua maõ, refrearfe neíla matéria, & logo contava

feus defmanchos; pêra que agora o tivellem, pello que en-

tão fora; lhe ordenarão os Superiores, naõ diífeíTe a algu-

ém fuás confufoens, decendo a coufas particulares.

4 Huma ves o reprehendeo afperamente o Irma5

Sottominilko, dizendolhede caminho muitas coufas das

fuás defordenspaíTadas, que delle tinha ouvido, lançando-

Ihe em roílo, quam mal correfpondia a Deos: tomou tudo

como íe foíle de veras, depois de o ouvir, fe pós de joe-

lhos diante delle, pedindolhe encarecidamente, permittif-

fe, beijarlhe os pés em agradecimento, & rogandolhe, que

dalli por diante lhe íizeflè muitas vezes aquella caridade^

que taõ neceífaria lhe era.

5 Pedia muitas vezes asfaltas aos Irmãos Noviços^,

como fe fora hum delles; como eílesnaõ tiveíTem, que lhe

notar, fe defconfolava muito, cuidando, que Deos o de-

femparava, pois encobria fuás faltas aos Irmãos, fenda

ellas tantas: & fe algum pello confolar lhe dizia algum de-»

feito, lhe beijava os pés, & lhe dava parte das fuás ora-^

çoens.
. ^

6 Nos princípios de fua converfaõ lhe deraõ ímpetos,'

de fe fingir louco, & fahir pellas ruas de Lisboa, Como Saò

Joaõ de Deos pellas de Granada: occafiaõ ouve, em que fe

embrulhou em hum cobertor, & jâ fahia pella porta fora

a efte intento, mas os difcipulos tiveraõ maõ nelle, & o

recolherão pêra dentro decaza. Ainda fazendo emco-;

munidade algum colloquio, fe tratava com muito defpre-

zo, chamandofe de nomes, ufando de palavras groífeirais

pêra que o tiveíTem por tofco. í>

. 7 Era muy conhecido na Corte, & ainda no melhor

do Reyno pella excellencia de íua maõ,& pinturas.Quan-
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ào hia retratar a el-Rey, como fica ditto, & paííàva pella

fala, em que aíTiíliaõ os Cortezaõs, muitos delles, que o
tinhaõ por faníío, lhe faziaõ honra, & o abraçavaõ, fendo

nifto primeiros os Titulares mais illuílres. Outros vendo
cilas piedofas cortezias,diziaõ em vox alta: Efte he o Ca*
brinha pintor affamado. A^volta pêra caza diííe ao compa-
nheiro Irmaõ, cuido me tem Deos deferaparado, pois

eftando ha tanto fora do mundo, ainda me conhece, mas
tomara eu fora o conhecimento, como quem eufou, &
naô com honras, deque fou indigno; folgara eu agora de
poder fazer, o que fez Saõ Joaõ de Deos, & hir por eílà

cidade publicando meus peccados. Perguntoulhe entaó o
Irmaõ, fe lhe cuflara nomearemno pella fua antiga alcunha

deCabrinha.^ Refpondeo: NaÕ me cuftou, porque modifr
feraõ com honrinha, que fe fora por deíprezoj o jumento
píentiria, mas eu folgaria muito.

8 Indo hum dia comprar tintas, na tenda fe encon^
trou com outro pintor, o qual pello deíprezo do trage, &
modeftia, nada menos julgou, que íèr o celebre pintorDo-
mingos da Cunha, 3c aíTim diííe pêra o Irmaõ Procurador,

que o acompanhava:VoíTas Paternidades tem la Domingos
|da Cunha o Cabrinha, deve de ter feito grandes obras.

Quis o companheiro divertir a pratica, por cuidar, lhe cu-

bava, ouvirfe nomear por aquella alcunha: mas elle fahio

dizendo: Senhor eu fou eííe Cabrinha, mas naõ taõ aíía-

tnado pintor, como voífa mercê dizj os Padres me daõ de
comer, íèm eu lhe fervir de nada. O homem pafmado, do
que ouvia; fe lhe lançou aos pés, pedindo mil perdoens,

mas elle com a boca cheaderifoodefculpouculpandofe

aíi.

V 9 Coílumava dizer, que fe efpantava, deque a Com-
panhia o recebeífe,fendo taõ inútil, que lhe naÕ podia fer-

mt de coufa, que boa folie. Fazia grande eílima, & com
razaõ de eílado de Irmaõ Coadjutor temporal, naõ fazen-

do,nem dizendo coufa, que delle defdiíleííe. Pergunta-

raõlhe em certa caza, fe era Confeífor: refpondeo com
muita efperteza: Naõ, que fou hum leigo, & idiota. Sabia

clatim arrezoadamente, & pello naõ moflrar, nunca rezou

o oíficio de NoíTa Senhora,fendo, que lhe era devotiííimo.

Nunca Iheòuviraô palavra latina: porque em hum rcpou-

'20 levado do fervor fem advertência dilIe, que as illuftra-

. çoens

\fi
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çoensmilagrofaseraÓ donagrátis data-y caindo em o que

diíTera, ficou muy penfativo, & diíle por entre denteS:vos

jumento Mais latimjpagalloeis: perguntado ehtaõ, a que

fe condenava por aquelle peccado taõ grande; refpondeo^

que a dar parte dos açoutes, pêra que tinha licença, em

hum oíTo. Semelhante caufa devia ter pêra outra juíliça,

queem fi executou, porque chegandofe à fua porta hum

Irmaõ a tempo, que tomava difciplina, entre os açoutes, q
tezamcnte dava em fi, lhe ouvio repetir muitas vezes:To^

inai,& tornareis a dizer; Verbigratia.

Refiramos agora dous notáveis fentimentos, que10

O Senhor lhe deu na virtude da humildade. Eftando eni

oraíTaõ lhe vieraõ grandes dezejos de ler defprezado por

amor de Chrifto; levado deftes dezejos, foi difcorrendo

por todos os lugares, em que podia fatisfazer a eíla fede: jâ

fe imaginava de bayxo dos pés do mais vil efcravo, que lhe

dava muitos couces, & bofetadas: Já fe confiderava em hu

monturo, pêra que o digamos com a fua palavra, aonde

naõavia immundicia, com que lhe naõ atiraílem; alemdif-

fo todos, os que paílavaõ, lhe punhaõ os pés no roílo, &
a efte compaííb lhe diziaõ de afrontas, quanto lhe vinha à

boca: mas tudo, fendo tanto, vinha a fer muito pouco, pê-

ra os dezejos de fer deíprezado, os quais creciaõ à medida

das injurias, & diz o fancto Irmaõ, que quando lhe faziaô

ainjuria,fentiaeípecialgoílo,comofeamaõ, que a fazia/

trouxeíTe com ella a confola çaó, & a retiraífe com o ceifar

da injuria.
.

1 1 Como fe achou também pot eíte cammho, come-

çou a defcobrir novos defprezos, porque os que diífemos,

Iheparcciaô poucos: pêra eíle fim; deceo coma Confide-

raífaõ aos Infernos, & la fe meteo debayxo dos pés dos

Demónios, que o tratavaõ, como de tais pés elle efperav^;

mas ainda fenaõ dava por contente, por íe ter por coufa

taõ vil, que naõ era digno nem ainda de eftar entre conde-

nados. Revolveo todo o Inferno, pêra ver, fe achava lu-

gar à medida da fua vilezaj meteofe de humas em outras

cavernas, athe que encontrou cora hum profundiífimo

poço de fogo, no qual fe arremeçou; mas defcontentoufe

depreífa, porque a hum lado delle defcobrio huma grutta^

pcUa eftreitezadefte retiro fefoi metendo, athe parar aon*

de ella acabava: alli fe enovelou todo no feu nada, mas

Xxx * amda

ímm^
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aindft com dezejos demaior abatimentorpore como lhe ti-

nha feito boas diligencias, & jâ naõ topava mais,fe acquie-

tou naquelle abiímo.PaíTado eíle penfamento, fe pós a cuir

idar, quam rara humildade era aquella, & fe íè poderia al^

cançar: neftes pontos veyo fobre elle huma illuílraçaõ in.-

terior, & fentio, que o Senhor lhe dizia: Bem fe pode alt

cançar eíTa humildade. -^

Y 12 Caufou efta luz tais júbilos em fua alma, que quaíí
fahia fora de fíi logoíem advertir, no que fazia, íe lançou
por terra a beijar o chaõ: indo dar conta ao Padre Reytor
de tudo iílo, pello caminho fe lhe hia o corpo arremedan-
do ao chaõ, pêra o beijar. Nos apontamentos, qurfez de
fuás CO ufas por ordem da obediência, feefta lhe naõ man^
dará, efcreveíTe fó os favores, que de Deos tinha recebido,

& o que por elle pêra gloria do mefmo Senhor tinha paíTa-

do; pouco feria o papel pêra, como outro Sanfío Agofti-
nho, efcrever fuás fragilidadesj ainda aííim faõ tantas as
confuíoens, comqueaduba,'Oqueeícreve, que bem mo-
ftra tinha de íi o conceyto mais vil, que fer pode. O Au-
tor do manufcritto, donde vou recolhendo eftas coufas,
diz, que de exemplos nefta virtude poderia encher muitas
laudas, pellos ter à maõ; mas defculpafedenaõ pórmais,
por ir crecendo o capitulo, que faz da humildade.

CAPITULO xxvm.

De fua pobreza] çís* Ghediencia exaãaí

í KJ Aõ foi menos o aíFeao, que fempre teve à pobre-
*-^ za,aquem tratou como May,guehedosReligio-

fos. Em quanto viveo na caza do Noviciado, que foi qua-
íi todo o tempo, que efteve na Religião, no veílido fe tra-
tou como Noviço, ufando roupeta parda, & eíTa gaftadaj
& curta, quanto naõ foíTe immodeftia; a mefma, com que
veftia as eílatuas de palha, que por razaõ da pintura arma^
va, pêra tirar corpos, lhe ler via também a elle. Hum ou-
relo pardo lhe durou muitos annos, quando o deyxou ti-

nha mais nós, que cordaó de Francifcano. A efte tom
€raõ barrete, & çapatos.

z Tendo hum chapeo ja taõ velho,que naõ eflava pe-
^- ra

IJi
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n fervir, fe lhe deu chapeo novo: envergonhoufe de fe

ver ao feu parecer taÕ galante; com diíTimulaçaõ pedio ao

Padre Reytorlicenía pêra o trocar com outro mais ufado;

alcançandoa, fe foi aos chapeos dos Irmaõs Noviços, que

pêra a fua pobreza todos eraõ de receberj alli efcolheo en-

tre todos, o que mais lhe contentou, que por velho, & ga?-

llado de abas, & outras achegas, era mais plauíi vel; & le-

vava mais os olhos, a quem o via, que oíèu novo, que

deyxava; perfuadindofe, que com eíla nova eleição, fica-

va com chapeo mais de feu goílo, que o primeiro, que lhe

tirarão.

5 Indo algumas vezes a Saõ Roque, o advertirão al-J

guns zelozos, naõ trouxeíTe tal chapeo, barrete, & afíim

nas outras peças, que fe viaõ; porque cuidaria a gente, que

era algum penitenciado: porem iíto o confirmava mais no

feu propoíito; dizendo, que goftava muito deite trage def-

prezivel, porque indo fora, & encontrandoo alguns co-

nhecidos, cuidando fer Noviço, paífavaõ de largo, fera

Ihefallar. Quando ouve de hir pêra o Collegio de Évo-
ra, teve com elle grande trabalho o Irmaô Procurador,'

pêra que aceitaífe huma roupeta nova, dizendo, que fe

aíTim o naõ fazia, a perda era da caza, a cuja cuíla, la felhe

avia de dar roupeta nova; depois de vários dares, & toma-

res veyo em que fe lhe fizeíTe huma, mas de pano groífeij

ro, comofe lhe fez, i-i i^f-

4 Reviafe nos remendos do feu veftido, élle por fua

maô os lançava, & mais nos interiores, pêra que fe na5

deíTe fé,de quam ufados eraõ. Era mais de louvar efta po-

breza no veílir do Irmaõ Cunha, quanto elle no mundo
fora mais dado a galas, & amigo de trajar cuílofamente.

Muitas curiofidades, das que chamaõ de devaçaõ, pudera

elle ter; mas todas eílas fe reduziaõ a huma Cruz pequena

de pao, & tofca; & a hum rezifto de papel, em que eílava

Chriílo com a fua Cruz às coftas. Deraõlhe os Superio-

res licença, pêra fazer huma lamina pêra o feu ufo, mas

punca quis vir niíTo, por naõ ter repartido o feuafFe£lo c5

eílas coufas de devaçaõ, porque todo o queria pêra Deos.

5 Nas coulas do feu officio, fe vio íempre, quam ef-

crupulofo era nefta matéria, aproveitando, o que outros

facilmente defperdiçariaõ. Goftava muito de comer de

«Imolas, entaõ lhe fabia tudo mais, porque era temperado

com
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-^com a fan cia pobreza. Emhuma palavra, foi taô amante
deíla virtude, que todos os feus dezejos eraõ,naõ ter cou-
fa alguma deíle mundo.

6 Na obediência em tudo foi eílremado: como no
Superior lhe parecia ter diante dos olhos naó a hum ho-
mem, mas a Deos, tinha por temeridade ajuizar, no que
difpunhaõ. Huma menhãa efperava na capella de Noííà
Senhora, pêra comungar por maõ do Padre Provincial;

quando o vio entrar, diz, que fe lhe afigurou, ver nelle

muito ao vivo a Chriílo Senhor NoíTo; ficoulhe efte íenti-

mento taõ imprelTojque quando dava conta de fua confci-

encia ao Superior, naõ diuinguia entre elle, & Deos: da-
qui nacia defcobrirlhe tudo meudamente, & tomar fuás

direçoens, naõ como de homem, mas como dadas pella

boca do raefmo Deos.

7 Algumas vezes comunicando feu modo de oraíTaÔ

com o Superior, & dizendolhe, que ficava o entendimen-
to taõ recolhido em Deos, que pafmava, íem poder conti*

nuar em difcurfos. G Superior lhe dilTe, fe ajudaíle ainda

aífim de algumas coníideraíToens, pêra mais fe afervorar.

Tomou o confelho tanto às cegas, que fe fazia força pêra
diícorrer, & tanto, que da violência veyo a padecer gran-

des dores de cabeííà; o que fabendo o mefmo Superior, lhe

ordenou, foífe por onde Deos o levava.

8 Na fua Arte de pintor, em que era taõ eminente,'

£ava mais do juifo daquelies, que tinhaõ fobre elle alguma
fuperioridade, que do feu. Succedia, que entrando acazo
^Igum deíles na officina, em que pintava; & dizendo mais
a modo, de quem pergunta, do que, de quem nota, fe fica-

ria melhor o lanço da figura defte, ou daquelle modo; era

neceíTario dizerlhe; deílè a razaõ, porque aífim, ou aílim o
íazia, pêra naõ mudar logo fem mais reparoj fó por aquel-

la infinuaífaõ, do que tinha por Superion Com fe darem
por fatisfeitos, quando outra ves voltavaõ, tinha o Irmaõ
cmmendado na fua obra aquillo, em que fe reparara, por
naõ parecer,que ficava cõ a fua. Algumas vezes fuccedeo,
fendo a emmenda contra as regras da Arte, ficar melhor
no parecer, do que fe comellas íe ajuftaíTe;querendo aífim

Deos apremiar o feu dezejo de obedecer.

9 Ajudando huma ves ao Sottominiílro a armar a

capella dos Irmaõs^ efte o deyxou fò dizendolhe, que ef-

s.-...
"

'

peraííe.

Jl
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peraflè, c|ue logo voltava. Efqueceofe o Irmaõ de voltar*'

Si foi à cidade, por aíTim lhe ler neceíTario, donde veyo
bem tarde: & achando ao Irmaõ Cunha em oraíTaõ na ca*

pella, lhe perguntou,porque naõ acodiraà communidadej

queja fahira de ambas as mezas: refpondeo; porque elle

me mandou efperar, athe que vieíTe: edificoufe o Irmaõ,'

como pedia o cazo, & o mandou à meza.

xo Pello Natal no tempo, que a comunidade eftava

na capelia paíTando o repouzo da noyte em devotos collo»

quios, como he fan£lo coftume deita Província: mandou
o Padre Reytor a hum Noviço, que cantaííe alguma couíà

devota; com o pejo natural, que lhe fobreveyo, como quê

era taõ pouco deftro na arte, naõ pode abrir a boca, pêra

entoar humafó palavra: entaõ diflè o Padre Reytor ao Ir-

maõ Domingos da Cunha,que jâ tinha annos do Collegio,^

que cantaííe: elle fem detença, puxando brandamente de

hum efcarrinho, pêra fazer melhor a figura, fahio com a

toada, & letra feita de repente, fazendo muitos paíTos, ou
defcompaíTos de garganta, pêra fe rirem maisdelle: a letra

vinha a fer, ou a lentença delia: Que melhor era obedecer

naquella occafiaô cantando, que chorar orando-, a volta daí

cantiga fempre era: Obedecer, cantar^^ calar: Aqui eraô

os fuílenidos, taõ pouco conformes a arte, quanto ageita-

dos pêra alegrar o auditório. Edificandofe os que fabiaõj

que elle naõ era taõ defentoado, como fe fazia, fó perafeí

mortificar, & fer matéria de rifo.

1

1

Achandofe mal de faude no CoUegio deEvora,

lhe efcreveo o Irmaõ Procuradordo Noviciado, que pro-f

puzeílè ao Padre Provincial feus achaques, pêra mais facil-

mente defpachar a petição, que a caza do Noviciado lhe

fazia, pêra voltar a ella o Irmaõ Cunha; porque alli como
em ares pátrios, feria certa a melhoria. Refpondeo, que

elle viera à Religião morrer, & que pouco importava fec

mais fedo, ou mais tarde; nefte, ou naquellelugar;& aífim

que naõ fallaria em tal matéria a Superior algum, eftando

mui confolado com qualquer coufa, que delle ordenaíTem;

& que qualquer outra inclinaífaõ nefta parte, era engano

muy arrifcado.

12 Ao final da campa acodia como quer a regra^Suc^

cedia tocar muitas vezes, quando pedia a pintura,naõ lar*

gar o pincel da maõ, mas elle por tudo cortava, athe que
os
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os Superiores lhe ordenarão, continuaíTe a fua obra, & re-

fervane pêra outro tempo o exercício efpiritual, como ^
exame, ou outro, por naõ interromper a obra, queniíTo

padecia detrimentos. Na cerca fe achava huma vez em hu-

ma das contemplaçoens, que íicaõ aííima: parecendolhe,q

tangiaõ a exame, logo difparou a correr pêra caía cem tal

preííà, que parecia, naô por os pés no chaõ; como eílivef-

fe mui debilitado chegou fem folgo; achando que fora en-

gano, pois fe naô tinha tangido, ficou grandemente confo-

lado, entendendo,que naõ podiaõ fer illufoens aquelles ex-

tafes, que o deyxavaó taõ prompto
, pêra acodir ainda a

huma obediência imaginada, & quaíi fonhada» -

C A P I T U LO XXIX.
—

'
- -

•
.

i-

^ i Defuapemtenckj<s*fnomficalfaÕ,

•í /^. Orno o írmaõ Domingos da Cunha íè teve íempre

.:
^^ por muito devedor à Divina juíliça, a quem tanto

õfFendera,vivia com grandes dezejos de lhe fatisfazer.Lo-
go depois de fua converfaõ fe difciplinava afperamete hu-

ma vez todos os dias, & muitos duas , fe a obediência lhe

tiaõ gizara eíles rigores attendendo a fuás poucas forças,

ainda feriaõn^ais as difcipiinas. OciHcio era quaíi conti-

nuo,,pêra que foííè mais penofo, Ihedeyxava criar bi^

chos em paíta, quando fe deu fé deíle rigor , foi obrigado

pellos Superioresi a procurar mais limpeza, à qual naõ de-

via faltar,dnda que fe diminuiífe a mortiíicaflaõ. i

^.2 Muitas noytes dormia unicamente fobre astaboas

da barra. O leu jejum era mais inedia,que outra coufa;nel-

ie era maior mortificaíTaó, que o feria em outros
,
por fer

de natural cálido; fempre indo à mefa,hia com tanta fome,

que podia comer, o que na mefa fe dava , & muito mais

;

pórefta fome lhe parecer tentação, que arma o inimigo cõ

capa de neceíTidade; fe refolveo de quebrar eíle appetite,

& aíTim por muitos annos, naõ paíTou do pezo de quatro

onças, o que comia na mefa: pêra que fenaõ advertiíTe, gaf-

tava o tempo em dar voltas, & trinchar, como quem fe ar

inava a comer muito: porem como andalTem com os olhos

fo-

Ul



Em o Noviciado iie Lisboa Liv. f,Cap» 2 9' ^'ÍT?'

fdbreelle neftii matéria, & avizaCemdiííb ao Padre Re^"^

forj elle lhe ordenou, fe moderaife aeíle rigoi^, & tambe^^i

que bebeíTe vinho. I>e beber vinho fe livfOtl facilmerttèi^

dando por caufa, que com elle -fe^lhe áíTã^fíáiVa o fígado^^

de que era achacado. 1

jr- Mnbi/í

5 Nnn€a lhe viraõ ufar no comer de co^fa
j qíie ofi^

X^fle appetitofo como de falfa^ limaõ , & íemelhante^^adif-í

bos.Das frutas sò comia alguma, que tive0;podre; '^ér^áí

qUe ogoftonaó tiveíTe, em que fe faborear. Quandó^ por

occafiaõ défefta fe punha algttm doce nameza, diflSmula-^'

damente o fumia: humá ves recolheo, pêra dar a hum pò^'

bre,eíle doce com hum pedaço de paõ; como foíTe tirar* <>

lenço da algibeira, veyo atraz delle o furco, que cahio lem

terra diante dosNoviços; torAOU-o a recolher, & levâr áòí

leu pobre. ir\nv(-^o:omm^{!^.•'^úmço,' . r
''-

- f^4 Defta abftinétícia íe 1he veyo a myrraro corpoj de;

modo, que parecià-titima afma^ãõ de oííbs. Na tiMn#i

doença corifeíTou, que efta lida, qtie fempre trouxera c<)#

a fome, lhe eftragaraa faude. Hum dia fe póz a confideraf^

nas penitencias extraordinárias, que fizeraÕ os fanílos aii^'

tigos; paíeeiaõlhe mnito fobrcas forças hiiíftanas, & iBâ^'

is íbbre as íuaSjpodejos imitar; Logo teHre hum ien^

timento; que com <) favor de Deos toda a penitencia 1^

pode fazer: com o que ficou muy animado, ao que deze-

jaVa fazer neíla parte. Sopeou todas as fuás payxoens, fetti

nunca periftittir, levantaííem cabeça; quando algumà^^t^

pontava, acodia logo a vencela; dandolhe o Senhor, cotía#

em premio da vistoria, huma grande confolaçaõ: como fe

diííera (faõ palavras íuas) toma efta confolaçaõ por eító

mortificaíTaõ. De huma lhe ficava a maõ como folgadt

pêra outra,dezejando, & procurando mortificarfe mais, 8â

mais. A hum Padre,que era Noviço, & lhe dilTe: Irmád

Cunha, amemos a Deos: refpondeo com muita efpertezai

Padre noíTo, mortifiquemonos.

eo^ t i^ràzia osfentidos em tormento, negandolhe tudo,'

G que os podia recrear. No tado parecia infenfivel: í>e^

pois deReligiofo nunca o viraõ coifar, nem enxotar mof*

ca, ou mofquito, que nelle pouzaíTe. Algumas vezes í?

quando eftava pintando, lhe entrou o Sottominiftrô nd

cubiculo, & vendolhe nos lagrimais dos òlhòs as mofcâs

em pinhas, & por todo o r oílo, fem elle as -dèfinquietar, d
Yyy repre-
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reprchendeô de tàl coufíi permittir; o IrmaÕ íorrindoTé

paífou levemçnte o cabo do pincel pellas mofcas, as quais^

brevemente tprnaraõ, aonde fe tinhaã achado tanto àmíe?}

dida da íuainiipoirtunidade. Jíi

6 O mefmo Irmaõ entrou no feu cubiculo eftandéi

doente, &lli^e vio o rofto todocuberto de mofcas, em for-

ma que delle nada fe via: eftranhoulhe tal mortificaíTaõ, &
ém t^rapo, qtíç feria miiy nociva à íaude: entaõ lhe confeí-

fou, que taõ fora eftavaõ aquelles animalejos deo mortifin

car,quelhedavaõrecreafíàõ, & goílo; & que o efpirito

lhe dizia muWJ?pzes, ;que os eijqífit^íííe, p^^íèiUQrtírj

rt^^'- Mudarafe pêra huiD cubículo, dormindo nelle hu-l

ma noyte, no dia feguintç appareceo com o rofto, & maós
empoladas, como de farampaõ;perguntado pellacaufajref-'

pondeo, que devia íer algum bichinho da nova habitação:

:foraõ logo ver o cubículo, acharão a t^ma, & barra coa^

Ihada dos animalejos, que nella fe crjaõ; como eftavaõ fa-«

mintoS) & eraõ mruitòs, &, fe acharão também com o novQ
hofpede, que de taõ boa vontade os agazalhava, aprovei-?

taraõfe daoccafiao: teriaõ muitas, fe a caridade de feus

Irmaõsr, naõ tintara do cõmodo do Irmaõ Cunha, de que
elle tanto fe efqueçia. Tinha grande compayxaõj & por^

ilío naõ fe atrevia a matar nem huma formiga, dizendo, â
eftas creaturas naõ tinhaõ outra vida mais quefiftaj & fin

rarlha
i naõ lha tendo dado , parecia género de cruel-

dader :.' - igi^oc • -rr

8 Eftando à boca da noyte em oraíTaõ na capella, Ih^

de^ hum impulfo interior, que fofle de joelhos àroda beín

jandohunsefteiroens, que alli eftavaõ, pêra oslrmaõsef-;

carrarem, & cufpiremj aíTimofez; & diz, tivera nefta mor-
tificação tantas confolaçoens, como naquella fua procif-

faõ dos paíTos, que la íicareferida, quando tratamos da
devaçaõ, que teve à Sanfla Gruz.

o;S^r Naõ tratou com menos feveridade ao fentido dos
olhos. Naõ ouve dia mais viftofo pêra todo o Reyno de;

Portugal, que o decimo quinto de Dezembro de 1 64o,en>
que fe coroou por Rey o feleciífimo Senhor Domjoaõo
quarto; indo a efta folenidade o Irmaõ Procurador, levou
configo por companheiro ao noíTo Irmaõ Gunha; fenda

.
a occaliaõ taõ plaufivelj quanto fe naõ pode dizerj pergú-

-r >. > tado

wn
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tado depois pello Procurador, que lhe parecera: reípeii-

deofinceramente, que elle de nada dera fé. Eílandoem

Évora, & armandofe a noíTa Igreja a todo cuílo, pêra fé

formarem nella alguns doutores em Theologia, nunca fe

pode acabar com o Irmaõ Cunha, que a foirever,&o

apparato, com que fe daõ alli os grãos de doutor, que em

tudohe pompofo.

Dourandofe o retabolo da !greja,fendo que aíTiília10

nella frequentemente, nunca o vio, fenaõ huma ves, que o

mandarão, pêra dar feu voto na matéria. Pellas quarenta

hor^s indo todos à caza de Saõ Roque, em que a Igreja fe

arma com todo o primor; jâ mais vio outra coufa de todo

aquclle mageftofo apparato, fenaõ ao Senhor expoílo,cm
íjuem feus olhos fe empregavaõ todos, tirandoos de tudo

o mais, que os convidava.

1 1 Morava em hum cubículo, que tinha a yifta fobre

t)rio; ouvio, que agente da parte de fora, & junto àfua

janela fazia grande feíla a huma nao da Índia, que vinha

entrando rebocada por huma galé real, alegrandofe todos

dê como enchia o rio, & os olíios de toda a cidade; quem

efteve em Lisboa fabe mui bem, que o dia, em que entra

liao da índia, he plaufibiliífimo naquella grande corte; c5

fertudoaífim, &eílaro Irmaõ Cunha aífentado junto à

janela, que do cubículo cahe peraorio, poderidofócom

levantar os olhos, gozar daquella taõ jucunda viíla; este-

ve bayxos, &de nada deu fé. Alguns, que iílo fouberaõ,

lhe perguntarão, porque naõ fechara a janela, pêra evitar

o perigo, de fe lhe irem os olhos: reípondeo, porque aífira

era maior a viíloria. .

.3

.

CAPITULO XXX.

De fuás praticas efpiritumSy <sr algumas tentagoensl

com que Dcos oprovou,& comojè ouve nellas,

* "VT A língua foi taõ moderado, como no demaíá: pà-

'*-^ lavra ociofa ninguém a ouvio da fua boca. Huma

•Vez o achou muy pezarozo certo Padre, & toda acaufa

Mnhaõ a fer duas palavras, huma fem fruto,dizendo ao en-

fermevroi que fazia frio; a outra a hum Padre, a quem dif-

. .

' Yyy ?,
fe;
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íê: que fe efpantava, que alguém deyxaíTe a Deos,- por ma-
is fecuras, que tivefíe. De todos fallou fempre bem, naõ
he tanto de admirar, o fizeíTe na Religião, quanto, que no
inundo íoíTe jâ nefta matéria taõ advertido, que fe foube
de pefloa, que com elle viveo de portas a dentro, que nun-
ca fe lhe ouvira palavra, que defdouraíTe o credito de aU
guem. Se a cazo em fua prezença acontecia m,eterfe prati»

ca, que tocaííe em defcuidos alheos, todo fe empenhava
em defculpar o fogeito, com mais efficacia, que o fizera

per fio mefmo culpado.

2 Nas fuás converfafoens parece^ que nem po-
dia, nem fabia dizer coufa alguma, fenaõ foíTe de Deos.
Hums fecular o veyo vifitar, paíTada a primeira faudaçaõ

j

logo o Irmaõ Cunha meteo pratica de Deos, & continuou
bem o efpaço: o fecular, que naõ devia fer muy devoto;
lhe diíTe, ora Padre Cunha fallemos agora ca das telhas a-
bayxo, & começou a meter praticada pintura: porem o
Irmaõ tornou ao leu ponto com mais fervor: entaõ ven-
do o fecular, que trabalhava de balde, fe difpedio delle
dizendo: Fiquefe embora, & la pêra o dia dojuizonos
tornaremos aver. Ficou o fando Irmaõ muito alegre, por
aíRm fe livrar daquella vifita, pois elle fó queria o feu tem-
po, pêra o gaílar com Deos, & naõ em vifitas imperti-
nentes.

5 Quando acompanhava algum noííò em vifitas de
feculares, naõ falia va, íenaõ quando o obrigavaõ, fazen-
do fempre, que as palavras naõ cheiraíTem a coufas do mu-
do: porque muitas vezes fabiaõ, os que acompanhava,
quanto goílavaõ, de o ouvir fallar de Deos; o deyxavaõ a
elle fó fallar, & afervorar a todos. Deftas fuás praticas go-
ftou com efpeciálidade a Senhora condeíTa de Odemira,&
pedia a feu ConfeíTor, que era Padre da Companhia,levaf-
le, quando folfe a fua caza, por companheiro ao Irmaõ
Domingos da Cunha

, pêra lhe fallar de coufas do Ceo, &
proveitofas ao efpirito.

4 Quem alTim fe avia com os de fora^ naõ ha, porque
dizer, como fe averia com os de caza; que era gente, que
toda goftava de Deos; porem fe alguma vez fe defviava a
pratica do caminho do Ceo, o Irmaõ Cunha com grande
artifício a reduzia a elle: quando as pelíoas eraõ de tanta
autoridade, que as leys da boa cortezia pediaõ outras ad-

vertências,

JJl
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vertencias, fe recolhia com Deos dentro de fi, & naõ at-

tendia, ao que fe faliava.

5 Queyxavafe ao Padre Rey tor, que ouvindo a algús

Irmaõs Noviços praticas de menos confolaçaõ, & que ti-

nhaõfua impertinência, & que tendo fe jâ vencido em os

naõ contradizer com a palavra, pellos naõ defconfolar, to-

da via la no feu interior lhe ficava hum aíFe£to de repro-

var, & juifo de os contradizer: pedia ao Padre Reytor re-

médio, pêra fe vencer nefte particular. Reípondeolhe o

Padre Reytor, que íe lembraílè, que aquelles Irmaõs co-

meçavaõ a entrar na efcola da virtude, & nella a aprender

o A. B. C; que elle jâ fabia; que fe lembraíTe, tinha fido da

mefma íorte, &que aíTim acquietaria. Quadroulhe a ra-

zão, reconhecendo, que em feus principios fora elle peor,

que todos, & que os diftrahia com os feus dittos, & riza-

das; & por tanto devia fofrer aos Irmaõs, como a elle o ti-

nhaõ íofrido.
rr

6 Com licença do Superior pafíava osrepouíosda

noy te diante do Sanaiífimo: mas ao depois pareceo, feria

de proveito aos Irmaõs Noviços, fe nellè tempo íallaíTecô

elles; aífim lho ordçnaraõ: o eífeito moftrou, que o confe-:

lho fora acertado; porque os Noviços confeflaraõ, que de

maior proveito lhe era a hora de repoufo com o Irmaõ Cu-

nha, que a que tinhaó de oraífaó. A matéria, de que falia-

va ordinariamente, era o amor,& temor fan£lo de Deos,

& das virtudes Religiofas, particularmente da mortifica-

ção, da qual dizia tantas meudezas, que aos queipuito

nella tinhaõ aproveitado, lhes parecia terem caminhado

muy pouco.

7 As cartas, que efcrevia, eílavaõ taõ cheas de efpiri-

to, quam cheo delle eftava o Irmaõ Cunha: ellas fe podiaõ

ler por humaproveitofa,& profunda liçaõ efpiritual, co-

mo na verdade o eraõ.

* 8 Agora refiramos algumas lutas, que nos últimos tê-

pos de fua vida teve com luas payxoens, com a luta defi:as

vay Deos provando, & apurando fempre, aos que quer

bem, & conta entre os feus amigos. Sendo taõ recolhido

nas fuás oraíloens, permittio Deos, tomafíe o feu penfamê-

to algumas largas; fahindolhe fora da maõ, vagueavameu-

damente, tendo o Irmaõ grande lida, em o recolher, fem

elle querer eílar quieto. Definquietavao o Demónio, tra-
^ "

zendolhe



J!i

ç^r ^^Cf Imagem da Virtttàe

zendolfae à fíiençxQxia os mãos divertimentos davidapaf*
íada.

9 Vez ouve, que cílando em oraíTaõ, tomou o De-
mónio figura de huma molher perdida, com quem elle enl

algum tempo fe perdera^ & dizendolhe as loucuras, que
entaõi paflãndo por junto delle, lhe deu com a maõ no
hombro, acompanhando tudo de hum donayre, qual co¥
ítumaõ eftas Serêas, & ninguém fabe reprezentar melhor^-

que o Demónio, que as enfma; por efte modo íe foi afaftã*

do fempre com a cabeça virada pêra o Irmaõ; mas coma
viíTe, que o Irmaõ de nada fazia cazo, avendofe como f^

foíTe huma ellatua; defapareceo. f
V isibc y Na5 menos, antes mais o moleílou com fonhoí
muyto penofosj levandoo em bolandas pellos ares ( com
eíla fraze fe explica ) depois o metia por humas furnas in-»

fernais, aonde o horror do lugar,& do Companheiro,era^
de tanta affliçaõ a fua alma, & a íeu corpo, que quando a^

cordáva, fe achava taõ mohido, & cangado, como fe a lidaf

naõ foíTe fonhada. Nas ultimas três vezes, que o Demó-
nio lhe fez efta forte, naõ foi como dezejava, porque entre

lonhos valendofe o Irmaõ do final da Cruz,ou do nome de
JESU, o afugentava: ganhou fobre elle tanto domínio, q,
como quem fazia zombaria, o afaílava defi com huma va-

ra. Naõ foraõ eftas as maiores moleftias, que por entaõ
fentio: outras foraÕ pêra ellea par de morte.

11 Deos, que quafí o trazia nas palmas das maõs, fe

fez ao longe. Cefíàraõ de todo opontoasconfolaçoens,

&goftosefpirituais, com que o Senhor athe alli entreti-

nha feu eípirito: perfeveraraõ porem lèmpre osdezejosde
bufcar a Deos, nem o defvio lhos resfriava. Athe que
por fim de contas fez eftá petiííàô ao Senhor, ou fez com
elle efte concerto. Que dos goftos efpirituais IhetiraíTe,

quanto, & como foííè fervido; mas que lhenaõ negaífe fua

prezença por íentimento, que era o que fô dezejava pêra
alivio de fuás de fconfolaçoens.

12 Deferiolhe o Senhor em parte^ dandolhe no co-
raffaõ humá tal fuavidade, da qual lhe nacia,que em fe ap-
plicando, lhe ficava o penfamento fixo em Deos, com que
era fácil recolhelo. Mas a fuavidade em breve tempo ceP
fou. A tudo ifto ajudavaÕ os achaques do corpo, que
eraõ muitos; donde efpirito, & corpo ambos davaõ, &

.

'
" '

ti-
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:inhaõ;qtie padecer. Pêra defabafar deites aíTombraraeiír

:os,quedeviaõfer grandes, pois elle os encarece. Ufou

io remédio,;que fempre, era efte dar conta detudo, o que
paíTavaem fuaalmaafeu Superior. Davalhe muita pena,

laõ entender, que caula tivelTeDeos, pêra aflim, & com
tanta fequidaõ o deyxar. A ifto Iherefpondeo o Superi-

[^r, que nqm-'fempre as culpas faõ caufa deíles defvios; mas

que o Senhor fe auzentava, porque naô tiveíTemos o de-

áerro por pátria, nem o fmal de paga por fatisfaçaõ intei-

ca de noííos trabalhos. Que muitas vezes fe retirava tan^

bem,pera experimentar nofía aíFeiçaõ, & fe o bufcavamos

da mefma forte, quando nos faltava, como quando nos af-

fiáia com os favores^ A primeira razaô lhe contentou ma*
Isj&da fegunda razaõ diílb huma, & muitas vezes, que

mal fe podia apartar de Deos, quem huma vez fentira í^r

us favores; diííè itto com tanta legurança, como quem fal-

iava com a própria experiência. Logo no dia feguinte pe»

dio perdam ao Superior deite ditto, que ellô chamava fo-

berba, dizendo, que Deos o caítigara por elle com as fe?

curas, que depois padecera. 3 :»[> ri/

•'
).:

G A P I T U L O XXXI

De algumas noticias^ que Deos lhe comunicou de voufas

futuras.

• '* *\4^^it^s coufas paífaraõ pello Irmaõ,em que fe vio;

^^ que Deos lhe comunicava noticias occultas: feia

a primeira,em que Deos lhe fignificou, que jâ lhetii>ha

dado o perdam de fuás culpas. Coítumava todas as noy-»

tes depois de fc difciplinar, fazer a Deos huma ofíèrta pel-^

io teor feguinte. Ajuntava todos os merecimentos de

Chriíto, & com ellesos da Virgem May, os de todos os

fandos, logo todos os facriíicios, que defde o principio de

iioíTa redempçaõ fe oíFereceraõ, & os queatheofímdo

mundo fe haõ de ofFerecer: a todos ajuntava as fuás obras

encorporadas no fangue de Chriíto. Sentia com iílo tan^^

ta confolaçao, que com a força delia, no meyo da offerta,

cmmudecia, ficando como fufpenfo; entaô era maior o

goíto, quando com mais applicaça.5 bufcava a maior glpria

de
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de Dros, pèlfa qual ofFereCeíTe taõ precbfd thefem^ôr

2 Suecedeopois,que humãdeílas noytes levado de
hUffia grande contrição, fez também eíla oièrta por feus

.peecados. No meímo ponto fefeGouaquellainundaÇáõ

*dê ftmvidade, quê experimentava; & querendo porfiar^

fentio ò coraflâõ muy duro. Mudou de intento,& oíFerè-^

ÊeO pelloà|>r<>ximosv& immediatamente, como fe as Cofí^

fõkçoÊns eftiveíTem de repreza, tornarão a inundar lua aU
Uíâ, defapareGéndo toda aquella fecura. E eu (diz rtefté

l^íTo O Iriááõ ) reparando nifto, entendi, ou fe me déU â
«ntendcr, qiiê Deos NoíTo Senhor me tinha perdoado
líieus peccâdôs,& que por entaõ naõ era fua vontádey (íitó

^ oíFèria fefizefíepor miuívnias pellos proxiníosí-^ -'^

iíriç^,5TOezejàva entrar na Gompanhiâhum Sacerdote^ c5
quefíi nOmuftdo o Irmaõ Cunha comunicava as coufas dê
leu efpi4to; dilatavafe a entrada, & quaíi fe hia impoíiibi^

ii^àiído: & ó fàn^o IrmaÕ muitas oraílbens a Deos por
côa caufà , athe que hum dia no exame de confciencia ó
Sedbor lhe diífe interiormente: que aquelle Sacerdote a-

via de entrar na Companhia; ifto fuccedeo com tanta vi-

veza, que elle fe levantou repetindo muitas vezes em voz
alta as palavras, que o Senhor IhedilTera. Com tudo ao-

depois o Demónio, naõ íei com que razoens de defconfi-

^a, lhe veyoj donde começou a vacillar na certeza da en-
trada; & no primeiro dia de Comunhão, depois de rece-

ber o Senhor, de novo começou a apertar com elle. Oh
valhame Deos: (faõ palavras fuás ) o Senhor me deu huma
taôterrivel reprehenfaõ^ & fe me pós taõ fevero,queme
encheo de temor, obrigandome a pedir miíericordia;pon-

do por valia fuás íàgradas chagas,pellas quais me perdoafe:
dizendome:Tenhote jâ ditto, que ha de entrar na Compa-
nhia, & niaõ me cres.^ O Sacerdote entrou na Companhia,
desfazendofe todas as diffioildades, que pareciaõ impedir
a entrada.

4 • Adoeceo gravemente em o Noviciado de Lisboa
no principio do íeu Provincialado o Padre Simaõ Alvresi
deu grande cuidado a todos, & maisao Irmaõ Cunha,por-
que o ditto Padre o receberá na Companhia, & governara
muitos annos naquella cáza: encomendou íua faude a
Deos, porque nas medicinas avia poucas, ou nenhumas
€fperanças.Gomohum dia o Irmaõ Manoel Figueira Sot^

tominiftro.*s,<*
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tominiílro, fallaííè com o Irmaõ Cunha do eftado, em que
fe achava o Padre Provincial: elle lhe diííe, com grande

certeza: Meu Irmaõ Sottominiftro, com o favor de Deos
naõ ha de morrer defta o Padre Provincial. O eíFeito mo»
ílrou, que o ditto naõ fora a cazoj porque teve faude,coa-

tra o que todos cuidavaõ.

5 Antes de fer acclamado el-Rey Dom Joaô o quarto,'

tinha o Irmaõ Cunha em Madrid hum feu difcipuío, que

muito eftimava: porque eílava no ferviíTo de Diogo Soa-

res, parecia moralmente impolfivel voltar ao Reyno: en-

comendou eíle negocio a Deos, athe que hum dia diíTe ao

Irmaõ Sottominiílro: Thome ( aífim fe chamava ) hâ de

vir antes de muitos mezes, aíTim o confio em Deos. O ca-

zo foi, que antes de quatro mezes, chegou a Lisboa. Eraõ

naquelles tempos eftas voltas íofpeitofas, & mais cm quem
vinha da càza de Diogo Soares: o Irmaõ Cunha íe valeo

de hum titular, peraque lho patrocinalíe: aflím o promet-

teo fazerj porem na fegunda vez, que lhe faliou, o achou

muy frio; porque davaõ ao mancebo por folpeito, & em
tal occaíiaõ poucobaftava pêra iíTo.Aqui fe valeo de Deos
o Irmaõ Cunha. Como no dia feguinte indo acabar o re-

trato del-Rey, lhe diíTeífe o Companheiro; que fallaífe a

el-Rey acerca de Thome, lhe refpondeo com grande in-

teireza. A ninguém hei de fallar, o mancebo tem a Deos
pcrfi, naõ hâ, que temer. Tanto que chegou ao paço;

lhe perguntou o Conde pello difcipulo, dizendo, que as

coufaseílavaó de bom ar: & aíTim foi, que dentro de pou-

cos dias, deraõ a Thome por livre; alem diílo, fe lhe reíli-

tuio hum oííicio, que tinha nos fornos del-Rey antes de ir

pêra Caílella, fendo, que jâ eílava provido em outro.

6 Também vaticinou efte fanfto Irmaõ muitas coii-»

fas em abono da juftiça, com que eíle Reyno fe reílituio a

feu legitimo Senhor o feliciífimoRey Dom Joaõ o quarto,;

Goftava muito o Irmaõ Cunha de ouvir varias revelaço-,

ens, que fe contavaõ das melhoras deíle Reyno; & como
era taõ compaíTivo dos próximos, & por boa razaõ o avia

de fer mais da pátria, a qual debayxo do domínio, ou cati-

veiro alheo ,
padecia quanto em poucas palavras fenaõ

pode dizer, encomendava a Deos com grande frequência

eíle negocio: athe que alguns mezes antes do dezembro

de 1 640, em que foi a acclamaçaõ, fallando fobre eílas

Zzz coufas
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couías com o IrmaÕ Sottominiftro Ihediííè: Ora meu Ir-

mão dezenganefe
, que as profecias fe haõ de cumprir eíle

anno. O fucceííb calificou, o que elle dizia.

7 Como o írmaõ Cunha na5 eftava deílro nas razo-

ens, em que fe fundava a folida juftiça del-Rey: perfua-

diafe, que Deos tomora aquelles fidalgos, que íizeraõ a ac-

clamaçaõ, por meyo pêra livrar a eíle Reyno das calami-

dades, que padecia, & das que eftavaõ pêra vir, que fcgú-

do as defordens prezentes promettiaõ, eraõ muitas. Porê
huma noyte eílando jâ deitado, Sc com o penfamento fora

deílas coufas, de repente lhe declarou o Senhor, que aíTim

como o homem, que toma a molher alhea, adultera; da

mefma maneyra el-Rey Catholico avia adulterado , em
tomar eíte Reyno, que naõ era feu, fenaõ do verdadeiro

Rey de Portugal, que o poíTuia; mas, que Deos Noílo Se-

nhor, ainda, que às vezes diílímula, & permitte a alguns

ter por ambição, o que naõ he feu; pêra que tendo mais

do temporal, os tenhaõ por maiores, & como tais fejaô

mais eílimados, toda via a feu tempo lhes tira aíTim o feu,

como o alheo. Parece, que foi profecia, do que hoje no
anno de 1705 paíTa em Caftella, a qual toda anda pertur-

bada, & quafia ponto de fe perder de todo aquella taô po-
deroía, como dilatada monarquia, faltando no Reyno Se-

nhor natural delle, a quem os VaÃalos amem, como a cou-

fi fua. Deos a difponha como ferve a fua Igreja, & a os

muitos Catholicos , que dependem do feu eílado tem-
poral.

8 No tempo, que os fidalgos defte Reyno hiaõ con-

duzidos contra Catalunha, foi também hum rauy princi-

pal, que pello conhecimento da virtude donoííb írmaõ
lhe pedio fuás oraíToens: porem o írmaõ fe efqueceo total-

mente delle: athe que fendo el-Rey acclamadoj fe lem-

brou do fidalgo, & íe fentio, de lhe ter efquecido, porque
lhe vivia obrigado: occorreolhe muitas vezes eíla razaõ de
pena: athe que Deos lhe diíTe interiormente, pello modo,
que lhe coftumav^a fallar. Que aquelíe homem fe avia ca-

zado com fuafobrinha por ajuntar dous morgados,& aííim

era juílo, queperdeííe ambos, quem por ambição fizera

huma coufa taõ indigna, & contra a vontade de Deos. Foi
çoufa notável, que toda a pena deíliparecco, & fe lhe mu-
dou em goílo, que o tinha grande, em fe conformar com a

vontade de Deos, 9 Mas
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9 Mas tornando às coufas do Reyno, como a muda-
ca foi taõ eílranha, como he tirar hum Rey , & pôr outro;

\ç. FizeraÕ algumas prizoens , & juftiças em peíloas prin-

cipais, & por ferem taõ grandes, davaô excefíivo cuidado:

com ifto feaffligiaô oszelozos do bem comum, temenda^^

o que em tais acontecimentos fempre fe recêa com funda-,

mento: pedirão ao Irmaõ Cunha encomendaííè aDeosa
boa fahida de coufas taõ embaraçadas: aííím o fez; & dalli

a alguns diaSjfallandofe neíla matéria, diííe com grande re4

foluçaõ: que ainda que Deos athe entaõ nos quizera caf-

tigarcom trazer o Reyno em maõs alheas, quetiveíTem

por certo ,
que a obra ,

que Deos tinha começado na ref-!

tauraçaõ , havia de hir por diante ; porque naõ coftuma

Deosdeyxar fuás obras imperfeitas; pello que devíamos

os Portuguezes, eftar muy defabafados
, que por mais tra-^

ças, que o Demónio inventaíTe pêra nolía deftruiçaõ, ne-

nhuma nos havia de empecer: & ajuntou : Mas havemos

de fer agradecidos a Deos cõa emmenda das vidas.

10 Neíla agoa envolta levou o engano, ou a calum-

nia a hum Ecclefiaflicomuy principal do Reyno. Eílando»

ainda prezo, & fuás coufas muy cruas, diíTe o Padre Rey4

tor ao Irmaõ Cunha ,
que encommendaííè a Deos: de-^

pois de aííim o fazer , diíTe com muita fegurança: Fulano

ha de fahir íolto , & velo-haò. Tudo fuccedeo, fahindo

aqudlle Eccleíiaílico da prizaõ reílituido a todas as fuás

íion}as,& à graça del-Rey,^ fempre fez delle muyto cazo.

C A P I T U L O XXXIl

De ftta ditofa morte.

'i "VT Ida taõ mortificada , & ta5 chea de achaques he
' quaíí admiração, que pudeíTe durar os annos, que

durou; naõ fe furtando nunca aos exercícios de trabalho %

pois eílando ainda mais debilitado , de nenhuma maneira

admittia, que alguém oajudaíle a moer as tintas pêra o
feu officio, dando por caufa , que fó elle as fabia apreíl:ar,

Deíle trabalho corporal, & applicaçaõ nos exercícios me-
tais chegou a tanta debilidade, que parecia naõ ter mais, ^
a pelle fobre os oíTos.

Zzz 2 z So-
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- t Sobreveyolhe huma febre
,
que a poucos dias com

g diílimulaçaõ lè lhe fez continua, aqual elle configo a hia

paíTando. Agravoufe efta com a jornada , que fez ao Col-

legio de Évora, porque no caminho deu huma queda , de

que torceo huma coftelladas ilhargas. Cõ as dores agudas,

que lhe caufoú; & tal, ou qual tratamento , dos que cura^

vaõ a lefaõ, fe ateou a febre de modo
;
que fe julgou, que

sò nos ares pátrios podia haver qualquer efperanca de me- »

Ihoria; _,
^-'^- -^r- í; ,

^
• 1

L^ Voltou a elles, aonde creceo omalcom huma toííè

violenta,que lhe durou anno,& meyo;cahio na cama, nel*-

la paííòu o ultimo anno de vida , fofrendo
,
quanto fe dey-

xa ver de taõ prolongado tempo. Eíkva fempreem oraf-

feõ tas fuás praticas, com os queo vifitavaõ , eraõ todas

de Deos: quando fe fentia fem alento , o cobrava em ou*

vindo eftas fanétas praticas; fe pella debilidade , naô podia

ajudar, aos que fallavaõ, com os olhos , & geílo grato da-

va rnoftras doTeu agrado.

4 Nunca pediooraííoens pella faude, nem asadmettia

ofFerecêdofelheyfó queria,lè fizeííè nelle a võtade de Deos>

& nada mais. Sendo a doença de tizica mui trabalhofa, &
que com as aíEílenciâs continuas, da que fazer a huma ca*

2a toda, a ninguém deu moleftia o Irmaõ Cunha, naô con-

fentindo, que alguém íicaíTe còm elle denoyte : athe quã*.

do lhe faziaõ a cama, ajudava elle, no que podia, porque o
trabalho naõ foííè todo dos ouros. Ainda que ouvcíle al-

guma falta nos feus cómodos, que em doença taõ compri^

da, íaõ como inevitáveis , de nada fazia cafo; antes fe tinha

perfuadidoj 4 quanto fe lhe fâzia,tudò era mal empregado.

5 Quantoaogoftojfe havia, como fenaõ diftinguilTe

frio de quente; bem domai temperado : nunca fignificou

goílaria mais diílo, que daquillo : era nefta matéria taõ ef-

qãeddôde fi,que foi neceííàrio ordenarélhe os Superiores,

aceitaifetudo, o que os enfermeyros julgaírem,que lhe po-

deria fazer bem ,
porque antes deíb ordem naõ admittia

coufâ, que foUeaccipipe. As purgas, & xaropes levava a

tragos detendoas na boca, dizendo que aííím obravaõ me-
lhorj o que devia fem duvida fazer, pêra mais fe mortifi-

car. '

'

'^- :•

i '6 '' GhegôM a doença a termos, que pedio osfandm Sa-

cramentos. Muitas vezes pellos dias, que durou omaior

Jll
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perigo, lecebeo o Sanílo Viatico ; fazendo conta, que a

cada efcarro lançava a alma pella boca : toíTia com grande

vehemencia, & logo ficava taõ fercno , como fe por elle

naò ti vefle paííàdo coufa taõ penoíii. Na ultima noyte^qae

teve de vida, como as andas eraô,quais faõ as da morte»

quiz o Irmaõ Sottominiftro ficar com elle? mas naõ o con-

fentio, dizendo ,
que elle eftava preparado,pera dar a al-

ma a Deos, quando faa Divina iMageítade o difpuzeíTe ; o

que fez também, por levar adiante o feu fanâopropoííto>

de naõ dar pena a alguém com affiftencias.

7 Dezejara muito o fanélo Irmaõ ,
padecer naquella

hora da morte alguma coufa do muito ,
que nella fotreoo

bom JESUS, morrendo, quanto nas apparencias, ao de*

femparo. Pôr efta caufa lhe contentava grandemente o

paço da morte do San^o Xavier rta ilha de SanchaÔ, aon-

de efpirou abraçado com o feu Chriftô em todo o defem*^

paro das creaturas. Nefte paíTo de fua vida,quando ò pin-

tou na capella grande do bJoviciado, feefmerou tanto^

que por ventura leva ventagem a todas as outras pinturas^

quealjifez. Concedeolhe Deos o cumprimento dos feus

dezejos; porque morreo naõ lhe aífiftindo feus Irmaõs,mas

ló no retiro da noyte, & <io feu cubiculo, aonde fella me-

nhâa o acharão fem vida, porem o corpo muy compoílo»'

& mais engraçado, do que fe eftivera vivo*-

8 Foi fua morte taõ fentida, como eraõ amados feus

bons exemplos. Poílo o corpo no efquife, o cobrirão de

flores, &aírim foi levado àfepultura entre ellas, moftran-

do no rofto hum ar, de quem ainda vivia. Pertenderaô

alguns, que fe cnterraífe metido em^hum câyxaõ,por aífim

o merecer ocorpo, que fora hofpede de taõ dittofa alma:

naõ diz o manuicritto,donde vou tirando eílas coufas, fe

alfim fe fez; õ certo he, ^ có femelhates corpos bê he, aja

alguma efpecialidade, peraaíTim fe confervarem feus oífoa

feparados, pêra fomentar a devaíTaõiq jâ que tiverao mais

virtude, que os outros em vida, tenhap mais ettimaíTa^

depois da morte. j -vr
•

'

9 Foi enterrado no cruzeiro da Igreja do Novi^,

ciado de Lisboa, junto à fepultura de Simaô da Cunha da

parte do evangelho pegado às grades grandes. Efpera*

mos, que por ter efta caza em fi taõ fanfto depofito, me

fará Deos particulares mercês; como por vezes diíle o Pa-
^

dre
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dre Sima5 AIvres íendo nella Reytor, como quem teve
;grandes noticias da íanfíidade deíle fervo de Deos.
t IO No dia de feu enterro fuccedeo huma coufa nota-
rei a hum Sacerdote morador na mefma caza, heaíe-
guinte efcritta com fuás mefmas palavras. No dia^ em que
Deos levou ao hinaô Ctmhaje achou hum Religwfo nefte No-
máado^de Lisboa em huma grande affliçaõ: foi o cazo^ que
por vãzm de humaferida Ihefobreveyo hmn inchaffo junto
delia emparte, que era de muita pena^ ^ difficuldadefuai
avia alguns dias^ que andava com efta anguflia-., quandofe
fentio movido naquelie dia, a quefe valete daquelle intercef-
for:,feio affímr<ar applicou certa relíquia, que tinha tocado o
corpo do defunto-, i^com efta confiança lhepediofavor dian-
ie de Deos naquelle aperto; queelle confeffa^fm dos maiores^

quefentioy depois que entrou na Qompanhia\ cjuandoaodia
feguinte amanheceo com o inchaço mudadopêra lugar, em que
ficavnfacilfua cura; o queparece, naô podiafer raturalme

-

teypovq^eJjUndúahajxo daferida,fe mudou perafima del^

la: iTfhnchmrm.fitrgiaõy em breves diasfarou de todo, co-

nhecendo^j^foraparticularfavor, alcançado pellos rogos,

.^vmeçmmos deftefervo de Deos. Athe aqui o fuccello.

.. ^:ri í -; Foi o Irmaõ Domingos da Cunha tirado de cor-
po, fíífè :^é carnes pella penitencia, de compleixaô fan-

gaifieá, condição branda; alguma coufa bexigozo, as co-
rcs:iTiorenas: o rofto, & olhos meudos, com baílante fun-
damento pêra aalcunha de Cabrinha,pella qual foi conhe-
cido em todo oReyno. O Autor do Agiologio íe explica

.dizendo, que era de feiçoens achinadas, ilbhe que nellas

imitava aos Chinas. O femblante fempre alegre, &: íere-

no: taõ compoílo nas acçoens, que todas pareciaô medita-
das: em huma palavra, todo na exterior compoíiçaõ, co-
mo o era na interior. Morreo aos onze de Mayo de 1 644,
quafi quatro annos depois daditoía acclamaçaõ del-Rey
Dom Joaõ o Quarto,tendo de idade quarenta & féis anos,

& doze de Companhia. Faz dellejarga, & honorifica me-
faõ o Autor do Agiologio no dia de fua mortcj & o Padre
Nadafi no fcu Annus dierumj os quais dizem, que fua vi-

da fora efcritta pello Padre Jozeph de Seyxas da Compa-
nhia; muy conhecido nefta provincia por fuás letras, &
prudência nos governos. O. que aqui fica, recopilei de
hum manufcriptoi» que encontrei no cartório do Collegio
^

. de

m
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1

de Evom fem nome de Autor, mas fupponho íer traslado,

do que fez o Padre Seyxas, no qual fe diz como o princi-

pal deíla vida, íe tirou, doque eícreveo de fi eíle fando ír-

maò por ordem da obediência; noque fe deve tudo ao Pa-

dre Bernardino de Saõpayo, homem de grande cfpirito,&

[]ue foi muitas vezes Meílre de Noviços neíla Provincia,

jííim no Collegio deEvora,Gomo em oNo viciado de Lis-

boa, o qual como fica ditto, fendo Reytor do Noviciado,

por naô ficarem em filencio coufas taõ dignas de memoria,

lhe ordenou as efcreveíTc, como quem melhor as íabia. O
:ubiculo, em que morou, & faleceo, fica no andar debay-

xo,he o primeiro no corredor, que pello meyo do edifí-

cio efta lançado de nacente a poente por de traz da Igreja.

Tem duas portas, huma, que cahe pêra o ditto corredor,&

DUtra pêra o corredor,^ vai de norte a ful,& hoje eílâ tapa-

da: ferve agora decaza da rouparia.Faço efta lêbrãça,pera

q quem nella aíTifte, & nella entra, palie pella memoria os

muitosados de virtudes, que alli fez efte devoto Irmaõ.

Também, como fe collige, do que aífima referi de naõ

querer da janela do cubiculo, onde morava, ver a nao da

Índia, que entrava, habitou no primeiro cubiculo do cor-

redor da portaria.

CAPITULO XXXIÍI.

ViâadoVadve Doutor António Feneyrai

1 r\ Padre Doutor António Ferreyra nos deyxou hú f^^^-
^^ tal exemplo de amor à Companhia ,

que pode ja^nM

fem duvida ter lugar, entre os que nefta matéria faô muy V^ \
raros,& admiráveis: confideradasbem as circunílancias,

que nelle concorrerão, pode fervir de grandiflima confu-

faô àquelles, que por qualquer difgofto a primeira coufa,

que lhes occorre, he deyxara Companhia,& a vocaíTaõ, a

que Deos os chamara.

2 Efte virtuofo Padre, fmgular Pregador, & Doutoc

muy fabio naceo em Lisboa de pays muy honrados,& aba-

ftados,chamavaõfe Jorge Antunes, & Maria Ferreyra.Cri-

araõ a efte feu filho em virtuofos coftumes, & o manda-'

raô eftudar em o noíTo pátio de San£lo Antaõ. Tinha
quin-
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quinze annos de idade, era eftudante da terceira claíTe,'

quando entrou na Companhia em LisÈoa aos vinte, & do-
us de Agofto de mil feifcentos trinta, & fmco.

^ Depois do feu Noviciado nos eftudos, aíílm de le-

tras humanas, como nas Philofophias, & Theologias foi

fempre tido, & ávido por fogeito de ingenho muy íòbido.
Todas as fuás ocupações fazia com grande applaufo, porq
tinha, alem do faber, muita fermofura no talento, & re-

prefentaçaõ nas cadeiras, & púlpitos. Sinco annos enfi-

nou latim, & Rhetorica, depois entrou na Theologia em
Coimbra,no quarto anno delia tendo jâ dezafete annos de
Religião, lhe pedirão muito os Superiores, acodifíe a fiizer

huma miílaõ na Villa de Ceya.

4 Acodio com pontualidade a efte ferviíFo de Deos,
&fe ouve nella com exemplo, & bom nome da Compa-
nhia. Recolheofe depois ao Collegio de Coimbra, bem
alheo da tormenta, que dentro de pouco tempo veyo ío-

bre elle. Foi metido no cárcere do Collegio, em prizaõ
muy eílreita,& aperrada. Tiroufelhe toda acõmunicaílaõ,
excepto a de hum Padre efpiritual; naõ fe lhe deu cama de
lançois, a ifto accreceo abílinencia rigorofa, & da janela fó
dous poftigos abertos.

5 Ficou aíTombrado cora taõ desfeita, & inopinada
tormenta, mas como homem de entendimento grande cõ
iBuita virtude, fe póz nas maõs. de Deos, em quem muito
efperava, fuppoíla a innocencia de fua confciencia, a qual
de nenhum crime o arguia. Nenhuma outra coufa o afli-

gia mais, que confiderar o perigo, a que tinha chegado a
fua perfeverança na Companhia; pois ainda que na fama,
& bem nome, que tal labeo padecia, era a ferida de marca
maior, com eíTa podia o fofrimento Religiofo fortalecido
com agraça de Deos , & alentado com os exemplos de
Chriílo JESU prezo, açoutado, & poflo em huma Cruz:
mas entrar em confideraçaõ, que podia perder a Compa-
iihia,era coufa, que lhe cuftava mais, que a mefma morte.

6 Entre efte mar de immenfas ondas, o feu cuidado
principal foi, nunca vacillar na fua vocaíTaõ. Dandofe-
Iheadefenfafegundooforo judicial, que tem em tais ca-
zos a Companhia, elle com a fua pena avogou em favor da
fua innocencia. Occorreo às calumnias, de que era denu-
dado: fez nefta matéria papeis taõ doutos, & cheyos de

dou-
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doutrina taõ fundados em todos os direitos, &: taõ forta-

lecidos com todas as boas, & firmes razocns, que fazem
fufpenfaõ, aquém osle,& fegundo juizo de hemehs letra-

dos, naô vem , que hum homem grande letrado, depois
de muitos annos de leituras pudelle na matéria arrezoar

com mais doutrina, & noticia dos direitos, & fciêcia mo-
ral.

7 Coufa de dous annos correo efta tormenta,nos qua-
is o Padre efteve na prizaõ : fez a Companhia os devidos
exames naquella terra, onde tivera fua origem acalum-
nia. Achoufe unicamente, que à inftancia do feií hofpede
em huma ocafíao de feftejo temperara huma viola,fem ha-
ver coufa, que caufaílbefcandalo, pois naõ era publica»

Procelloure efta caula, & os juizes, viílo nelle fe naô achar

nem fombra de culpa, fentenciaraõ èm favor de fua iuno-

cencia, abfol vendoo de toda a inílancia. Deufelhe fatisfa-

çaõ, mandãdolhe, efcolheíle logo enfmar Philofophia, on-
de melhor lhe eíliveíTe, efcoiheo o Curfo no Collegio de
San£lo Antaõ em Lisboa.

8 Exemplo he efte por certo, que pode fervír.de cô-
fufaõ a todos, os que naõ fabem o bem,que na Companhia
tem. Naô viera a ella o Padre António Ferreyra por co-
mer hum pedaço de paõ, porque o tinha abaftado em cafa

de íeus pays. No tempo, que lhe veyo por cafa efta tor-

menta, fe achava com oseftudos acabados com tantas vS-

tagens, & excellencias, que de feus bons talentos fe podia

prometer qualquer Igreja rendofa,aque fizeífe oppofiçaõj

& a fua predica lhe grangearia alem dos lucros os applau-

fos. Teve nefta penalidade muitos aíTopramentos
,
pêra

deyxar a Companhia. Porem feu animo maior, que todos
os infortúnios a tudo fechou os olhos,pondoos unicamen-
te na perfeverança em fua primeira vocação.

9 No fim do arrezoado, que fez era fua defenfa,con-

clue com eftas palavras: Protefla o talfubdito , quefeu in*

tento tiãÕ he aggravar, mm de algiiaforte condenar a algue^,

vem menos fua intenção, mas so dar rezaÕ def^& allegar da
melhor modoy quepodefua^jiifiça^pois nefta cattfa lhe naÕ vay
menos, que a honra , vida, ReligiaÕ, ^Jalvaça^, Depois, ^
cnfinou cm Lisboa,foi promovido a fer Meftre na Univer-
fidade de Évora. Nella fe graduou Doutor na fãcia Theo-
logia , tomouo gráo no mefmo dia com o Padre Joaô Go-
ft»:i Aaaa mes
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mes da noííà Companhia , que falleceo, fendo Reytor do
Colkgio de Coimbra. Efta folennidade fe fez em vinte,

&

finco de Julho de mil feiscentos feííènta, & hum. Os an-
pos, que enfmou naquella Univeríídade, teve nome de
Meftre excellente, & de Pregador afamado ^ & tudo era.

ImpreíTo anda o fermaõ, que fez por occaflaõ do A6ío da
fé em Évora, & naquelle género,íegundo ouvi dizer

, por
ventura fe naõ tem- impreíTo outro, que o vença.

IO Era Lente de Vefpora, tendo athe entaõ vivido
fempre mui igual nos íeus procedimentos

, que eraô de
verdadeiro íilho,& Religiofo da Companhia, deulhe hum
accidente de ar, que lhe tomou ametade do corpo, & ain-

da oíFendeo o juizo. Depois viveor algum tempo , fó pêra
magoadosqueoviaõ,confíderando afíím arejados talcn^-

tos taÓ excellentes. Ainda que em toda a vida foi ajufta-

dò com fuás obrjgaçoens, agora vendo taõ próximo o feu
fim, o deu todo a Deos , todo o tempo,que tinha à oraçaõ,
a vifitar as capellàs, & a outros exercicios de piedade.

; 11 • He Coufa conílante tivera noticia do dia de fua

morte, porque na vefpora do dia , em que lhe deu o acci-

dente, que o levou| fe andou pellos cubiculos defpedindo
de alguns amigos , que tinhaõ a acçaõ, mais por imagina-
ção fua, que por outra coufa,raas no dia feguinte,que eraõ
dez de janeiro de mil feiscentos fetenta, & féis, o accome-
teo hum accidente de apoplexia, que lhe tirou a vida.

12 Eftavaem Coimbra hum Religiofo noíTo da fua
obrigação, aquém o Padre António Ferreyra efcrevia,que

vieííe pêra Évora
,
pêra lhe aííiftir nos feus achaques. De-

tinha o Reíigiofoa jornada , por algumas rezoens
, que o

<}emorava5,&algunsdefgoíÍ:os em matéria devoçaífaõ,
quando ja no mez de Janeiro recebeo huma carta dò Padre
António Ferreyra, que lhe dizia, que a fua vinda a Evóra
íèria ja tarde. - PaíTados poucos dias depois defte Padre di- i
zeriVIifTaj fe recolheo no feu cubículo , & querendo eftu-

dí^r, lhe íobíreveyo hum grande fono, levantouíTe da ca-

,
dèira, deii alguns paífos pello cubiculo, mas como o fono
o âpertaíre, fe aílèntou junta a cabeceira da cama, recoílã-

doóhombrò,& a cabeça na parede, ficando quafi direi-

*5 .
Logo, que adormecéo ^ vio diante de fi ao Padre

Antoaio Ferreyra yeflidosòconj a roupçta daCõpanhiaj

,,.:./*» em

Ifl
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em corpo,Gom o barrete na cabeça,o qual diífe ao dorme-
te eílas formais palavras: Haveis deficar^<(s* perfevevama.
Companhia , & nella haveis de morrer. Acordou aíluftado,

& logo muito alegre fe foi tercom o Padre Reytor doCol-
legio, & IhediíTe, que o Padre Amónio Ferreyra erafal^

lecido, & contou o modo, como o vira. Ficarão fufpen-

fos obfervando o dia. Depois fobreveyo a nova do feu fal-

lecimento em' Évora, & foi nomefmo dia, em que apare-

cera em Coimbra. Ficarão ao Padre as efpecies defte fo-

nho taõ vivas, que dizia depois, fe lembrava muito mais
das feiçoens do Padre António Ferreyra por occafiaõ do
fonho, que pello trato, que com elle tivera, hr tudo íe a-

juntou, que como fonhodefapareceraõ aquelles diílàbo-

res, que o Religioío padecia na matéria da perfeverançana

fua Religião, & ficou em huma bella pazmui pago do ef-

tado, a que Deos o chamara. DiíTe mais da-hi a annos re-

ferindo eíle fucceíTo, que nunca em outra occaíiaó a tais

horas nem antes, nem depois lhe viera fono.

14 Na carta Anua da nofla provincia efcrita do anno,'

em que eíle Padre falleceo, fe dizem delle muitos elogios,

que na fuavidade,& innocencia de feus coílumesfora An-
jo, mui douto,& fabio, de ingenho claro , & fútil, & eru-
dito, elegante, venerado áffim dos decafa, como dos de
fora. Nos púlpitos mui eminente; & aeftemodo fe dizem
alli outros louvores

,
que com fer grandes faÕ menores,que

os que mereciaó fuás letras , virtude, & amor à Compa-
nhia,a quem fempre honrou como verdadeiro filho de taõ

íandaMay. tu-jJ

15 Ettãdo naqueíla fua penalidade fez alguns poemas
mui cultos,hum à Chriílo atado na argolla da columna, à

vifta de cuja calamidade confolava as fuás afílicçoens; ou-
tro em que aponta os motivos do feu fentimento, & depo-
is de referir muitos,poem por coroa delles o perigo de per-

der a fua Religião, a claufula defte poema he a feguinte»

Necfatis hac: maius trepidarem vulnera ieltim

Mentem agit: inftantifubitexponenda períclo

Re/igio ; qm non equidem mihi gratior unquam
lJ!lafuit:prijnoqU(smeJibijunxit amore^

Quísque evat Qcciduo mefervaturafepukhvQ.

2 : H<sc me ( vixpoteram vita cognofcere legeSy

,
Aaaa 2 Java^
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--::^^- yuvaqm.quidprohibent^ vel quidcontendat honefla^
:. , Excepitpuermn^ & tenerisformavit ab annis:

^.o' Prima fub hac rerujn pofui monumenta magifira,

H(). ; Htc vinutis apeSy doãas Mc Pa/ladis artes

AúiBdidici i Mcprimos quafervent dogmata mores^

-u^^aQuíe vedecent ânimosftudia indefejfa víviks»

J4 V^^ viadificilemfube.tmtipá,ndat Olympum^y
Et qua Tartareas dmatPhlegethontis adtmdaSài^v.oú

^ Quatmr emenjos nmnerabam lufttaperamm^
;, Ex quo mtivisfufiepimus omina vincíis, : ^f?:vÍ7 õf^i rilrt

r Aufpicúspvomijfafiãtsfelicihusvhificme

Formavit íiatura i)iramyJhlumquepHdoriS^ -'^'^

' ^^fí^onfcia^ non aliis adolevit moribm atas.

Ergam tam muitos vitieque, animique laboves

Una dies tulerit? pereant tam longa repente

;: Têmpora? tamgrati fm^uenda cubilia teãif^')

mn^Totqmvivumprobitasl r m:

?91

;ono! iíi^iv ^íí'f'^:nb í'.

ííeíia fornia vai continuando efte melhor Orpheoi baf-

ta o referido,que bem moftra, qual era na fua affliçaõ a fua

maior dor. íoiifi

íl-íS t oiiifo OfffD:2n:.:il> k^'-

y^\^

GA PI T UL a XXXIV.

EmLif-
hoa 2,1.

de No-
vembro

deióf

Vidado IrmaõMáfíóelGameiro ejludmte,

"í r^ Dittofoirmaõ Manoel Gameiro foubeem poui
I- titíit^ cos annos adiantarfe tanto nâs virtudes, que pode

fer exemplo naõ fó aos de menos idade, mas ainda aos dé
annos muy provefíos; nafceo elle na antiga Villa da Cha-
muíca, no Arcebiípado de Lisboa em a provinda de Alê-
t^jo, aos doze de Março de 1 62 8, & fòy baptizado vefpo-

radogloriofoSaõJofef^ifeus payseraô dos nobres da-
quella Villa, & homens pios-, por iíTo o foraõ fempre incli-

nando à virtude, foraõ íeus nomes Eftevaõ Vicente , &
Incenfa Gameira. Era o feunaturaltaõ propénfo avirru-
de, que naõ eraõ neceíTarios eftimulos, pêra fer fanílo: re-

tiravafe dosjogos, com qqie os dos feus annos gaftavao o
tempo. Efcaçamente coutava nove annos,quando comef-
fou a jejuares fabbados, a quàreímaj & mais diaSj em que
•á'Tii'f^ Si. Mii-ii\ algre-

JJl
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a Igreja obriga cõ feus preceitos. Todas as quartas, & fef-

IXâs da quareíma fe dilciplinav^i & porq naõ tinha cilicio,

com que íb mortificar, inventou hum eftranho género de
„çihcio, que foi cingirfe com huma íilva , com cujos bicos

mortificava feu dilicado corpo. Deufelhe fé do cilicio,

quãdo fe vio defcuberto> fe cobrio de pejo, como íe o apâ--

»]iaraõ com algum furto nas maõs. Todas eftas acçoens

t^e virtude diz o Autor do manufcrito, donde as recolho,

,que em leu poder as íiiuto authentiças> & confirmada? c^
juramento. arj õf/urt''"^ .nf'?n:''?I v"T L'0 -..rríf-:» vn 'úóh

r f í * Quiz O Senhor,que taõ bons princípios fe naô vief-

fem a mallogrâr,como fuccede mqytas vezes, extinguin^Q

a malicia dos annos as boas propeníbens da Índole bem in-

clinada: infpiroulhe,que entraíie naÇompanhiaellea per-

tendeo com todo p fervor. Reprezentandolhe os Padres

as difficuldades, que coílumaõ, porque ao depois, íenaõ

-achem novos; como faõ o viver à VQntade alhea,darfe poy

-defpedido da patria,atraveílár os mares com o zelo da fal^

cVaçaõ das aimas: refpondeo o pçrtendente , que to4QS ;a-

quelles motivos #faõ^ os que a elie obrigavaõ a entrar n^
Cx)mpanhia.

9 Satisfeitos os Padres da fua voçaflaõ , foi admittidp

cm o Noviciado de Li^oa aos 8. deDezembro de. 1 645.
no qual os feus procedimentos foraõ de fanílo. No Reco-
lhimento , que teve no Collegio deCoimbra , a todos os

mais Irroaõs eítudantes eraõ fuás virtudes efpelho de per»

feição. Sendo os annos, que fe pafíaõ naquelle eílado SÒ

três, & às vezes menos,vivíeo nelle féis annos o Irmão Ga-
meyro, por aífim o pedir. Foraõ facis os Superiores, çm
4he dar efta licença, attendendo ao grande proveito efpi-

ritual, que dos feus bons exemplos refultava em os mais»

O tépo,q lhe fobejavados feuseftudos, todo felhe paflavn

em oraííliõ, & liçaõ de livros fandos. Qyando previa,que

poderia fobrevir oceupaífaõ no tempo, qne tinha pêra Or
rar; fe anticipava,& cumpria antes com a fua oraíTâiõ, oíi

devaíTaô. Nas peregrinaçoens, que com os mais Jríiíaõs

fazia no tempo das ferias, por naõ ter de dia Qcçafiaõ per^

orar com o recolhimento de fua alma, que cHe coftamavâ,

cortava pello fono da noyte,& no foccego delia fe empte^

^ava nefte fanâo exercicio; como teftimunharaÕ os lúM^-

ons, que foraõíèus companheiras. A poftqra do corpp
i.; €ra
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era fempre de joelhos; fem a fraqueza da fua coíôpleiçao^,

nem os léus achaques fere cauía, peraneíle partieular ufar

tonfigo de difpençaíTaõ. O gefío exterior,'& eompoíki-
ra do corpo, nacida da que avia em fua alma, era taõ divi-

dia, que defpertava devaílaõ, em quem nella punha os o-

Ihos. Ouve irmaó noíTo, que conféílou, que no tempo dá
oraíTaõ procurava, ficar em parte, donde pudeííedar cõ
os olhos no IrmaÕ Gameyro,pera quea viíladefte fervo

de Deos defpsrtaíTe nelle fervor. Muytos fecukfes on ve-
doo no coro, ou na Igreja, fentiaõ em fi devaíTaõ, como
clks tonféfíavaõ: tal era a fua compoftura,. & tanto do
Geo, que todos viaõ nelle, que alliavia pouco da terra.

-m^ Na devaíTaõ pêra com o Sanétiffimo fe efmerou
mais; que em todas, muytas vezes na fomana o recebia,

fazialhe frequentes viíi tas. Nos dias, que com a campa fè

dá^^â final à recreaíTaõ, gaílava em oraííaõ eííe tempo di-

ante do Senhor. Era taõ fmgular fua devaíTaõ, que athé

liã compóílura de fora refurabrava. Ouve hum eíludán-

te,que quafi todos os domingos vinha à noíTa Igreja, fó

|)or Ver adevaííàõ, com que eíle lervo de Deos fe avia,em

receber ao Senhor, & lhe dar as graças. Antesde ir pêra

*G geral, fempretomavaprimeiro abençaõ ao Sandliííimo,

omefmo fazia em íahindo delle, os primeiros paíTos eraõ

pêra eíta viíita. O tempo, que foi Meílre, gaitava diante

do Senhor a meya hora, que depois de fahir das claííès, fe

concede de allivio aos Meílres. Pêra o receber, fe prepa-
rava fizendo todos os diasem honra fua alguma particular

inortificaííàõ,aqual apontavaem hum diário com eíla no-
ta: Feú fuvimo gauàio.

5 Pêra em todas as horas andar em prefêca de Deos,ti-

lihã repartidos os paílosda PayxaÕ de Chrifto pellas mef-
mas horas; de forte,q em foando, íe fazia prezete naquelle

paíío da PayxaÕ, que tinha applicado àtal hora. Porque
quãdofahiacomosirmaõsa peregrinar, naõ avia relógio,

•que Ihedividiíie as horas, nem podia obíervar o teor, que
tinh^ em caza; inventou o feu amor de Deos outro modo,
ide o ter fempre prezente. Concertou com os outros Irmã-

os, tiveíTemneíb matéria o modo feguinte, de fe lembrar
de Deos: Que quando olhaíTemperaoCeOjfelembraíIèm
de Deos Padre, fonte de todos os bens: dando com os o-

4hos na terra, trouxeíTem à memoria a Deos Filho, que fe

íiiu • di'
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dignou de vir aella pêra nos falvar: & acertando de ver o
mar, coníiderallbm em Deos Efpirito Saníto, que nos
princípios do mundo peregrinava fobre as agoas. Em taô
iandlos artifícios da o amor de Deos, em que o tem.

6 Defte grande aíFedo, & amor ao filho, nacia o firt-

gular, que fempre teve a May, moftrandofe em todas as

occafioens fer de coraíTaõ íiliio feu. Sentia eípecial gofto
de ter entrado na Companhia no dia de fua Immaculada
Conceyçaõ, poriíío tinha fmgular devaíTáõ a eíte myfte*
rio, fez voto de o defender ainda com rifco de fua vida.

Em obfequio feu diftribuio as fete horas do officio da Cô-*

ceyçaô por fete irmaõs do Recolhimento, de forte, que
todos juntos rezaífem o officio cada dia, rezando cada hu
tal horai & no fim da íomana cada hum o tiveíle rezado
todo.Com eftas, & femelhãtes traças em tudo fan£tas ma-
nifeílava o feu amor pêra com efta fenhora. Naõ foi me-
nor a devaíTaõ, que teve à ExpeálaíTaõ da mefma, por a^

ver naquelle dia veftido o habito de Noviço. Em teílimu-
nhode ferfeu efcraVo perpetuo, trazia huma cadea ao
pefcolfo junto à carne, & outra no braço;podendofe o Ir-

mão Gameyro chamar com razaõ, Vm&m Maria, ^ffim.

como o gloriofo Ápoftòlo Saõ Paulo fe chamava , Vmãm
Chrifti ^ESU.

7 Como feu coraííàò era tanto de Deos, naõ podia a
fua língua ter outra coufa nas fuás praticas,todas ellas eraõ
do Ceo. Pêra os Irmaõs no Recolhimento provarem,que
no repoufo tinhaõ fallado de Deos, baftava dizerem, que
o tinhaõ paíTadocom o Irmaõ Manoel Gameyro, nem era
neceífâria outra prova, efta fe julgava por cabal. Quando
fallava com eftudantes,as fuás praticas todas eraõ exortaf-
faõ à virtude» ou trazendolhes pêra iíTo muytas razoens,
ou contandolhes vários exemplos dos fanâos, & da Se-
nhora, com os quais fez, com que muytos rezaííem todos
os dias o feu officio. Divulgoufe por efta caufa tanto o feu
bom nome, que de todos os eftudantes era tido por ílnga-

larmente virtuofo. Nos poucos dias, que foi Meftre no
CoUegio de Sanâo Antaõ, foi de proveito a muytos; al-

gum de grande nobreza, & naõ menor piedade, auzentã-
dofe pêra Elvas no ferviflb del-Rey, dellâ lhe efcrevia, o
encomendaíTe a Deos, pêra que naõ fe efqueceíTe dos fan-
ôosavifós, que lhe tinha dado em ordem aobem de fua

falvaíTaÕ/ S Ne-
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8 Neílas fuás praticas naõ edificava menos o feu fem-
blante, que as fuás palavras, porque a compoziííaõ, & mo-
deftia dos olhos era tal, que nunca fe lhe viraõ abertos.

Nos feisannos, que eftudou, diíTeraõ, os que andavaõ nas
niefmas aulas, que uunca fouberaõ, de que cor eraõ osfe-

us olhos, pellos ter fempre cabidos. A cazo acompanhou
a hum Padre, que foi a certa villa; todos na terra fe perfua-

jdiraÕ, por ter fempre os olhos bayxos, que era >^oviço;

quando o Padre os certificou, que o naõ era; ficarão nota-

velmente edificados de taõ rara modeftia, & olhavaõ pêra
ellC) como pêra íandlov n-j) '

^múv-vv- r- oh^í;:V

fi^i^ / Das virtudes a obediência, que laõ os olhos da Cõ-
panhia, andava nas meninas dos feus. Pêra credito feu ne-

íla matéria bailava dizer; que o feU refpeito a cila virtude

introduziojlerfe entre nos à mefa a carta da obediência de
noífo San£lo Padre,eílando em pé, o que a lé; fendo, que
antes fe lia na poílura, que fe lem as regras: antes que iílo

fizeíTe, confultou ao feu Padre efpiritual,& com íeu con-
fentimento, acomeíTou a ler de pé. Deíle feu bom exem-
plo, que os outros imitarão, teve origem eíle fingular ref-

peito,que natal acçaõ fe moílra ter àTanâa obediencia,de

quem taõ altamente fe falia naquella carta. Com a von-
tade dos Superiores naõ avia íubdito mais conforme; pe-
dindo ao Reverendo Padre Geral a miííàõ da índia, dizia

na fua cartar Dezejomuyto ir peraa ludia^fe Deoso der a
fentir a vojfk Paternidade^ mandeme^^ naõpor eu lho pedir,

"Na doença,de que morreo; dizejando hum Padre levalo

pêra outra miífaõ diverfa, daquella,pera que eílava acey to,

íhe diíTe; que fizeíTe voto, dandolhe Deos faude, de pedir

aos Superiores, IhemudaíTem a miíTaõ. Refpondeo: A mi-
nha mtjjaõ he a da India^ poremfe os Superiores ordenarem
de mim outra coafa, & os Padres de Cochim o ouve(jempor
bem^facilmente cumprirei com os dezejos de vojja Reverencia.

Quando jâ eílava quafi às pottas da morte, íe lhe pergun-
tou, que abílrahindo de ir gozar logo da gloria, fe Deos
lhe puzeíTe na fuamaó a vida, & a morte, qual das duas ef-

colheria de melhor vontade.^ Depois de eílar fufpenfo por
breve efpaço, diííe aííertivamente, que duvidava, porera,

que fe executaífe, o que Deos tinha determinado. Signi-

ficando, que o feu querer fó era, o que Deos queria. Aos
enfermeyros era obedientiífimo ainda em coufas de grande

re-

JJi
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repugnância: lançando alguns dias fora tudo, quanto ti-

nha comido, 6c tendo por eíla caufa grande averfaõ ao

mantimento, em o enfermeiro mandando, que o tomaíTe,

logo lhe obedecia, fazendo,quanto eílavaem fuamaõ,por

vencer a natural repugnância, que íentia.

I o Naõ foraõ menores os exemplos, que nos deyxou

na virtude da fanfta pobreza. No cubículo nunca uíou

de cadeira, meza, & candea, quando tinha companheiro,

alíentandofe no chaõ, & eftudando à candea de feu com-

panheiro. Os livros, porque eíludava, eraõ fóas fuás po-

ftillas, nas quais nenhuma margem deyxava, peradeíle

modo poupar o papel, & acodir pella fanda pobreza.Dos

livros efpirituais fó ufava de huns Evangelhos, & de hum

Contemptusmundi. Gomeftes livros aproveitou tanto,que

feus condifcipulos reconheciaõ nelle grandes ventagens.

A fua lamina de preço era hiim Crucifixo de papel pende-

tcdehuma cana. Muytos annos efcreveo com humafó

pena, como efta fe IhequebraíTe pellomeyo, a encayxou

em hum pao, & com eífe iuppkmento ufou delia. Por

fua morte as alfayas, que k lhe acharão, foraõ foraente,hu

fermaõ, que hia compondo emcoílasde temas, horas d^

NoíTa Senhora, conta s por onde rezavaj hum cilicio gran-*

de, & dous pequenos pêra os braços, & humas difciplin^si

eílas peças, deq^aeconílava todooíeu cabedal, ferepar-"

tiraõ por vários noíTos como reliquias. O feu veíHdo pro«

curava fempre ^Qto peyor de caza. ^^ xr--- í^cl

1 1 O recato, que tev€ na pureza, íe deyxa ent^ndéf

daquella grande cautela nos olhos, deque aírima diíTemos

j

Taõ honefto era em fuás acçoens, que dous dias antes de

morrer, confidarando, que com a força do mal poderia fa^

zer alguma acçaõ menos coxnpoâa, pedioahumPadref

iheaáíHífe, pêra o advertir, fe a cazo cahiíTe em algum

defcuido. A todas eftas virtudes apetou huma exadilín

maobfervancia das regras, nem felhevio quebrar alguma,

nem ainda a de failar ktim, com adveríencia. Porque eni

certa occa^aõ por defcnido quebrou a regra de failar la-

tim, fe pós logo de joelhos diante doIrmaõ,comqaem

eftaVa, & lhe pedio perdão do efcandalo, que lhe dera.

Também foi cílrecnado na caridade pêra cran os enfermos,

cortando muytas ve^es pdlo fono, pêra lhes affiftir, & in^

ventamdavários niodos peraos alegrar em o Seabor. Da
Bbbb íeu
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feu abatimento próprio fez particular eftudo;aíIIm no tem-
po das ferias, como entre anno hia muytas vezes fervir na
cozinha,& o fazia com tanto fervor, que athe a rudeza
dos moços fe edificava de tanta humildade. Acabado o
Kecolhimento naó aceytou izençaõ alguma dos exercici-
os, que naquelle eílado feufaõ,porque athe ir pêra Lisboa

'

feryio a meza, & varreu os corredores pella ordem, que o
íaziao oslrmaõs, com os quais, como diíTemos, vivia

CA P I T U C O XXXV.

CominuaÕfeas virtudes do IrmaÕ Mamei Gameiro^
''

érfuadittoja morte.

1 Ç Entia em fí grande zelo da falvaíTaÕ das almas, por
- eíta caufa fahia muytas vezes a peregrinar pellas

aldeãs, fazendo nelías doutrinas, com que movia o povo a
dor de feus peccados. Em huma deílas occafioés entran-
do em huma villa, & vendo, que eftava pêra fe reprezen-
tar huma comedia fez pella impedir, mascomo a fua per-,
tenção foíTe fem eíFeito, fez antes delia huma doutrina ao
povo, com que muyto o aíFeiçoou a Deos. Em outra def-
tas peregrinaçoens fe hoípedou em huma caza, comoo
òenhor delia por fe entreter, comeíTaíTe a jugar com outro
leuamigo,oIrmaô Gameyrono mefmo tempo fe entre^
meteo a fallarlhes de Deosj & o fez com tanta piedade,
queosdousfe enternecerão tanto, que pello ouvir, dey-
xaraõ de todo o feu divertimento do jogo, moílrando,Que
nas luas palavras achavaõ alivio mais do íeu agrado Quã-
do de Coimbra paíToupera Lisboa, por aproveitar ao AI-
jmocreve, fez, com que todos os dias feencomendaíTea
Ueosi porque naõ tinha contas, o írmaõ lhe empreitava
as luas, pêra rezar. Eíle zelo coroou com ter confa^rado
lua vidaafalvaífaõ das almas na índia, pêra cujas mifíoens
eltava aceyto, quando Deos o levou agozar do premio de
luas virtudes. .

r «'-

Bem fe vê, que todas eftas virtudes naÕ podiaÕ an-
^ar íem huma íinguíar mortificaíTaõ, fem aqual ellas fe na5
coltumao achar, Nella paraceo Martyr, & mano defi
raelmo: o maior trabalho, dos que governavaõ feai efpiri-
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to, era moderarlhc eíles fanílos çxceílos. No anno jejua-

va muy tas vezes a paõ, & agoa; muytas comia no chap, de
joelhos, em pc, & de efmolas. Poucos dias fe lhe paíTavaõ,

que naõ puzeíle o feu cilicio; pêra íignificai' o goílo, que
tinha em o trazer, lhe efcreveo nos remates eftas palavras

deChriílo: Jugum meumfuaveeft. Naõfefabe, que al-

guém o viíTe encoftado, naõ fó nos lugares pubVieos, mas

nem ainda no feu cubículo. Nas peregrinaçoens, que fa-

zia nas ferias, fempre dormia fobre a dura terra à imitaíTaõ

de noííoRedemptor. Varias vezes tomava diíçiplina nas

çoftas em a capclla do Recolhimento. Quando o avifaraÕ

pêra fahir delle,ainda que,Gomo diíremos,íicou,fe açoutou

nas coftas na mefma capella, como em penitencia, de na5

ter fatisfeito com feus procedimentos à edificaíTaõ, que
devia dar naquelle eftado; fendo, que ella era taõ exem^
piar, como moílraõ fuás virtudes. Efte bom exemplo à

imitaífaõ deíle fervo de Deos, feguiraõ depois os outros

Irmaõs, quando aviaõ de fahir do Recolhimento pêra o.

Collegio. Muyto tempo trouxe nos fapatos fmco pedri-^,

nhãs pêra mortificar os pés; & agradoufe defte numero,

por fer o das finco chagas de Chrifto, com a qual lembra-

da mais fe alentava a fofrer as picadas daquellas pedrinhas

em honra das que os duros cravos, & cruel lança fizeraõ

em noíío Redemptor. .

5 Em huma occafiaõ avjfou elle a outro Religiofo de

certo defeitoleve,emquecahia: a paga deíla caridade foi

dizerlhe algumas palavras pezadas; todas as fofreo o Ir-

mão Gameyro; porem como a natureza neftas occafioêsi

coftuma querer defabafar nas repoílas: na fua, que vinha

pullando, alTim teve maõ efte fervo de Deos, que ella ven-

dofe reprezada , defafogou com huma grande cppia de

langue, que arrojou,& defpedio pellos nari zes. Ados faõ

eftes, que denotaõ virtude em tudo heróica, pois de hum
golpeie cortaõ os maiores Ímpetos de huma hydra^jDa-

is furiofa, & aíTanhada.

4 Outra VQ%y pêra que fenaõ tiveffe conceyto algqni

delle, antes o avaliaífem por deílrahido; entrou na capei-

la, tomou huma difciplina nas coftas, dizendo fe lhe dava

aquella penitencia por tra;zer huma maça do refeitório,

&í fe lhe ordenava também, que alli diante dos Irmaõs ^

comeíle, tudo cumpriologoàrifca: edificandofe todos de
Bbbb % tais
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tais invenções, pêra fe mortificar, & abater.' Tendo tan-
to d^ Deos, claro he, que avia de ter muy pouco, ou nada
de carne,& fangue: a feus pays fó efcrevia obrigado pellos
Superiores; mas elTas cartas hiaõ taõ cheas de defapego,
que pêra eftranhos, as naõ efcreveria maisfecas.

5 Todo o cabedal de fua« virtudes fe defcobrio mais
na doença, de que morreo, em que também fe aperfeiçoa-^

raõ muyto. Era jâ nefte tempo o Irmaõ Gameyro Me-
ílre de latim no pátio de Sanao Antaõj occupaliaõ, que
fazia com o zelo, & canfaíTo, que a Companhia quer em
feus filhos. Sobreveyolhe huma febre aguda, de que foi

indicio a erifipola, em que fahio; mascomo efta em iíreve?

tempo ferecolheíle pêra dentro; cuidarão, & diíreraõ,que
a doença era coufa de pouco momento: porem o IrmaÔ
Gameyro ao fegundo dia affirmou, que a fua doença era
mais grave, do que fe imaginava, & que fó por milagre
poderia efcapar da morte. Porque fe naõ cuydaíTe, que
iallava com algum myílerio, acrecentou; que podia feí
foíTe penfamento, que muytas vezes occorria aos enfer-
nios. Todos porem fe perfuadíraõ,que o Irmaõ tinha no-
ticia mais Superior do tempo da fua monej eíla fe confir-
mou com dizer alguns dias antes de adoecer, que pouco
tempo faria o officio de Meílre; o que elles entendiaó, íer
ditto a refpeito da viagem da índia, por íer coufa fabida jâ
na Provincia, que eftava deftinado peraella.

6 Vinte dias durou a fua doença, neftes foraõ con-^
tinuos os bons exemplos. Quando as dores mais aperta-
vaõ com elle, a fua palavra ordinária era dizer: Graças a
Deos. A cazo alguns, que o vifitavaõ, comeíTaraõ a falLir

de hum defeito leve de outro religiofoj defagradoulhea
pratica, & logo fem mais eíperar, referio delle hum exem-
plo heróico de virtude, que fabia,defte modo atalhou a-
quelledefcuido.Succedeo, como às vezes, que o langra-
dor lhe errou a vea; temendo, que aquelle erro lhe pode-
ria fer de algum defcredito, pedio aos circunílantes, naõ
diíTeíTema peíToa viva o erro, que dera na fua arte aquel-
le official.

7 Ainda nos tempos mais perigofos dezejava eílar fó,
pêra tratar mais à fua vontade com Deos. Temendofe,
q efta applicaíTaÕ lhe poderia fer nociva, diíTeraõ aos Mé-
dicos, lhe ordenaíTe, que divertiííè delia o penfamento.

Po-



Em o Noviciado de Lisboa Liv'. 5 . Cap. 55. ^61^

Porem eftava por todos os annos de Religião raó habitua--

do em Deos,que naõ pode dar cumprimento à ordem dos

Médicos, porque o penfamento pêra Deos lhe fugia por

mais, que o pertendelíè retirar. Porque fenaõ cuidaííe, cj

naõ cumpria com a regra, que manda obedecer aos Mé-
dicos, pedio lhe chamaíle feu Confeílòr; & claramente lhe

diíTe: que ainda que quizeíTe; naõ podia deyxar de cuidar

em Deos. Daqui nacia ter os olhos pregados em hum
Crucifixo, o que fez quaíl athe os últimos alentos da

vida. ^ '7

8 Recebeo os Sacramentos com extraordinária de-

vaíFaõ, pedindo à communidade lhe perdoaíTe as defedifi-

caíroês,que lhe dera; acrefcentando,que naÕ fentia a mor^

te, pois o tomava na Companhia, & deítinado pêra a Mif-^

£iõ da índia, que eíle fora hum dos maiores favores, que

alcançara da raaõ de Deos. Logo que a comunidade fahio

do cubiculo, íicando fó,comeílbu a fallar com Deos; algús

o efpreitaraõ da parte de fora, & por fua dcvaíTaõ, eícre-

veraõ as palavras, que dizia, que faõ as feguintes: O meu
clementi^mo JESUS^ Quid me vis facere? In manus tuas

Domine commendo fpiritum meum. O fer^a vidada almai

tudo quanto tenho^ vos entrego-^Seà íi adhuc populo tuo fum
neceífarius, non recufo laborem. jWu Deos^ meu bem, mi^

nha riqueza i minha fermofura^ o* meu extremo^vejo quevof-

fo lado aberto me eftâ convidando^ o* dizendo brandamente,

Veni, veni: Vejo, que ejfe fangue me eftâ chamando: vejo, que

effa jnao direyta me eftâ ajjenando^ Veni fponfa mea, veni

de Libano,& coronaberis:Fgo,^«^mf eftâ oferecendo huma
indulgência plenária de minhas maldades-, grandesforaõ, mas

bafta hum, memento, meu clemente JESUS, pêra meperdo^

ardes: effa chaga do pê direyto ine eftâ convidando a entrar

por ella, efe pé direito meáveis vos de dar pêra entrar na

gloria. Oh Senhor^quemfora taõ dittofo, <^ tivera hum affe-

ão taõ fobido, que pudcftfe merecer huma certa confiança de

entrar hoje na gloria^ ^aver de vos ver perafempre: efta

chaga dopê ejquerdo. Aqui íemcontinuarrematou,& lo-

go diíTe: Senhor eu naõpojp) mais^remettome avs concertos,

que tínhamosfeito,
^ ^

->

9 Dezejando, do modo, que pudeíTe, imitar na mortd

o defemparo, & pobreza de Chrifto, pedio aos Superio-

res, que o deyxaíTem morrer deytado no cha5 fobre huma
eílcy-
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efte^^ra; como naõ vieíTem niíTo pello dano^ que de tal

cooía fe lhe feguia;lhes pedio,na5 diílelíê, q elle pedira tal

couza. O feu fentido todo eílava em Deos, por iíTo pergú-

tandolhe na ultima noyte fe tinha vontade de comer, reí^?

pondeo cora grande aíFedlo: TmicfatJahor^ cum apparuerit

gloria tua. Lembrandofe fer aquella noyte do dia da A^
prefentaíTaÕ da Senhora, em que avia de paílar â melhor
vida, diíTe: Que bellamarê^quebello dia pêra eftajornaday

que bey defazer. Vendo ja, que fe viiíha chegando a morte^
pedio, lhe rezaíTem as ladainhas de NoíTa Senhora, a que
elle mefmo devotamente refpondia. Logo inítou, lhe lef-

femaPayxaõ do Senhor; com eíla preparaíTaõ, eftando
em fumma paz, fem moílrar exteriormente alguma agonia,

nem fazer outro termo de morte, mais que huma refpiraf-

faõ apreíTada, inclinando a cabeça pêra a parte direy ta, &
pondo os olhos no San£lo Crucifixo, que tinha diante de
fi, lhe entregou fua dittofa alma^ dia de AprezentaíTaõ da
Senhora em vinte hum de Novembro de 1 65 1. No CoUe^^
gio de Sanílo Antaõ de Lisboa*

" Foi fua morte muy fentida dos noíTos, por lhe fak10
tarirmaó de tanto exemplo, & também dos feculares, a
quem muyto edificou neíTe pouco tempo, que foi Meftre,

Pofto feu corpo em o efquife na capella do Collegio, en-
trarão alguns eftudantes mais graves; por refpeito a fua

virtude lhe beijarão as maõs, o mefmo fizeraõ muytos dos
nolTosReligiofos. Nem fedcraõos eftudantes por con-
tentes com aquelles primeiros obfequios; porque entran-

do jâ os Padres com o corpo pella Igreja, acodiraõ com»
grande alvoroíTo, cobrirão o efquife de flores, & junto da
cabeceira lhe puzeraõ delias huma capella: deílas flores

recolherão depois como reliquias, quando o corpo fe me-
teonafepuluira. Ouve grande perplexidade, quando fe

ouve de abrir a fepultura, porque no cemeterio dos nof-
fosReligiofos, asque aviaeftavaõ occupadas, & parecia
duro aos Padres enterrar entre os íeculares, aquém em vi-,

da tanto dellesfe retirara. Pêra occorrer a efl:e inconveni-
ente, refolveraõ, que fe lhe deííe huma fepultura nova
dentro das grades da comunhão, naqual ninguém athe en-
tão fora fepultado,efl:ava elle ao pé do altar do Beato Luis
Gonzaga, de quem o Irmaõ Gameyro fora Angular imita-

dor. A vida defte fervo de Deos recopilei de huma carta

' >' cir-
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circular, das que naquelle tempo fe faziaõ pêra fe ler pel-

lascazas da Província, quando morria algum Relígioíb,

cuja virtude merecia particular eílimaíTaõ. Era Meftre da

oitava clafíc, quando faleceo, & eítava avizado pêra as

miíToêsda índia. 2

CAPITULO XXXVL

Vidaào Irmão Bernardo de Mello, eftudante» Eta
Lisboa

-I r\ IrmaÕ Bernardo de Mello floreceo em innocen-2'(it
^^ cia de coílumes aflim antes, como depois de en-^^^^í^-

trama Companhia.Veyo jâ fanclo, depois com multipli-

car o exercicio das virtudes, fez fingulares progreíTos na

perfeição Evangélica; foi hum daquelles, aquém os nolfos

írmaõs eíludantes podem tomar por exemplares em ordê

a obfervancia, & uniaõ das letras com a virtude. Naceo
em Lisboa de pays nobres, éíles fe chama vaõ Joaõ Cotrim
de Mello Cavaleiro da ordem de Chrifto, & dona Luiza

Godinha, ambos propenfosá virtude, & culto dos fan-

fíos, aquém parece deverão o filho, que Deos lhes deu.

i z Eftavaõ eíles nobres cazados com naõ pequeno

fentimentopella morte de duas filhas, que eraõ as meni-

nas dos feus olhos. Succedeo nefta occafiaõ, naõ aver,'

quem fizeíTe na Igreja de NolTa Senhora dos Martyres,

que era a fua freguezia, humafeíla, que todos os annos fe

coílumava em honra de fanfla Catherina Virgem, & Mar-

tyr. Tinha diíío o Parocho grande fentimento, & o fi-

gnificou a Joaõ Cotrim, o qual fe oííereceo pêra fazer to-

dos os gaftos. EdifícouíTe o Parocho, & lhe dilfe, que a

landa Virgem como taõ agradecida lhe alcançaria de Deos
hum filho, com que temperaílè as faudades das duas filhas,

que a morte lhe tinha roubado. Elle o diíle, & a fandla

Virgem em effeito moftrou, fe dava por obrigada a cum-

prir a palavra do feu devoto: porque naõ paífou anno,que

Luiza Godinha naõ tiveíTe efte filho. Naceolhe dia de

Saõ Bernardo no anno de 1654, por.iffgfelheimposo

nome do faníto, era cujo dia viera a luz,

5 Logo que a razaõ íe foi defcobrindo, fe foraó dei-

xando ver.em Bernardo huma iadok} & propenfoes, tod^s

;,. ,
'... indi-

wii
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indicios, que naÔ enganaõ, de quam virtuofo avia de íttl

Era nelle a madureza de coftumes, & gravidade nas acçõ-

es coufa taõ fíngular, que hum feu tio Religiofo reparando

muyto nella, diífe, que temia naõ foíTe Bernardo como as

arvores, que faó apreííàdas em dar fruílo, que naõ faô as

que mais duraõ. Ainda naÕ paíTava de dez ^nos, quan-

do comeíTou em obfequio da Senhora, a lhe jejuar os fab"

bados; pouco depois deu princio aos jejuns de todos os

mais dias, em que os Chriftaõs por cauza do preceito da

Igreja coíluinam jejuar. Vendo os pays, que o amavaõ
como aprenda mui fíngular,tanto rigor em annos taõ pou-
co crefcidos, temendo, que a abílinencia do comer lhe a-

trazaíTe as forças, o procuravaõ defviar daquella mortifi-

caflaõ; porem tudo foi fem algum eíFeito. iiu.j'

, 4 Todos os dias infaliivelmente ouvia MiíTa.De oito

em oito íè confeííàva,& commungava. Ja tinha onze anos,

^ fabia ler, & efcrever, quando os pays o foraõ applican-

do ao eftudo das letras. Moravaõ elles em huma quinta

fuamõ longe do convento de Xabregas, por iííoderaõ

por Meftre a Bernardo hum Religiofo Francifcano. Com
a doutrina do Meftre , & íeu bom exemplo feaíFeiçoou a

fer religiofow Nefte tempo comeíTou Joaõ Cotrim a per^

tender del-Rey certa mercê pêra feu filho Bernardo; tanro

que efte o foube, rogou a fua may
, pediíTe ao pay, follici^

tâíTe antes aquella mercê pêra outro feu Irmaõ , que havia

pouco nacera
,
porque elle tinha firme propofito de entrar

em alguma Religião. Conferindo entre fí os pays o theor

de âcçoens, & fan£los propofítos de Bernardo, defíftiraô

do requerimento, ficando com fobrefako , de que haviaõ

dia mais, dia menos de perder, como feexplicaõ os fecu-

lares, ao fèu Bernardo. -..,.:: .j

: 5 Naõ foi efte o único lanço tio generofo dafapegò
defie meiiÍno,em quem a virtude excedia muyto os annos.

PraticandoDom António de Caílro Cónego, & Thefou-
reiro mòr da San£ta Sé de Lisboa cora joaõ Cotrim, lhe

declarou, em como tinha aíTentado configo , de renunciar
a fua prebenda em Bernardo. Ficou o pay íbbre maneyra
pago defta occafiàõ, comunicando tudo aos parentes, a
todos pareceo de muyta honra , lucro , & conveniência;
nem vinha ao pénfamento, duvidarfe da vontade de Ber-
nardo; por iílo o pay naõ fez cafo de a fabcr. Tanto que
"^^

^ '

elle
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clle entendeo os difvelos do payj fe queyxou amorofame-

te à may, de que tal coufa fe trataíTe > & quizeííe feu pay
perder a fua fazenda nos gaftos da renuncia, quando os fe-

us intentos fempre tinhaõ fido, & ao prczente eraõ, enter-

raríe vivo em huma Religião. Por conclufaó acrecentoa

eftas formais palavras: Que Deos lhe tinha dado graça

athe aquelle tempo, pêra refiftir ao mundo, que delle naô

tinha tomado ainda poíTe, & que fe o obrigalfem a tomar
outro eílado, q naõ toííe de religiofo, dariaó conta a Deos
de todas as faltas , em que nelle cflhiíTe. Eíle fando dcíe-

gano acompanhado de muytas lagrimas enterneceo o
coraíTaõ da mayi& efta com a relação do fobreditto tambê
enterneceo ao pay: ainda que elles, & os parentes fentiraô

perder efta occafiaõ de feus intereífes, fe ouveraõ de con-

formar com o querer de Bernardo.

6 Aííiftindo elles na Cidade, lhes pedio, o deyxaíTem

hir aos eíludos do noíTo CoUegio de Sando Antaõ. Efta-

va taõ adiantado, que fem favor o mãdaraô os Padres exa-

minadores àprimeyraclaííè de Rhetorica. Sua modeftia,

& compoftura o fez agradável a todos os condifcípulos,&:

ao feu Padre Meftre. Dedicoufe logo ao ferviíTo da Senho-

ra na Irmandade dos eftudantes daquelle Collegio. Com
o trato dos nofl^os religioíos íe aífeiçoou à Companhia:de-'

zejando proceder com acerto, quiz por prote£lora dos fe-

us intentos à Virgem May do Carmo, aquém tinha efpe-

ciai devaflaõ. Fezlhe huma novena , em que lhe rogou,

pedifíè a feu filho, lhe defíè a entender íua lan£la vontade^

Pellos impulfos, que fentio em íi ,de íer religiofo da Com-
panhia, conje£luroufer efta a vontade de íèu Deos,aquém
sò queria agradar.

7 Comunicou eftes dezejos aos noflbs Padres, que lo-

go fe pagarão de fuás fmgulares prendas , & o aceitarão na

Companhia, fem difto terem feus pays noticia algúa: por-

Gue fabia, lhe feriaõ de eftorvo, pello muito, que lhe que^

naõ; & porque naõ tinhaõ perdido as efperanças de fun-

darem nelle a fua cafaj imaginando,que com o tempo fe a-

molgaria a tefidaõ dos íeus propofitos. Logo que com to-

do o fegredo fe fizeraõ as diligencias neceííàrias , Bernar-

do, fem o dar a faber a feus pays, entrou em o noíTo No-
viciado de Lisboa aos 2 6. de Mayo de 1 650. que naquel-*,

le anno foi huma quarta feira vefpora da Afcenfaõ do Se-

Cccc nhor.
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nhor. Pêra mitigar as faudades, que fabia teriaõ feos pay^J
lhes efcreveo huína carta cheya dos motivos,que elle tive-

ra pêra a fuareíoluçaõ, & dos que elles deviaõ também
ter,pera fe confolarem muyto de elle efcoiher eftadodo
mayor agrado, & ferviíTo de Deos.

8 Logo que fe vio em o Noviciado , tomou a pei-

tos o eíludo da perfeição Evangélica , elegendo por exe-
piar das fuás acçoens ao venerável IrmaÕ Joaõ Bermaãs
da noiía Companhia. Ajudavaõno muito as propenfoés
à virtude, & a innocencia da vida paíTada o livrava dos ef-

crupulosj com que muitas vezes fedefenquietaõ asconfci-
encias, dos que feabraçaõ de veras com a perfeição. A fua

modeília foi acompanhada de muyta prudência^, quando
pedia a occafiaõ, dar maislargaà aos olhos, naõ hia como
cego às apalpadelas, & a atinar. Tanto que entrava na
cozinha , feira oraíTaõ, como he eftilo , trabalhava por lhe
cahir em forte a coufa , que era de maior mortii4ca0àõ.

Moílrava em tudo hum femblante muy igual, fempre mq-
deftamente apraíivel : o qual era huma como repreníén-
taçaõ da fandidade da alma.

9 O trato com Deos parecia fer todo o feu alimento;

como também a aníia de fe mortificar. Em pedir mortifi-

caííbens era fandiamente importunorpor tanto pedia muy-
tas vezes jejuar a paô, & agoa, dormir veftido fobre as ta-^

boas da barra, tomar difciplina nas coílas em publico, &
outras raortificafloens, que alem das que fe ufaõ , inventa-
va o íando ódio, que tinha ao feu corpo. A difciplina

quotidiana, antes de fe recqlher no leito, era taõ rigorofa^

que parecia dezejar, fazerfe em pedaços, & tyranizar feqs

membros.
10 Appetecia as occapaíToens mais humildes , & de

mais trabalho. He de pezo , & moleília a de fer compa-
nheiro do IrmaÕ, que tem a íeu cargo a cozinha

; por iíío o
Padre Meftre Bernardino de Sampayo Reytor da cafa, &
homem de muyto efpirito , & prudência naõ permittia, 4
IrmaÕ algum eíludante tiveífe aquella occupaffaõ; por fe-

rem eftes ordinariamente de menos annos , & forças pou-
co enrijadas. Porem tais foraõ as inftancias do Irmaõ Ber-
nardo, que vencidas multiplicadas rcpulías do Padre Rey-
tor, finalmente confeguioefta fua pertençaõ : afiiííio à oc-

cupaíTaõ com tanto cuidado,como fe nem tivefiè mais que

fazer,
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fazer, nem a natureza lhe pediíTe outra coufa. T^^

1 1 Nas praticas de Deos, quais faõ as únicas dos nof-

fos Irmaõs Noviííos, foi notoriamenre fervorofo, eípeci*

almente fe eraõ das excellencias da Senhora ; pellafuavi-

dade, que nellas tinha, lhe chamavaõ o mellifluo Bernar-^

do; appetecendo todos eftar em fua companhia nos tem*

pos de fallar , pêra com fuás palavras arderem no amor de

Deos, &: da Senhora. Com efta íanélidade de coílurnes

paíTou os dousannos de Noviciado, afeitos os feus vo*

tos, foi mandado eíludar a Coimbra.

CAPITULO XXXVIL i

Contimíafe o theor defua 'Vida^ <(t daffe noticia defuás viríu"

deSy ts^fanãa morte,

I ^f Ao mudou com o novo eftado os fan£loseíl;ilosi'

-•-^ &coftumes do Noviciado, antes guardou confígo

os mefmos rigores. Quando alguns lhe diziaõ^ poUpaíTe as

forças pêra o eíludo: acodia com algum donayregraciofo,

dizendo: que fuás forças eraõ maiores, do que-pareciaõi

pois nunca por doente fe hofpedara nas enfermarias, a que
elles tinhaõ ja vifitado,tendofe por mais robuítos: Nas ef-*

colas fua modeftia , & fuás palavras todas fandas, & muy
pezadas eraõ aos eftudantes de fíngular edificação. Entre

os de cafa fempre faliava de Deos,& pêra conftar ao padre

Prefeito, que tal, ou tal IrmaÕ tinha fallado de coufas fan-

£las, bailava dizer, que nos tempos de recreação eftivera

com o IrmaÕ Bernardo de Mello.

2 Nem por fe entregar tanto ao exercício das virtu^

des, fazia menores progreíTos no eíludo da Rhetorica; ti-*

ilha muy felix ingenho pêra eíla faculdade , & boas pren^

das de Orador-, porque a voz era hum cano de prata ,& o
meneo da acçaõ em tudo plauílvel, & agradável. Entran-i

do no fegundo anno dos eftudos da Rhetorica , & Poezia,

foi preciío mudaríe pêra o Collegio de Évora por caufa àz
divilaõ da província. Jr>í ííoííA

^ Em Évora eíludou Philofophia. Em quatro annos

defte eíludo nem argumentando, nem refpondendQhdiíTe

. .Vi Cccc ? pala-



palavra, que offendefe; antes por vezes fofreo inúytas,que

le lhe diíFeraõ, fem dar final algum de pouca paciência. Por
naõ afroxar hum ponto na obfervancia, fez contrato cora
outro íeu condifcipulo de mutuamente fe avizarem hum
ao outro com caridade, &íínceridade religiofa dos defei-

tos, que cada-qual foubeíTe do outro, ou nelle vifle. Jun-»

tamente de acodirem com pontualidade à capellinha, on-f

de eM o Sanâiífimo, pêra ter alli oraíTaõ de menhãa, exa-l

mes de coníciencia , & outros exercicios fandos.

4 No terceyro anno de Philofophia foi companheiro
de hum Padre, que no tempo da quarefma havia de aífif-

tirconfeíTando, & pregando na Villa de Almondouvar.
EdificouíTe muyto o Padre da pontualidade, com que o
Irmaõ Bernardo a feus tempos acodia aos exercicios fan-

dos da regra, como oraíTaõ, exames , & os mais, como fe

eíliveranoCollegio. Suas praticas , & doutrinas íizeraô

muyto fruâo naõ só dentro na Villa, mas nos lugares vifi-

nhos huma, & duas legoas,aonde hia a pé, enfinar,& dou-
trinar os rudes, & os.meninos. Voltando pêra o Colle-^

gioy como naquelle tempo vieíTem de LisboaNoviíTos, pê-

ra fe tornar a povoar o Noviciado,o IrmaÕ Bernardo liia.í

muytas vezes fallar com elles, inflamando-os no amor de
peos. Athe aqui temos referido húa comofumma da or-*

dem de fua vida,agora,antes que digamos a morte, tocare^

mos as virtudes, com que fua fan£la vida refplandeceo.

¥^5 Tenha o primeiro lugar huma,que as abraça ato^
Gas,hc a pureza de confciencia. Neíle íèrvo de Deos foi,

quanta fe pôde dezejar em hum homem fogeito às miferi-^

as,& fragilidades do corpo. Hum Padre de grande vir-

tude, que o confeífou geralmente, teílimunhou
, que athe

aquelle tempo naõ tinha perdido a graça baptifmal. Aqual
€oufa headmirâvel em hum moço nobre, criado com mi-
mo dos pays,& em huma Cidade das mais diliciofas

, que
tem o mundo ; aonde a malicia coíluma de ordinário anti-

ciparfe aos annos. Bem fe infere daqui, qual feria entre
homens fariftos. O PadrCjCom quem por três mezes aífif-

tio em huma miífaõ, diífe, que em todo eíle tempo nunca
achara em fuás GonfiíToens ter comettido algum peccadõ
venial. O Padre Aííbnfo de Caílilho também o confeífou
geralmente, antes que folfe pêra Lisboa, iílo he, pouco
têpo antes de morrer: eíle Padre, que era Meílre dos No-
*i"-^„ ^:^'^:^>j yiííbs,
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viíTos , & homem de muyta virtude , fignificou a outro

Padre, que o deyxara admirado a pureza de vida do Irmaã

Bernardo, & que atheaquelle tempo, que era quafi ode
toda a vida,naõ perdera a primeyra graça.

6 Nafcia eíía pureza da grande cautela , que fempre

teve fobre fi ; frequentando a meude os Sacramentos def-

de idade dos dez annos; & na Companhia, quando na fe^,

mananaõ havia diadeComunhaõ, fempre no meyodella

fe confeíTava, & commungava. Na virtude da oralTaõ foi

muy continuo. AíTiftia nella com grande reverencia. A
primeira meya hora de joelhos,o terceiro quarto de pé, &;

no ultimo le tornava a ajoelhar-O lugar fempre foi em pu-*

blico nas capellas; depois que era do CoUegio , a tinha di^.

ante do SandiíTimo, ou na Igreja, ou na capella da Senho-

ra da Conceyçaó. Acabado o tempo de aíTiíleneia na im.

aula, por efpaílb de meya hora tinha fempre , as que cha-»

mamos vifitasdo Senhor, & da Senhora. Eíla meímapon^

tualidade guardava no tempo das ferias, quando aífiftia na

quinta.'! /;• ^ lírnil í^o i ' "l
'», 7. 'Cada mesefcolhiahura/>omingo, que todo gaftal

va em oraíTaõ, Hçaõ efpiritual, & outras devaíToens; efig

era o quarto do mez, por haver neíledia jubileo em anofr

fa Igreja, &fe expor o SanfliíTimo, aquém tinha efpecial

devaflaõ. Os oito dias de Exercicios de Saneio Ignacia

eraõ pêra elle a melhor recreaíTaõ das ferias; naS ultimas,

em que foi pêra Lisboa, depois de ter huns Exercicios enj

Évora, afíim que chegou a Lisboa, teve logo outroS. íí

8 Da Virgem Senhora foi devotilTimo, era final de fua

efcravidaõ trazia no braço huma cadea. Todos os diasda-s

va efpeciais graças a Deos, por lhe ter dado por May
aquella, que efcolhera pêra o fer de feu San£liífímo filho**

Das virtudes defta May,& Senhora fallava com grande a-

mor, & fervor. Nos fabbados hia muytas vezes fallar c5

os Irmãos Noviílos metendo pratica dasprerogativas da

Senhora , a quem era dedicado aquelle dia. v j/í

9 Alem dafua coroa, lhe refava o leu ofEcio fempre

de joelhos, ou em pé. Por mais de dous annos fez em Ers

vora officio de Sancriílaõ da capellinha de noíTa Senhora

da Conceyçaõ, fazia eíla occupaíTaõ cora grande cuidado

tle agradar à Senhora , dando por muyto bem empregado

todo o tempo, que alli gaftava. Em todas as vefporas das

I . «>.

"

feftas
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feftas deíla Senhora pedia licença, pêra tomar diíciplina

nas coílas, & quando fe lhe negava, fuppria a falta deíla g6
outras mortificaçoens.

Quando aíliftio na miíFaÕ de AImondouvar,foube,IO

em como todos os dias fe rezava a coros em huma Igreja o
terço da Senhora.AíTentou configo aíTifíir a efta devaíTaõ,

& aílira o fez. Mas como duralíe muyto tempo , & fem-*^

pre de joelhos,& o Irmaô foíTe ténue de forças, algúas ve-
zes cahio em terra defmaiado, & foi tantas vezes

, que do-
endofe diílo-os prezentes , deraõ conta ao Padre , o qual
lhe moderou aquella poílura. No fim do terço contava
íèmpre hum exemplo da Senhora , com que mais afervo-
rava a todos-

Na obfervancia dos votos religiofos foiexaílifíi-II

mo. Sua pureza era em tudo Angelical. Hum Padre,que
o confeíTou por algum tempo , certificou, naõ tivera pen-
famento, que de muy longe ofFendefíè o mimo deíla virtu-

de. Outro,que também foi feu Confeífor, affirmou, que a

pureza deíle fervo de DeospaíTara os limites da humanai
Delia he bom indicio a grande modeília, com que fe ouve
em todas fuás acçoens. Se em fua prezença fuccedia cahir

alguma palavra, que tiveíTealgum longe de indecencia,to-
do o roílo fe lhe corava com o pejo, final evidente, de quã-
to feu animo aborrecia femelhantes diíTonancias.

.12 Na pobreza também foi eílremado : as fuás rique
zas eraõ huma imagem de papel, os feus manufcriptos , &
algum livrinho,que por premio felhe tinha dado nascom-
pofiçoens. Nos veílidosfe alegrava com os mais pobres;
& por fazer obfequio à fan£la pobreza naô ufava de can-
dea particular, mas eíludava à de feu companheiro. Naõ
havia coufa por miníma, que foíTe , da qual ufaííe, deíTejOU
recebeíFéjfem primeiro pedir licença a feu Superior. Da
fanâa obediência nunca fe afaílou em coufa alguma , exe-
cutando promptamente, quanto neíla matéria difpoem as
noíTas regras, & inílituto: querendo sò, o que era do agra-
do de feus Superiores, fem moílrar género algum de von-
tade repugnante.

1 3 De fua grande mortificaíTaõ ja diíTemos algíia cou-
là. Depois de fahir do Noviciado muytas vezes comia no
chaõ, em pé, ou de joelhos , & de efmolas. Outras hia a
comer entre os pobres da portariaj6í depois chegava com

o feu
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o íeu pobre à fonte publica pêra beberem, dandoíhe o pri-
meiro lugar. Outras vezes fahia em corpo pella Cidade,
pedindo efmola pêra os prezos. Outras hia com o Com-
prador do Collegio à feira, & trazia fobre feus hombros o
pi'ovimento, que fe comprava. Nunca deyxou de tomar a
difciplina antes de fe recolher. Por eftar achacado o cópa-
nheiro, & fe deytar mais cedo, fe difciplinava na Igreja,ou
em huma das capellas do Collegio. Succedeo huma noy-
te achar ambas fechadas, vendofe em grande perplexida-
de,fe defembaraílou, pedindo ao Irmaõ Sottominiftro,per-
mittille

, tomar a difciplina no feu cubiculo ; com o que fi-

cou fatisfeita afuaanfia, &dezejo. Quafi todas as feitas
feiras ufava de cilicio em honra da payxaõ, como também
nos dias, em que comungava.

1 4 De fua caridade podemos dizer, tinha, o que nella
^uer S. Paulo. Era muy fofrido : com menos cautella fe
diííe deile huma coufa pezadaj quando o foube, levantan-
do- os olhos ao Ceofó pronunciou eílas palavras: Muyto
mais fofreíles por mim,meu Senhor JESU Chriílo. Saben-
do difto hum Padre, o perfuadio, a fe queyxarj porem elle
refpondeo: Que fe naõ atrevia, aferoccafiaõ de difgofto
apeíToaviva. Nuncamurmuroudasacçoens alheas, an-
tes fe em prezença fua fe referiaõ alguns defeitos, elle cof-
tumava referir alguma virtude,com que dourar o bom no-
me do tal fogeito.

15 Dezejou muyto hir às miííoens da índia , & deftas
fallava com grande fervor. Selhediziaô, naõ confeguiria
licença por caufa das poucas forças, dava tantas razoens,
que convencia, como íe deíla matéria fízeíTe eftudo efpe-
cial. Indo peregrinar comoutrosNoviíToSjlhediíTeraõ,
que cm certo lugar eílava hum enfermo, que deíoedia de íl

taljcheiro, que ninguém o podia tolerar. Foraõ la os No.
viíios

,
os outros enjoando logo, fe retirarão, porem o Ir-

maõ Bernardo chegandofe junto delle, por largo efpaífoo
efteve confolando;& lhe deyxou alguns doces, que por ef-
mola lhe tinhaõ dado.

16 O grande zelo de falvar almas, virtude tanto dos
filhos da Companhia, foi muy fingular nefte fan£lo Irmaõ.
Em Coimbra,depois de fer Novifíb , lahio muytas vezes
nos dias fanílos, & Domingos pellos lugares vifinhos bua,
& duas legoasaenfinar a fan£la doutrina. No tempo da^

ferias
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ferias dava mais largas a efte fervor. Alguma vez difcor-

reo a pé por efpaço de quarenta legoas , & terras fragozas,

Gccupandofe nefte fando minifterio, vivendo dasefmolas

,

que pedia pellas portas. Indohuma vez pella Cidade de

Coimbra,pedindo efmola pêra os prezos, topou com hum
grande concurfojaonde a gente fe entretinha em hú feílejo

profano. Vendo ifto o Irmaõ Bernardo fe avifínhou, &
fubindoem hum lugar eminente, fez huma doutrina com
tanto fervor, que o auditório poz nelle os olhos,& as attê-

^oenSjtirandoas do defenfado ociofo, & fecõpungio muy-
to do defengano de fuás razoens, admirandofe da confian-

ça faníla, com que fe entremetera.

1 7 Em Évora, porque a tezidaõ do eftio naô dava lu*

gar a peregrinaçoens compridas no tempo das ferias, fahiâ

pellasfregueziasdotermojfuftentãdofe com algum peda-

ço de paõ,& fruta, que levava na algibeira,por naõ fermo-

iefto aos rufticos com pedir. Nefta forma difcorria duas,&

três legoas eníinando, & explicando os myfterios de noílà

fandafé.

1 S Com eíles exercicios de virtudes fe tinha o Irroaô

Bernardo adiantado muyto , quando acabou o eftudo dá

Philofophia. Confideradas fuás boas prendas, dignas de

magifterio em algumas das melhores Academias, foi man-

dado enfmar gramática na fetima claíTe do Collegio de

Sanílo Antaõ. Alli chegou no fim de Agoílo, & no pri-

meiro dia de Outubro tomou poíTe da fua claíTe , na tarde

deíTe mefmo dia fe apoderou delle a doença , de que mor-

reo.

1 9 Sobrevieraõlhe huns cruéis crefcimentos, fofria

com grande paciência, refignandofe todo nas maôs, & võ-

tadedeDeos. Agradecia muyto ao enfermeiro o traba-

lho, que com elle tinha . Tanto que os Médicos defconfi-

araõ de fua vida, hum Padre oavifoudo perigo, em que

€Íl:ava;alegroufecomanova; depois delia entrando a vi-

fitalo hum Meftre feu grande amigo em o Senhor; lhe diííe

o enfermo, lhe queria dar huma boa nova, perguntando, q
tal. Agora, diíTe, meavifaraó pêra morrer , & poílo que

he com poucos annos de idade, eílou muyto contente; por

fer efta a vontade de Deos. Depois de recebidos com to-

das as moftras de piedade os Sacramentos, entregou fua

alma nas maõs de Deos em Lisboa aos 24 de Outubro de

1658.



Em o Noviciado de Lisboa Liv. 5. Cap. .37. '^77

, 5r S , tciido de ididc vinte,& quatro annos, & reírenta,&

qintroduis,de Companhia oito annos, & finco mezes.

Sua vida eícreveo o Padre Adrião Pedro feu contempo-

râneo.

CAPITULO XXXVIII.

Vidado Venerável ?adre Franci/co PimentelMiJ/tóm-

rio de Tunquim.

, f^ Venerável Padre Francifco Pimentel foi dosó

-L'- Vy perarios mais illuftres, que teve a gloriofa miíTaó

de Tunquim, homem na vida, & depois da morte tido, &
ávido por fanao. O íeu fepulcro he naquellas terras glo-

riofo, como tal, he vifitado pellos Chriftaós, que alli rece^

bem grandes mercês de Deos em premio de fua devaílaô*

A pátria deíleexcellenteMiííionario foi a villa de Arga-

nil no Bifpado de Coimbra. Chamaraõfe feus pays Luis dé

Macedo Pimentel, & Ana Caldeyra, entrou na Compa^

nhia em Lisboa ao primeiro de Fevereiro de mil feifcen^

tos, quarenta, & oito. No anno de mil feifcentos feíTentai

.

& hum fe embarcou pêra a índia; aonde fez a Deos gran-

des ferviíTos nos minifterios da Companhia.

2 Tinha-o Deos deftinado pêra a miííiiõ de Tunquim

j

naqual em poucos annos avultou muyto o feu trabalho.

Tunquim, &Cochinchinafa5dousReynos de terra fir-

me continuados com o grande império da China, aquep

foraõ em algum tempo fogeitos, em ambos tem o CoUegio

deMacaogloriofiírimasmiíToês. No tempo, que o Padre

Francifco Pimentel fe embarcou pêra aquelle Reyno, na5

fepermittiaprégaralliaFédeChriílo. Sódoiis da Com-

panhia nelle andavaõ occultos, o Padre Domingos Fuciti

Italiano, & oirmaõ Ignacio Martins de naçaõ^ Tunquim.

O Padre Philippe Marino Italiano,tendo ido às claras no

barcodeMacao, na retirada outra ves pêra Macao nau-

fragou, & efcapando com vida, eílava como efperando

inonça5,pera fe embarcar.
^

,

5 Os Portuguezes ,
que navegavaô àquelle Reyno,'

coftumavaõ levar como por capellaó a hum Padre, perfua-

dindo aos naturais, que elle era o feu coílumej ^ no t€n>*-

V .
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pQ,queallifedetinhaQ, podia o Padre pela calada fomen-
tar os Chriftaõs, & tomar o pulfo ao eftado das coufas. No
anno de 1 675 aos 4 de Marfo chegarão a Tunquim os Pa-
dres Manoel Ferreira natural de Lisboa, & o Padre Fran-
cifco Pimentel. Foraõ disfarçados em traje de mercadores
Portuguezes,& com efte disfarce tinhaõ tençaõ de fe dey-
xar ficar em Tunquim.

4 No porto de Hien acharaô ao Padre Philippe iVIa-'

nno, a quem os gentios tinhaõ com cautela, athe aver em-
barcação, em que voltaíTe pêra Macao, Tratarão os dous
Padres de como aviaõ de ficar em Tunquim, o Padre Ma-
rino refolveo ficaíTem em Hien em traje de mer<;adores
Portuguezes. Logo, que os principais dos Chrifiaõsfou-
beraõ a determinaçaõ,a procurarão encontrar^ como chea
de inconvenientes. Efcreveraõ huma carta, em que davaõ
as muytasrazoens todas cheas de pezo, que avia, pêra os
Padres naõ ficarem às claras no tal traje, mas efcondi-
dos, & que ellestomavaõfobrefiefte cuidado. Todas as
CazOens, que naõ refiro, por evitar prolixidade, eraõ niuy
eficazes; mas ainda aífim o Padre Marino, que era o Supe-
rior, foi de parecer, que os Padres, ou ficaílèm com disfar-
ce de mercadores, ou voltaíTem com elle pêra Macao.

5 ,
Brevemente moftrouDeos,que o parecer dos Ghri-

ítaõsera o do feu fervifib, & agrado: pois por modos naõ
imagmados lhes cumprio os feus dezejos. Neíle mefmo
tempo dous marinheiros do barco de Macao, inftigados
pello Demónio, permittindooaífimDeos pêra o fim, que
pertendia, fòraõ ao Mandarim do porto, & lhe diíTeraõ,
como de Macao tinhaõ vindo dous Padres disfarçados
pêra ficarem em Tunquim, & lhe deraõ juntamente qs fi-
nais, por onde os podia conhecer.

6 O Mandarim avifou fem demora a el-Rey, efte ref-
pondeo, que logo lhe enviaíTe à Corte aos dous Padres jG-
tamente com o Padre Philippe Marino. Foraõ notificados
os Padres, pêra irem à Corte dar razaõ de fi, pois eraõ a-
cufados. Todos íe prepararão pêra o Martyrio, porque o
çãzo era de morte. Tanto que chegarão à Corte, orde-
nou el-Rey a hum Mandarim, que os prendeíTe, & depois
Jhes proceíTaíFe a caufa. Logo poz em grilhões aos Padres
Manoe Ferreira, &FrancifcoPimcntel3 indo pêra calçar
os machos nos pés do Padre Marino, o Padre p^dio, que

^ • lhe
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lhe mandaíTe também vir liuma cadea pêra ó pefcoíTo, &
outra pcra as maõs; ficou o Mandarim aíTombrado com

tal petiílàõ; logo mandou aos feus officiais, quetiraflèm no

Padre Marino os machos dos pés, porque tinha perdido o

juizo.

7 Com os outros dous Padres quis o Mandarim ufar

de toda a crueldade, condenou-os,a ferem açoutados.Ma-

douihes, que defcobriíTem , onde tinhaô os ornamentos

íagrados. Pêra os aterrar, fez vir fogo, & tenazes abraza-

das, comque os ameaçava; & que dentro de quatro dias

feriaó degolados, fenaò fizeíTem, o que fe lhes ordenava.

Jâ eílavaõ defpidos, pêra ferem açoutados; quando Deos

os livrou deíle tormento; porque fabendo huma fenhora

Chriftãa dama do paço as crueldades do Mandarim, lhe

mandou dizer, que vilíe la como tratava aquelles Padres

Portuguezes, porque eílavaõ debayxo do feu patrocinio^

Vendofe ameaçado, defi ílio dos açoutes, & mandou veftit'

os Padres.

8 Finalmente eílando jâ o barco de Macao, pêra par^

tir, mandou el-Rey fahir os Padres da prizaõ, pêra fe em-

barcarem todos três, & mandou dizer aos mefmos Padres^

que naõ vieíTem mais a Tunquim, porque naõ lhes pode-

ria fer bom,vindo, & caindo outra vez nas mãos dos Man^

darins. Embarcados os Padres, tratarão os Chriftãos, de

bufcar alguma via, pêra que pello menos hum dos dous fi-

caííeefcondido em Tunquim. Hum Chriftaõ, que mora-

va junto do mar,fe ofFereceo, a efconder ao Padre Manoel

Ferreira, porque a dous fe naõ atreveo. Deufe eíla ordem^

que faindo o barco ao mar, pêra fazer viagem, de noyte no

batel foíTe o Padre a certo lugar, onde os Chriftãos o eíla-*

riaõ efperando. Mas,como o barco fahia jâ tarde, fe orde-

nou ao Padre Manoel Ferreira, que naõ fahiíTe daquelle

poílo athe certo tempo: porque fe a cazo fuccedeíTe, que o

barco arribaíTe, & por caufa dos tempos naõ continuaíle a

viagem, o batel tornaífe a meter o Padre no barcoj pêra

q entrando no porto, fe naõ achaíTe menos.

. 9 Tudo fe executou, como fe tinha difpoftó. O Padre

Manoel Ferreyraefperou no lugar aíTmado, o barco arri-^

bou,& o batel tornou a recolher o Padre; & fe raeteo no

porto. Quando o barco ouve outra vez de fe partir, jul-

garão os Chriílaõs, que também pelo modo ditto podia fi^

Dddd z eaí
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caro Padre Pimentel. Por tanto faindo obarco de tarde
pêra fora, de noyte fe chegou a terra, & deitou fora aos
dous Padres. Os Chriílãos,que os efperavaõ, os receberão
coiB fmgular caridade, &; amor; & os levarão a huma al-
deã toda de Chriftãos, que fe chamava Bodia.

/ I o Aqui ficou o Padre Francifco Pimentel. O Padre
ManoelFerreiracomgranderifcofoi atraveíTando todo o
Reyno,^ athe chegar à provincia de Neghean, que confina
com a Cochinchina. Alli eíleve por efpaço de dous annos,
tendo cuidado de toda aquella Chriftandade, em que bau-
tizou por fuás mãos a mais de quatro mil almas. Foi o Pa-
dre Ferreira homem de muyta virtude, & grandes talen:-
tos. Depois veyo por ordem do Sumo Pontificeda índia a
Roma com o venerável Padre, &dittozo Martyr Jozeph
Candoni» Naõ paíTou de Portugal, onde eíleve, athe voltar
outra vez pêra a fua Provincia, onde morreo fanâamente.
Praticando no Collegio de Évora, diíTe pêra confolaííaô
dos ouvintes, que elle com fuás mãos tinha bautizadoa
mais de vinte mil almas.

•.II O Padre Francifco Pimentel dentro dos dous anos
çonfeíFou, & bautizou a tantos na Provincia do Leíle, que
de puro canfaíTo^ mais que de outra doença, veyo a falecer
aos finco de Setembro de milleifcentosfetenta, & finco,
tendo 44 annos de idade. Foi extraordinário o fentimen'
todâChriíbndade, que o venerava por fanâo. He fama
confiante, que na hora da morte lhe aparecera Chrifto Se-
nhor N ofio,& a Virgem Senhora em companhia de muy-
tos fanaos da gloria todos vertidos de branco, pêra o leva-
rem configo. Naõ pude alcançar noticias mais meudas
das acçoens de virtude defte dittofo Padre. Só me lemba
que aííim ao Padre Manoel Ferreira feu companheiro

,'

quando veyo a Portugal, como ao Padre Diogo Vidai
Mifiionario de Tunquim, quando veyo a Roma por Pro-
curador, a ambos ouvi falar do Padre É'rancifco Pimentel
coino de homem tido por fando pellos Chrifiaõs de Tun-
quim; & como tal invocado em íeus apertos,

12 Manlfeftou Deos a virtude defte feu fervo com al-
gumas coufas raras depois da fua morte. No anno de i6Sz
apareceo glonofo, & ornado de muytos refpbndoresato Chriftao chamado Raphaelnatm-al da aldeã Bâ, on-
de leu corpoeíU enterrada Pediolhe o gloriofo Padre, q

trás-
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rrasIadàíTe ícus oííos do cayxíiõ,eni que os tinha enterra*

do, pêra outro de pedra, aonde ficaílcm depofitados. ^;

I 5 Agradecido Raphael ao Padre de lhe aparecer c6
tanta gloria, & de lhe fazer a elle, & naõ a outro taõ fmgu-
lar favor, lhe prometeo,de logo dar à execuíTaõ a petiflaõ,

que lhe fazia. Por tanto mandou fazer humcayxaõ de pe*

dra, Sc feito elle, defenterrou o cayxaõ de tiiadeyra, em ^
eílavaõ os oííos, & fazendolhe reverencia, os paííbu ao
cayxaõ de pedra com grande refpeito, & o enterrou 110

mefmo lugar, em que cftava o de madeira.

j 4 GonfiderandoRaphael muyto entre íí,que myíle-

rio teria o bemditto Padre, em mandar paíTar feus oííos do
cayxaõ de madeira pêra o cayxaõ de pedra, & aíTentando

coníigo, que naõ carecia de myííerio, íèntio dentro de íi

hum impulfo fuperior. Determinou abrir o cayxaõ, pêra

faber o efeito. No anno de 1 6S% alTiííindo muytos Chri*
ííaõs, que elle a eíle íim tinha convidado, defenterrou o
cayxaõ, Sc aberta a tampa, que também era de pedra, tudo
muy bem ajuíí:ado,& tapado como o enterraraj acharão^
cazo prodigiofo.' todo o cayxaõ cheyo de hum oleo cia-»-

ro, & liquido com os veneráveis oíTos todos muy frefcos,

& cheyrofos.

15 Admirados cora taõ novo prodígio, examinarão,'

fe por alguma parte do cayxaõ pudeíTe entrar agoa, ou ou^

tro licor, que fe converteíTe no oleO; naÕ achando, por

mais exames, que íizeraõ» parte alguma do cayxaõ, por
onde pudeíTe entrar humidade, por eílar muy bem tapa*^

do, & abetumado, aíTentaraõ todos fer oleo milagrofo^

gerado dos n>efmos oíTos; os quais lançavaõ de fi grande

cheiro, & fragrância; &que eííe era o fim, porque o Padre

pedira a Raphael, paíTaíTe íeus oíTos pêra o cayxaõ de pe-

dra. Julgarão, que taõ foberano oleo naõ podia deyxar de
ter efeitos milagrofos, que redundaííem em bem de
todos.

1 6 Logo troux:eraõ variòâ vazos, nos quais recolhei

raõooleo; & deyxandocom muyta decência os oíTos no

mefmo cayxaõ, o tornarão a tapar, & enterrar no mefmo
lugar, onde antes eftava. Alli concorrem os Chriílaõs de

varias Provincias ao vifitar, & invocar em feus trabalhos,

& neceííidades. Tanto que fe divulgou o grande tezouro^

que fe tinha achado no fepukhro defte íervo de Deos, ío-,

:!.;= rao
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raõ tantos os Chriílãos de outras aldeãs, que vieraÕ na5 fo

a ver, & venerar, fenaõ também a bufcar, & pedir o mara-
vilhofo óleo ,

que rara foi a aldeã , que naõ levaíTe feu

pouco.

17 ComeíTou logo Deos a obrar porelle maravilhas;

applicaraõno a crianças doentes de farna, & chagas, & un-
tadas logo faravaõ. Das crianças paííaraõ aoshomens en-

fermos de poftemas, & chagas encanceradas,& com o raef-

mo efeito fararaõ todos de repente. Comonefteanno mor-
reííè muyto gado de certos inchaços, & poftemas, a quan-
tas bufaras, & vacas untarão com o maravilhofo óleo, to-

das fararaõ de repente.

< 1 8 Correndo pois por todas as Províncias a fama de-
lle óleo, foraõ tantos os Chriftaõs, que o vinhaõ pedir,que

repartindofe com muytos delles, ainda aííím durou o mi^
lagrozo óleo três annos. No anno de 1 692 fe acabou o ul-

timo, que reftava, tendo niíTo os Chriftãos geral fentime-

to, que o veneravaó naô fócomo preciofa relíquia, mas o
eftimavaõ como efficax medicina contra todas as enfermi-

des.

19 Pellos annos de 1^95, como fetiveííè acabado o
óleo, & os Chriftaõs fizeíTem griíndes inftancias, pêra fe

tornar a abrir o fepulchro defte fervo de Deos,o Padre Ifi-

doro Luci da nofta Companhia condeícendeo coma deva-

çaó dos Chriftaõs. Abrindo pois fegunda vez a fepultura;

achou eftar chea do mefmo oleo, com o qual encheo algús

boyoês , & tornou a fechar a íepultura. Repartido aos

Chriftãos comefíbu a obrar as coftumadas maravilhas.

Paííando o Venerável Padre Francifco Nogeuyra20
Provincial da Companhia pellaProvincia do Lefte, falou

com huma molher, em queefte milagrofo oleo obrou hum
cazo eftupendo. Eftava enferma de febres, das quais pa-

deceo muyto, & chegou às portas da morte. Depois dê
fazer fem proveito muytas mefinhas, lembroulhe, que tir

nha em feu poder algum defte oleo. Entaõfe encomendou
de coraftaõ ao Padre Francifco Pimentel, rezandolhe fm-
co Padres noftbs, & Ave Marias, logo bebeo o milagrofo
oleo, & de repente ficou faã de todo, com todas as forças

reftituidas a feu vigorj & taõ valente, que em amanhecen-
do, por fer quinta feira de Endoenças, foi a pé hum dia de
caminho a bufcar o Padre Luci, pêra fe confeíTar, & cõrnu-

„.i
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gar; rcferíndolhe o cazo, ficarão todos admirados, & o
Padre Luci o juíliíicoucom mnytas teílimunhas.Com efta

& fcmelhantes maravilhas acredita Deos a fandidade dcf-

te feu fervo, & confirma na Fe aquelles neófitos.

z 1 O Venerável Padre Francifco Nogueyra voltan-

do de Tunquim pêra Macao trouxe configo deíleoleo.

Divulgoufe na Cidade a fua virtude. Foi ao noíTo Collegio

Pedro \'as de Sequeira hum dos principais mercadores de
Macao, pedio ao Padre Provincial parte do óleo. Tinha
em fua caza hum menino com huma beUda em hum dos o-
lhos; applicoulhe o óleo, &,dentro de poucos dias defapa-

receo totalmente a belida. Hum moço tinha rio pefcoííb

hum cruel inchaíTo, que lhe eaufava exceflívas dores, fem
obedecer a mezinha alguma das muytas, que fe lhe tinhaÔ
applicado: acodiolhe Pedro Vas com o bemdito oleo,
cefíbu logo toda a dor, & faròu, fem lhe ficar lefaõ al-

guma.

C A P I T U L O XXXIX.

Noticia do Padre Manoel Ferhira Miffiomrio de

Tunquim.

lílo fãllar neíla vida do Padre Francifco Pimen-*^

tel no Padre Manoel Ferreira feu grande amigo,'

& campanheiro, direi deílie fervorozo miííionario, o que
achei efcritto, que fei he muy pouco, pêra o muyto, que o-

brou. Naceoem Lisboajfeuspays íe chamarão André Di-
as, & Barbara Ferreira, em Lisboa entrou na Gompanhia
aos 7 de Junho de 1647, tendo dezafeis annos deidade.

Era homem de grandes talentos, foube com primor as fa-

culdades, que eíludou; o talento pêra os púlpitos era finá.

guiar. Poeta latino muy apurado. Sendo Meflre de latim

no Collegio de Saneio Antaõ, o chamou DeoS pêra as miÇ*

foens do Oriente com modo particular. Eílava na livraria

a tempo, que nella entrou hum Procurador das mifíoêSjen^

tendendo com elle, lhe diffe por graça, que faZjMeílrejpor^,

que naõ vai pêra as rniíToes, quer morrer aqui como carra=%

pato na lã.^ Com eíla palavra fe explicou. Póz Deos nella

tal virtude, quea Meflre comeífòu a meditar configo hóa,.

&0U-
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êc outra vez, quanto melhor feria fahir da pátria^ pêra íal-

var almas, que morrer nella, como aquelle bichinho na la,

onde fe cria, & apodrece. Finalmente tomou refoluçaõ,

deir peraasmiíToês, aíTim o executounoannode 1658.

.

.2' Entrou na MiíTaõ do Reyno de Tunquimcomo
Padre Francifco Pimentel pello modo, que fica referido^

eíleve também prezo pella Fe, & em grilhões,& a ponto
de fer martyrizado, como fica ditto. Deu NoíTo Senhor
muyto, que fofi'er a efi:e feu fervo com huns Miflionarios

Francezes,que fe introduzirão naquella milTaõ, & fúdaraõ

todo o feu fucceíTo em defacreditar a Companhia, & era

defterrar da miflaõ aos feus Religioíos, que a tinhaõ cria^

do,& com feus fuoresa regavaó no meyo de innumeraveis
perfeguiçoês, fendo efta a maior, que padecerão.

, 5 Hiaõ eíles homens armados com poderes da fancla

congregação de propaganda fidej os quais applicavaõ, co-

mo lhe toava, fem attender a razaõjuem ao direito dos Se-t

reniíTimosReysde Portugal, a cujo padroado pertencem
aquelles Reynos do Oriente. Refiftio a fuás infolencias c5
animo intrépido o Padre Manoel Ferreira, moíbrando com
evidencia, quam deíencaminhados eraõ feus intentos.

4 Hum dos capitulos, que dèraõ contra elle, foi que
.por muitos annos deixara fó, & íem paftor a mais de cem
Igrejas de Chriftaõs na Provincia de Neghean, com hum
catequiza ignorantiífimo. Refpondeo o Padre desfazen-

do eíla valente mentira, com eftas palavras: Eupor7nuytos

annos deixei os Chriftaõs de Neghean^ Ouçaõ todos com atten-

fãÕ, o quepaffou. Peliosfins doanno de i6y^ no mez de No--.

vembro entrei a primeira vez na Provincia de Neghean. No-.

talanno naÔfahi delia. Noanno de 1 674 nempor hum fê dia

eftivefora de Neghean. Noanno de 1 67^/0 eftivefora defta

provincia hum meZy no qualme foi necejjariot ir ter com meu
Superior o Padre Domingos Fuciti na aldeã Qiieho. Sê no ano
de i6y6 fahidellapor occaJiaÔ defer Superior, & aver por

caufa do officio de vifitar as Igrejas. No mefmo anno torna-

ria a ella^fenaõ fora a infermidade^ quemefohreveyo^da
qual mal convalecido no anno/eguinte de 1677 no mez de.

Mayo voltei a Neghean., ^ allieftiveatheomez de Novem-
bro do mefmo anno.

5 Efla he a verdade, tenhopor teflimunhas a. mais dejin-

CQ mil Chriftaõs3 qus com minhas tnaÕsbantizei na Provincia

'íi>.y.'-i'

"

de
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de Negbeajiy naquelks muitos annos^ em que affivmam^ que ett

eftivera fora de Neghean. Como os adverlariosacrecen*

tallem, que por caufa da fua auzencia, tinhaõ fallecido ia-)

numeráveis Chriíbõs miferavelmeiite, moftrou o Padre,

que dentro daquelle tempo íó morrerão quatro Ghriílãos

homens de vida innocente. Quanto aoCatequiO:a,emdi*
zerem, queeraignorantiílimoirefpondeo, que como com
verdade tal couía podiaõ dizer, pois o naõ tinhaõ exami-
nado; fendo elle emfihum dos Catequiílas de melhores
coílumes, & deílro, no que profeílàva. Acodio tambetn
dizendo, que na tal Provincia avia hum Sacerdote Tun-
quim por elles pofto, & que elle nunca aos Ghriílãos pro«
hibira confeííaríe com os Sacerdotes naturais da terra^^

aflim como hum feu parocho Tunquinenfe na mefma
Provincia tinha dado juramento, aos que o feguiaõ, de
nunca jâ mais fe confeirarem com Padres da Companhia»
Deyxo as mais accufaçoês, que eraõ com femelhante ver*

da de, & teor.

6 QuizeraÕ eftes homens obrigar ao Padre, que na5
fahiíTe de certo deftridlo de terras, que lhe aííignavaõ; &
como elle em tal coufa naõ quizclíè vir, pois iíTo era con-*

tra o padroado del-Rey de Portugal, & os tempos era6
tais, que a eUe,pera naõ cahir nas mãos de gentios, lhe erá
neceííario, naõ aquentar lugar; tais coufas delle, & dos ou-
tros da Companhia eícreveraÕ aRoma, que o Padre foi o-
brigado pello Sumo Pontifíce a vir a Europa, paííanda

immenfos mares, & perigos, por naõ faltar a taõ rigorofa

obediência.

7 Veyo a Portugal, el-Rey naõ quis, que foíTe a Ro-^

ma. De Lisboa voltou pêra Macao no anno de 1694 ^^^"«

do muy velho, & cortado com tantas navegações; mas ó
amor, que tinha à fua mifíàõ, o naõ deyxava acquietar fo-J

ra delia. No anno de 1 696 jâ em Abril eftava na fua mif-

faõ de Tunquim, onde nefte anno, & mez entrou em Cõ-
panhia do venerável Padre Francifco Nogueyra, entaô
Provincial. O Padre ManoelFerreyra fe meteo pella terra

entre os feusChrillãos diííimuladamente. Fez eíle cami-
nho por terra. Trabalhou alli com o zelo, que antes o fi-

zera, vivendo fempre occulto,andando de nuns em outros

lugares. ^.

8 Lembrame, ouvirlhe, contar, como em certa occa^

Eeee ziaô
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zhò cftando huma menina filha de huma gentia à morte,
& pêra efpirar, o Padre fe fez Medico, & chegandofe à cri-

ancinha com hum lenço deagoa, a bautizou. No dia íe-

guinte palkndo pella mefma caza perguntou, que folTe

feito da menina, entaõ lha moftraraô na rua, andava brin-
cando com as outras da fua idadejficou o Padre admirado,
attribuindo efte prodigio à virtude do fado bautifmo. Lo-
go diíTe aos Chriftãos, tiveíTem nella cuidado, porque era
bautizada, pêra que vindo os annos da razaô, lhe lembraf-
íem as obrigações, em que eftava a Deos,pois lhe dera vi-

da taõ milagrofa por meyo do hnão bautifmo. Tendo
fervido a Deos tantos annos, falleceo fandamente entre
os feus Chriílãos, dos quais tinha bautizado muytos mi-
lhares, como na vida do Padre Pimencel fica apontado.
Por me naô virem à maõ mais noticias defte fervo de Deos^'
me contento com deyxar aqui delle efta pequena lembran-^
ça, que poderá a alguém fer de defpertador, pêra fazer
delle larga narração, pois he certo, naõ cabem fuás obras
em pouco papel. Também naõ tive noticia do anno, mez,
8c dia de fua morte,nos livros da vida eftaraõ com carade-
res mais preciozos, que o ouro.

Em
Évora
aos 29. j
de De-
Zemhro

CAPITULO XXXX.

Dos Padres Luis DmSy & Manoel CaftellaL

17 Ifto naô ter noticias mais diíFufas, naô quero, que
^ deyxê de ficar aqui em memoria duascoufas muy

^i68s. notáveis de dous Padres, que em noíTos dias falleceraõ no
Collegio de Évora , & ambos foraõ Noviços nefta cafa de
Lisboa. Hum delles he o Padre Luis Dias Coadjutor ef-

piritual. Nafceo na vilk de Serpa no Arcebifpado de E-
vora, tendo vinte annos deidade entrou na Companhia
eni Lisboa aos nove de Mayo de 1 62 ^.Foi homem fempre
fedificativo,mui calado,& obediête.Em toda a occupaçaõ,
onde o metiaõ,fe acomodava, fem moftrar diíTabor algum.
Porque elle a todas fubílituia,ora em húas , ora em outras,
diziaõ por graça, que era como cambo de cozinha,que fer-

ve pêra nelle fe dependurar, quanto ha na oíKcina , fem o
cambo a nada afaílar de íi.

i-ji % Te-
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2 Teve trato familiar com Deos. O íeu muito íílen-

do nos encobrio fuás virtudes. Depois de íer morto dif-^

fe o Padre Manoel Corrêa, que foi aftiftente em Roma,Cô-
feííbr do Padre Luis Dias, que elle tinha tanta familiarida-

de com Saõ Jozeph, que fallava com elle todas as vezes
, ^

queria, bem como hum amigo com outro amigo. Succe-

diaifto na capella das enfermarias do Collegio de Évora,
onde ha huma mui devota imagem do Sandlo , & por eíla

he,que fallava com o Padre. Por efte fucceíTo , dequeíe
naõ duvida, pello dizer homem taô grave , he tida aquella

devota imagem em mais particular veneração. O mefmo
affirmou o Padre André Vâs, que também foi Provincial,

& Confeífor do Padre Luis Dias.

^ Nacarta Annua da provincia tem efte elogio: No
feu eftado foi o Padre Luis Dias taõ perfeito , que fc pode
alTmar por exemplo aos do feu grão. Teve ern grão íubi-

do a virtude da humildade , fobre o qual como em funda-

mento levãtou o edifício da obfervancia: Quem mais obe-
diente,.que elle.^ Qualquer minima fignificaíTaõ da vonta-

de dos Superiores foi pêra elle como hum preceito.

4 Quem na caridade mais abrazado ^ Era nelle íúmo
o cuidado em ajudar a todos. Quem na oraíTaó mais con-
tinuo.^ Eíla era o feu fuftento, & lhe dava muito tempo af-

fim de dia , como de noite. Quem mais pobre.^ Todas as

coufas do mundo teve era nada. Por iíTo foi em todos grã-,

de a opinião, que fe teve de íua virtude.

5 No Collegio de Évora viveo muytos annos, humas
vezes fendo Procurador, outras Miniftro, outras Secreta-

rio da Univerfidade. Eftes officios fez com tal exacçaõ, q
ninguém teve com rezaõ, que dizer delle. Foi inimiciÒi-

mo de murmurar, fe em fua prezença alguém tal coufa fa-

zia, logo atalhava a pratica, & ifto com tanta deftreza, que
quafi naõ parecia, fercoufa depropoííto, mas digreflaô

cafual. Que coufa foíTe ira , ou foberba, elle o naõ foubeJ

6 Entre dia vifitava muitas vezes ao Sandliffimo Sa-

cramento, & à Senhora na fua capella. Levava com tanta

paciência os trabalhos , &molertias, que Ihevinhaõpor

cafa, que parecia fer homem infeníível Tendo grandes

dores de eftamago, naõ dava hum ay , com que as aliviar.'

Eftas coufas fe dizem delle na carta Annua. Falleceo no
Collegio de Évora em fan£la velhice, por caufa da qual ef-

Eeee z tava
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tava apofentadona enfermaria no cubículo, que faz o lado
ao norte do retrete de frõte da capellinha,onde eílâ a ima-
gem de Saõ Jozeph , diante do qual gaftava muitas horas-

Sua morte foi aos 2 9. de Dezembro de 1688. í^

7 O outro Padre fe chamava Manoel CaftellaÕ natural da
Cidade de Coimbra. Entrou na Companhia em Lisboa

lòsl.
' aos 27. de Fevereiro de 1 647. Foi homem muyto amigo
do retiro ,& íílencio. Seu amora fanda pobreza era no-
tável. Elle remendava com fuás maõs os feus veftidos in-

teriores, recolhendo pêra iílo os pedacinhos de pano inú-

teis, que por naõ íervirem, lançavaõ fora os alfayatesdo

Coliegio. Depois de fua morte fe lhe acharão hunscal-
coens, os quais tinhaõ tantos, & taô meudos remendos,q
naõ fe podia diílinguir dos remendos a primeira peça, de
que foraõ feitos.

8 O írmaõ roupeiro tomou por curiofidade contalos,

& chegando a contar coufa de duzentos, & oitenta, fe

deyxou da fua curiofídadc, porque eraómuytos mais. Ef-
ta alfaya fe poz na rouparia do Collegio,pera fervir de cõ-
fuíaõ,aos que neíla matéria faõ importunos. Eu a tive nas
minhas maõs,& delia trouxe huma algibeira pêra o Novi-
ciado, que mandei pôr no cubiculo do Irmaõ Sottominif-^

tro pêra edificação dos Noviços. Neiia fe contavaõ cou-
fa de ílncoenta remendos. Vendofe os livros da rouparia^

íê achou haver quatorze annos , que fe lhe deraõ aquelles

caíçoens. Falleceo fandamente em Évora aos 12. de Ja-
neiro de 1694.

;í;1 jfil' TTmõõ"
CAPITULO XXXXL

»,?

ÈmMa-
duré^ Se-

tembro

de 1Ó80,

Vtda do Padre Ignaáo Xavier Mijjtonario de Madurê\ & do

Vadre Doutor António Fernandes*

Padre Ignacio Xavier foi de naçaõ ínglez, & na-

tural da Cidade de Londres. Sendo de pouca ida-

de por morte de feu pay, que affim elle,como fua may , &
maisparenteseraõ hereges, fe deu à mercancia. E fahio

taõ bom mercador, que conhecendo o ineftiraavel preço

da preciofi joya da fc Catholica naõ duvidou dar tudo ,

quanto tinha pella poífuír. Conhecendo os hereges ,
que

T os ti-
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os tinha deyxado, lhe cobrarão grande ódio ; & levados
deíle hunia vez lhe tirarão à efpingarda; mas foi Deos fer-

vido, que erralTe fogo , pêra elle tazer o acerto de fe abra-
çar cílrcitamente com Deos na Companhia de JESU, co-
mo o íez em o Noviciado de Lisboa ao i . de Outubro de
^1670. tendo 16. pêra 17. annos de idade.

2 Depois foi eíludar ao Collegio de Coimbra , 'ten^do

em feu penfamento paíTar a Inglaterra
, pêra ajudar a feus

naturais, tanto que acabaíTe feus eftudos. Nefte tempo
veyo de Madure a Portugal o Padre Baltezar da Coíla,va-
rão excellente nas miíToens, & de efpirito Apoílolico.Re-
folveofe o Padre Ignacio Xavier feguir feus paíTos, & na-
vegar ao Oriente; aííim o executou no anno de 1 67 2

.

5 O grande efpirito deíle fervo de Deos fe comeíTou
a defcobrir na viagem da índia. Ouve muytas , & graves
doenças em anão, das quais como de contagio morreo
grande numero. Notoufe, que fendo tanto o numero dos
moribundos, nenhum falleceo fem o ter à cabeceira

, pêra
o ajudar a bem morrer. Caufou fua caridade neíle mmif-
terio grande edificaffaô a todos,& muytoem particular ao
Capitão mor Dom Rodrigo da Cofta, que ordenou a feus
ofEciais, que na matéria dos doentes obedeceílem ao Pa-
dre Ignacio Xavier, como a fua peíToa,& lhe deíTem tudo,'
o que lhes pediíTe pêra elles. Se femoftrou diligente en-
fermeiro pêra com os doentes, naõ menos íe moílrou ze-
lador da honra de Deos contra os jugadores, aquém toma-
va as cartas, & as lançavano mar.

4 Levado deíle fã£tozelo,faziadoutrinas,reprehêdia aos
blasfemos, & aos q juravaõ. Fazia amizades entre os dif-

cordes.Em tudo procurava imitar o efpirito do grandeA-
poíloio Saõ Francifco Xavier. Em íua coníciencia era tao
apontado, q ja antes de fer Sacerdote, fe confeííliva todos
os dias. Chegou íinalmenteà índia, & ao Malabar. De-
pois de acabar alli os léus eíludos, procurou de hir pêra a
miíTaõ de Madure. Ouve niíTo fuás diíficuldades , por jul-
garem os Superiores , ferem fuás forças muy defiguaisà
aípereza,& rigor de vida,quefeprofcíra naquella miífaõ.
Tudo alhanou feu grande fervor. PaíTou a Madure, & no
principio do armo de 1 680. comeíTou a trabalhar na Refi-
dencia de Aneicareipaleam, que eílava em grande defem-
paro. Tanto que a ella chegou, como bom paílor

,
que fe

efque-,
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efquece de íi, por tratar de fuás ovelhas, as foi bufcar por
monteSj & ferras. Foi ifto em tempo, que naqueilas para-
gens faó os orvalhos muy nocivos pêra todos , & mais pê-
ra os eftrangeiros. Depois de andar naqueilas peregrina-

çoens pella quarefma , íe recolheo pêra Aneicareipaleaõ.

Logo adoeceo gravemente com doença taõ prolongada,
que durou athe Setembro. Aííiftiolhe a maior parte defte

tempo o Padre Bento Nogueyra , & o Padre Manoel Ro-
drigues,& nas maõs deíle finalmente efpirou,femamií]aõ

poder lograr os frutos, que feu grande elpirito lhe prome-
tia. A morte foi taõ fandajComo a vida, que fez na Com-
panhia. Falleceo em Setembro de 1 68o, tendo trinta , &
dous annos de idade.

Em Lo- 5 O Padre Doutor António Fernandes foi excellente
dres aos q^ó mettos em virtude, que em letras. Naceo na Villa de
jíii i Evora-monte no Arcebifpado de Évora. Seus pays fe cha-
i<574- inaraõ Manoel Gonçalves, Sc Maria Fernandes. Criarão a

eíle filho com muyta virtude,o natural pêra efta o levava»

O ingenho de feus principios foi logo moílrãdo fua íingu**

laridade. Em Évora foi aceito na Companhia, & manda*
do ter feu Noviciado em Lisboa. No qual fe moílrou em
todas fuasacçoens verdadeiro NoviíTo da Cõpanhia. Nel-
la entrou aos 2 S. de Agoílo de 1 627,tendo dezaíeis annos
de idade.

6 Eftudou em Évora as faculdades, que os da Com-
panhia eíludamos, alem da língua latina, foube bem as lín-

guas Grega, & Hebrea.Enfmou latim na Ilha terceira, on-
de procurou mais de aproveitar em virtude a feus difcipu-

los, que em letras, fendo queneílas teve fingular applica-

çaõ; feu nome ficou naquella terra mui vivo por longos

annos.

7 Depois de efludar a fan£ta Theologia,enfinou qua-

tro annos Philofophia na Univerfidade de Coimbra com
nome de Medre excellente, & virtuofo

,
porque aíFim no

argumentar, como no defender era a mefraa modeília. De
Coimbra paílou a Evora,a fer Lente de Efcritura. Gradu-
oufe de Doutor na fan£la Theologia aos z 4. de Fevereiro

de 1 65 1 . Era o Padre António Fernandes homem cabal

nas faculdades, que eftudou; por iíTo em toda a parte teve

fama de iníígne Mcftre. Tendo explicado em Évora a fã-

íla Efcritura alguns annos, foy mandado enfmar Theolo-

gia
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gía na cadeira de Prima no Collegio de Sã£lo Antaõ. Oc-
cupaçaó, que fez cõ grande efplendor , & defta cadeira foi

promovido a enlinar no mefmo pateo cafos de confcien*

cia. Era taò avultada a opinião, que tinha o feu iMagiíle-

rio, que nunca aquella aula vio íemelhante concurfo de
ouvintes, pois fe conta, quenaõ cabiaõ no Geral, que na5
tem pequena capacidade. Também foi Lente de Prima
de Theologia em Évora.

8 ~ Na Corte era confultado como oráculo nas matéri-

as mais graves, & de maior pezo. As peíToas Reais faziaõ

todo o cafo das fuás refoluçoens. Aííiftindo muytas vezes

nos tribunais por rezaõ de ler confultado, diziaõ depois os

Miniftros, que naõ fabiaõ , de que mais fe admirar , fe das

letras do Padre António Fernandes, fe da fua modeftia, fê

em tantos aplauíos, & eílimaçoens fe ver nelle ominimo
fmal de prefunçaõ,

9 Succedendo o cazamento da Infanta de Portugal a
Senhora Dona Catherina com el-Rey Carlos de Inglater-

ra, foi efcolhido por feu Confeífor o Padre António Fer-
nandes, & com a ditta Senhora paíTou à quelle Reyno»
Em Inglaterra foi fua vida efpantofa athe aos hereges , fua

modeftia, & fummiíTaõ era5 a todos couía muyto efpe£la-

vel. Nas occaíioens folennes, em que o Padre fazia corte

à Rainha, era fua modeftia rara, naô havia Noviço mais

aboto?.do nos olhos, do que elle coftumava eftar. O Dou-
tor Doròingos Barreiros Secretario do Marquez de Arro-

ches Embaixador de Portugalem Londres, fallãdo do Pa-

dre António Fernandes diífe: que athe os hereges ocha-
mavaõ varaõ fando, & Jefuita inculpável.

10 El-Rey Carlos de Inglaterra, ainda que herege , o
refpeitava muyto. Em certa occafiaõ cahindo ao Padre em
fua prezença da maõ ochapeo, el-Rey fe abayxou ao to-

mar
,
pêra ího meter na maõ. Tudo , & mais mereciaô as

virtudes defte Padre. O que lhe crecia no ordenado da

Rainha pêra fua fuftentaçaõ, o gaftava com os pobres. Era

mui dado à oraífaô, & contemplação.

1

1

Sua mortificaflaõ por toda a vida foi grade, as dif-

ciplinas, que tomava eraõ muyto rigorofas. Fazeado em
certa occafiaõ jornada de Lisboa pêra Évora, fuccedeo

perder os alforges, quem os achou, abrindo-os, a primeira

coufa, q ndles encontrou foi o cilicio enrolado,^ & as dif-

,
cipli-
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ciplinas, vendo ifto diíTe; que aquelles alforges deviaõ fer

de algum Padre da Companhia, feita diligencia, fe achou,
ferem do Padre António Fernandez. Da pobreza foi amã-
tiílimo, muyto amigo de veílidos ufados. Finalmenre cõ
fanda morte falleceo em Londres, onde aííiftia no ferviço

da Rainha, aos treze de Abril de mil feifcentos, fetenta, &
quatro.

CAPITULO XXXXIL

Em Lh~ ^^^^ ^^ Padre Doutor André Fernandez Bifpo eleito do
boams Japão, Confejfor del-Rey Dom foaõ o quarto^ do

^Out.'de Príncipe Dom Theodozio^aíy da Rainha Dona
^^^°-

^ Luiza.

I T A que diííè eíTe pouco, que nos ficou em memoria
- j do Confeííor da Rainha Dona Catherina, direi ta-

bem algum pouco do ConfeíTor, &Meíkedefeu
Irmaõ Dom Theodozio, o Padre André Fernandez, hum
doshomensmaisavultados, que teveem feu tempo Por-

tugal, & de quem muyto íe fervio efte Reyno alTim em te-

po del-Rey Dom JoaÕ o quarto, como da Rainha Doiu
Luiza.

2 Era natural de Viana do Alentejo. Seus pays fe

chamarão Domingos Coelho, & Maria das Neves. De pe^

queno foi taÕ inclinado à virtude, que athe dormindo o
achavaõ muytas vezes com as mãos poftas, a modo de
quem orava. Entrou na Companhia em Lisboa aos dous
de Abril de mil feifcentos, vinte, & dous. Depois cíludou

no CoUegio de Coimbra, foube com primor as letras hu-

manas, nas quais foi excellente, como tnmbem nas mais

faculdades, que eftudou. Na vida, que compoz em latim

do Príncipe Dom Theodozio o Padre Manoel Luís da
no ííâ Companhia,trás hom poema fobre a morte da Sanda
Princeza Dona Joanna,que fez fendo humanifta em humas
compoziçoens:& he feito com tanto pezo,& elegância,co-

mo o pudera fazer hum Meílre de maô muy apurada.

;
-^ Em Évora enfínou letras humanas, fendo Meílre da

primeira claífe veyo àquella cidade o Duque de Bragança

Dom JoaÕ, que depois foi reílaurador de Portugal, & Rey
^uar-
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quarto do nome. Oave na cidade grandes demonílraço^

és de goílo. A Univerlidade deu ao theatro huma pompO"*

fa tragedia da Hiftoria de SandoEuftaquio. Eíla foi obra

do Padre André Fernandes, na qual foi o aplaufo, quanto

fe podia dezejar.

4 Depois de eíludar Theologia, enfmou na mefm$
Univeríidade Philofophia, & também Theologia, & nefta

fegraduou de Doutor. Tomou o grão aos vinte, & íeis de

Abril de mil feifcentos, íincoenta, & quatro, eílando jâ e*

leito Bifpo de Japaõ por El-Rey Dom Joaô o Quarto: por

occaziaõ defta eleição foi a Lisboa moftrar a el-Rey agra-|

decimento pella honra, que fazia à Companhia; dizendo

primeiro a iníafficiencia de fua peíToa, declarou a el-Rey,'

em como eile naõ podia aceitar, nem aquella, nem outra

dignidadefempermiíTaó do Padre Geral da Companhia,.

& obediência do Summo Pontifice. v,.>i, .

5 ^ Nefta occaziaõ el-Rey, que era homem degrande

entendimento, alcançou o muyto cabedal de prudência,'

que avia no Padre André Fernandez, & logo aflèntou cõ-

/igo, que Portugal a via de fero Japaõ do Bifpo nomeado.

ComeíTou o Príncipe Dom Theodozio filho primogénito

del-Rey,a cobrar fingular amor ao Padre André Fernan-

des. Tinha, íem o Padre o faber,chegado às mãos do Prín-

cipe aquella elegia, que alTima diíTemoSjfizera nos feus pri-»:

meiros annos da morte da Saníla Dona Joanna, & pella o-

bra fazia eftimaçaõ do Author, de quemeraõ grandes os

elogios, que ouvia, antes de o ver; depois que otratoUjl

achouíermaior, que fua fama. n ;: ^^ í;

6 Na primeira vifita lhe fignifieou, levaria em gofloi

fe o vizitafíè muytas vezes; mas o Padre, que nada menos

anelava, que valimentos de Principes,fe fez defentendido;

como naõ trataíTe de ir ao Paço, o Príncipe o mandou cha^

mar, & dalli por diante o foi admittindo a familiaridade

taõ eftreita, que fe lhe entregou todo.

7 Foi efte Príncipe notavelmente inclinado à virtude^

&:àsletras, juízo raro, habilidade fmgular;, nos feus tem-

pos o Príncipe mais celebrado, que avia na Europa. Achou
no Padre André Fernandes, quanto queria em ordem ao

magifterio das letras, &: virtude, porííTo o refpeifo, &
amor, que lhe te \re, & por fua caufa a Coinpanhía, com

nenhumas palavias fe pode plenamente explicar. Na vida
^

Ffff "
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do mefmo Príncipe andaõ infertas muitas cartas em latim,

que lhe efcrevia taõ cheas de elegância, fuavidade,& amor
pêra com feu ConfeíTor, que naõ fei,que coufa alli feja ma-
is digna de admiração, fe o mimo, com que efte Príncipe
fabiao latim, & eícrevia nelle cartas a feu ConfeíTor, fe o
amor, com que o trata. De boa vontade neíle lugar mete-

rw./.
ria cm teílimunho, do que digo, algumas deitas cartas,mas

"- deyxo deo fazer,porque fei, que o Portuguez naõ ha de
correfponder ao mimo, que tem no latim, & morrerão
muyta na verfaõ. No ditto efcritor fe podem ver.

8 Eftando o Principena quinta de Salvaterra fora de
Lisboa, onde feu ConfeíTor ficara, eraõ tais as faudades,
com que lhe efcrevia, que hum filho o naõ podia fazercom
mais amor a huma may, que folfe todos os feus cuidados,
& delicias. Tinha o Padre André Fernandez, antes de fer
nomeado ConfeíTor do Principe, particular trato, & fami^
liàridade com elle, & o procurava promover em virtude,

& letras. Quando ouve o Principe de paíTar a Elvas em
Novembro de 1 65 1 ,el-Rey nomeou ao Padre André Fer-
nandez por ConfeíTor defte feu amado filho, por faber naõ
avia homem, de quem o Principe fizeíTe mais eílimaçaó,
nem aquém mais abriíTe feu peito.

• 9 Êra o Padre muytoconfultado do mefmo Rey em
particular, tinha com elle grande pezo fempre o feu voto,>

o qual muytas vezes antepunha ainda ao parecer de todos
os Tribunais. Deíle valimento fe lhe originarão ódios, &
Ínvejas,comp coíiuma fucceder nas Cortes dos Reys; po-
rem todas as calumnias fe desfaziaõ,como em rocha, na in«
nocencia do Padre , em cujos coftumes nada avia, que
notar. .UJ-../Í ^-íp^,^ .^•-. .. V .^.....,

,

. --íliíà;*-

10 Fera áboiil^çá^õ da virtude, prudenc
çaõ, que defte Padre tiveraõ os Reys de Portugal, naõ kí^
poíTa aver teílimunho mais cabal, que o que delle efcreve »
ExcellendíTimo Senhor Joaõ Nunes da Cunha Conde, q
foi de SaÔ Vicente, &-Vizo-Rey da índia, muy privado
do Principe Dom Theodozio, & dos Reys, o qual vertida
de latim em o noíTo idioma, he o feguinte. -;íí . i «^

;

< 1
1 Chegou ( dizeíle Conde ) a tanto a graçav fe au-

thoridade do Bifpo,que el-Rey o declarou por CófeíTor do
Prmcipe, quando fe tratava da expedição de Elvas, porq
el-Rey naõ rinha delle menor opinião, que o Principe, &
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íabia, que avia muyto tempo, que o Príncipe lhe comuni-

cava todos os feus fegredos, & lhe defcobria toda a fua

confciencia.

1 1 Nefta occupaçaõ fe ouve com tanta prudência, &
inteireza, que era igualmente bem vifto do Principe, &
del-Rey; tanto,que naõ aviaem todo oReyno negocio de

grande momento,do qual o naõ coníulraíTe el-Rey em par-

ticular, antepondo muytas vezes o feu parecer ao de feus

Miniftros, & Tribunais; Daqui fe levantarão ódios, & in-

vejas,& grandes tempeftades contra a innocencia do Pa^

dre, em rebater eftas com valor, & as declinar com mode^

ília moftrou grande dellreza.

.1^0 modo de difpôr, & ajudar o Principe na fuá,

morte foi admirável. Os coUoquios, com que inflamou no

amor de feu Criador aquella puriííima alma, foraõ taõ fua^

ives, doces, & cheyos de juizo,&defcriçaõ, quenosforaÓ

de admiração a todos os prezentes.
;

c: 14 Morto o Principe, o Padre fe recolheo fomentej'

com o que tinha entrado no feu ferviço, ifto he com a rou*

peta da Companhia, que elleeftimava mais, que todos os

thezouros reais. A feus parentes fó com o nada, que elle

amava, os enriqueceo, tendo-os por muyto ricos, fe o

fofíem de virtude. Sendo eu Mordomo mór do Principe*

pediaoBifpo, nomeaíTe algum de feus parentes, pêra fe

Jhe dar algum officio nacaza Real,o qual fe avia de prover

em outrem. A iílo refpondeo, que elle naõ tinha parentes,'

rque com decoro do Principe, fe pudeíTem pôrnas tais oc-

cupaçoês; ^^ C/:;>i.ju^»^, ^
.

'--íí.- < - '

v\' ,:..--' ,^'-"^-

15 Sei muytobem, que' o Gonde de Miranda, qiie tá

nhaeílreita amizade com o Bifpo, dezejou grandemente

dar algum beneficio pingue do leu padroado a algum fo^

brinho do Padre, mas ou fe deyxou diíTo, temendofe da

modeília do Padre, ou o Padre reculou o feu oíFerecimêtcR

CA P i;I TPTU^ O (XXXXni.
f3 f-frrj.

Continua o mefmo teftímmiho das virtudes do Padre An^

. dre Fernandez*

VT Aõ muyto depás da morte doPritKipe foitio-*

Ao*^ meado GonfeíTor del-Rey^ officio, que fez^co^

.^
-

F fff i

jGom^

fe-
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femelhânte amor à pobreza Religiofa fem cobiça,nem am^
biçaõ. Dependiaõ do arbítrio do Bifpo as confultasde
momento. Sua authoridade era fumma, & incrível, todos
a refpeitavaõ, nella era maior a fua fubmiíTaõ.Indoel-Rey
paíTar algum tempo deallivio em Almeyrim, como tinha

de coftume, por naô ceíFar hum ponto do governo publi-
co, determinou fazer nomeação de Bifpos, porque avia
efperanças deque o Pontífice a confimaria.

z .Também a mim me encarregou, que cuidaíTe, em
<}Uem me parecia, fer mais apto pêra eftas occupaçoes; fem
mais demora refpondi: Em primeiro lugar o ConfeíTor de
VoíTa Mageílade he digniífimo, & o primeiro, de que feM de fazer cazo. Nem obfta, o fer da Companhia, aqual
por caufa do voto naõ admitte dignidades, poderá fer fa-

grado Bifpo do Japaõ, & entaõ livre da obediência da Cõr
panhia, facilíi^ente fera promovido a algum Bifpado no
Reyno.

, 5 líTo mefmo ( refpondeo el-Rey ) tinha aíTentado
comigo; mas diíTeme o Camareiro mór, que el-Rey Phir
lippe tentara o meímo em cazo femelhante, mas que o naõ
pudera confeguir. Tendofe confeíTado el-Rey, fe meteo
lo np feu gabinete com o Padre feu ConfeíTor, pêra com
dle deliberar, que peíloas nomearia pêra Bifpos. Depois
de ouvir neíla matéria o parecer do Padre, lhe difíè: deíles

Bifpados o melhor ha de fer pêra vos, & eu fei muy bem o
paodo, com que ifto ha deter effeito.

^ 4 Ouvindo tal coufa o Padre, lhe cahiraõ as faces no
chaõ de pejo, & os olhos fe defataraõ em lagrimas, & fi,

cou fem poder pronunciar palavra, pafmando el-Rey de
tal novidade. Entre efta fufpenfaõ fahio o Padre pêra fora,

depois el'Rey o tornou a chamarj & tendo o Padre depois
do fufto tomado mais animo, fe qoieyxou a el-Rey, dizen*
do: Qxienaô fabia,como fua Mageftade tiveífe tomado por
Confeííor a hum homem, de quem cria, que faria taõ gra-
de injuria à fua Religião, & meteria nella hum tal exem-
plo. Naõ foi neçeflârio mais, pêra quç el-Rey deli ftiíTe

da fua pertençaõ, o qual me contou efta batalha, que tive-
ra com o Bifpo,& muyto mais fe agaftou contramim fabe-
do; que eu fora o Author,& promotor defte confelho.

5 Finalmente aífim aíliftio à morte deMÍey, como o
fizera á do Pçipcipe. Tudo iftp líiçgrangeQU entre os bons

:

i
* gran-
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grande louvor, porem entre alguns grandes, &Mmiftros
foi incentivo de inveja, com aqualeftimulados naõ duvir

daraõ em tal tempo, & de tanta dor fallar à Rainha, per-

fuadindoa, que lançaíTe fora do Paço ao Padre André Fer*

nandes, em cujos coftumes como naõ tivefíèm, que tayr

xar, naõ tiveraõ pejo, de dar por ra^&aõj que aquelle home
era infauftiííimo; em poder do qual agora acabava hum
Rey taõ felis, 3c antes tinha morrido hum Príncipe em tu?

do perfeito, ambos antes de tempo; cpnio fe a çwlpa deftai

infelicidade naõ pertenceíTe mais à Rainha fereniífima, &
mais de perto aos Médicos, que os tinhaõ çprado. Vitu-

peroufemuyto efte parecer taõ abfurdo, como intempefr

tivo,& de caminho fediíferaõmuytos louvores do Padre

Confeííor, aquém naõ tiveraõ, que dar outra culpa, fcnaã

huma publica calamidade.

6 Entrando a Rainha a governar na minoridade deK
Rey Dom Aífonfo, continuou, em fe aproveitar dos prefr

timos do Padre André Fernandes em tal forma, que naã
he fácil, julgar, aquém deíles três Príncipes foíTe mais açei-?

to. O que eu fei he, que elle igualmente fervip a todplí*

Mais pudera dizer sieAas material, mas em coufas, que

eftaõ ainda frefeas, melhor he calar, que dizer alguma coa*

fa, que poíTaoíFender a alguém. Athe a^ui o que defte P^r

dre deyxou efcritto o Conde de Saõ Vicente Joaõ Nunes
da Cunha.

7 O mefmoConde refere, que vivendo ainda o Prin^

cipe Dom Theodozio, pedindo a el-Rey, que Q fizeffe In-

quizidor Geral,& eílandoneíle propofito e!lrRey,o Padrç

fez, com que tal coufa naõ í:hegaflre aejffeiíp. AoPadrç
Agoftinho Lonrenço ouvi dizer, que filando tm Lõdres,

lhe diííera huma vez o Marquez de Arroiiçhes mUQ emt
baixador naquella Corte, que elle encontrara no Paço em
Lisboa ao Padre André Fernandez chorando, eni^oiJadp *

huma janela; & perguntandolhe o Marquez pelk eauf?

das lagrima?: refpôndera, que chorava, porque el-Rey ©
queria fazer Inquizidor Geral, 5f que diria o mundo, fe

ouviíTe, que fua Mageílade chegara a fal 4daeerfo> qm
Ihepaflâífe pelb entendimento fazer Inquiridor Ger^líi

hum homem de taõ h«i^rlde nacimento, como elle er^.

Que femelhantes occupaçoes aviaõ de andar em. putra^

pelToas. Ficou o Marquez muy edificado de tanta hiimiU

'í* *>
~

dade
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dade em homei'n,que eftava na maior eílimaçaÕ dos ReysJ
que nenhum outro.
• 8 Bem íe deyxa ver difto, quam de veras foííè humil-í-

de. Nunca adniittio outra carruagem mais, que duas mu--

las , fem ja mais querer liteira,& as mulas as admittio, por

naõ poder de outra forte aturar as idas , & vindas conti-

nuas do Paço, & outras cortezias repetidas de peííòas illu-í-

ílres, ^4 ^^via de acodir,& as fuás forças naõ eraô pêra os

ionges de Lisboa , & ladeiras taõ moleílas com tanta re^

petição.

*í 9 Ainda i que no Padre André Fernandes todas as

prendas foraõ grandes, a fua prudência foi rara , aqual te-

ve tanta aceitação no agrado dos Reys ,
que nenhumas ar-

tes dos aulicosa puderaõ defdourar. Nunca íe entreme-

tia em negócios, fó perguntado refpondia, & fempre com
muyto acerto. Todos os bons fucceíTos atribuia às difpo^

fiçoens das peflbas Reais, & dos feus Miniftros, & nada ao

feu coníelho. A fua modeília, & moderação era tal, quê

no maior valimento affectava moftrarfe inútil , Sc dene^
nhumpreftimo.

I o Procurou muytò de promover no amor da virtude

ãs peíToas Reais. Dando meditaçoens muy proveitofas,&

avifosfandiílimos, com os quais aífim formou ao Principe

Dom Theodoíio, que a fua virtude pode fer de confuíaõ

ainda a Religiofos perfeitos. A Senhora Dona Catherina

Rainha, que foi de Inglaterra irmaa do Principe Dom
Theodozio de nenhuma coufa nos últimos annos vivia

mais lembrada, que da educação ,
que recebera do Padre

André Fernandes. Tinha muy prezentes os feus avizos,

& por vezes fazendo algumas coufas dizia:Aííim mo eníi-

nou o Bifpo. Coníervava hum livro manufcripto de Me^
ditaçoens, d o Bifpo cõpuzera, como huma das fuás joyas

mais preciofas, nem o quiz mandar imprimir, pello naõ fa*

izer familiar a outros, & comum. Da doutrina de taõ fa4

bio, & prudente Meftre bebeo aquella fingular piedade, q
nella vio Portugal neíles últimos annos, que gozou de fe*

us virtuofos exemplos, depois de vir de Inglaterra. Vifí-

tou no feminario de Saõ Patricio o cubiculo, onde o Pa-

dre vivera, & morrera, em final da muyta lembrança ,
que

delie tinha.

^ ij t'*t i-^é' C A-

•JUlfi
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CAPITULO XXXXIV.

. Ze/oy que teve do bein das Miffoens^fuafanãa morte <s* a

quefitccedeo depois delia.

1 TV/T Uytas coufas fe jfízeraõporféu confelho,das quais
^^ o Senhor naõ pouco íè fervio, entre ellas foi huma

tribunal) que tiveíTe a feu cargo o tratar da converfaõ das

almas, & de fe mãdarem MiíTionarios às regioens de Afia,

Africa, America fogeitas à coroa de Portugal. Defte tri-

bunal o fez Prefidente el-Rey,o qual liberalmente concor-

ria com os gaftos pêra os Miíííonarios. Por induílria do
Padre André Fernandes o negocio da converfaõ das al-

mas creceo muyto. Foraõ mandados Miíííonarios da Cõ-
panhia de varias naçoens, que recolherão copiofos frutos

dos feus trabalhos. Inílóu com o noíTo Padre Geral , que
em cada huma das províncias defte Reyno, eraõ entaõ du-

as da Companhia emPortugal, deputaííe hum Padre, cujo

cuidado foíTe procurar o bem das miíFoens. :

2 Por meyo do mefmo Padre fez el-Rey mtiytos favo

v

res aíTim às miíToens, òomo a muytos CoUegios ultramarii

nos, onde fe criaõ Miííionarios. A Companhia tevenefte

Padre hum grande abrigo.Andando fempre entre maõs cô

coufas graviíTimas, que os Reys delle confiavaõ , todofô

defembaraçava, pêra acfedir pello bem de fua Religiaõí

' 3 Do Procurador da provincia fe informava, em qub

alturas tinha os feusnegocios.Elledefcobyia os caminhos^

por onde haviaó de ter os dezejados eífeítos. Offereciaía

lua proteção diante dos Reys, & dos Miniftros, & muytâã

vezes,fem fer rogado,dava os pontos, que via ferem necef*

larios fegundo as conjunçoens, & circunftancias , pêra q a

Companhia tiveíTe defpachos favoráveis, i-q ojíií;u[^ 137

' 4 Em cferta occafiaó o Procurador da peô^lincia , qile

com elle tinha fmgular amizade, lhe pedio o feu íàvòr pê-

ra hum fecular feu amigo: refpondeo o Padre: NaÔ he

conveniente ufar mal do favor del-Rey , o qual áííím €0-

mo me ouve bem,quando lhe trato dos negócios da Com-
panhia, porventura naô goftarâ lhe falle em outros. O
mefmo Reyme diíTg , que lhe naô falia íle em outros nego-

*V,V*. CIOS
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excepto os da Companhia.

5 A qualquer da Companhia por minlmo 1 que foíTe,

tratou fempre com grande benevolência. Aos Superiores

tinha fingular refpeito. Sendo homem de grande bojo ,&
paciência, fe algum em fua prézen^a dizia coufa, por leve,

que foíTe contra os Superiores, logo eftranhava eíla inad-

vertência, ou dava hum corte na pratica, quando a peíToa

^ra tal, ^ naõ cabia na fua maõ outro modo de o advettiE.

6 Hum dos feus principais cuidados foi,nem dizer, nê

fazer coufa, por onde perdeíTe a Companhia , antes qfoft

femtaisasfuasacçoens, queafizeíTem amável às pefíbas,

com quem tratava, como na verdade a fez: poisaspeíToas

Reais, & outros grandes Senhores por feu refpeito rauyto

a eftimaraõ. O feu Alumno o Principe Dom Theodozio

nos teve tanto amor , que fe pode dizer , que pêra fer Pat

dre daCompanhia,fó lhe faltava a roupeta. As muytas íi^

gnificaçoens, que deu deftefeu amor,traznaíua vidaò

noíTo Padre Doutror Manoel Luis, aonde as podem ler os

curiofos, & entendaõ, que tudo fe deve à prudente fan*»

i^idade do Padre André Fernandes.

7 Neííe theor de vida fan£la tinha vivido o Padre

André Fernandes athe o anno de milfeiscentos, & feíTen-

ta, em que a morte no lo roubou. Andava eile enfermi-

ço, &debilitado5quando lhe deu huraaíuppreíTaõ, que foi

Omefmomal, de que fallecera el-Rey Domjoaõ oquarí

Sõfítogó' que cahio na cama tratou com efpecialidade

daíUltima jornada. Concorria muyta gente illuftre ao vifi-

fafj porem ellea todos refpondia por leu ConfeíTor.Só ad-

mittia no feu cubículo os noífos Religiofos, & que lhe tra-

lalTem de coufas efpirituais. ConfelToufe geralmente muy-
tl> de efpaça. j víí^iíh-j

£ pS; Entrou a Rainha regente em grande cíuidado, por

vèr quanto perdia o Reyno no Padre André Fernandes*-'

5Eiodos os diiâslhe mandava o comer feito do Paço : pello

criado, a GMJio-cuidado hia, o qual sò dos feculáres entraví^

no feu cubículo^ rogava fummiíTamente à Rainha , fe naõ
raoleílaífe com aquella caridade, ainda que os feus ro^

gos de nada lhe valerão. Os recados da mefma Senhora,

em faber doeftado da doença, eraõcontinuos.ií, ;
,

-u^andoulhe perguntar a Rainha
,
que era cafo, que

gcijf Deos

Wl if
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Deos o levaíTe, que queria, fizeííè a íeus parentes.? Aiílçi>

reípondeo : que a elle fó lhe lembravaõ duas prendas
,
que

muyto amava, huma era lua alma, pella qual naõ du-

vidava
,
que fua Mageílade mandaria , dizer muytas Mif-

fas, a outra era a Companhia , à qual , eítava certo , naã

faltaria o patrocinio de fua Mageílade. NaÕ tinha outra

coufa , de que tiveíTe cuidado. A virtude deíla repofta c5

nenhumas palavras fe encarece, iijjti -n.i ulíí c

Pedio ao Padre Doutor Manoel Luis da noíTa Cô-10

panhia, que lhe aíTiftia , & era nefte tempo Procurador da

Província, que depois de lua morte em feunome fe foíTe

lançar aos pes da Rainha, Sc lhe rendeíTe as graças pellas

mercês, queem vida , & na morte lhe tinha teito ,& que

eftiveíTe certa ,
que diante de Deos, em cuja mifericordia

sò efperava, o veria,nunca fe havia de efquecer de fua Ma^

geílade: & ajuntou, que também em feu nome lhe pedif-

fe muyto, que fua Mageílade amparaíTe as Miíloens ultra-

marinas, em efpecial a do Maranhão, que entaõ comeííava

a cobrar alentos ,& por iíTo neceífitava mais de feu Real

íavor.

.

u 4.iv\. .ii >>..,-

II Ao mefmo Padre pedio, que em feu tiotne foííè

pedir a fã£ta benção ao Padre Vifitador Hieronymo Clara-

monte, & ao Padre Provincial Francifco Manío , que eíb-

vaó em Lisboa, & também licença pêra diílribuir as fuás

coufas por algumas cafas pobres da Companhia, & por ai*

guns Religiofos noíTos.

Li ,. I z Havida a licença, deu os feus livros ao collegio de

Villanova, que entaõ principiava, naõ eraõ muytos, & ef-

tavaõ encadernados fem çurioíldade. Os prémios , Sc

imagens,que íe deíTem pêra os MiíTionarios do Maranhão»!

Tomada huma licença dos Prelados de toda a província ^

& do da cafa, ordenou, fe lhe deíTem algumas coufas de

devaíTaõjcm fmal do muyto,que como a pays,os amava. A
todos os moradores noííos do Seminário de Saõ Patrício,'

onde efl:ava,mandou repartir algúa coufa,a hum o diurno;

a outro o breviário, & deíle modo aos mais. A cafa do Se*-

minario deyxou as outras coufas do feu ufo, & cubículo, ^
tudo era muy limitado,& tudo cheirava a pobreza.

1 5 Eftas foraô as riquezas de hum Bifpo eleito, Con-

íeíTor de Mageílades, valido de Rey s, cujos arbítrios eraô

o governo de huma Monarquia. Nem eífes prémios, Sc

Gggg coU"
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ooufas de devaçao fe aehariaõ na fua ma5, fe os naõ tivera,

em ordem a repartir pellas miíloês, fim único porque os
ajmitava.

^liiiy^ Vendoo taõ dadivofo o Padre iV[anoelLuiz,lhe

pedio licença, pêra daquellas coufas mandar algumas me-
lhores a dous irmaõs Clérigos, que o Padre tinha,& a hum
feu fobrinho filho de huma fua irmãa. A ifto refpondeo:
que a elles naõ lhe faltavaô daquellas coufas, & dinheiro,

pêra as comprar, que melhor era, fe repartifíem pellosRe-
iigiofos pobres feus Irmaõs. .^

15 Ao Padre Manoel Luis deyxava Tium relicário

com huma reliquia do Sanòto Xavier, o qual fora do Prin-

cípe Dom Theodozio, & por íua morte em lembrança do
feuafíedo o dera a feu ConfeíTor. No dia de fua morte,

quando jâ alguma coufa variava, entrou ao vifitar hum ir-

mão coadjutor, pondo nelle os olhos o enfermo, diííe: Só
a eíle Irmaõ nada tenho dado.^Entreeftas palavras tirou do
peito o relicário, & lho meteo na maõ.

1 6 De tudo, quanto tinha, fó deyxou ficar huma pe-

quena Cruz de pao, que trazia ao peícoílo, por ter muy tas

indulgências, & pedio, que com ella o enterraíTem, como
fefez. Nas fuás dores, que foraõ cruéis, moflrou fempre
grande paciência , & conformidade com a vontade de
Deos, repetindo doces colloquios,invocando muy tos fan-

âos, em efpecial a Senhora, ao feu Anjo da guarda, a Sa-

do ígnacio, Saõ Francifco Xavier, & mais fanéios da Cõ-
pãnhia. Finalmente tendo em huma maô a imagem de
hum Crucifixo, & na outra huma vela em teftimunho de
fua Fé, pronunciando os Sandiífimos nomes de JESUS5&
Maria, em quanto pôde com a voz, & depois, quanto fe

entendeo,com o movimento dos beiços,entregou fua alma

nas maõs de feu Criador em Lisboa no Seminário dos Ir-

Jandezesaos vinte, & fete de Outubro de mil íeifcentos,

í&ílsfienta.
'

víli:;..ii;,_-^e u... ,;..-,.- ... .^^ ..„;.:.

* j jf V No dia feguíftte aAtéinenhSa fe' meteo oleada ver

em homa liteira, & foi levado àcazaProfeflà de Saõ Roh
que,& pofto na capella interior da caza. Concorrerão dos
nolíos Religioíos, que avia em Lisboa, &: com os muyto
Reverendos Padres da Trindade lhe fízeraò o officio,

Foi enterrado de fronte de hum altar da Scíihora.
"- iS Reparoufemuyto na Corte, Quedos íeculares, a-

>,^à-^ quellcs,
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quelles, em quem devia fer eterna a memoria do Padre

André Fernandes, pellos muytos benefícios, que delle ti-

nhaó recebido, faltarão em aíTiílir a feu enterro. Nem iílo

he de admirar, pois femelhantes homens fó queriaõ a ami-

zade do Padre pêra os feus particulares intereíTeS, coílume

muyto praticado nos aulicos, & entre elles muyto aa-

tigo. ^oh

19 NaÕ foi afíim o amor da Sereniíííma Rainha, por^

osReys imitaõ afoberania de Deos, que depois da morte

he que mais honra, aos que em vida o ferviraõ. Indo ú
Padre Manoel Luis cumprir ao Paço com as i*ecomenda-

çoens pêra a Rainha, que lhe fizera o Padre André Fernã-J

des, & em cípecial da Miííaõ do Maranhão; refpondeo a

Sereniííima Senhora: Que depois da morte do Principe, 6c

del-Rey nem a ella, nem ao Reyno, nem à Companhia
luccedera coufa mais digna de fe íentir, que a morte do,

Bifpo, cujas virtudes, Sc confelhoslhe faziaó grande falta;

que naõ duvidava, fe lembraria delia diante de Deos, pois

fempre em vida o achara muy prompto a feu Real ferviííòí

Que ainda queà Companhia, & às MiíToês faltava o Biín

po, que ella fempre lhe aíTiftiria: & que a elle Padre Mano-
el Luis entregava o cuidado da Miíiaõ do Maranhão, &^
efcrevefle ao Padre António Vieyra entaõ Vifitador delia,

& que de tudo,o que foíTe neceíTariOjaííim peraosaugmen-

tosda Fé, como da Companhia, a fizeíTe logo fabedora,

pêra fe acodir a tudo. EftiveíTe certo, que pella alma do
i3ifpo mandava dizer muytas Miííàs.

2 o Logo perguntou ao mefmo Padre: quantos,& qua%^

is foíTem os parentes mais chegados do Bifpo.^ Refpondeo,'

que fó tinha noticia de três, dous Irmãos Clérigos, & hum
fobrinho filho ou de hum, ou de huma Irmãa,todosde

bons procedimentos, & dignos, deq ue fua Mageílade nel-

les puzeíle os olhos.

2 1 Depois o mefmo Padre efcreveo a todos, dizendo--

lhe, vieíTem a Lisboa, darás graças à Senhora Rainha pella

lembrança, que tinha das coufas do Padre André Fernan-

des, & fe aproveitaíTem da benevolência Real. Dos três

fó pôde ir a Lisboa o fobrinho, a quem a Rainha fez gran-

des mercês; & lem duvida as acrecentaria, íè as coufas pu-

blicas naõ tomaíTem outro rumo, & o governo naõ paíTaf-

fe a feu filho.
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Z2r Efcreveo também o Padre Manoel Luís ao Padre
António Vieyra,entaÕ Vizitador da MilTaõ do Maranhão,

dandolhe conta aflím da morte do Bifpo, como do amor
da Rainha pêra com aquella miíTaõ, parte da reportado

Padre António Vieyra, por fer hum abonado elogio do
Bifpo, & de homem, que tanto encheo afama, & o mun-
do com feu nome, he a feguinte traduzida de latim na lin-*

gua vulgar.

: • 'Sri^t Se a morte ( diz a carta ) do Padre Bifpo^ aperda do

Meynotdefta MiJfaÕ^ <^ a minhay nafumma doradmitte algú

alivio^ eu o tive com efla carta de Vojfa Reverencia, pe//a

qualihê dou as graças-, erjâ as dei a Deos, por nos deyxar tal

fuccejfor do no
ff
ogrande proteãor. Elle eftâ no Ceo^como pia^

mente creyo da innocencia defua vida^is* de fuásgrandes vir^

tudes, Aili nos foccorrerâ diante da Magefiade divina, como

eâ ofez diante da humana. As honras, que fia Magefiade

fiz ao doente,firaÕ cõformes affim a grandeza do anmo Real^

somo aos merecimentos do Bifpo, aofeu zelo, fidelidade, ^
grandes ferviffos. Os quefaltarão a elle morto, bem mojlram^

que afia emulação nem com a mortefè acabou.

24 Nefta MiffaõfefizeraÕ porfia alma osfacrificios^q

Jè offerecem ajjim pellos que nella vivem , como pellos que

neílu morrem. Os mais indícios da dor, que naõfoi licito fihir
éí publico, fe tiveraÕ dentro noscoraçoens. As coufas, de que o

feu affeBo nosfez herdeiro,foraÕ recebidas, <s}* divididaspel-

las Igrejas dos Chrifiaôs. A imagem de Saõ Francifco Xavi-
er,feporaponde viva perpetuamente a memoria do Padre An-
dré Fernandes injigne bemfeitordefia MiffaÕ. •

25 Naõ deyxarei de contar aVofJa Reverencia, quam
brevemente me penetrarão o coração as trifies novas defta

perda. Nos últimos dias de Outubropróximo efiando no Ma-
ranhaõ, por efpaço de três dias me molefiou huma defacoflli-

mada trifiezajem eu ver caufa,dõde naceffe. Affligiometato,

que logo offêreci alguns Sacrtficios, pella intenção, que Deos,

que tudofibè, fabta, avia de fer tidapor mim-, érforaÔ algu-

mas delias pellos defuntos. Communicando ifto com hum ami-

go,fit com elle, que obfervaffe bem aquelles dias, que naÕ po-
diafer,fem que alguma coufa de difgraça fuccedeffe ou con-

tra Portugal, ou coutra efia MiffaÒ, ou contra mim, õ* depois

alcancei, que tudofoi\ porque aquelles três diasforaò os uki-

moSy que teve de vida o Bifpo. Athe aqui parte da carta do
Padre António Vieyra. 26 Quem
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2 6 Quem quizer ler hum cabal elogio deíle virtuofo,

& íabio Padre, naõ tem mais, que ler a admirável vida do
Principe Dom Theodozio comporta em latim pello Padre

Doutor Manoel Luis da noíTa Companhia, & da virtude

do difcipulo entendera a do Meftre.Efta vida recolhi prin-

cipalmente das coufas, que deíle Padre diz ofobreditto

Author na vida do Principe Dom Theodozio* ' -ir?

TT"

CAPITULO XXXXV.

Vida do Padre Lourenço Rebello.

1 A S virtudes do Padre Lourenço RebelIofemdu-/í«'^r«2
-^ vida podiaõ dar matéria a larga narraçaõ,fe delias tf^^s-

le fizeíTe meuda diligencia; porque foi a fua vida muy útil

ao próximo, & por annos largos. Na ilha Terceyra me
achei alguns annos depois da fua morte,& me lembra,aver

alli deíle Padre nome muy avultado em virtude, letras, &
púlpito, porque em tudo era grade, & como tal refpeitado

de toda a forte de gente.

2 Naceo em Lisboa, íeus pays fe chamarão Belchior

Rebello, & Maria Froes. Tendo quinze annos de idade

entrou na Companhia em Lisboa aosfmco de Agoílo de
mil feifcentos, & vinte, & féis. Depois do feu Noviciado
alfim nas Philofophias , como nas Theologias moílrou

grande cabedal de ingenho. Ou foíTe por razaõ do muyto
,

eíludo, ou por algum outro principio, comeíToua padecer

accidèntes de gota coral.

5 Por confelho dos Médicos íe embarcou pêra as

ilhas, & com animo apoílado a nunca mais voltar a Portu-

gal. Aofahir pella barra de Lisboa, pondo nella os olhos

pronunciou o ditto do famofo Romano Scipiaõ: Ingrata

patria^nonpoffidcbisojfajnea, Ecomo o diííè, o comprio.

Foi fer morador no Collegio do Funchal na ilha da Ma-
deyra. Começou alli a pregar com notável aplaufo,& fru-

to dos ouvintes. Os feus fermoes alem de eloquentes eraõ

chcos de doutrina do Ceo, porque nelles o feu principal

intento era aproveitar aos ouvintes. Tirou muytas almas

das torpezas, em que viviaÕ^ & amuytos hereges dos feus \

erros.

4. Foi
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. 4 Foi coufa muy notável, a que por occaíiaõ de hum
-fermaõ feu aconteceo nefta Ilha. Pregava na Sé, entrou c5

grande zelo a eftranhar o vicio daquelles, que viviaõ de

portas a dentro com a occaziaõ da fua ruina. Que fim, di-

zia, efperais, os que aíTim viveis? AíTiftirvos há na ultima

hora a voíTa occafiaõ: ella voz ha de meter namaõ a vela:

ella voz hâ de nomear os Sanclifíimos nomes deJESUS, &
"Maria: ella vos hâ de perfuadir contrição, & dor. Por eíle

modo difcorreo com grande fervor.

5 Hum dos ouvintes era hum Cónego, que vivia etn

mao eftado com publico efcandalo. Cuidou, que o ditro

era com elle fó, como os taiscuidaõ, &Tem género algum

de pejo, diíTe pêra o vizinho: Aquillo he comigo, eu bem
fei, o que me convém, & poíTo enfinar ao pregador. Paíía-

Idos poucos dias, íe vio, que o diícuríb do pregador íbra

hum pronoftico da morte infelisdaquelle mao eccleíiaíH-

co. Cahio na cama enfermo com huma grande modorra

-muy femelhante ao carregume do feu vicio. Davalhe pi-

cadas muy penetrantes a confciencia, procurava de fe en-

ganar a fi mefmo, dizendo, naô aver perigo; encomendou

muyto à amiga, fe lhe naõ tiraíTe da cabeceira. Tudo ella

comprio á rifca, & o difgraçado, fem arrependimento,íem

-confiíTaõ acabou feus infelicesdias, & fe fepultou no In-

ferno coni horror de todos, os que fouberaõ de feu fim,&

:dosav'fos, que Deos lhe dera por boca do Padre Louren-

ço Rebello.
/* 6 Grandemente trouxe a Deos, & a fi os ânimos da-

quelles nobres infulanos. O amor, que lhe cobrarão, fe

-vio em huma particular demonílraçaõ. MandaraÕno os

-Superiores paííàr pêra as Ilhas Terceiras. Tanto que iíro

-fe foube, todo o fenado em pezo impedio a jornada, naõ

permittindo, que deyxaífe a fua Ilha. Diífimulouo Padre

alguns dias, moftrando, que fe acomodava, ao feu querer;

:quando os tinha mais defcuidados, fe meteo na embarca-

ção às efcondidas,& deu à vela.

-1:7 Nas Ilhas Terceyras,onde viveo o reílante da vida,

-foi admirável nos púlpitos, & nas cadeiras. Alguns vinte

-ánnos enfmou Sciencia moral no Collegiodo Fayal, & no
zÒQ Angra. Foi nefta fciencia letrado cabal, & como tal ve-

nerado de todos, que a elle, como a oráculo, concorriaõ

nas fuás duvidas. Parecia ter nacido o Padre Lourenço
;'

.1. Re-
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Rebello pêra o Magifterio nas cadeiras,& nos pulpitos,naô
era ílicildc averiguar, pêra qual deílas coulas tinha mais ta-
lento.

Si i Pregando na fan£ta caza da Mizericordia da Ilha
Terceyra fobre a pouquidade deíla vida, & como todos,
femfeííar na idade, deviaõ andar preparados^ acabada a
pregação, fc chegou a elle hum Clérigo feu difcipulo, &
lhe dilíe, ou foíTe de veras, ou por graça: O que Voíla Re-
verencia diííe, he certo, mas por hora naõ fe entendia a-

quella doutrina comigo, que eftou muy bem difpofto.Naõ
fefie niíTojacodio o Padre porque pode dentro de poucas
horasmorrer. Apartoufeo Clérigo, & comeíTou a pene-
trar fe, naõ fei, de que imaginação: recolheofe à noyte na
fuâ cama^ & pella menhaa foi achado morto: moftrando o
feu exemplo, que a doutrina do Padre, com ninguém mais
entendia, que com quem fe fazia nella taõ defentendido:
Fezeíle fucceíío admiração, & medo, nos quefabiaõas
circunftancias delle , mas o Padre Lourenço Rebello fe-

confolou, porque fabia da confciencia do Clérigo, &lhe
pareceo, que a morte, ainda que fora fubitanea, naõ fora
defapercebi da.

9 No púlpito fe via bem o feu dom de lagrimas, que
nas occafioês lhe faltavaõ pellos olhos, fazendo com ellas

notável cõmoçaõ. No pregar era muy facil, & prompto,'
nem por iíTo deyxava de compor os fermoês, alguns mil fe
lhe acharão efcrittos da fua letra, a fora outros muytos cõ-
pendiados, dos quais tinha Tmco volumes dignifíimos da
eftampa,

z iQ De íuas letras, & virtude fez grandiíTima eílima-
çaõo Senhor Dom Frey Lourenço de Caílro Bifpo de
Angra, nenhum pregador queria mais na fua Sé, delle fe

valia nos acertos das fuás difpoziçoens. Por fer muy co-
nhecida efta valia, era muy importunado por interceíToês,

/das quais, quanto lhe era poíTivel, fe efcufava, dando por
caufa a diíficuldade, que tinha em fahir fora por feus acha-
quez; quando naõ podia fazer o cõtrario, indo ao Bifpo,
dizia chammenteacaufa,que o obrigara, a que o Bifpo co*
íilumavareíponder; que por fe naõ moleílar, em femelhã-
resbaftavaalTmarfe fua Paternidade na pctiçaô, que iíTo

;i.4>afíana pêra por logo o feu defpacho, pois eílava certo,
naõ pederia fenaõ coufas muyjuílas, & congruentes»!?, gr;-

ii As
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^><-f I As boas prendas do Padre Lourenço Rebello eraõ

acompanhadas de excellentes virtudes, muyta caridade

pêra com todos, era tido, & chamado paydeorfaõs,&

miferaveis, em cujos apertos foi hum commum refugio.

Cõ grandes dores de parto fe achava mais morta, que viva

huma moça nobre, cuidavaõ os pays outra coufa, nem de

fua filha tal imaginavaõ,choravaõna} mandou ella chamar

ao Padre c5 pretexto de fe confeífar, defcobriolhe o fcu

trabalho, do qual eílava certa morrer, fe os pays entende-

íem, o que avia. Logo o Padre com fua grande prudência

difpoz de forte as coufas, que a livrou do perigo, & reti-

rou a criatura. f}A -^-^j"^^'

T.n tt Quanto mais eíHmado era, mais fe humilhava Pa-

deceo algumas calumnias, que todas venceo com a paciên-

cia. Foi amantiífimo da pobreza, da oraçaô, & trato com

Deos. Tendo vivido fempre com teor de vida fanaa,me-

receo, que Deos lhe fignificaíTe o tempo da íua morte, co-

mo fe teve por certo, pello que antes lhe aconteceo.

^r^íi 5 Era elle proteQor da Irmandade da PurifícaçaS

cia noíTa Igreja do Collegio de Angra. No dia da Virgem

da Purificaçaõ,eftando cm meza com oslrmaôs, os exhor-

tou,como em outras occafioens fazia, ao defprezo defta

vida, à frequência dos Sacramentos,& bem de fuás almas.

Pedioperdaõ aos Irmãos do pouco cuidado, com que os

tinha fervido, dizendo, que )a o naõ ouviriaõ mais naquel-

le lugar. Ouve muytas lagrimas, porque fem eftas circun-

ílancias as fazia derramarmuytas vezes a piedade defte Pa-

dre, quando lhes praticava. ,í.qin£iU

-Knij. Jâneíle tempo o carregavaõ dèmaíiadamente os

achaques. Ainda que por toda a vida fe aparelhou fempre

pêra a ultima hora, daqui por diante o fez com mais cui-

dado. Era tanto o dezejo do bem das almas, que aíTun a-

chaca<lo, quando jâ fe naõ podia ter era pé, hia ao coro, ou

decia à portaria encoftado em algum Irmaõ, ou Padre pêra

ouvir confiííbens. úm^u^ <3Í>hbUsviiKJ a lí.. i.

. ':i5 Tinha muyta oraçaô,aíem do officio Divino reza-

•vatodososdiasodeNoííà Senhora, & o dos defundos.

Quando jâ fe naô podia levantar da cama, as fuás praticas

veraô com Deos, & com fua May SandliíTima, fazendo fer-

vorofos coUoquios. ConfeíToufle geralmente de efpaço. Se

as dores naõ davaó lugar a elle repetir Pfalmos, èc fanâas

íii': .1
'

jacu-
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jaculatórias, pedia, aos que lhe aíTiftiaõ, lhas repetiíTem.

1

6

Quando jâ tinha recebido o fando Viatico, pedio

i extremaunçaõ. Pareceo ao Padre Reytor, naõ fer ainda

tempo. InílouoPadre,dizendo, que teria confolaçaõ em
i receber, em quanto eftavaem feus fenridos, Comprio-

felhe efte dezejo, que foi pêra elle de grande goílo. Paíía-

ios dous diaSjperdeo a falia, ufo da voz,& do paladar,por-

que nem failou nada, nem goílou por efpaço de doze dias,

que foi coufa efpantoza. Os olhos tinha quafi de continuo

^mhum Crucifixo. Chegado o ultimo artigo, levantan-

do= algum tanto a cabeça, pondo os olhos no Crucifixo,

beijandolhe os pés, tornandofe a encoftar, com fumma paz

deu á Deos íeu ditofo efpirito, em Angra na Ilha Terceira

aos dous de Mayo de mil feifcentos, fetenta, & nove. Suc-

cedeo fua morte de noyte, & logo de menhãa foi tal o con-

curfo de gente ao Collegio de nobres, plebeos, & Ecclefi-

afticos, que fe naÕ podia a gente revolver.

1

7

Todos fentiaõ fua morte, porque fer naquella ter-

ra como pay de todos, & aíTim foi fepulta do entre muy-
tas faudades, & lagrimas. Andava o Bifpo neíle tempo vi-

zitando o Bifpado, tanto ^ lhe chegou a nova, diíTe muyto

em abono do Padre, que morrera hum pregador Evangéli-

co: moftrou fmgular fentimento, como quem íabia eftimar

a virtude, & letras do Padre Rebello.Logo que voltou da

vizita, foi dizer MiíTa ao noíTo Collegio pello defundo em
teílimunho do muyto, que amava fuás virtudes. Ávida
defteíervodeDeosefcreveona Annuadefta provincia o

Padre Meftre Joaó Seco, donde a recolhi.

CAPITULO XXXXVL

Vida do Padre Carlos da Si/veyra»

I pj Ste ditozo Padre, a quem podemos chamar Mar- M^
•^ tyr da caridade, poisella o meteo nos perigos, ácjuJo

que morreo, teve por pátria a Ilha do Fayal, que he huma, '^'^^^2-

dasquechamaô Ilhas Terceyras, ou dos Açores. Seus pa-

ys eraõ da principal nobreza da ilha, & fe chamavaõ Fran-

cifco da Silveyra, & Maria de Faria, abaftados de bens da

terra. Tendo efte feu filho quatorze annos de idade,o con«

Hhhh fagraraõ
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fagraraÕ a Deos na Companhia, navegou a ter o feu Novi-
ciado em Lisboa, onde foi recolhido aos quinze de Junho
de mil feifcentos, trinta, & nove. Procedeo fempre, como
quem de veras fe abraçara com Deos, & com as riquezas
do mundo

, que deyxou , defpira todos os affe£los da
terra.

2 Depois dos eíludos de Theologia voltou por man-
dado dos Superiores ao Fayal, aonde muyto promoveo o
bem daquelle Collegio, aííim com o que lhe deu, como
também com o que por feu refpeito lhe deraõ feus pa-

rentes.

5 Era muy zelozo do bem das almas, naõ perdia oc-
cafiaÕ de as aproveitar. Dezejou muyto fahir da patria,&
ir pêra Angola, onde feuefpirito pudeífe lucrar almas pêra
Deos. Confeguio a empreza, & pêra ella fe partio. Pa-
deceo grandes tempeftades nefta viagem, & foi obrigado
a arribar ao Brafil: onde fez a Deos fmgulares ferviços. Sa-
hindo em terra antes do Parayba, veyo athe efta cidade fa-

zendo MiíTaõ nos lugares, por onde paííàva.

4 No Parayba fe deteve defaíèis dias, fazendo conti-

nuas pregações, ouvio muytas confiífoês gerais de toda
ávida. E á petição do Governador introduzio alliaVia
Sacra

j
pêra defpertar os ânimos à piedade, & à devaçaõ da

Payxaõ do Senhor. Apartou das concubinas, a quantos
foube, que viviaõ com ellas. Defterrou ódios. Dezejaraõ
muyto, ficaíTe alli o Padre de aíTiílencia com feu compa-
nheiro, oíFerecendofe a contribuir com a defpeza necef-
faria.

5 Do Parayba fe embarcou pêra Pernambuco, & co-
mo os do navio paraíTem, a fazer negocio em huma forta-

leza, onde avia prefidio de íoldados, o Padre fez muy bem
o feu; porque exhortou os foldados à conhífaõ, &todo
hum dia athe alta noyte gaftou, em ouvir fuás confiíToes,

naõ ficando algum,fem receber efte Divino Sacramento,
depois no dia feguinte lhes deu a Comunhão

.

:

6 Chegou finalmente a Pernambuco, & foi no Reci-
fe recebido dos noíTos com a caridade da Cõpanhia. Dalli
o veyo levar pêra Olinda o Reytor do noíTo Collegio. Di-
íla Olinda como huma legoa do Recife. Nefte caminho
diííè o Padre Carlos da Silveyra ao Padre Reytor, que
dle fentia em li grandes dezejos de fazer milfaõ na ilha

Itha-
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Ithamaraca por ourro nome Ilha da Conceyçaõ, acodio o
Reytor, que elle eftava nos mefmos dezejos, de fe fazer

MilFaÕ naquella Ilha, mas que a falta de fogeicos, peraaco^

diràsobrigaçoens da caza, o detinha.

7 Deulheo Padre Rey tor por companheh*o ao Padre

Miniftro do Collegio, paííouàllha da Conceyçaô, aqual

correo toda pregando, doutrinando, & confellando comi

notável bem das almas. Foi muy nomeada a converfaã

de hum cõcubinario: a occaziaõ, com que efte fe perdia^

ouvindo pregar ao Padre fe lanhou a feus pés chorando
feueftado, elle afez depozitar em caza do Governador;
fabendo iftooconcubinario, fahiodeíí, & louco com a
fúria do. feu mal, diíTe blasfémias: que avia de arrenegar da
Fé, deyxar a Chrifto, & irfe fazer gentio neíTe certaõ da
Brafil. Porem depois que o furor deu lugar àrazaõ, foi

Deos fervido, que advertiííè na fua miferia, & lançado

aos pés do Padre fe arrependeo, & emmendou da fua mâ
vida. : ^• :. - ..-./t

8 Chamaraõno a toda a preíTa, pêra confeíTar hum#
doente; indo,fe achou Com huraa molher de todo fãja qual

lhe diílè: Padre,eufui, pêra me confeíTar, & naõ podendd
por razaõ da muyta gente chegar a feus pés, me fingi en^
ferma, & aíTim tenha paciência, & me ouça, que naõ fei^

quando Deos me dará outra occaziaõ femelhante a eftaj

Ouvioa & a deyxou muy confolada. Ouve em toda a Ilh^

muytas converfoês notáveis de peccadoras envelhecidasi

Depois que a correo, íe retirou ao Collegíoi ín > f>

9 A penas paíFou a Pafcóa, quando o Padre Carlos da
Silveyra ordenou outra Miílaõ ao cabo de Saneio Ago^
ílinho, por fer a paragem muy neceflitada de doutrinaj

íète dias tinha de MiflaÕ, quando adoecerão, por tanto fo-

raõ abrigados a fe recolher ao CoUegio, pois enfermos
nada podiaõ obrar. Cobrou o Padre faude, & avendo mõ-*

çaõ boa pêra a fua dezejada Miífaõ de Angola, com felis

navegação chegou a Loanda cabeça do eftado, ^. ,

: ú

ht>á ? n

CAPITULO XXXXVIL

Das Mijfoês^ quefez athe morrer, ,

; I "C Ora O Padre Carlos da Silveyra mandado por Vi*?-

V^jf-^ : Zita dor,-& Reytor do Collegio, que em Angola
Hhhh z x&sax.
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tem a Companhia: porem os olhos fe lhe hiaõnas MiíToés.*

Dous annos, & meyo, que viveo naquella terra, três vezes

como hum novo Apoftolo cotreo em MiíTaõ toda a Ilha

de Loanda. He o certaõ de Angola de clima muy pefti-

lehte aos eftranhos, por iíTo faõ muyto mais dignos de lou-

vor, os que le metem em tal perigo, por levar a Deos as

almas, do qual tem por quaíí certa a morte, de que efcapaô

raras vezes, ou de doenças mortais. Por efta caufa coílu-

mava dizer hum Bifpode Angola homem lábio,& virtuo-*

ròj quefe Deos quizeíTe MiíTdês em Angola, avia de ti-

rar delia o Anjo percuciente, ( frazecõ que o Hiftoriador

joaõ de Barros explica eftas febres das Regiões de Ango-
la) pois os MiíTionarios do certaô de ordinário morriaô

côm doenças malignas, & brevemente.

z Nada menos, que a vida eílimou o Padre Carlos da

Silveyra. Sahio poisa campo com outro Padre, que quis

èonfagrar fua vida no mefmo altar. Foraõ a lugares diftân-

tes,Bengo, Dande, Cafucalla , o prezidio de Muchima, a

Província de EviíTama. No território de Evicalla fe deti-

Veraõ toda aquarefma com trabalho, &fru6lo incrível.

Ghamaõfe aquellas gentes Muxiloandas, ChriftaÕsfó em o
nome, por caufa da falta, de quem os doutrine: faÕ muy
dados a fuperíliçoes, & feitiçarias, & muy occupados enl

bafear certo género de búzios, que o mar lança à prayn,-

Fdt ler efte o dinheiro da terra. Porem a fama dos dous'

adres os defpegavaô deíle feu grangeo, acodindo ao bê

de fuás almas.
'

I Entre outros lucros do feu trabalho foi hum,cazar

com fuaS mefmas occazioês a dons homens poderofos,

que avia mais de vinte annos tinhaõ vida perdida. Na fo-

mana fanda fe recolherão ao Collegio, mas paíTados quin-

ze dias, naõ podendo aquietar em caza o efpirito do Padre

Carlos da Silveyra, fe tornou às MilToês.

4 Na terra de Saõ Joaõ de Caflànga avia hum famozo

feiticeiro, que a todos fazia medo com fuás mas artes, que^

rendo o tratallem, como a feu Bifpo. Encaminhou o Pa-

dre alli a jornada, efcapoulhe o feiticeiro,deyxando todas

as boticas da arte, que naõ devia poder levar configo, por

ferem muytas: todas foraõ queimadas. Entre ellas era hu-

Risa figura de cabra, qoè mtitulâva o Deos Eribuco, cuja

virtude dii&ía íêijaMiraítô partos, como entre os antigos

Ladna. í: 'fU 5 Qua-

UUllí
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ç Quatro vezes foi lançada no fogo, fem efte a poder

confumir, os bárbaros, que a tinhaõ por Deos, ficarão ef-

pantados, engrandeciaõ hgnso poder do feu Deos, outros

Gomo âttonitos fcgiaõ, outros pafmados efperavaõ o fim^

dando grandes aplaufos ao íeu Deos. Entaõ hum Chriftaõ

entrando em fervor, tirou do fogo a cabra, & levando de

hum cutelo, diíre,que lhe dava aquella em nome do verda-»

dciro DeoSi & da Sancíiífima Trindade; defcarregando

lhe cortou de hum golpe o pefcoço, & logo deu com ellá

©utra vez no fogo, & fem refiftencia alguma fe converteo

cm cinza, ficando os bárbaros fora da fua imaginação, &
o nome de Deos triunfando.

- Ó Sahindo o Padre no mez de Julho, por occaíiaô de

htim Jubileu do Papa Innocencio Undécimo, foi fazendo

fua MiíTaõ. Parou em hum pofto, que chamaõ NoíTa Se-

nhora do cabo, por ler o lugar muy accomodado, pêra alli

concorrer a gente maritima. Aqui fe chegou a íèus pés hu
homem perdido, que gaílara a vida no lodo de feus vícios*

Perguntandolhe o Padre, como fe atrevera, a eftar tantos

annos em cal efquecimento.^ Refpondeo: Padre, depois ^
aqui chegou, entrei em penfaiíien tos de tratar de minhai

alma. -
''-^

' t-í
--

7 Tomando tempo à noyte,pera me examinar,me ap-

pareceo a Senhora do Cabo, bem como eftâ naquelle altar;

& me diíTeiTu jâ efiás condenado por teus peccados, neni

meu filho te hâ de perdoar: eftes confeíToreshe gente muy-
to ma, que enfina doutrina falfa. lílo, dizia o peccador, me
fezdefiílirdo propoííto, em que eftava, porem hontent

ouvindo a pregação, me refolvi a confeíTar, tornoume a

mefma vifaõ a apparecer, mas invocando eu ao nome de

J£SU, defapareceo, & fiquei entendendo fer tudo embu-
fte do Demónio, que me queria fepultar no Infetno. Coa-
fefíoufe com muytas lagrimas, & notável confolaçaõ do
Padre, que por efta íó converfaõ daria por beifl emprega-

dos os trabalhos de toda a vida.

8 Indo em MiíTaõ aoDande,aviâ allidotisífãmozos

ferticeiros,os quais naô fe atrevendo efperar íí prezença do
Padre, fe auzenraraó, deyxando toda a fabrica éà arte, a;

qual conftâva de tantos petrechos, que betn erirchi^Õ finco

facos.Deyxaraô elleseftas cotifas efcondidá^,mas feita boa

diligenck, fe lhe deu no theíouro; G^nftavá elb de <i^^ de
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homens í unhas, dentes, corações, & fígados prin-

cipalmente de meninos, alem diílo de muytas cabeças de
cobras, que por arte do Demoi^boliaõ,& faltavaõ,como

fe eftiveíTem vivas: muytas pandas grandes cheas dosfeus
unguentos, & varias cordas untadas com eílas mezinhas. ^

' 9 Tambê havia alli feitos decafca da arvore Allicon-

dehuns paramentos fagrados, como amido, alva , cazula^

capa de afperges, cordaõ, & os mais, tudo feito com tanta

meudeza, que fe cuidaria ferem ornamentos de algúa Igre*

ja, fe a matéria naõ foíTe conhecida. Aflim procura o De-
mónio com eftes embelecos authorizar naquellas gentes
os feus miniftros. ^ y

Por fim de tiido fe acharão tresidolos,^ era a Trin-lO

dâde dos bárbaros, entaõ o Padre Carlos da Silveyra dian-

te de todos, levantando o bordaõ, diíTe:Vede , quam pêra

pouco faõ os voíTos De ofes, entre eílas palavras ferio a ca-

beça de hum ídolo; em recebendo o golpe , abrindo a bo-
ca lançou por ella três chamas azuladas

,
que pareciaõ de

fogo de enxofre. Entaõ os negros levantarão hum grito^

dizendo, que bem moftravaõ efiar no Inferno tais Deozes,
pois aíTim ardiaõ. Logo fem demora fe vaõ a elles, pizaõ-

iios, arraftaõnos, & os reduzem a pô, & cinza.

1 1 Junto do rio Coança fe via huma arvore entre os

bárbaros de fuma veneração,entre elles era facrilegio cor-

tarlhe algum ramo, nem ainda era licito levar algum, a quê
o vento quebraííe: alli faziaõ muytos facrificios ao diabo.

Procurou o Padre moílrarlhe a fua doudiíTe no refpeito
, q

tinhaÕ àquelle pao. Nenhumas palavras lhe puderaÕ tirar

â fua idolatria; depois de alguns dias, que fe Hdou debalde

neíla matéria, diíTe hum Chriftaõ ao Padre, ^ue o melhor
era mandar cortar a arvore; pareceo o concelho deDeos;
logo deu ordem, a fe lhe pôr o ferro. Eftavaõ os negros
boçais pafmados da ouzadia,& mais quando viraõjque ca-

hira em terra, fem o feu Deos fazer algum mal , aquém a

cortara: mandou o Padre, qúe fe lhe puzeíTe o fogo, depo-
is no mefmo lugar fez levantar humafermofa Cruz.
'^)iz Deílroida a arvore, naõ íoi difficultofo deílerrar

dos corações a idolatria. Ouve muitas converfoes, &
bautifmos;em hum dia gaílou o Padre deíde pella menhãa
athea noyte dando o fan6lo bautifmo. Asoccafioes de
peccado, que fe tirarão, foraõ mais de quinhentas. Andã^
àil do

VfT%



Em o Noviciado de Lisboa Liv.i^.Cap.^y, i,.
do neítesfiinaos empregos, quis o Senhor pagarlhe ófeatrabalho com premio eterno. Sobreveyolhe huma febremaligna daquellas, com que a terra coftuma vifitar aos ef-
tranhos Foi obrigado a fe recolher ao Collegio

'
j

Foi tal a força do mal , que apenas lhe concedeõ
fetedias de v.da & nellesarrezoou a final. Preparouibco^mo homem fando, & como tal falleceo em o nolTo CoUe-
.^|"^!^°/"'^^"'°,'3"i"^e deJunho de milfeiscentos

, &oitenta, & três. Vjveo fempre na Companhiacom vida dlhomem juflo,aqual acabou como forte, & alentado oele-lando no campo contra o Demónio pello bem das almas-tendo fato por dous annos, & meyo miíToês emcl mas
taopeftilentes.lem reparar nos feus evidenteslíZ
porque nenhum amor teve à vida, & sò a quiz

, pêra a em!pregar todanoíerviçodefeuDeos, & n^bem^asaCs

Írtincr"""' "' "'^' ^' '''"''^^° ^'' AnnuasdX

CAPITULO XXXXVIII.

í^ida do Padre Doutor Franáfio Soares Lufitam. Juru*
ntenhià

19. deDeftmpatria, &pays, entrada na Companhia, fua fahedo-Eí"a, isr occajtoês, que teve depadecer. '«»•

* T°''c'''°l''"^^'"'.^^^fl^g"^i'rimoPadre,& Dou-
tor Sapietiffimo,fe queixaõ de no Io tirar taõ fedaa morte,cortando os fiosa muytasefperãças, que nelle t^nha bem fundadas a nolTaCompanhia. T^do nJk foigrande os Pays a virtude, & as letras. Foi natura" d A^l!Ja de Torres Vedras no Arcebifpado de Lisboa Seuspays que eraõmuyilluftres.fechaLva5 Dom Joaô Soa-

les & Dona Izabel de Caftro.De feus primeirosannos na-da fabemos, mas toda a fua vida moifrou, que tiveraõ aeducação, que convinha a fua nobreza.
2 Tendo quatorze annos naõ perfeitos de idade, en-trou na Companhia em Lisboa na cafa de Saõ Boquèaôsfinco de Fevereiro de mil feiscentos,&dezanovrfazendo

vezesdeMeftredeNoviçosoPadreFrancifco d^ AraújoNaobavia nefte tempo Noviciado naquella eafa, mas por"
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alguma rezao efpecial, fuccedia entrare alli às vezes eflu-

dantes , & ferem logo mãdados a fazer feu Noviciado em
Coimbra , ou Évora. Foi logo continuar em Coimbra,

ondeefteve pouco tempo; por quanto no mes de Junho

do mefmo anno dia de Sandlo António começou o Novi-

ciado em Lisboa no Monte Olivete , & desfizendofe por

efta occafiaô os Noviciados de Coimbra, & Évora, paíTa-

raõ os feus Noviços a viver em Lisboa.

5 Por efta caufa voltou de Coimbra o Irmaô Francif-

co Soares, & cõtinuou,& acabou em Lisboa os dous anos.

Acho no livro da provação, em como eftivera neftacafa

athe vinte, & finco de Fevereiro de mil leiscentos,vinte,

& fete
,
que faõ alguns féis annos depois de ter os dous de

Noviço. NaÕ fe diz a caufa difto,falvo foíTe eftudar latim,

pois acho, que muytos moços illuftres entrarão neík pro-

vincia na Companhia, fem do latim faberem nada, & ca o

eftudaraô todo, deites pode fer, foíTe hum oirmaõ Soa-

res.

4 Eíludou no Collegio de Coimbra , fempre nelle fe

vio hum ingenho de marca maior. Sendo Irmaõ da pri-

meira, tinha taõ elevado eftilo na poezia,que parecia fer ja

Meftre cabal naquella faculdade. Sempre que ouve com-

pofiçoês, levou elle os primeiros prémios.

5 Depois de eftudar Philofophia,enfmou letras huma-

nas em Lisboa. Teve na fala publica humas conclufoes

humaniftas, cuja matéria foraô os íete milagres do mundo,

mas por voto de todos o maior milagre foi a muyra graça,a

muy ta eloquência, &ogrande faber, com que prefidio

nefte a6to, a que aíliftio o CoUeytor, que entaõ havia nef-

te Reyno, chamado Monfiur Tramallo, o qual diíTe pu-

blicamente, que nunca nas Univerfidades , em que fe tinha

achado, vira ado , que mais fufpenfaô, & maior gofto lhe

caufaíTeique aquelle Meftre era hum infigneRhetorico,que

pafmaria Roma, fe tal eloquência ou vifíe.

6 Depois de aprender Theologia , enfinou Philofo-

phia em Coimbra , foi dos Meftres mais aplaudidos , que

ouve naquella Univerfidade. E bem o moftra o feu curfo

Philofophico, que imprimio, & anda nas maõs de todos;

do qual fe ufa em as noflas efcolas; & nas de Goa fe intro-

duzio por ordem dos Superiores, por fer obra excellente,

& também por fe evitarem os inconvenientes ,
que da li-

berdade
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berdade de opinar, coftumaõnacer, queredo cada Meílre
fazer huma Philofophia ao feu modo.

7 Foi promovido a ler as cadeiras maiores, enfinou
Theologia athe a cadeira de Prima em o noíTo Collegio.
Grangeounome, & tanto aplaufo, que fenaõ vio enca5
inaior em Coimbra. Admiravaõfe os mais doutos Meftres
de Canoncs,& Leis,de ver,q prefidia cõ tal eminência

, q
nunca lhe tocarão texto algíí, ne em Cânones, nem em
Leis, q elle o naó referi íTe logo de còr,& lhe deífe o verda-
deiro entendimentOjfegudo as glozas,& pareceres dos me-
lhores Authores.Tudo nacia de fer de memoria feliciírima,

S Nas explicações ordinárias repetia os textos com
tanta fegurança, & certeza, que fazia fufpenfaõ. Por cu»
riofidadc os hiaõ põr vezes a ver nos livros os ouvintes, &
achavaõ, os allegava fidelilíimamente. O Padre Doutor
Francifco Pinheiro,que cómpoz dos teftarocntos, daCen-
fo, & Emphiteiife, Lente de Prima na Univerfidade deÊ-
vora,& muy fábiôno direito, indo a Coimbra, onde o Pa-
^re Saifès era Leíite de Prima, & ouvindo-o em varias
qccafíoês (fem fer eoufaeftudada, pêra dizer em cadeira)
ílllegary& repetir textos taõ ájuílados, com o que fe trata-
va, fe admirava,& diíTe: Eu também fei algum direito,mas
naõ com o acerto das allegaçoes , & memoria, que expe-
rimento no Padre Francifco Soares.

9 O foccégò, com que nos ados prefidia , era admirá-
vel, fendo a íTim, que fe lhe oíFereceraõ muytas occafioês
de íahir deíla fuabella paz. Nefta matéria fe pudera dizer
muyto. Sòcontatei, oquelheaconteceoem humascon-
cluíbês dos Auxílios, & Sciencia Media, a que prefídio,

argumentoulhe hum Lente de grande nome de outra Re-
ligião, oppoíla aceita noíTa doutrina , & liaquelles tempos,
mais,quehoje. Fundou o feu argumento em hum lugar de
Sã£lo Thomás, explicando-o o Padre Soares, confirmou a
doutrina da Companhia, que põem a eíficacia da graça na
vocação côngrua , com hum lugar de Sanílo Thomás no
commento da epiftola de Sao Paulo aos Hebreos, no fim
do capitulo quarto , onde S. Paulo diz : Adeamus ergo cu
fidticia ad tloroniinigratia^ tit mifericordtam confequamuryé*
graúam inveniamus in auxilio opporfuno. Commenta San-
ílo Thomás eílas palavras, & explicando a palavra, auxi-'

lio opportunoy |eiP) Hfíç . mítein (auxiliunT) apfQrm . çjfe con-

liii gruo
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gruo temporej ideo dicit auxilio oportuno.

I o Ouvindo o argumentânre as ipzhMras^congruo tem^

pore, lhe naõ pareceó, fer de San£lo Thomàs, & aíFim dif-

fe ao Padre Soares, que as leíTe no livro. Refpondeo
, que

na cadeira sò tinha as partes de Saníío Thomás,que as pa^

lavras eraô no commento das epiftolas. Como o arguente

vio, que naõ tinha livro, diíTe, que tais palavras naõ eraÕ

do Sando. O Padre Soares com muyto íbccego lhe di íTc:

Muyto Reverendo Padre, veja voíla Paternidade
, que as

trasladei nefte papel ha menos de três horas, & moftrou o
papel, em que as tinha trasladadas.

I I Pqríiftio o Religiofo, que naÕ eraõ de S. Thomás.
Foi neceíTario, mandar vir o livro , indofe bufcar a toda %

preíFa, o argumentante naõ quiz efperar , athe fe trazer o
livro, & íe foi embora. Chegando com o livro , bufcou o
Padre o lugar, mâ$ naõ o quiz lerda cadeira, mandou-o
reíiftado ao Reverendo Padre Frey Ricardo de Sã£lo Vi-
ctor da ordem de S. Agoftinho, Lente de Prima da Uni-
verfidade, pêra que com feus olhos as viííe , & leíTe , & aò
Reverendo Padre Doutor Frey Izidoroda ordem da San-
£liííima Trindade, os quais viraõ , íèrem as mefmas, que o
Padre Soares tinha referido. Todos louvarão grandemen-
te a mod eftia , com que fe ouve, fabendo de certo , quam
enganado eftava o argumentante.

X 2 Efte a£lo foi muyto célebre pella inftancía, que ti-

tihaõ feito os Padres da Religião do argumentante
, perá

impedirem eftasconclufoês, a que veyo toda a Univeríí-

dadcj & as Religiões todas. Foi taÕ celebre ,quedellefe
fizeraó relações. Huma fez o Doutor Paulo Rebello Col-
legial de Saõ Paulo, & Lente de Leis, pêra o Doutor Ma-
noel Pereira de Mello Collegial do mefmo Collegio, q
entaõ eftava auzente. Depois de contar o fuccedido, tem
eílas formais palavras,

'^ i^ Senhor^empapelnãõfepodem contar todas asparti^

çularidadeS^digo emfummay que nuncaCoijhhra teve taidia^

que nunca os Padres da Companhia tiveraõ maior honra^ que
nunca cuidei^quem mundo havia taô cabathomemy comoo Pa^
âreFrancifco Soares ; porque fua modefiia hoje fe vio ^fua
brandura./èufdberyfuapolitica^fua virtude, Eftava mete-.

do a gente na alma^ huma palavrafe lhe nad ouvio mais alta^

queoutra^ãcmeziai aboca derifot odefafógo^ apreftez^

no

wwu
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novefpondery aquelkfaher, como quem fabe. Efimhmnte vi
hoje bum hotnemem huma difpma publica tal,(^ com tais cir^
(tmftamias , que naõfei^ fepode crerfe^ que algum Anjo Àe
çjjiftia. Ah Senhor^creo, que fe vojfa mercê bem entendera^ 9
que efta tarde ouve na aula da Companbiayque deixara todas
úspertençoes domando^ porfeachar nella y ^ par fomente
verão Padre Francifco Soares) ^ eumâ quero ja ver coufa.
misdemeugofto, Pojfo dizer^ que vi huma díf^uta dehum
Concilio , <sr que vi o que dezejava ver, Athc aqui^âs pak'^
yra$ da^uelle Doutor. '

'

"k

14 Concorreo nefte Padre tudo, quanto fe pode de*>
Zêjar , pêra formar hum Meftre infigne. A clareza do feu
eftilo junta çom a brevidade, todos a refpeitavaQ,& veneís^

ravaõ. Se continuaíTe nelle a vida , conforme fua grande
applicaçaõ, feu grandifíimo ingenho , & feu incanfavel ef^.

tudo, cuidavaõ muytos, que havia de vccer o Soares Gra-4
natenfe, porque no ingenho naõ era inferior, &veneia-oi
110 eftilo, por fer grande latiuo, & no eftilo muy ameno,&
defembaraçado.

^

i^ Dq Coimbra paíTou a fer Lente de Prima na Un^
veríídade de Évora, onde tomou o grão de Doutor na Sã*;

éla Theologia aos féis de Junho de mil feiscêtos,íincoenta^

& fmco, Do feu confelho fe fervio muyto o tribunal do
Sando Officio, de que foi Qualificador.

1 6 Com fer neíle Padre muy grande a fabedoria , foi

maior a virtude , da qual fempre k% mais eílimaçaõ
, que

de quaisquer dons humanos. Depois de fer ja da Compa^
nhia, foi morto feu Irmaõ mais velho Dom Martinho Sòa^
res de Alarcam, ficou herdeiro de fua caía o Padre Frãcifo
CO Soares, q tinha fó defafete annos de idade , era Noviço
& efta por ventura pode íer a caufa de fe deter os annos, â
aífimadi0è na cafa de Lisboa, &; também de fe lhe dilata-*

remos votos, Seus parentes o importunarão, que deixais
fe a Companhia, ^ fe cazafle ; porem elle fazendo pouco
eaíojdo que lhe diziaõ,refpondeo,que naõ deixava elle ta-

to bem , como era a Companhia por coufa taÕ pouca,!
qual em fua comparação eraõ as grandezas huma-èi»

nas.

17 Por tanto fez logo deixaíTaõ do morgado emfeití
Irmaõ mais moço Dom Joaõ Soares de Alarcam, o qual;

depois deu ao Padre Soares rpateria de grande merecimen-
i<i.M liii z to.



to. Succedendo a felix acclamaçaõ deí-Rey Dom Joaõõ
Quarto, efte fidalgo com outros mal aconfelhados fepaf-

íbuaCaftella;feguindo opartido de Philippe. Daqui fe

originou humaíalfafofpeita, de que o Padre Soares êftava

iieveílido dos humores de feu Irmaõ. Como neftas mate-^

íias bailava pouco, naõ foi neceí&rio muyto, pera^ que o
Padre Soares naõ fbíTe tido por homem foípeitofo. DuaS
vezes foiprezo por ordem del-Rey em hum cubículo dá
BolTa, cafa de Saõ Roque, em que padeceo, quanto elle fig-^

nifica em hum arrezoado, que aprezentou a el-Rey ent fuá

defezà, no qual tem as palavras feguintes.

e i 8 E porqueja outra vez eftiveprezo âefte meffnomoâoi
<^nefte cárcerefete mezeSy donde^ainda que jw cabo meju/ga^

raõpor mnoceme,fabp com tudo todo branco, antes de anmsl
udo debilitado .^encoflado a hum bordão

', temendo agora naõ

fe me dilate defte mejmo modo ejle trabalho, o* afronta,<sr ve-

dofechadas todas as mais viaspeva minha defeza, porque me^
ns Superiores da Companhia, pedlndolhe eu culpas , encolhem

os hombros, i^ dizem, que naõ tem nenhumas contra tnm , os

Mlmftrosde vojfd MagefiadenaÕ me deferem , hcre^aÕ, Se-

nhor, recorra a Real pejfoa de VoJJa Mageftade, comofaço
poPradoafius Reais ph, lembrando a voffa Mageflade , que

alenide Vã[falofeu,fou hum Sacerdote Religlofo da Cõpanhia
de jfESU, aquém voffa Mageflade profejja taÕ Realpiedade^
faz^dntâmem^ ermofira tanto amor , & ella lho merece.

Athe aqui fuás palavras. :

^ 19 A caufa defta prizaÕ foi, que a molher de feu Ir-

mão la de Caílella efereveo huma carta a huma Religiof*

fua Irmaã/aqual fó continha, darlhe novas de feus filhos,

&

meninos, fem tocar outro algum ponto. AFreyraman-'
4ouefta carta ao Padre Soares, dizendo , naÕ tiveíTepeja

dealêr,porque lha deraõaberta,& privilegiada. Neílaboa"
fé o Padre leo a carta, & lha tornou a remetter cõ hum ef-

crito feu pêra a dita Religiofa. Eíla, refpõdendo a fua Cu*
nhada, meteo na carta o efcrito do Padre Soares, o qual era?

Jhum mero cumprimento, fem lhe paífar por penfamento^

^ leria mandado a Caftella. Foi tomada a carta da Religio-
fa, & nella o efcrito do Padre. Logo el-Rey pafií)u decre-
ro, que viéíTe de Coimbra a Lisboa , & foííè prezo, o que
áconteceaem Janeiro de mil feiscentos,& fíncoenta.

' 20 - O.da primeira prizaõ, de com o Deos por elle aço-

»^ -í- dirá«-4
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áíra ^ toca côm eftas palavras: Quanta aa dkevem
, quefít

eutra vezftã prezo: ijfo he verdade', mas perdoe Tiecs a Fran^
cifco de Lucenãy que porfetis intentos me ordto ejjapvizaõj

7nandandome tentar por humfoidado defatentado com huma
earta de meu Irmaõ^ érporque eu conforme a regra da minha
Religião reparei^em a aceitar fiafirmay que elie queria^'jjen^

dofefriíftrado^ com temerário atrevimentofefiiy ^ tefiimu^

nhouyaceitara eu,ahirayis!r kra axartadiante delky affir"

inandoo ajjim com humjuramentofaifo^ comoporfentengacõ'^

floiL Epermitiio Dêóípoffeíis altijjimosjmzosy que no mef-
7m tempo, que prenderão', & degolarão a Francífeo de Luce^
nay meJoltaraÕ a mim , & declavaraõpor innocentey súr tãm^
hem o Doíítor Francijco de Mefquita.^ que corveo com ejlasmh
nhãs execuffoes^ depois delias viveo pouco tempo, ÓePreito
exame, que entaÕfefizde minhaspalavras, <^ acções, com
ainda eftarmos nosprimeiros annos doReynOyjuftifaaíbema
verdade de meusprocedimentos. Athe aqui fuás formais pa^
lavras. Bem fe deyxa^ver a grande matéria, que teve de
paciência neílas occaííoes, em que foi declarado por inno*
cente, como em verdade o eftava.

"

"1
.í.

;í (:^m\

C A P I T U_L'^0 .XXXXIX;: i^liteic-

Dos exemplos defuás virtudesy<^ morte lajlim&zãf^': c-b

I Ç\ Qiie mais foi de admirar, he, qtíenas contradigo-
^^ es referidas nunca em fuás praticas fe queyxpã

de peíToa alguma, antes quando algum Padre feu amigo
Kie tocava neílas materias,logo defviava a pratica, dizen-

do: Deos fabe, o que faz, ellebem fabe, que nenhuma oc-
caziaõ dei, pêra me tratarem defta forte, elle me livrará, fe

affim for fua íànáliííima vontade, a ninguém ponho a culpa
de ninguém me queyxo. Eftaseraõasíuas repoftas, con--,

formandofetodocom a vontade de Deos, que lhe dava
eftas occafioês, pêra maior merecimento feu.

z Emjunhodoanno de mil feiscentos, ílncóenta, &
fete lhe ordenou noíToR. Padre Geral Gozuvino Nikel,'

que folIèKeytor doCollegio de Évora, & na carta lhe pe^
dia, que fe naõ efcuzaííè, prevendo, que fua humildade fé

naõ accõmodaria com governos; na verdade elle os na5
dezejava, querendo gaílar o reffcants da vida nacomppzi^»

çaõ
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çaõ dos íeus livros- Acho carta fua dada em 14 de Sctê^
bro de 1 65 8, em que pede ao Padre Geral o eícufe do go-
yerno, & que o deyxe gaftar o feu tempo em efcrever os
-feus livros. Juntamente lhe da conta, em como a Rainha
inolher del-ReyDom joaõ o quarto jâ defunto, que en^
taõ governava, declarara,em como nada tinha cõtra a pef-^

iba do Padre Francifco Soares,antes que lhe era muy aceí-^

to, Depois da tal declaraíTaõ, íe lhe deu a patente, pêra
íerReytor,

" r 5 Tanto que lhe entregarão a patente na caza de Saò
Roque, onde entaô €ftava,huma madrugada ouvio com
voz. laftiroolkeílas palavras: ?adre Reytor, Padre Reytor.
Logoentendço, que Deos o chamava ao Reytorado pêra
grandes penas. Pondofe de joelhos diante de hum Crucifi^
xo,diííe: Domine, quid me visfacere, líloem chegando a

Évora contou elle ao Padre AíFonfo de Caftilho, que o
deyxouefcrito da fua letra, cujo papel tenho em meu po-
der. O eííeito moílrou a verdade, do que oPadrecui*
dará.

4 Succederaõ logo no Collegio graviílimas doenças
originadas dos foldados doentes, que vieraõ do fitio de
Badajòs, aos quais os noíTosReligiofoshiaõfervir no hof-
pitaldaUniverfidade, & delles meterão no Gollegio as
doenças. Porhuroavez foraõ os doentes vinte, & qua-
tro, eftes melhorados,cahiraõ vinte, & finco de infermida-

de còntagiofa. Sinco, & íeis vezes os vizitava cada dia. Se
algum eftava de perigo, rara era a hora, que o naO foííe ver.

6e eftava com crecimento, naõ queria, que íe lhe deíTe de
cojmer,atheelle o naõ mandar, pêra iífo lhe hia tomar o
pulfo huma,& mais vezes ainda depois da comunidade re-

<:olhida. Tinha o Padre grande intelligencia de pulfo, que
jnefta , à; outras occafioes foi a muytos de remédio,&
,-VÍda>

: 5 Ouve por eíle tempo grandiffima falta de gallinhas;

por ferem innmmeraveis os doentes, era o preço delias ex-
çeífivo : por eftas razoes fignificaraõ ao Padre Reytor,fer
peceíTario eílrçitar a raçaô de gallinha, que fe dava aos do-
entes: refpofldeQ,que talcoufinaõ confentiria, em quan-
to foíTe Reytor; logo ordenou» as trouxeíTem a todo o cu-
fto, peraeíte eíFeito mandou moços do Collegio nas mulas
a lugares diftautesj onde as podia aver. Diík ao Procura-
'-^

^

dor.
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dor, que poí outras couías fe empenhava o Collegio quã-
to mais por aquella quenaõ reparalFeem preço, queValta^
do dinheiro, elle o bufcaria empreftado, como o fez

6 Efta caridade naõ foi nelle coufa nova,em toda a vi-
da íe tinha nelle oblervado. Em Coimbra teve hum Padre
debayxo do braço hum inchaíTo do tamanho dè huma ci-
dra, eíta pezada carga fe foltava às vezes em fangue taõ
copioío,quefe naõ podia eftancar. Huma vez foi com tal
cxceílo, qae os Médicos, &Surgioês julgarão, que o Padremo podia viver hum mez, nem ellesfabiaõ, que cura po*
dia ter aquelle mal. DiíFe hum dos Médicos, que fó Gui-
Ihelme, que era hum Surgiaõ aíFamado em Lisboa, poderia
laber remédio pêra o achaque. Tratouíle na coníulta fe
ina o Padre a Lisboa. Votarão todos,que o Padre morria,
como diziaõ os Médicos, & que oir a Lisboa era mais ar*
ffiícado a morrer no caminho, que paderlhe o Guilhelme
jdar remédio. O Padre Soares votou, que o morrer o Pa-
dre naõ fc curando era certo, coliforme os Médicos, &
:lurgioesdiziaõ,& o morrer no caminho era contingente*
por tanto, que era de parecer, que o doente foíTe em huma
liteira a Lisboa, & que o acompanhaíTem hum Padre pêra
o confeíTar, & hum Irmaó pêra o fervir, que fe o Collegio
reparaííe nos gaítos, que elle os faria. Prevaleceo ofeu
voto. O doente foi a Lisboa. Fez nelle o furgiaõ huma
cura ínfigne, depois viveo por muytos annos.

7 Indo de Lisboa pêra Coimbra, morria hum homem
na eftalagem fem confiiraó de hum accidente. Pedio o Pa-
dre lhe lançaíTem huma ventofananuca, com ella tornou
em fi, deu matéria de confiíTaõ, abfolve-o,& logo morreo.
Em Coimbra enterrava com fuás maós todos os nofíos, d
morriaõ. MandouaoPadre Affonfode Caftilho^ que ef?
creveífe os exemplos de edificação de todos, os que mor-^
reíTem no feu tempo, fendo elle Reytor. Elle ungia, dava
o Sado Viatico,& fazia os oííicios funerais a todos os íèus
fubditos, que morriaõ. Ainda fendo lente, fe algum do-
ente o mandava chamar, pêra lhe ver o pulfo, porque en-
tendia bem delle, logo o hia confolar, aqualquer hora, que
íoíie. Se lhe faltava ao doente algum mimoy dava ordem,
a que foíTe provido.

8 Sendo em Coimbra Méftre do curfo, pedio efmok
aoBifpopera todos os feus eíludaates pobres, queeraõ

muy-
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muytos, & lha deu pêra todos os feus a£tos, & grãos athe

licenciados. A todos, os que antes do exame repetiaõ a

lógica com fuííiciencia, deu cruzes de faifete, & relicários.

A todos os Theologos de caza, cjue no exame diziaõ féis

textos, fendo elle lente, dava fua cruz de falíete. Tanto

procurava fomentar os eíludos,

o>:9 Foi homem de mortificação, baftava pêra prova o

rnuyto, que com grandi íTima paciência foffreo no tempo

da prizaõ. Dizia elle, que de toda fna vida fó eílimavao

-tempo, que efteve prezo, porque alli aprendera mais no

muyto, que paceceo. Era parciffimo no comer, diflimu-

lando eíla mortificação com a fraqueza do eftamago. Ti-

líha grande amor a Deos, coftumava dizer, naõ fó pêra mi-

nha falvaçaõ, fenaõ pêra alcançar mais hum grão de gra-

ça, tomara, fe foíreneceíTano, que todos os Demónios a-

tormentáíièm efle corpo. Outras vezes dizia àquelles,coni

quem fallava, fenos achaíTemos agora diante de Deos, q
alegria teríamos.^ Moftrando neftas palavras os dezejos,

que tinha,de fe ver com elle no Ceo.

10 Ozdo do bem das almas fe vio nas anfias, que te-

ve de ira Japaô, quando era Meftre de Philofophia em
Goimbra. Nenhumas palavras explicaõ melhor o feufer-

?vor, que as fuás próprias, em minha maõ tenho o traslado

da carta, que fobreeíle ponto efcreveo ao R. Padre Geral

Mucio Viteellefchi, he a feguinte.

He chegada minha hora, chamame Deos pêra JapaÕ^II

pello que lhe dou infinitasgraças. Cuidei^ que mmca prefiaf-

Je^ pêrafeedle querer fervir de mim, Tejnme Deosfixo muy

vivo na alma^o aver de morrer porfeu amor morte taÕ g/o-

fioza, que me darei por muy contente de morrer emfua denta-

da. Mereço íi Companhia^me meta nefia empreza pello amor^

€om que de menino de treze annosfempre muy particularmente

:adeze'feifervir^ irazendoa no coração, &fohre a cabeça-, def*

,prezundo:porella^ & metendo debayxo dospés^ o que o mundo

me afferecia.

12 Naõ dê-VoJfa Patermdade\pello que a minha provin-

da pode allegar, dizendo, Ihe/òu necejjarío pêra fiiàs cadeia

raSy governo, ou exeéplo^ porque alem do pouco- que peraefias

occupaçoens prefto^ dado, que pveftara muytoperaellasjjâ

neftd provinda grandes fogèitòt Epofldem huma balança o

'ferviço,que, ficando nelldy lhe pojjòfazer^ ij^ em outray o que

lhe

\
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ihefaçoydeyxamhapor efta empreza^acharâ todo o bom cnten'^

dimentOy peza mais eftafegnnàa pello exemplo^ que niflo dou
a jninhã provinda taõnecejjario nefta matéria, ajjimpello q
ella taÕ particularmente entre outras profeffa^ como pe11as
partes ^demeVoffa Paternidade afim licença) que em mim
íoncorrem^ porque olhando meus iguais pêra ellas^ affenta^
raÕ, lhes corre a mefma obrigação^ que em mim tomo.

15 NaÕ dê Vojfa Paternidade por meus parentes^ iflo fi-
que a minha conta., que eufarei com elles^ que nem me de(pre-

zem a mim^ nemfe efeandalizem da Companhia, quanto mais^

que noprimeiro vaipouco\ <sr quanto ao fegundOy dahi nos en*
tendimentos de/apaixonados ( quefempre deftes hâ muytos )
refultarâ tnaior eftima do inflitutOy <(sr inteireza da Compa-
nhia. NaÕ aceitamos mitras., por mais que ijfo afugente os

mancebos fidalgos da Companhia, damos por rezaõ desfavores

ceriftonoffoniftituto, Úeyxeme Voffa Paternidade ira^Ja-
paõ, que effc direitamente he noffo injlituto. NaÕ afugentou
da Companhia aos mancebos nobres a mijfaõ do Padre Dom
Gonçalo da Silveyra^ taõ conhecido porfeufangue nefte Rey-
no, nem a do meu Irmaõ Pedro Mafcaranhas trmaò do Padre
Nuno Mafcarenhas Affiflente de Vojfa Paternidade.

vjt^ NaÕ dê VojfaPaternidade por minhaspoucasforçaSi
pois naô faÔ taÕpoucaSyque nefies treze annos, que hâ firvo a
Companhia, naõ pudeffe com tudo, o que os outrospuderaõ, a
tarando, ^ trabalhando, como os mais valentes delia; alem de

que, eu peço,ir morrer, ^pera morrer, naÕ faõ necejfarias

forças. Se morrer no mar, eu me doupor muyto contente,nem

a Companhia (e pode defconfolar, porquefempre o Capitão fe

deupor bem férvido dojoldado, aquém na empreza naôfaltou

o animo, pofto quefaltajfe a vida. Antes he credito do animo
poder mais, que o corpo, declarafe efta vitoria cahindo efte^

& naõ chegando, aonde aquelle afpira. NaÕ moftrou o Sanão
Xavier menos morrendo entre as portas da China, que viven"

do naspraças da India,antes enjeitou o viver livremente neftasi

por morrer entalado naquellas.

1 5 Reverendo Padre, Deos me chama a Japão, deyxeme

VoJ/a Paternidade ir. Bemfei,que,o quepoço allegar a CÕ-
panhia,he nada, ^ que nem as lagrimas, que ao fazer defta

derranjo , Jaõ ouvidas. Veço-o pellas chagas do fangue de

JESU Chrifto. Olhe Voffa Maternidade, que eu em breve hei

de morrer, deyxeme morrer a minha vontade. Queganha efta

kkkk pro-
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provinda mais morretídolhe eu em huma dasfuás enfermari-
as^ do que morrendolhe ao nada ejn huma nao da índia,

i6 Eu tenho acabado meus eftudos^fico lendo Philofophia

nefte Collegio de Coimbra, Vojja Paternidade me wande efta

licença-, que peçOy pêra ir ao Japaõde talmodo
^ que em virtu-

de delia mepoffa embarcar na primeira occafiaõ^fem dijfofa-
her ninguém^ eu o comunicarei afeu tempo ao Padre Provin-
cial^ como também ao Padre António Mafcarenhas^ ao Padre
Simão Jlvres, ao Padre Nuno da Cunha, governadome em
tudo por elles. Lembro a Vojfa Paternidade, quefem eftas
duascondiçoens naÔ meferve a tal licença. Aprimeira ha de
fer irpêra Japaõ, de tal modo^ que em virtude delia pojfa ir

direitOynaõ me podendo ninguém deter na índia. Segunda^
ha de ferem todo ofegredo-^naôJàhendo ninguém diffo, eu o co-
municarei afeu tempo^ como tenho ditto. Vojfa Paternidade
me lance a benção. Atheaquiafua carta, que naõ teve o
defpacho, que pertendia, mas bem moftrou feu grande
fervor de faivar almas, &dar a vida por Chrifto.

17 Deíle efpirito lhe nacia acodir ao bem eípiritual

do próximo, fempre que fe oíFerecia occafiaõ. Por livrar

de perigo a huma moça natural do Vimieiro, aquém o De-
mónio por muytos annos atormentara, & delia tinha ef-

cnto,afezrecolher na caza da Piedade em Évora, & lhe
ouveefmolas. Pregando no cadafalfo do A£ío da Fé, de-
pois da pregação pedio meza huma molher,quehia a quei-
mar, dízendo,eu bem fei, que morro, mas a brandura, &
rezoêsdo Padre, que prégou,meobrigaõ à me porem efta-

do de falvaçaõ, & confeíiaro meu erro da ley de Moyzes
em que athe agora vivi. Tinha grande modo em fuás pa-
lavras, com que fazia devaçaõ. Sendo Reytor dava as
meditaçoensnacapellacom fingularperfeyçaõ, aellas af-

fiftiaquaíí todo o Collegio.

18 Sendo taõ nobre, & de taisprendas,era por extre-
mo humilde. Em Coimbra na terça feyra das quarenta
horas foi ao moíleiro de Sanita Cruz comer com os po-
bres. Eílando comendo no chaõ, chegou alli o Prefí den-
te da Inquifiçaõ, o qual vendo tal humildade em tal ho-
mem, naõ pode conter aslagrimas. Huma vez indo hum
Noviço avizalo, pêra fervirà meza, fepoz de joelhos, o
mefmo fez o Padre pêra tomar o avifo.

uvi 19 Foi homem notavelmente recolhido no feu cubí-

culo.i-j'^..^
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Em o Noviciado de Lishoa Liv. ^. Cap. 49. %2^
culo. >3unca o veriaõ a huma janela olhando pefa oscãr
pos. Da virtude da pobreza foi amantiíTimo. Remenda-
va o fcu veílidoj & dizia, que fendo menino,fua Irmãa lhe
eníinara dar, quando cozia, hum ponto atraz, pêra ficar a
obra fegura. Sempre veílio, o que entre nòs he mais ordi-
nário, nunca ufou de almilha,nem meyas de bayxo, das d
andaõ por fora. Nas licenças era muyto meudo. Hum par
pel delias tenho em meu poder, no qual pede licença, pêra
trazer ciroulas, pêra efcrever cartas, pêra o papel JieceíTa-

rio, pêra entrarem no feu cubiculo, & outras de femelhan-
tejaés. Avendofe em tudo como Religiofo, que de veras
tratava da perfeição. A eíle tempo jâ tinha enfuiado Phi*
lofophia. .'

Hum Padre, que por baílantes annos teve com20
ellecommunicaçaõ, & Iheaífiílioàimprenfa dos feus li-

vros, aífirmou, que nunca lhe vira acçaÕ,nem ouvira pala-
vra, que fe pudeífe avaliar por peccado venial. Tal pureza
de alma bem merecia o favor do Ceo, que deyxou efcrito
o Padre AíFonfo de Caíiilho homem de muyta virtude, Sc
verdade, vem afer, que lhe diíTera Domjoaõde Mello
Inquizidor, que o Padre Manoel Maícarenhas lhe diíTera;

comoemconíiíraõ, que vira huma vez ir dous Anjos em
Coimbra incenfando ao Padre Francifco Soares. O Padre
Manoel Maícarenhas,parentemuy chegado do Padre So-
ares, foi homem de grande virtude, como efcreverei em
feu lugar, por tanto o feu ditto fe pode ter por muy verda-
deiro.

2 I Com tantas & taõ excellentes virtudes fe tinha 6
Padre Francifco Soares difpoílo pêra a morte, daqual fe
crê teve revelação, aífim daquella voz, que diíremos,ouvi-
raem Lisboa, qnando lhe deraõ a patente,pera fer Reytot
do Collegio de Évora, como das difpoziçoes, que fez, &
coufas, que diíTe, antes de ir pêra Jurumenha. No Janeiro
de mil feifcentos fincoenta, & nove mandou a Rainha Re-
gente, que os Eíludantes, & Privilegiados da Univer/ida-
de deÉvora foíTem preíidiar a parca de jurumenha, por^
fe queria acodir a Elvas, que eftava nos últimos apertos a-
viamezes íitiada pellos Caílelhanos.

22 Pondofe eíle ponto no Clauílro da Univerfidade^
todos votarão, excepto hum, que fofíh com os Eíludantes,

& Privilegiados o Padre Reytor, Diíleelleao Padre Af-

.kkkk fonÍQ
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•fonfo de Caílilho, que o perfuadia, a que naõ foíTe: Padre

•eu tomara adoecer, pêra naõ ir, mas todo o Clauílro me
manda. Eu poíTo viver pouco, ^ aíTim fô ponho os olhos

em Deos, & naõ me da, do que diraõ. A efte Padre man-^

<iou entregar hum efcritto de huns oitenta mil reis de divi*

da, pêra que o deííè, a quem tinha feito o empreílimo, di-

zendo, que podia morrer de repente.

25 Antes defe pór ao caminho^diíle, que elle naõ a-

via de tornar a Évora. Com elle da noíTa Companhia fo-

raõ o Padre Doutor Diogo de Alfaya lente da Univerli-

dade, & o Padre Francifco Cardozo Theologo. Hiaõ as

companhias de privilegiados, & eftudantes. Tanto que
chegarão a Jurumenha, os fez a todos confeíTar, & com"
mungar. Entrou o exercito Português com felis fucceíTo

na cidade de Elvas tendo deílroido aos Caílelhanos. Logo
o Padre Francifco Soares chegou a Elvas, pêra com a fua

Univerfidadefe tornar a Évora, ávida licença do General
das armas.

f 34 Voltou a Jurumenha, & fe fez preíles pêra a jor-

nada confeíTandofe os Padres, & dizendo Miíía. Eftavaõ
^íílílindo, & confolando a hum enfermo, aquém fe tinha

dadop Viatico Nefte tempo femfefaber como, pegou o
fogo em huns barris de pólvora, que eftavaõ nos bayxos
dascazas do Governador da praça, voaraõ os três Padres
com outras cem peíToas entre eíludantes, & priveligiados,

em hum inftante perecerão, eílando aquella menhãa pêra
fe partir, Succedeo efta íaílimoza fatalidade aos dezano ve

de Janeyro de mil feifcentos fincoenta,& nove. Ouve por
çlla, & com razaõ,geral fentimento no Reyno. Ficou ma-
is celebre com a ruina de hum tal homem, qual era o Pa-
dre Soares.

90 ^i f.Achoufe hum fragmento do corpo, que fe conhe-
Ceo fer feu pello ílnete do oíHcio, que tinha na algibeira,

onde também fe acharaÕ o cilicio, & difciplinas, que to-

mou por reliquia o Governador de Jurumenha, dizendo,
que naquelles dias o conhecera por fando, & que todas as

noytes lhe ouvira tomar difciplina.Huma molher de muy-
ta virtude,& authoridade affirmou,que pouco tempo antes

do iiicend io vira ao Padre Soares cercado de Lus, & ref-

píandor entre dous Anjos. Huma Religiofa de virtude
diíTe, que do incêndio vira fubiraoCeo as almas de todos
tres.^ . z6 Faz

^UJJ 11/



Em o Noviciado de Lisboa Liv. 5. Cap./^§: '62

P

' iG Faz illuílrc menção do Padre Francifco Soares

Luíitano, que aíTim o nomeaõ pêra diftinçaõ do Grana-
tenfe, a Biblioteca da Companhia, onde fe diz, que era ho-
mem grande em tudo, em langue, letras, & virtude, & na
prudência pêra os governos,que dezoito annos lera Theo-
logia em Coimbra, & Évora. Imprimio hum curfo dé
PhiIofophia,o qual fe tem depois impreíTo repetidas vezes,

deyxou approvado pella Inquifiçaõ hum volume na mate- ^

ria da Penitencia, que depois lhe imprimio a Univerfidadô
de Évora. Deyxou mais outro tomo das Cenfuras^ & Bul-
ia da cea jâ acabado. Tinha também compoílo huns com-;
dentários fobre a primeira parte de Sandto Thomás.

2y Eíla vida recolhi, aííim de muytos documeutos,
que tinha em fua maõ, & mosdeuoPadre Sebaíliaõ de
Magalhães ConfeíTor, que foi del-Rey Dom Pedro o fegú-
do, como de alguns do cartório de Coimbra,& das AnuâS
daProvincia.

C A P I T U L O L.

Vida do Padre Amhrozio RodrigueSl

^ IVr ^^^^^ efpecial lembrança a caridade do Padre^^ Ambrozio Rodriguez, pois no exercício deftâ

virtude perdeo a vida temporal, & grangeou a eterna. Sua
pátria foi a villa das Caldas no Arcebifpado de Lisboa.Se-
uspaysfe nomearão Pedro Rodrigues, & Francifca Fer-]

nandes. Eíludava na terceira claííè dos eíludos do Colle-
gio de Sanfío Antaõ,& tinha dezoito annos deidade, quã-
do entrou na Companhia em Lisboa aos fmco de Junho de
iTiil feiscentos, & vinte dous,perafer Coadjutor efpiritual.

No íim do Noviciado foi mandado pêra a Ilha da Madei^
ra, pêra alli fe aperfeiçoar no latim, & eftudar Theologia
moral. Deu moftras de tam bom ingenho, que muytos Pa-
dres eraõ de parecer, eíludaíTe Philofophia, porem elle fe

moílrou muy confolado no eílado, peraque entrara na Re-
ligião.

z Sempre fe moílrou muy obfervante das Regras. A
fua oraçaõ tinha quafi toda de joelhos com grande reve-

rencia. Depois da MiíTa gaitava meya hora, em dar graças
'^'

.
'

' a Dea&

Évora
ll.de
Out. de
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a Deos.Era pontual nos exercicios efpirituais. Succedia-
lhe, fendo Miniílro no Collegio de Évora, & eftando çx-
pedindo alguns negócios do feu oíficio, dar final a exame,
logo fe punha de joelhos, fem fallar mais palavra. Alem
da oraçaõ ordinária, paíTava nefte fandto exercido outro
tempo, efte nunca lhe faltava, porque o naõ gaftavaem vi-

íítas inúteis de gente fecular.

5 Tratavafe com afpereza. Depois de fe recolher a
comunidade, fe difciplinava todos os dias com rigor. Sua
grande modeftia moftrava andar com o interior recolhi-'

do. Fez officio de Miniílro nos Collegios de Sando An-
tão, Braga, Coimbra, & ultimamente por mais de quatro
annos no Collegio de Évora. Neíle oíÊcio, que de fi he
occafionado a enfadamentos com a moleftia,quecoíl:umaõ
caufar os imperfeitos, quando lhes daõ penitencias, nunca
fahio em palavra, que moílraíTe agaftadura.

4 Fazendo vezes de Reytor no Collegio de Sanflo
Antaõ, lhe pedirão dous Irmaõs licença, pêra ambos jun-
tos irem fora. Refpondeo o Padre, que confideraria pri-

meiro, a verdade era, que^ licença neceíHtava deconfide-
raçaõ; porem elles pouco foííridos lhe diíTeraõ: EíTa repo-
íta era, a que neçeífitava de cõfideraçaõ. A efte pouco pe-
jo no fallar acodio o Padre com grande humildade, & man-
fidaÔ: Muyto mais mereço eu,que me digaõ por meus pec-
cados. Em caftigar as faltas foi animofo, & fempie cortou
direito.

..^frí Nas penitencias bufcâva tempo opportuno, dilatã-

doas, quando fabia, que o culpado eílava falto de foíFrime-

to. Quando avia de avizar algum Padre pêra fermaõ, ou
pratica, entrava no feu cubiculo, como fe fó o foíTe a vizi-

tar, ofFerecendofelhe,pera o que foíTe neceíTario. Se acha-
va, eftar muyto occupado, ou cõ alguma moleftia, guarda-

,

va a petição pêra tempo mais cõmodo.
f-_rc6 Sua caridade foi notória, bafta dizer,' que ella foi

caufa de fua morte. Era Secretario da Univerfidade de
Évora em tempo, que os nolTos íitiaraõ a cidade de Bada-
joz. Ouve graviíTimas doenças no exercito, foraõ muytos
enfermos mandados pêra Évora. No hofpital dos eftudan-
tes, de que teiii cuidado o Secretario da Univerfidade, fo-
raõ por ordem dos noíTos Superiores recolhidos, pêra fe-

rem curados mais de cento, ^fetenta enfermos do cxer-.

9Íto.
, 7- Aqui
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Em o Noviciado de Lisboa Liv. ^. Cap co 621
7 Aqui teve a caridade do Padre Ambroíío Rodri-

guês grande matena de feus fervores. Duas vezes no dia
vizitavaofeuhofpital. Fazialhes praticas, a todos cõíola-va,& ouvia de cofíííao. Do Collegio ouve dos Superio-
res muyta roupa de linho, & o mais pêra camas. Levava-
lhes muy tos doces, & outros mimos. Do Cabido alcan-
•çouhuma eímolade vinte mil reis, que empregou em ma-
tas, perj abrigar os enfermos.

8 Vendo, que morriaõ muytos, porque cõ o grande
íaftio nao podiao comer, pedio alguns Padres, & Irmaõs,
que todos os dias a horas dejantar foíTem ao hofpital oe-
ra lhes meter o bocado na boca. Bufcava acipipes, cÕ que
lhes tirar o faftio Variavaõfe os Padres, & Irmaõs todos
os dias; porem ellefempre hia, & vinha jantar a caza todos
os dias a homa hora depois do meyo dia, tendo paíTado
atheaquellas horas em jejum.

9 Vendo, que o mal era côtagiozo, pois matava os
cozinheiros^ enfermeiros feculares,&atheahum Surgi-
ao, nada defiftio da fua caridade. Levantava os enfermos
nos braços, pêra os limpar. Fazialhes as camas,varrialhes
as enfermarias. Dava prémios, & toíloês, que tirava de
eímola, as cozinheiras, & ferventes, pêra que foíTem folhV
eitos no cuidado dos enfermos. Todos lhe rogavaõ mil
bens, & pediaõ a Deos, que o remuneraíTc.

10 Pouco mais de mez, & meyo avia, que andava nef-^'
te caritativo exercício, quando lhe deu huma grande op-
preflaõ de cabeça, dores agudas no eílamago, curfos, &
íaltio,queonaÕdeyxavaõ dormir de noyte. Tudo fof- '

íreo por efpaço de dous dias, íem dizer coufa alguma, cõ-
tmuando no feu hofpital muy fraco, & cortado da doen-
ça. ^ ada afroxou nos feus exercidos efpirituais, hia cotn
a capa de Afperges expor o Senhorna Igreja, onde fe fa-
zia novena, & dizer a ladainha.

r JiM,. ^.^r^°.
Padre Meftre dos Noviços AíFonío de

eaítilho dcfcobrio o eítado, em que fe achava. Deu o Pa-
dre logo conta ao Padre Reytor. Efteo foibufcar, & lhe
ordenou, fc recolheíTe, & trataíTe de fua faude, & ao en-
fermeiro, que tiveííe cuidado delle. Naquella noyte dor-
mio alguma couía,no dia feguinte,imaginando eftar alli via-
do, tornou ao hofpital, de tarde eflando diante do Sanaif-
limo dizendo a ladainha,no fim delia lhe deu hum acciden-

íe^
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te, por caufa do qual naõ acertava a dizer as orações; por

tanto foi obrigado, a íe recolher. Os Padres, & Irmaõs, q
o vizitaraõ, ouvindoo gemer, logo affentaraõ configo, que

a doença era maligna, pois o obrigava a fahir naqueílas de-

monftraçoês, fendo elle taõ foíírido, como a todos era no-

tório,
-i rr TS ^ X i^ r

^5 12 Vefpora de Sàò Lucas Ihediíieo Padre Aftonfo

de Caftilho, que erabem receber o Viatico. Refpõdco,q

aíTim era bem, & diíTe, que lhe chamaíle logo feu cõfeííor,

acreícentando: Graças a DeosNolTo Senhor, naõ tenho

coufa, que mede pena, depois que no terceiro anno gaílei

nove dias, em me cõfeílar geralmente. Recebeo o San6io

Asiático, & fez hum coUoquio c5 grande devaçaõ. Dahi

a poucos dias foi ungido, refpondendo elle ao Padre Rey-

tor, que lhe adminiftrava o Sacramento. Cõ muyta hu-

mildade pedio perdaõ a todos da pouca edificação, cóm

que vivera em huma Religião taõ perfeita. Repetia os

ados de fé, efperança, & caridade. Depois de ter a lingua

impedida, tanto que lhe lembravaô ados fan£los, os repe-

tia, como lhe era poífivel. Falleceo em vinte, & hum de

Outubro de mil feifcentosfmcoenta,& oito no Collegio

de Évora de doença cõtrahida em fervir aos enfermos de

mal cõtagiozo.

Évora
30. de

Outah.

CAPITULO LL

Dos Irmaõs Franctfco de Almada EJltidante , e:?* Diogo Go-

mes Coadjutor^ ér do Padre Affonfo Freire.

ii A Companhou mais que todos ao Padre Ambroílo
•" Rodrigues, em fervir no hofpital o Irmaõ Francif-

co de Almada, por iíTo mereceo ter igual fortuna. Sua pá-

tria foi Lisboa, feus pays fe chamarão Luis Vieyra, &
Maria R.odrigues, tendo quinze annos, entrou em
Lisboa na Companhia aos quinze de Agoílo de mil féis-

centos fmcoenta, & hum. Andava no quarto curfo,quan-

do fuccedeo , virem os doentes do exercito. Tinha muy-

ta graça,& modo, pêra fazer comer os enfermos, por iíTo o

Padre Ambrofio Rodrigues fe neceíiitava, Icvalo mais ve-

zes CQnfigo,&quiz o Senhotj depois de íer morto o Pa-

VWlil



Em o Noviciado de Lishoa Lii),":^ . Cap.t^ iV 67 è

dí*e, que elle fofíh o primeiro, que o feguiíTe na morte, po-
is aflim o acompanhara nos exercícios de caridade.

2 Antes de ferda Companhia, era virtuoío, andando
no cftudo do noíTo Collegio de Lisboa, era taõfezudo,que
leusMeílres Ihechamavaõ Cataõ. Naõ tendo a idade, q
fe req^sria

,
pêra fer da Irmandade de noíTo San^o Patri-

arca, que èntaõ havia no Collegio, fe difpenfou com elle*'

attendendo à madureza, que moílrava em íuas acçoens,cõ
a qual bem fopria a falta dos annos. Edificava muyto,ver
hú menino,em fahindo todos os dias à tarde dafua claíTe,'

eílar na Igreja ouvindo liçaõ efpiritual, & tendooraçaõ
porefpaço de huma hora; & açoutarfe todas asfomanas
três vezes por efpaço de hum Miíerere. Os fabados jejua*
va com todo o rigor em obfequio da Senhora. Aífim mef^
mo jejuava toda a quarefma.

^ Nos annos de Noviço, de Recolhimento,^ Cur/T-
íla foi fua vida inculpável, o Irmaõ Sottominiílro confeA
fou

,
que naõ vira nelle falta , por onde mereceíTe peniten^

cia. O íeu génio era muy agradável, defviava todaa pra-
tica, que pudeífe tocar nos outros. As obediências execu^
tava fempre com a boca chea de rizo. Amigo de fervir à
todos, elle fe convidava, pêra ajudar a concertar os cubiri
culos, & livrarias dos Meílres, quando fe mudavaõ,& pe^'
ra ornar as capellas nos dias defeíla. Goftava muyto da
fervir nos fepulchros, andando com tal modeftia, & com-
poftura

, que a todos edificava, moílrava ter o feu interi-

or occupado com o Senhor , aquém fazia aquelle obfe4
quio. •::n^i;.>..,r- :/..,:...

4 Da regra do íllenciò foi taõ obíervante , qiie nent
com o companheiro faliava no cubiculo. Se lhe pergun-
tava alguma coufa defueceíTaria, naõ refpondia ; fe lhe di--.

zia, que caufa tinha, pêra naõ refponder , fatisfazia, dizen-
do com boa graça: He tempo de eftudar. Eílas repoftas
dava eni voz bayxa. Todos os dias fe difciplinava com ri-

gor. Dizendolhehum Padre,que bem podia difpenfar cõ«;

figo nos dias de feíla, & de quinta, naõ admittio o eoníè*
lho. Todos os dias, que comungava , & nas feílas feirat

cingia o íeu cilicio. >í

V 5 Tinha grande amor à fan6la pobreza, naõ queria
veftir fenaõ domaisvelho^ dizendo aoirmaô RoupeiPO^
que outro teria mais neceífidade , & merecem mais,: que;

- j
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íè lhe deííb o melhor.Ainda que feàs pays o importunava^

com prémios, nunca os quiz aceitar. Quando morreo, sòi

tinha huma verónica, &huma imagem daAíTumpfaõ da

Senhora pintada em pano, a qual por vezes tinha levado?

ao Padre Reytor,dizêdo,feria mais perfeiçaõ,ou naõ a ter,,

ou ter huma de papel: porem o Superior lha mandos con?-

fervar. As demais alfayas eraõ cilicio de arame,difciplinas,

horas daSenhora, contas, & as fuás poílillas de Philofo-

phia,

, Si . Nos íèusexerciciosefpirituais, em eípecial na ora-

ção, que fempre tinha em publico, era tal fua compufhiray

que fazia devaçaÕ. Pegoufelhe a doença dos enfermos , ^
fervio. No tempo dainfermidade deu muyta edificação^

Querendo huma vez melhoralo de cama limpa , advertio,

que foíTe com modeília. O amor à obediência IhefaziíÉ

vencer o faílio. Se lhe perguntavaõ,o que appetecia.^ Ref-

pondia, que o que lhe deflem. Sendo exceÔivos os ardo-

res da febre, era também exceííivo o feu foíírimento. Re-
c^beo a nova da morte com grande paz, & foccego. Con-
feíFoufle geralmente. Ficou o confeíTor admirado da gra-

de pureza de fua almaj achou, que naõ sò na Companhia,'

mas ainda fendo fecular, viveo em tudo com a innocenciaí

de hum menino de fete annos dos mais fezudos,& devo-
WSê •

'

'f"-^ Depois de receber com notável devaçaõ o San£lo

Viátrcoi de cõtinuofaziaa Ghriílo,& à Senhora amorozos
coUoquiosi Dizendofelhe, que naõcanfaíTea cabeça; ref-

pondeo, que o naÕ privaíTem de taõ grande bê, que aquel-

ías eoulals naõ canfavaõj antes alliviavaõ fua alma. . Entre
os fuavescolloquiosveyo finalmente aefpirar, deixando
atodos muytas faudades,em efpecial aos írmaõs Noviços,
dos quais era Sottominiííro. Seu corpo foi ornado de flo-

res peta a fepultura,& enterrado na capella,que hoje he de
Saõ Franeifco deBorja,onde também o fora o Padre Am-
brofio Rodrigues,como fe nem depois da morte quizêfíè

o Padre,ficar fem o íeuajudante. Fàlleceo nove dias depo-
is do Padre Ambrofio Rodrigues em trinta de Outubro
de mil feiscentos fíncoenta, &oito. As virtudes defies

dous fervoB de Deosefcreveo o Padre AíFôfo deCaftilho,
Meítreentaô dos Noviços, por aflim lho ordenar o Padre
Doutor Franeifco Soares Lufitano

,
que eraReytor do
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Em o Noviciado de Lhhoà LLtV,
i /í£í:CoIIegio.

j ^
Igual caridade teve o Irmaõ Diogo Gomes natural £«£:.

da V ]ila de Aveyro no Bifpado de Coimbra filho de Fran- ""T
cifco Rodrigues, & Domingas Fernandes. Era elle ^mar-

^'''-^'•

da da Alfandega de Lisboa. Nefte oífício fe havia cõ grã-
'^'^^^^

de inteireza de Gonfciencia. Quiz hum Miniílrodejuíli-
ça, que eiie em certo enredo juraíTe falfo , mas nunca tal
coufacom elle pôde acabar. Confiderando deíle fucceíTo
os perigos, a que vivia exporto, fe reíol veo, a kv da Com-
panhia: pêra ifto foi fallar ao Padre Provincial

, pedindo o
admittiííe pêra leigo. Vinha ricamente trajadoi vendo-o o
Padre Provmcial raõ bizarro , fez configo reparo , de que
tanto brio naõ fe àmolgaria à ferrugem de huma cozinha,
nem a outro oííicio humilde. -

9 JEntendeooperrendente, onde tirava a fufpenfaõ
do Padre Provmcialj & lhe diíTe: Voífa Paternidade fe en-
gana, cuidando, que fou alguém, por me ver luzido

, mas
nada fou, sò pêra queo mundo faça cafo de mim; me trato
neíla forma. Foi continuando fuapertençaõ, &íinalmê-'
te admittido, entrou na Companhia em Lisboa aos fete de
Setembro de mil íeiscentos fincoenta , & quatro , tendo
vinte annos de idade.

10 Pouco tempo eaeveem Lisboa
, porque foi man-

dado pêra o Noviciado de Évora. Alli procedeo fempre
comoínnao. Prezavafemuytodofeueftado, &deandar
por caía com chapeo, que naquelle tempo fe introduzio
nosdofeueftado, pêra haver a devida diftinçaõ entre os
Irmaõs Coadjutores,& os Eíludantes. Aos Padres guar-
dava tanto refpeito, que naõ podiaõ acabar com elle, que
em fua prezença fe aílèntaíTe. Aos irmaõs Eíludantes ti-^
nha também iTluyto refpeito. Era no feu fallar muy pra-'

dente, & de poucas palavras.

1

1

Por fer de caridade conhecida, em acabado o No-
viciado, o fizeraõ infermeiro. Era incanfavel em fervir os
doentes, fem mollrar algum enfadamento,nem dizer pala-
vra, com que magoaíTe, ou deíle fmal de impaciência. Hu-
ma vezlhe deu hum doente frenético huma grande bofeta-
da, a qual elle recebeo com a boca chea de rito, alegrando-
fc, de que o feu trabalho ti veíTe eíle premio.

1 2 Dezejava tanto padecer, gue quando os Superio-
res mandavaõ algum Irmaõ Coadjutor pêra Collegios pe-

Llll 2 que
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quenos, onde havia mais, que padecer, lhe invejava a fpr-

- ík te. Quando foube, que fua Mageílade ordenava, quefof-

f^'^;
femReligiofosdoCollegiorervir os muytos doentes do

VS exercito, elle fe ofFereceo com inftancia, ainda que naõ foi

defpachado, por ferneceíTario pêra os doentes de caf3,cu-

jo numero creceo tanto, que chegarão a vinte, & quatro

juntos.

1 5 A todos aíííftia naõ só de dia, mas athe a meya
noyte. EfcaíTamente fe encoftava pouco tempo, a tomar

algum fono, logo fe levantava, pêra acodir aos medicame-

tos, que fe haviaõ de dar antemenhaã. Dandolhe porcõ-

panheiro a hum IrmaÕ Noviço, o naõ aceitou, dizendo, q
faria falta em oNoviciado,& os Irmãos eftudates quebra-

riaó os peitos com o pezo do refeitório,que fazia o Irmaõ,

quelhedavaõ. ; ,?. ; íK:.*/! í:^. ;u

14 Pegoufelhe finalmente a doença maligna, de quiB

curava aos outros, andou em pé, em quanto o mal deu a if-

fo lugar. Cahindo na cama, moftrou grande paciência, &
conformidade com a vontade de Deos. Tinha particular

agradecimento a qualquer coufa, que fe lhe fazia. Rece-

bidosos Sacramehtos,acabou feus dias aos vinte de Nove-
bro de mil feiscentos fincoenta, & oito.

1 5 Naõ he bem, paíTe nefte lugar em filencio ao Vadre
^'''"^^ Áffonfi Freyre^ ainda que delle sò acho efcrita a morte, &
Março caufa delia, que âíTaz igualou, ou ainda venceo os raros
^^ ^^^^ exemplos de virtodes,que daõ^ matéria a efcritura compri-

da. Naceo na Villa de Montalvão no Bifpado de Portale-

gre , feus pays fe chamavaõ AíFonfo Dias Forçado,&: Ma-
ria Freyre de Andrada. Tendo dezanove annos de idade,

entrou na Companhia em Lisboa aos quatorze de Julho

de mil feiscentos quarenta , & féis.

16 Eíludava em Évora Theologia , quando fobreve-

yo o contagio nacido do íitio de Badajòs. Elle foi dos que

com particular caridade , hia fcrvir os doentes no holpital

da Univerfidade. Pegoufelhe o contagio, com a força do
mal teve délirios, neítes fe defcobriraõ /eus bons hábitos,

porque lhe davaõ^em levantar as maõs a modo , de quem
orava , fazer cruzes, como quando dizia MiíTa. Falleceo

aos vinte, & nove de Março de mil feiscentos ílncoenta,&

nove Foi fempre Religiofo de virtuofos coftumes, & di-

gno, de que Deos lhe deífe a morte em taõ fanclo minifte*

CA-
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CAPITULO UL;qp,

Vidado Padre Balthezar da Cojla Miffionario de Madure,

Confagraíe as miífoês. & dafe huma fummavia noticia do vi-- ^^ «'»-

gorda Vida, quejegmo, pfra»

i /^ Padre Balthezar da Cofia foi homem de efpirito /í^w/^í

^^ agigantado, MiíTionario incanfavel da miíTaõ de *^''^*

Madure, pay de muytas, & muy florentes Chriílandades.

Naceo na Aldea*nova Bifpado da Guarda,freguezia de Saõ
Pedro , feus pays fe chamarão António Lopes , & Izabel

Sarayva. Entrou na Companhia em Lisboa aos vinte de
Junho de mil feiscentos , & vinte , & fete, tendo quatorze
annos de idade. Em Coimbra eftudou latim, &: Philofo-
phia, íendo de taõ poucas forças , que eftava julgado por
tizico. Nefte tempo fuccedeo o eftupendo milagre

,
que

Saõ Francifco Xavier obrou no Padre Mareello MafirilK

Oqual paíTou à índia no anno de 1 635. fendo trinta , &
três os da Companhia, que o feguiraõ no mefmo anno. En-
tre elles foi hum o noííò Padre Balthezar da Cofia. Eraô os
Médicos de parecer contrario,& difluadiaõ a jornada.Mas
prevaleceo o íeu fervor, & Deòs moftrou nelle, que fen-»

do fraco,o efcolhia, pêra confundir aos fortes, & robuftos,'

.como fe vera dos immenfos trabalhos, que foíFreo, & atu-

rou. Porem concorrerão nifio couías de notável fervor.

Efte Padre o anno antes, que partio, tinha fido avizado pê-
ra a índia, mas por doença naõ pôde hir. No annofeguin-
te,ainda que pertendia com fervor, o naõ queriaõ deyxar
hir, por eftar muy atenuado,& como tizico. Chegoufe o
tempo , o Padre Provincial no CoUegio de Coimbra avi-

zou alguns, eflando a Comunidade junta na capella,como
he coftumej vendo o Padre Balthezar, que nelle fe naÕ fal-

lava, fe lançou aos pés do Padre Provincial com tantas la->

grimas, & fervor, dizendo tais coufas,que íuppoftàs as an*
tecedentes pertençoês, fe julgou fer o negociode Deos,&
aílim o avifou. Foi defiinado pêra a provincia de Cochim;
aonde,acabados os feus eftudos, efieve dous annos na cof-

ta da Pefcar ia, que foi o mimo das miíToes de SaO Fran-

cifco
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cifco de Xavien
2 Eftando alli,ouvio dizer , como novamente fe con-

vertiaõ os Parcâs:aos quais os Padres BranianeS5que sò en-

tão eftavaõ na miííaõ de Madure, naõ podiaõ bautizar, ne
àdminiílrar os Sacramentos

,
por lerem os Páreas de cafta

bayxa,& fer coufa abominanda entre aquellas nações,tra-

tarem os Brâmanes, que faó alli odeflilkdo da nobreza,
com gente de cafta bayxa; & o mefmo feria tratar com el-

les hum Padre Brâmane, que fer tido, & híivido por infa-

me, & a ley, que enfmava,taõ vil,& bayxa,como aqueiles,

com quem tratava. Por tanto he preeiío no politico fegui-

rem oseftilosdaterra. •

;^ ;5 Pedio o Padre Balthezar da Coíla com grande fei*-

vdraos fuperiores, que lhe concedeíTem aquella miflàõ

dos Páreas; os quais, ainda que por fua cafta eraô vis nos

olhos do mundo,nos de Deos eraó de grande nobreza,po-

is os comprara com íèu fangue. Teve eíla refoluçaõ gran-

des contradições, & difficuldades pellos effeitos, que fe

temíaõ. Porque o venerável Padre Roberto Nobili funda-

dor da mííTâõ em traje de Brâmane, como depois diííè, ar-

receou, que tomando o Padre Balthezar o traje de Jogue,

pêra tratar com as caílas bayxas, fe acabaria o eíladode

•Saniaz Brâmane, que na miííaõ he de grande authorida-

de, em ordem á converfaõ das almas , & tratamento dos
Principes , & mais caílas nobres, de que tanto depende ã

eíliniaçaõ da ley, & por confeguinte a converfaõ daquel-

las barbaras nações, nas quais fe hu mifllonario fe deíviafe

dos feus coílomes póliticos, alem de íer tido por execran-

do, nenhuma coufa fiiria. Por eíla caufa os miíTionaríos, q
íe dedicaõ a fer Jogues , & tratar na converfaõ das caílas

inferiores, de nenhum modoham de ter comunicaíTaõ cõ
osmiíTionarios, que faõ Brâmanes Saniazes; aíTim como
humas caílas com outras a naõ tem. Porem o effeito mof-
troú, quanto Deos fe agradou, & quam útil foi o novo mo-
do do Padre Balthezar, de que fe colheo fruto ímmenfo.
"*'^ 4 Viílo dizermos a debilidade de forças, & faudé do
Padre Balthezar, vejamos hum como compendio dos feus

trãbalhos,q elle mefmo efcreve em huma carta aos Padres

,

&: Irmaõs dos CoUegios de Coimbra, & Évora : exhortã-
do-os, a fe confagrarem a Deos nas miííoês. Dis pois af-

afira. N aõ quero gaílar tempo em relatar o eílado tempo-
ral,

IWIL



Em o Noviciado de Lhhoc^Lh. j. Cap. 52. é^^.
ral, coftumes, & ritos deílas terras, aflim porque ja em ou*,
tra o fiz largamente, como porque nao fei fe ajudara a meu
intento, que he perfuadira todos

, que nos venhaõ ajudar.
Porque fe diíTeíTe tudo, o que por aqui fe paílà , naõ fei fe

alguém desfaleceria, fó com imaginalo
, quanto mais em o

ouvir, Sc experimentar : mas por outra parte, como he de
prudentes, pezar as forças com o trabalhoj. por íè nao pôr
a rifco de o deyxar no melhor^ dando occafiaõâ ferjrent
delle; nao me parece, que errarei , fe dilíèr alguma coufa.

domuyto, que nefta terra padecera os Miíionários.

5 Primeiramente a terra he defabridiffima em tudo;
porque feconfideramos a variedade do tempo, que nella
correj hora tem calmas exceííivas^ & fem nenhum refrigé-

rio, hora ventos importuniíTimos. Ja vos perfegue as gea-
das, que íaõ nefte clima noci viííimas: fe nos abrigamos do
vento, he como tomar fuadouros; fe fugindo ao exceíTivo
calor, nos queremos arejar hum paueo , cegaõ os olhos cõ
o continuo pô: fica o corpoquebrantado , & moído ; & o
roílo açoutado com a área. E fe por evitar a calma,fe per-^

tende fizer a jornada de noyte,naõ o cpíente o perigo dos
ladroes; de que os caminhos ordinariamente eftaõ infefía^

dos. Se queremos andar calçados, às duas paííàdas ficaõ
os pés feitos chagas pella dureza do couro das alparcas,qpe
aqui naõ fabem cortir, nem temperar. Se defcalços^ aoSi

dous paíTos fe abrazaõ os pés.

6 Eneíla parte fei eu, aquém aconteceo, indo pelk;

praya do mar eftazado com fede, querer afaftarfehú pc^u-

CO pêra huma povoação, em que havia agoa, & coniti;aa

fer mais diílante, que de hum tiro de pedra,quando fe víoi

no meyo do caminho,eíl:eve taõ defefperado do ardoj: da
área, que por mais, que paíTou os limites da niodeftia,dan->

do faltos
,
quando chegou a meterfe debayxode huma ar-

vore, que primeiro pode alcançar, foi ja com os pés cheos
de empolas, & o rofto cheo de lagrimas ; ^ ao que fe Ihè

reprezentou» fe o caminho fora outro tanto,fetti duvida al-

li ficaria defemparado das forças. A pelle do roíl:o,5í «laV

õs fe temi mudado tantas vezes, que ja me naô atrevo con^
talas.

'

7 Ja fe he tempo de chuvas, & por entre vargias de ar* ^

rôs, como de ordinário aconteíTe na Refidencia de Trir<

cherapaU, & Tanjaòr j fe naõ fe vay inuy attento , nosa-

chamo$
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chamos enlameadosj & nem com o tento nos livramos de
outra peyor, que he perder as unhas polgares com a for-

ça de firmar os dedos, por naõ efcorregar. Em eíFeito eu
íei , quem as tem perdido finco, ou féis vezes.

8 A habitação he em palhotas, cujas portas naome-
rececem efte nome , mas de buracos. E quando fe hum
naõ percata, ou fe acha com a tefta efcalavrada,ou com as

coílas esfoladas. O dormir, quando fobre huma taboa, he>
cama branda, fem outro colchão, que huma pele de Ti-
gre, ou veado. O comer, podefe dizer, que he de paíTaros;'

porque paô, nem bifcouto, fó o vemos, quando decemos
às prayas a algum negocio da Miílaõ; &ao arroz fó fe acre-
centaõ algumas ervas, ou legumes; & quando feacha hum
pequeno de leyte, he dia de Pafcoa. E iílo nos Padres
Brâmanes he indeípenfavel; &nosJogues,poílo que a re-

gra feja mais larga, com tudo he taõ eftranhado neílas ter-

ras ao menos aos Religiozos, & penitentes, quais nos pro-
feííàraosfer,que haverá grande eícandalo. E afiim fe al-

guma vez como a furto, & quando nos ajuntamos fe cozi-

nha alguma coufa de carne,eftâ o eftamago taõ fraco, que
a naõ pode digerir. Pello que, quando fomos hofpedes de
algum dos companheiros, & fe pode defcobrir algum pey-
xe, que he raro, fica o banquete perfeito. Vinho nem por
imaginação, mas nem que fora licito o bebelo, que he abo-
minável, fe poderia fazer, porque efcaífamente o temos
pêra aMiíTa.^
- 9 Nem o aífima ditto hé o maior trabalho, porque em
fim, Conjuetudo efi altera natura j & aflim pofto que ao
principio naõ deyxe de cuílar, paíTados alguns annos, naõ
caufa tanta pena. O que mais aqui fefente, he o trabalho
das confiíroês, que jâ he inaturavel, porque como os Chri-
Itaõs fejaõ muytos mil, & fe querem confeíTar a meude,
naõhâ jâ forças, que fuftentem efte pezo. Jâ acodiraos
doentes, dous, & três dias de caminho, demanda forças a-
gigantadas, & he iílo taõ ordinário, que athe os gentios
pafmaõ, de nos ver andar íempre em huma roda viva; &
como eftes faõ taõ intereceiros, naõ fe podem períuadir,
ienaõ que nos vem difto grande proveito:^ & quando lhe
dizem, que fó nos obrigai iílo a caridade, poem a maõ na-
boca, final entre eíles de efpanto.

' 10 Tudo Q ^itto he paõ, & mel em cõparaçaõ dos

con-
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cõtinuos opróbrios, que nos dizem, & injurias, que nos
íazem; fendo tantos os inimigos, & taõ cõtinuos os fobre-
faltos de coração, que muytas vezes, tadet ctiam vivere,6c
ió quem os experimenta, os pode entender. Naõ temos
lugar feguro; & por iíTo fó o breviário, & algum livro ef-
piritualcó algum pouco dinheiro pêra o gaílo temos com-
noíco; & o mais temos repartido em vários lugares. He a
gente deíla terra a peyor, que fe pode imaginar? O gover-
no a meíma tirania, & defordem: & aííím pêra nos fazerem
mal, naõ he neceíTario poder, fenaõ querer: & ifto tanto
mais â fua võtade, quanto naõ tem temor algum de ferem
caftigadosj Sc aífim confiderando o ódio, que nos tem os
Jogues, & feus fequazes ; he particular providencia de
Deos, naõ nos matarem por eíTes caminhos, que de ordi-
nário andamos. Pois confiderar , quam perfeguidos faó
.eíles novos Chriílaõs, & as afrontas, que padecem cada
dia, fendo huns excomungados da cafta, & outros rouba-
dos dos Governadores das Aldeãs, & todos os mais opro
brios, que fe podem imaginar, ifto fem lhes podermos va-
ler, he golpe, que penetra o coração.

II Se na terra faltaõ chuvas, toda a culpa he dos
Chriftaõs. Sehadoenças,àLeydeDeosfeattnbuem. Sc
morre algum Chriftaõ, logo os gentios o attribuem à Ley
de Deos. Em fim naõ hà mal, cuja caufa fenaõ atribua à
Ley de Deos. Porem por outra parte nos naõ falta a Divi-
na mifericordia com enchentes de confolaçoês, que temos»
de ver em terra, que ha taõ poucos annos era mato bravo,
& efteril, taõ grande numero de Chriftaõs. Sua Fé, lua
devaçâõ,& piedade, & o amor, que nos tem, faz afugen-
tar todas as melancolias, & convertem os efpinhos em ro-
zas. Eaftimíe fepezaro trabalho, &affliçoês em huma
balança cõ a confolaçaõ, &gofto,com que o Senhor nos
anima na outra, naõ ha duvida, que defaparecem os traba-
lhos, & triftezas, & íobrepuxa a confolaçaõ, & alegria;
mas porque ifto bafta pêra noticia, do que aqui pafla eni
geral, deçamos ao particular das Refidencias. y\the aqui
aquelle paragrafo com as palavras do mefmo Padre. Nem
he necefíario fazer ponderações fobre o referido, que bem
fe ve, o que he; & que homens lejaõ aquelles, que Deos
efcolhe pêra taõ gloriofos empregos: fazendo de homens
enfermiços, qualera o Padre Balthezar da Cofta^ naõ digo

Mmmm Her-
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Hercules,nera Atlantes, mas homens ao parecer fobre to-

do o fingimento alentados.

CAPITULO LIIL

Sumaria noticia do difcurfo defua vidai

I Ç^ Orno naõ me vieraôàmaõ meadamente todas as
^^ obras defte varaô Apoftolico, referirei neíle ca-

pitulo hum refumo, que tratando de fua morte faz d^lle o
Padre André Freyre Miííionario de muytos annos da
mefma xMiíTaó de Madure,& teftimunha dos íeus trabalhos,

Nelle, como em brevemappa, nos deyxou em memoria
os dilatados efpaços da grande esfera do Padre Balthezar

da Cofta. Diz aíiim o Padre Freyre, quero ufar das fuás

palavras, que foi nellasmuy ajuftado.

2 Começou logo o novo Jogue de Chriílo a pregar
com taõ grande efpirito, & fervor; que em breve tempo a-

judado do Ceo, bautizou muytos milhares de almasj naô
avendo, quando elle veyo,mais, que quinhentas nefta Mif-
laõ, que avia quarenta annos tinha começado. O Padre
Balthezar da Cofta foi o que primeiro nella introduzio ca-

tequiftas; & o primeiro, que pregou a Ley de Deos no
Reyno do Tanjaor,& na provincia de Satiamangalaõ.ElIe

foi, o que logo bufcou novos companheiros pêra eíla em-
preza, fazendo delles taõ boa efcolha, como íabemos.Elle
ibi o que com fua grande prudência, & experiência, diri-

gindo aos de mais companheiros, lhes enfmouomodo, c5
que íe haõ de aver no meyo de naçoens taõ barbaras , & a-

iheas de toda a razaõ, &juftiça. Em fim elle foi, o que
depois do Padre Roberto Nobili trabalhou neíla Miílâõ
mais,que nenhum outim. Tendo o Padre Roberto Nobili
a gloria de plantar, como Paulo, & o Padre Balthezar da
Cofia a de regar, como Apollo.

5 Se quizermos referir os trabalhos,que eíle fervo de
Deos padeceo neíla MiíTaõ; neceíTario nos feria fazer hum
livro inteiro. Quem fe naõ admira das jornadas, que fez,

& dos comf^idos caminhos, que andou defcalço, morto
de fome, & fede; chegando a naõ comer dias inteiros, por

,

naõ achar, que comerj & algumas vezes deyxando deco-

íBer,
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fíier, por naõ efcandalizar. Nos rios, nas ferras, nos ma- >

tos entre ladroes foraõ grandes os perigos,em que fe vio,
& os trabalhos, que padeceo. Por duas vezes caminhando
pellas vargias, & terras alagadiças do Reyno de Tanjaor,
pcrdeo as unhas dos pés pellas fixar no lodo, em que com
diffículdade fe pode caminhar.

4 Algumas vezes paíTando também a pé defcalço as
ferras do Maleame,experimentou entre os arreceyos dos
elefantes, e tigres,© mao trato, que alli daõ as fanguixugas
em tempo de inverno. Outras vezes efcondido nos matos
por razaõ das guerras, alem de alli fer grande o incomodo
de todo o neceíTariO) padeceo grandes aflições; porque os
Mouros, que andavaõ dando faque, o defpiraõ, & lhe raf-

garaõ huma orelha, quando lhe tomavaõ as arrecadas, que
em ambas tinha; & os ladroes naturais andavaõ fazendo
confulta,pera também o roubarem naquella occallaõ.

5 Finalmente três vezes foi prezo pellos inimigos da
Fé, huma em Satiamangalaõ com os Padres Manoel Mar-
tins, &Joaõ da Silva, defpindoo, & deyxandoo nu da cin-
tura pêra ííma, ôc atandolhe fortemente com huma corda
os braços atraz pellos buchos, & depois de lhe darem de
bofetadas, foi fentenciado a fer afogado com os outros do-
us Padres no rio. Porem revogandofe efta fentença,foi c5
grande afronta juntamente com elles defterrado. Outra
vez foi prezo em Tanjaor, maquinada fua prizaõ pellos

Mouros, que naquella cidade moravaõ, grandes inimigos
da Ley de Deos.A terceyra com o raefmo ódio, porem c5
grande ançia de dinheiro, o prendeo hum Governador na
provincia de Tricherapali. Deílas duas vezes o quizera5
por em grilhões,porem Deos de ambas o livrou logOjaífim

como tinha livrado da primeyra. Todos eftes, & leme-
Ihantes trabalhos levava o Padre Balthezar da Cofta çom
taõ bom rofto, que quando jâ depois de ter íido Provin-
cial, os podia efcufar, tornou a bufcalos, vindo outra vez
pêra eíla MiíTaõ, & pêra a mefma Relidencia, que deyxou
quando foi chamado pêra o governo.

6 Naõ teve eíla Chriílandade a forte de gozar de fua

prezença athe o fim da fua vida, aííim como a teve de fer

augmentada tantos annos com feus trabalhos,porque dahí

a íeis mezes foi enviado a Roma com os negócios da Pro-

vincia. Mas como fe apartou fó com o corpo, ficandolhe

Mmmm z câ
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câ o coração, naõfezem Europa mais detença^ que a quô
os negócios pediaõ precizamente.EaíIim com bom nume-
ro de grades, & fer vorofos Miííionarios fe partio logo pê-
ra a índia. Foi Deos fervido, que naõ acabaíTe aquella na-

vegação, mas, que logo aos quarenta dias depois da fua

partida da barra de Lisboa de huma maligna na altura da
linha acabaíTe a vida, com grande fentimento dos Padres,

& Irmaõs companheiros, que trazia coníígo, & de toda
eíla Miiraõ,& Chriílandade,a que tinha deyxado. Perde-
do todos nelIePay,Meílre,&Paílor, que perto de trinta

annosefíe£íivos tinha trabalhado nefta Chriftandade com
taõ grande fervor, & efpirito, como experimentamos, &
experimentou tantos trabalhos, como fabemos.

6 Era o Padre Balthezar da Coíla Pay deíla MiíTaõ, &
Chriftandade, naõ fó, porque depois do Padre Roberto
Nobili Teu digniííimo fundador, a augmentou comovi-
mos,mas porque também a todos amava como a filhos muy
queridos. EraMeílreporrazaõdosmuytos, & bons do-
cumentos, que lhes deyxou, fendo elle o primeyro, que
punha em praxe, o que enfinava, & que obíèrvava os pre-
eeytos, que dava. Era paílor taõ vigilante, que de todos
tinha cuidado, & a todos acodia com o paílo de faudaveis
confelhos, & doutrina: efta foi a razaõ, porque muytos
annos nefta MiíTaõ naõ teve Refidencia particular, porque
de todas tinha cuidado, como fe todas pêra elle foíTem hu-
ma fô. E poíto que os mais Miííionarios neíta MiíTaõ fejaõ

peraosChriílaõs Pays, Meílres, & Paílores, o Padre Bal-
thezar da Coíla entre todos, os que athe agora neíla ouve,
teve a gloria de ter mais filhos, que amaíTe; mais difcipu-
ios, que enfmaíTe;& mais ovelhas, que apacentaíTej pord
elle por fua maõ bautizou nefta Chriílandade a mais de
vinte mil almas, numero, a que me parece, nenhum dos
outros Miííionarios delia tem chegado. Athe aqui o Pa-
dre André Freyrej quando referir a morte do Padre Bal-
thezar da Coítaj apontarei as palavras cheas de fentimen-
to, com que nella falia eíle grande Miífionario, & grande
imitador do Padre Balthezar da Coíla. Agora contarei
alguns de feus trabalhos, de que tive noticia: que nada faõ
em comparação, dos que nos ficaõpórdizerj fe os tivera

cm papel todos, dera por bem empregado o tempo, que
gaílaíTe em os trasladar, pêra que todos os pudeíTem ler, &
admirar. « C A-

^̂ \\n\\
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CAPITULO UV. .>

Algunsfttccejfos da vida do Padre BaltheMr da Cofia]

^fuafelh morte é,

* Ni ^ '^""^ de 1 65 5 pello mez de Julho fe liia o Pa*
*-^ dre Balthezar da Cofta recolhendo da Igreja d©

Candalur pêra a Refidencía de Tanjaorj quando paíTou

por huma aldeã, em que avia prefidio de foldados, por fer

fronteira. Eílava o Capitão do prefidio, & governador da-*

quelle deílri6to fazendo abrir huma valia pêra as vargias do
arroz por fer principio das fementeiras. Vendo elle paflar

ao Padre Balthezar da Cofta, perguntou aos prezentes,

quem era.^ Refpondeo hum, que era hum Pandarà, que
refidia em Candalur. Entaõ diíTe outro: ira bem provido
de dinheiro. NaÕ foi neceíFario mais^ pêra o Governador
o mandar prender, & levar a hum templo dos Ídolos com
mais três moços, que acompanhavaõ o Padre. Depois de
meyahora foi elle em peíToa ao Pagode, tratou mal de pa-

lavra ao Padre, porque lhe tinhaõ ditto, era inimigo dos
feusDeozes. Logo mandou dar bufcaa tudo, o que leva-

va: & tudo vinha a fer o feu breviário, alguns livrinhos,-

& o aviamento da cozinha, que naquella terra fempre an^^

da com os Miííionarios; pêra fazerem comeílivel eííe pou-
co de arroz, com que fefuftentaõ.

2 Como naõ achou coufa, que fartaífe fua cobiíra,mã^

dando pór tudo a rol, juntamente mandou defpir aos mo-
ços, & em ultimo lugar ao Padres fem lhe valerem os pro--

teftos, que fez da licença do Regulo, pêra aífiílir naquella

terra. Só lhe concedeo fer a buíca em lugar afaftado, por

aífim o pedir o Padre, alegando fer coufa muy indecente

defpir a hum Religiofo diante de tanta gente. Três foraõ

os deputados pêra darem a bufGa,& elles a deraõ com tan-

ta curioíidade, que athe a touca da cabeça lhe tirarão, &
apalparão o no do cabello. Conforme a fua diligencia nê

hum alfinete podia efcapar. Encomendoufe o Padre às al-

mas do Purgatório prometendolhe duas miílàs. Foi coufa

notável, que tendo elles por vezes as maõs fobre oito pa*

taças, que q Padre levíiva pêra o feu fuftento, & dos com-
panheiros ^
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panheíros, Deos os cegou de forte, que as na5 viraô.'

5 Feita efta diligencia, vendo o Governador, que naô
delcobria,com que fartar feu appetite,mandou bufcar qua-

tro grilhões, & humas algemas pêra o Padre, & feus com-
panheiros. O que levou o recado, alem de chegar tarde a

caza do ferreyro,fem fazer menfaô de grilhões, diíTe, que o
Governador o chamava. Veyo o ferreyro jâ depois do
meyodiajperguntandolheo Governador pellos grilhões,

refpondeo, que fó lhe diíTeraõ; que elle o chamava,& nada

mais.Voltou logo a toda a prefla,& dentro de huma hora

chegou com os grilhões, mas a tempo, que o Governador
lhe naõ podia dar audiência,por ter entre mãos outros ne-

gócios. Em quanto ouve eíía detença, entrou a fallar com
o Governador outro Governador, que íabia da licença,qo

Padre tinha do Regulo, pêra nas fuás terras pregar. Eftra-

nhoulhe feus termos, tendo inquirido primeyro a caufa de

eftar alli o Padre. Por fim de tudo mandou entregar ao Pa-

dre, quanto fe lhe tinha tomado,&que fe foíTe em boa paz*

Hum dos três,que acompanhavaõ ao Padre, pêra ter cui-

dado do cavalo, & era Chriftaõ Pareâ, moítrou bem o a-

nior, que tinha a feu Meílre, quando entendeo, que o pre-

diaõ, porque fe poz a chorar,& pedioa hunsfoldados,que

rogaíTem a íèu Capitão, que foltalTem ao Padre, que elle fí«

caria em feu lugar, & íe fofíè neceíTario, daria a cabeça cõ
tanto, que deyxaíTe ir ao Padre em paz.

4 Na5 tardou Deos em caftigar eíla infolencia, pord
logo no dia feguinte efte Governadorfoi prezo, &muy
bem efpancado dentro no mefmo Pagode, aonde prendera

ao Padre; & lhe botarão os grilhões, que elle queria lançar

ao Padre. Caftigo, que athe os gentios aplaudirão por bê
merecido. Querendo elle fugir do Pagode, fe lançou de
huma parede a bayxo,mas quãdo chegou ao chaõ,fe achou
bem efealavrado, & fem alguns dentes. Sendo, que eíca-

pou, foi logo bufcadoj & achado, lhe deraõ tantos açou-
tes; que em breves dias acabou miferavelmente fua vida:

com geral efpanto dos gentios, que tanto a olhos viftos vi-

rão o caftigo, que tinha merecido,por afrontar ao fervo do
verdadeiro Deos.

5 Na Refidencia de Candalur fez a Deos grandes
ferviços. Fica efte fitio nos matos, por iíTo podiaõ os Pare-

âsgentesdebayxas caftasacodirâquelle lugar, a receber

f)S
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os Sacramentos. Dalli animava também a Reíidcncia de
Tricherapali, que he como o coração de toda a MiíTaõ^por
ficar no meyo, & ferem os Chriftaós muy fervorozos,& a-

migos de fe confeíTar a meude. Pêra declarar eíle fervor,

conta o Padre André Freyre, o que a elle lhe fuccedeo.

Porauzenciado Padre Balthezar da Gofta, foi neceíTario,

que o Padre André Freyre acodiffe a Tricherapali a con-
fellar os enfermos, porque fegundo eílavaô os tempos, naó
convinhaó concurfos, por evitar alguma perfeguiçaõ. Lo-
go que fouberaõ, que o Padre fó determinava íacramentar

os doentes; todos fe fízeraõ doentes, acarretando enfer-

midades, que avia muytos annos tinhaõ tido; & outras

habituais, que allegavaô; pello que ouve o Padre de os cõ-
feíTar a todos,tendo por menos efte trabalho,que o de exa-
minar fuás doenças.

6 EmCandalurlhe deu naõ pequeno trabalho hum
paftor, que governava parte daquelles matos; determinou
efte prender ao Padre perfuadido, que delle tiraria bom
dinheiro. Valeolhe ao Padre ter avifo dos dellgnios deíle

homem. Tratou de os contraminar, mandando vizitar

por hum Catequifta ao Governador de todo o Candalur.

Fez o Catequifta a vizita com o fucceíTo dezejado. O pre-

zente
,
que offereceo , foi hum rolo de cera branca, que

eftimou muyto, por fer coufa entre elles nova. O de que
mais feefpantou, foi da habilidade, com que o pavio eftava

metido na cera,& de como a cera tomara a cor branca, fe-

do antes preta. Ouvefe formaõ, no qual fe encomendava
ao paftor a honra, com que o Padre, & fuás coufas deviaô

fer tratados, & que o ajudaííè na obra da caza, que queria

fazer em Candalur. Com ifto fe naõ caníou elle,- mas naõ
entendeo mais em o moleftar.

7 O fervor, & grande devaçaÕ dos Chriftaô s, que alli

faô como os da primitiva Igreja, hetodo o alivio dos Mif-

fionarios. Em Tricherapali fez hum bautifmo, que lhe deu
efpecial confolaçaõ. Huma Bramana Chriftãa, vendo, que
huma fua íobrinha filha de hum feu Irmaõ gentio adoe-

cera gravemente, fez com feu irmaõ, que naõ impedifíe a

Mutamal, que era a fobrinha enferma, o ouvir o Catecif»

mo, & receber a Ley de Deos. Era Mutamal de nove an-

nos, mas de entendimento raro: por iíTo fe fez logo capaz

das verdades da Fé,& o Padre Balthezar da Cofta lhe deu
obau-
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bautifmo admirado da capacidade, que via em taõ poucos
annos. Apertando com ella a enfermidade, moftrava no-
tável conformidade com a vontade de Deos, pergunran-
dolhe, íe queria ir pêra o Ceo; refpondia que fim, moftrã-
,do grande dezejo, & aíFe£lo.

8 Quando eftava jâ muyto mal, fua boa tia a tomou
nos braços, & levou à Igreja, aílim pêra fe lhe fazerem as
ceremonias do bautifmo, como pêra fe confeíTar. Huma,
& outra coufa fe fez, fe bem que a coníiííaõ pouco necef-
faria lhe era; fez os aclos de contrição, & os maiscom fm-
gular aííeílo, Índice de hum coração acezo em amor de
Deos. Chegouíe a hora do feu feliz rranfito; a noyte antes
delle, pedio, & importunou a fua tia, que a íevaíTe à Igreja.
Ouve ella em amanhecendo de lhe cumprir os dezejos.
Tomou-a nos braços, & comeíTou a ir pêra a Igreja acom-
panhada do pay de Mutamal, & de outra Bramana,os
quais ainda que gentios naõ eraõ mal aíFe£los a noífa fan-
aa Ley. Porem Mutamal no meyo do Caminho inclinan-
do a cabeça, mais como quem queria dormir, do que que
eílava pêra morrer, efpirou fuaviffimamente nos braços
da fan£ta, & virtuoza tia.

9 Continuou a tia o caminho, athe entrar com a fua
Mutamal na Igreja. Nelk fe achava entaõ o Padre André
Freyre, o qual diz, que com feus olhos eílivera contem-
plando o roílo de Mutamal, que eftava taõ admirável, que
mais parecia viva, que defunéta, refurabrando no cadáver
frio a graça, & gloria, de que fua bemdita alma gozava
entre os Anjos. Foi enterrada na Igreja de Tricherapali
junto das fepulturas dos dittozosMiflionarios Padres Ma-
noel Martins, & Gabriel Lenrecofchi. Notoufe, que af-
ilílindo alguns Brâmanes Chriftaõs, & fendo naquellas
terras coufa repugnante, a fe enterrarem os corpos nas
Igrejas, nenhum fez diíTo reparo; antes fe perfuadiraõ,que
^Deos os aj untou alli; pêra fer fepultado com mais apparato
o corpo da menina Mutamal. s

1 o A Igreja de Candalur, onde o Padre mais aíTiftia

( fe fe pode dizer, que fazia aíTiftencia, quem femprc anda-
va de humas em outras partes, onde o ferviíTo de Deos,&
bem do próximo o pedia) era dedicada a Saó Francifco
de Xavier, o fandonaquella Igreja fazia muytos favores,
€m efpccial aos cazados, que naõ tinhaõ jfilhos. Ha entre

aqucllas
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aquellas nações tal anda de ter filhos

, que naô pode pêra
elles haver couía de maior pena, que a falta deftes. Dous
Páreas viviaõ neíli deíconfolaçaõ, vindo à Igreja a comu-
nicarão ao Padre Balthezar da Coíla. Inculcoulhes a de-
vaçaõ do San£tojaceytaraõ o confelho com taõ bom effei-
to, que da-hi a mezes vieraô à Igreja com huili menino;
deyxando ao Sani^o a oíFerta, ^ue lhe cinhaõ prometido,
fe lhe alcançaííè de Deos hum filho.

1 1 Em Candalur refidio o Padre Balthezar da CoíIíI
atheofím doannode 1666. animando tudo com fuapre*
zença. De forte, que dava animo a todos os mais compa-
nheiros, que nas outras partes refidiaõ, & pêra elles era re-
fugio,& empato em todas as occafioês.Com fer taõ traba-
Ihoío o poílo, em que eílava, por haver de acudir a tantas
partesj dizia elle, que nunca nefta MilTaõ tivera tempo de
mayor defcanfo. Na verdade aífim era, porque compara-
do eíle trabalho cô o de vinte,& fete annos,que athe entaò
tivera de miííaõ em peregrinações continuas , em certo
inodo o prezente trabalho ficava fendo como defcanfo. A
Janda obediência nefte tempo o mandou fer Provincial do
Malabar. Logo fe panio pêra a coíla da Pefcaria, levando
configo ao Padre Domingos de Novais , q havia oito me-
zes entrara naquella Miflaõ,mas faltandolhea faude,& for-
ças do corpo pêra o trabalho, era precifo hir pêra clima
niais amorofo, onde cobraíTe íaude,& pudeíre,vivêdo ma-
is, fervir a Deos.

1 1 Depois de exercitar aofficio de Provincial com o
zelo, & virtude

, que delle fe naô duvidava; voltou pêra
a fua Miífaõ de Madurê.Mas pouco tempo alli aíFiftiOjpor*
que os Padres o elegerão pêra paífar a Europa, & a Roma
fobre os negócios da Companhia , & pêra conduzir novos
Operários. Depois de paíTadas eftas compridas viagens

,

taõ trabalhozas, como bem fe deyxa ver,& apalpar: no an-
no de I ($7 9 tornou a partir de Lisboa pêra a índia, levan**^

doem fua companhia dezafeis Miífionarios efcolhidos,
três Italianos, & os mais portuguezes , Entre eftes fe con-
tava o dittofo Padre Joaõ deOritto, q naquella miílàõ pa«
deceo martyrio gloriofiíTimo.

1 5 Naõ foi Deos fervido , de que o Padre Balthezar
da Coíla chegaíTe à fua miífaõ, porcfue o quiz apremiar çô
a gloria. (Quarenta dias depois de fahir de Lisboa 5 eílãdo

Nnnn anão
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a nao nas alturas da linha ,
paíTou à bemaventurança. A

doença foi huma febre maligna. Foi a morte femeihante

à vida, em tudo fanflta, & pacifica. Perguntandolhe junto

da morte hum dos Padres, fe tinha,de que fe confeírar;ref-

pondeo ,
que pella bondade Divina naó tinha coufa, que

lhe deíTe pena. Pedindo os Sacramentos da Sagrada Com-
munhaõ, & Extrema-Unçaô, os recebeo com grande pie-

dade, & edifícaíiaõ dos circundantes. Depois com gran-

de paz, & foccegodeu a Deos fua bem afortunada alma,

no anno de 1 67 5 . aos 2 1 . de Abril. Em a nao ouve geral

fentimento, porque de todos era muy amado , &maÍ5 dos

feus Miílíonarios, & do Capitão mor, que todos o refpei-

tavaõ, & veneravaõ comoa varaõ Apoftolico.Em quanto

fe deteve em Europa, nunca alterou nada do rigor, com ^
fe tratava na MiíTaõ quanto ao comer, & dormir; naõ co-

mendo carne, ou peyxe, nem bebendo vinho , dormindo

fobre as duras taboas.

14 O fentimento, q ouve entre os feus Chrií]:aõs;táti-

to que íouberaõ de fua morte, naõ cabe em palavras mi-

nhas o explicalo. Direi tudo com as palavras do Padre

André Freyre, que fe preza muyto de fer filho do feuef-

pirito, & companheiro de feus trabalhos :^ & como outro

David na mortedofeu amado Jonatas , todo fe desfaz em
pranío,fallando da morte do Padre Balthezar da Cofia.

15 Oh que perda, diz efie Padre, oh que perda ra5

grande efi:a de tal pay, tal meftre, & tal pafl:orí O fentímê-

to,que por ella ouve nefl:a Chriftandade,naô o pofiTo enca-

recer com palavras. Na morte de qualquer outro Miííio-

nario temos vifto chorar a qualquer deííeá Chriftaõs rios

de lagrimas; porê com as triftes novas da do Padre Balthe-

zar da Cofia chorarão tãtc,q as lagrimas pareciaõ hú mar,

têdo pêra fi, q era jufto lamentar cõ hú mar de lagrimas,

a quê taô lòge dos feus olhos teve o mar por fepultura. Eu,

a quê a dor, & fetimeto mais magoa nefte ^^í^o^ lebrã-

dome defte varaõ Apoftolico,dou muytas graças a Deos,

pello ter efcolhido, pêra trabalhar tanto neíla vinha, &
pello ter levado pêra fi depois de tantos annos com ta5

grandes merecimentos; porque em vida nos animou com
feu exemplo ao trabalho, & com íua morte nos deu maior

efperança de alcançar o premio, que elle pella miíericor-

dia Divina, confiamos, alcançou? pello muyto, que traba-

lhou. ?: *6 Aífim

imia
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1 6 AíTim foi fentidii fua morte; mas fe pella Mta,quõ
nos fez com fua prezença, foi muyto pêra fentir

; por fer
taõ felis,foi muyto pêra nos confolar. Aonde outros faze
naufrágio, navegou elle em mar bonança

j porque naõ ha
taõ profpera navegação , como a que tem por fim huma
boa morte. Dittofo navegante,& dittofa navegaçaõ,em â
naõ ouve a carga das drogas , & mercadorias da terra,pêra
naufragar, mas sò o cabedal das virtudes do Ceo,pera na-
vegar bem. Do Oriente foi, & pêra o Oriente navegava
outra vez, quando ancorou no occidente da morte ; mas
fe efla o impedio,a tomar o porto na India,feus merecimê-
tos o ajudarão,pcra tomar o da gloria. Quem mais rico , cj

aquelle.que mais pobre por Chriílo navega nomartempef-
tuofo defte mundo. Deílas riquezas fez tam bom cabe-'
dal o Padre Balthezar da Cofta, que efte foi o maior

, q lhe
acharão à hora da morte, & o mayor,que fempre lhe inve-
jamos, os que o conhecemos.

17 Quem mais feguro navega ; que aquelle , que no
bayxel da paciência fe embarca. Neíla forte embarcação
navegou fempre o Padre Balthezar da Coíla ainda em og-^;

caíioês, em que as tempeííadesforaõ maiores, & os vetos
mais contrários. Em fim fua pobreza, fua paciencia,& to-
das as mais virtudes, que nelle refplandeceraõ , foraõ as
drogas preciofas, com que fe embarcou, & navegou pêra
o Ceo, aonde ja o confidero.

18 Oh bem afortunado Padre , iníeparavel compaí
nheiro nos trabalhos .' ja deícançais no porto, ficando nos
ainda lutando com as ondas nefte mar bravo, & tempeílu-
ofo. Ja as tempeílades fe acabarão pêra vos, & a nos ainda
nosameaçaõ. Pêra naõ corrermos naufrágio, vòsnosfõ-
daíles primeiro a carreyra,como bõ piloto: pore como vos
perdemos de viíla , temerofos em viagem taõ perigofa naõ
nos refta mais, que levantar os olhos ao Ceo , & pedir a
Deos, que pois vos efcolheo pêra a empreza gloriofa deíla
MiíTaõ, aonde por tantos annos com tanta gloria de feu
nome o ferviíles, nos faça a nòs filhos voíTos , verdadeiros
imitadores dos exemplos, quenosdeyxaftes, & das virtu*
des,queem vos refplandeceraõ; pêra que imitando-vos na
vida, vos imitemos também na morte. AíTimdefabafou
fua dor o Padre André Freyre, homem de tanta virtude

,

& tantos talentos de Miííionario, como em fua vida efçre-
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vo. Amim ló me fica bum notável fentimento de naõ a-

char mais noticias defte fervo de Deos, que íem duvida

feria liçaõ em tudo agradável chea de muytos exemplos^

& trabalhos fanâos. Mas contentarfeba efte Apoílolico

varaõ de fer athe niílo imitador dos Sandlos Apoílolos \

pois fendo elles os que fizeraÕ mais, faõ os de quem fe ef-

creve muy pouco em comparação, do que obrarão.

1 9 Depois de ter efcritto o referido neíla vida,encon-

trei hum grande perigo , de que Deos livrou ao Padre

Balthezar da Coíla vifitando a Reíídencia de Madure.Fa*

zia o Padre feu caminho debumapera outra povoação a

tempo, que os Jogues Ibeandavaõ no alcance, & princi-

palmente o Meftre de todos elles,que fentia a falta do inte-

reíTe nos difcipulos, que deyxando-o, abraçavaõ a ley de

Deos.Fazendo o Padre feu caminho em bua menbaã fente

vir atras de fi com grande prefíà bum magote de Jogues ar-

mados com lanças, baftoes, & machadinhas , & pêra fazer

maior eftrorido,tocavaõ campainhas, búzios,& chocalhos,

no meyo delles vinha cavalgado em bum boy o Meftre de
todos, a que chamaõ Gru na fua lingua.

20 Chegando perto do Padre,depois de darem alguns

impurroês no moço, que o feguia , avizinbandole ao Pa-

dre com diabólico furor, lançarão maõ da rédea do cava*

lo, & imperiofamente lhe mandarão, que paraíle , & os fe-

guiíTe. Confiderada a folidaÕ do lugar, & furor,que mof-

travaõ,cuidou o Padre, que Deos lhe fazia graça dtlhe

meter em cafa a boa forte do martyrio, que era, o que uni-

camente dezejava. Perguntoulhe o Padre, que motivo ti-

nhaõ pêra aquella fúria. Refponderaõ
,
que acaufa era o

atrevimento de roubar , & enganar os difpculos alheos.

Ouvindo o Padre efta repoíla, os citou pêra diante do Go-
vernador, aquém como a juis, queria dar conta de íí. Lo-
go defpedio bum catequiÔaao Paleam, aonde entaõ eíla-

va o Governador. Foraõ todos pêra la endireitando o ca-

minho,huns , & outros receofos do fucceíTo. Porque os

Jogues queriaõ outro juis inferior da fua parte, que fizeíTe,

oqueellesditaíTem.

2 1 Aíílm foraõ caminhando athe bua povoação cha-

mada Marandey , aonde havia vinte Catecumenos Bada-

gâs. Como o canfaço, & horas o pediaõ, defcançaraõ to»

dos, õc o Padre mandou negociar alguma coufa pêra co-

mer.A<7

,
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Acodiraõ os Jogues com mil proteílaçoes, ajura-

mentes, que naõ comeííe; naõ obílante os feus juramentos
o Padre fe poz a jantar, eílranhando muyto todos , os que
paííavaô a infolencia dos Jogues. Sabendo tudo os Cate-
cumenos tratarão de grangear ao feu Maniagar, ou Go^
vcrnador. Eíle ajuntando os principais da povoação, mã-
dou recado aos Jogues, que vieíTem a fua prezença,que eí-

le faria juíliça , a quem a tiveííè.

O Gru dosJogues temendo a prezença do Mania^zz

gar, pello mao modo, & exceíTo, com que fe tinha havida
com o Padre, & perdendo as efperanças de o levar a outro
tribunal, fíngio fer o acontecimento agoílo feu, & con-
vidou ao Padre pêra aquelle tribunal. O Padre

, que ifta

he, o que queria. Por moílrar, que a ninguém temia , ref-

pondeo, que aonde quizeíTem, que em toda a parte era o
mefrao. As entradas foraõ pronoílico das boas fahidas, d
teria o negocio. Chegados à prezença do Maniagar , le--

vantoufe eíle fazendo honra ao Padre, mandando-o alTen-

tar junto de fi. Nenhum cafofez do Gru, que naÔ foi pe-
queno defar p.era^ a fua foberba. So lhe mandou em pri-

meiro lugar
,
que diíTeííè as fuás razoens. Todas ellas fe

refolveraõ , em que o Padre lhe tirava os feus difcipulos,â

eraõ todo o feu remédio.

2 5 Refpondeolhe o Padre, dado primeiro huma hre-;

ve noticia da ley , que enfmava , o que fazia fem obrigar

a alguém ,
que a feguiíTe , nem a que foíTe feu difcipuloJ

Que em receber por difcipulos , aos q de íua vontade o
queriaõ fer, naõ havia coufr nova : pois a cada paíToos
difcipulos dos Grus da terra, deyxando feus primeiros
Meílres,tomavaõ outros novos. De mais,que elle alem da
ília doutrina fe diíferençava dos mais, em naõ levar dinhei-»

ro, nem outra coufa alguma por dar o Tixey do verdadei-

ro Deos (chamaõ Tixey à cereraonia, que faz o Gru, pelb
qual fica cada hum conílituido íèu difcipulo, & profeííor

da mefma feyta, o que nos Meílres da Ley de Deos fe faz

pello fanílobautifmo) que era hum Gru, que fem olhos
no trabalho, ou intereíle próprio fó tratava de eníinar aos
difcipulos o caminho da falvaçaõ.

24 Naõ efperou o Maniagar, que a pratica continuai^

fe, mas voltandofe logo pêra o Gru gentio, o reprehendeo

do atrevimento, & infolencia de aííaltar aos peregrinos na.'

eílra-
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eftrada, & mais tal peregrino, logo converteo a pratica em
louvores do Padre, aqual o Padre atalhou, dizendo, que a-

quelles Jogues, aquém elle tinha perdoado tudo, vinhaõ

cançados, & em jejum, que lhes mandaíTe dar de jantar.

Quis o Maniagar convidar o Padre, pêra também comer;

porê agradecendolhe o P. a boa võtade, naõ aceitou o cõ-

primento, jnas tornando a encomendar o bom agazalhado

dosJogues, fe defpedio: ficando aííás admirados todos os

prezentes, que fabiaõ pouco eíle eílilo de perdoar inju-

rias.

25 Na carta annua deftaProvincia de Portugal fe faz

hum grande elogio defte incomparável fervo de Deos. On-
de fe diz, que era homem demuyta oraçaõ, naqual gaftava

boa parte da noyte. Que nunca, por mais que inílaraõ fe-

us parentes, puderaõ acabar com elle, que os foíTe ver, fe-

do, que fe deteve muyto em Coimbra, & avia alguns qua-

renta annos, que eftava aufente de Portugal.

CAPITULO LV.

Vida do Padre Luis de Mello.

^mMa-
dure aos

Fev. de

IÓ91.

Dajfe huma hreve mtim da MiJJaÕ deMadure^ & do

P adre Luis de Me/h.

' i A Inda que todas as MiíToes, em quefe occupaô os
•^ filhos da Companhia, faõ muy gloriofas,a de Ma-

dure, a meu juifo he glorioziíTima,& cada Milfionario del-

ia, he hum milagre de Miífionarios. Quando leoas obras,

& género de vida deftes varões fanQos, naõ me parece faõ

homens veílidos deíle barro, em que vivemos, mas Anjos
do Ceo nafigura de homens. No que toca ao rigor, com
que trataõ feus penitentes corpos, baila dizer, que a mais
apertada Religião, & maisauftera nafua maior obfervan-
cia, he como coufa pintada a refpeito da realidade, que re-

prezenta, em comparação do rigor, que eftes fanftos ho-
mês configo obíervaõ; por aíTim o pedir naquellas terras o
bem das almas.

2 Naõ cuide, quem iílo ler^ que faÕ as coufas, que di-

go, encarecimentos da pena, que efcreve, faÕ puras verda-

, des,

^UniLL
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des, em que naõ ha duvida. Eílendefe a MiíTaó de Madu-
re pellos Reynos de Tanjaor, Madure, Ginja, Golocon-
dey, Sc Velar. No anno de 1 69 1 paíTavaõ as Chriílanda^
des efpalhadas por eftes finco Reynos de cento, & quaren-
ta mil almas. A queacodem,o mais athe dez,ou onze Re-
ligiofos ài Companhia; andando em huma roda viva de
humasem outras Chriftandades com lida, ôc trabalho inex-
plicável.

5 Os que trabalhão nefta Miííaõ pêra tererti aceyta-
çaõ dos naturais, & fer eftimada a Ley, que prégaõ, fe haõ
de acomodar ao eílilo dos Brâmanes penitentes, a quecha-
maó faniazes; que entre elies faõ os mais Religiofos, & a-
ufteros. Eílescoítumespoliticosufaõ os da Companhia*
Por tanto fobre o corpo, anda íó huma túnica; os pés def-
calços, &acabeça defcuberta. A cama ou he a terra nua,
ouhumataboa» O cubiculo huma palhota expofta às in-
clemências do tempo. Os comeres hum pouco de arroz
cozido em agoa pura, fem outra coufa, ou, quando muyto^
algumas ervas. Carne, peyxe, vinho, & outras iguarias,
que em Europa faõ commuas, & cora que ca k tinhaõ cri-
ado, por nenhum cazo as haõ de tocar; porque iíTo aos da
proíiiraõ de Saniazes he couíà abominável, & profana; &
fe algum tais comeres tocaffe, naõ fó elle feria tido por ho-
mem execrando, mas também a Ley, que enfinava.

4 Eííe pouco arroz, mal adubado, ou infulfo, naõ fe

ha de comer mais, que huma vez ao dia. Sendo o jejum
tal, & taõ continuo, fó por milagre parece, fe pode viver
entre contínuos trabalhos, & perpetuas peregrinações, as
mais a pé de humasem outras terras; fem nos caminhos a-
ver nem o abrigo daseftalagens, nem o íuílento, que neílas
fe acha. Donde o arroz ha de ir cozido;& deíle aííim frio,

& as vezes corrupto fe fuftentaõ; &fabeDeos, quantas
vezes eíle lhes falta no meyo das viagens, & cahem defma«
yadosapurafome. Género he efte de vida, que tomado
efpontaneamente por amor de Deos, como o tomaô eíles

fanaos homens, he indicio de huma fan£lidade de marca
maior. A tudo fe confagraõ os filhos da Companhia, dey^
xando os Collegios mimofos, & abaftados de Europa, pór
ganhar almas pêra Deos. Eu confeíTo de mim,que quando
leo, & pondero a vida deftes gloriofosMiííionarios, dentro
de mim os venero,comoa fanaosrauy abalizados,& como

aho-
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a homens fobre a esfera dos homens. Se algum vera a eira

noíía Europa, me parece ter diante de meus olhos hum
A poílolo da primitiva Igreja. E pêra na minha opinião

fer fanâo, baila faber, que fe occupa na gloriofiirima Mif-

íaõ de Madure. Ifto, como difíe, naõ he encarecimento,

mas fallo, o que entendo.

5 Hum deílesexcellentesheroes foi o Padre Luís de
Mello, naceonavillade AnfiaÕ do Bifpadode Coimbra.

Seus pays fe chamavaõ Luís Nunes de Mello, & Catheri-

naFreyre. Sendo eftudante da fegunda, tendo de idade

quinze annos , & dez mezes entrou na Companhia em
' Coimbra aos quatorze de Fevereyro de 1 671^ no Outu-
bro feguinte foi mandado continuar feu Noviciado em
Lisboa. Depois dos dous annos eftudou em o Collegio de
Coimbra. Nas fciencias, que eíludou, foi em todas rauy

avantajado, por fer de fmgular ingenhoj & que fe conti-

nuara as cadeyras das Univerfidades, feria homem confli-»

mado em letras.

6 Todos eíles grandes talentosquis, &eíl:imou, pêra

os confagrar a Deos na MiíTaõ de Madure. Pertendepeíla

MiíTaõ com fingular fervor, & efpirito; & confeguio o
defpacho de feus dezejos. No anno de mil íeifcentos, &
oitenta íe embarcou pêra a índia na fragata San£lo Antó-
nio. Vinte eraó por todos osReligiofos da Companhia,

que naquelle anno foraõ pêra asMifioesdo Oriente: to-

dos íogeitos efcolhidos; excepto douseílrangeiros, os de-

mais eraõ Portuguezes, os quinze Sacerdotes, os três eftu-

dantes com a Philofophia ou acabada, ou quaíi acabada.

Homens de ingenhos efcolhidos,& que eraõ a flor da Pro-

vincia de Portugal, como naquelle tempo ouvi dizer, &
foi voz comua. Por Superior de todos foi o Padre Dou-
tor Pedro de Arouche, que fora Lente de Efcritura na

Univerfidade de Évora, & anualmente era delia Cancel-

lario.Em dous de Abril fe fizeraõ à vela eíles dittozos Ar-
gonautas.

7 Naõ fe deteve muyto em Goa o Padre Luis de
-Mello, porque no Outubro de oitenta, & três entrou na
'MiíTaõ de Madure com o Padre Hieronimo Telles. Nella

trabalhou incanfavelmenreathe o anno de mil feifcenros

noventa, & hum. O Padre Gaípar AíFonfo, que quando

iílo efcrevo, era boa, 6^ fanda velhice he Bifpo de Sandlo

1 home

'jímiE
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Thomé no Malabar, na Relação das MiíToês, & MiíTiona-
rios da Companhia, que fez no anno de mil feifcentos oi-

tenta, & íeis, fallando do Padre Luis de Mello, diz aífim:

O Padre Luis de Mello Theologo de grandes partes, natu-
ral da Villa de Anfiaõ, de trinta, & três annos de idade
aíTiílenaReíidencia deTricherapali, que muytos annos
foi corte de Madure. He o Padre fraco no corpo,mas alê-

tadonoefpirito, comquefemdefcanfar acode ás obriga-

ções do feu officio. Tehdo fó finco annos de Mi0ionario,

tem frutificado muyto, naÕ ao compafib do tempo, masà
medida do feu fervor: pois fô o anno de oitenta, & três

bautizou a feifcentos, & trinta. Athe aqui o teílimunho
defte Religiofo, & virtuofo Padre: & hafe de advertir, que
efte anno, de que falia, foi o anno, em que o Padre entrou
naMilíaõ.

CAPITULO LVL

Padece o Padre Luis de Mello muytas vexapês peU
la Fê.

í "VI G anno de oitenta, & fcte, tendo eíle Padre à fua
-•-^ conta a Refidencia de Candalur, foi muyto, o q

padeceOj&eílevemuy perto do martyrio. Alem de que
os perpétuos fuftos nenhuma outra coufa eraõ, fenaõ hiiin

tnartyrio continuado. Ouve naquelie anno no Reyno fo-

me geral, & das mais atrozes, de que alli avia memorias,
porque as mizerias andaõ encadeadas, a efta fome fe ajun-
tou huma aceza guerra entre o Nayque de Madure,Rey
deTanjaor, & Regulo do Maravâ, procurando eíles três

Príncipes mutuamente arruinarenfe huns aos outros, af-

folando todas as povoações, por onde palTavaõ feus exér-

citos. A eíles dous males fe ajuntou o terceyro dos ladro-

es, quede ordinário aífiílem nos matos, &ferraniasdo
Reyno, donde fahení em grande numero, a fazer fuás pre*
zas em tudo, o que podem aver às maós. Eíle anno faziaó

tais atrocidades, que mais pareciaõ feras, que homens.
2 Neíles matos afiiília o Padre Luis de Mello,mas como

tudo andava taõ fora de caminho; & por fer tanta naquel-

ie contorno a falta de agoa;,que nem pêra beber íe achava,

Oooo foi
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foi o Padre obrigado a mudar de pofto. PaíTouíTe a huma
povoaçaõ,eni que avia Igreja, & podiaó aella concorrer os

Chriftaõs íem tantos impedimentos, & temores, com que
o faziaõ aos matos, por caufa dos falteadores. Chegando
àquella povoação no principio da quarefma, aflifiio nella

,

athe a Pafcoa; naó cellàva por iííb de todo o medo dos la-

dros, mas foi Deos fervido, de livrar a povoação, em quã-

to o Padre nella fe deteve.

^ Tendo recolhido copiofo frufío do feu trabalho, fe

mudou pêra outra povoação, que ficava no raeyo do de-

ílrito da fua Refidencia, pêra dalli acodir mais comoda-
mente aos enfermos, & aos outros minifterios do fando
Evangelho. Junto a efta povoação eílava huma fortaleza

prefidiada, aonde algumas vezes coílumava vir o Gover-
nador da Provincia. No tempo, que alli aífiíliao Padre,

fuccedeo vir o Governador à fortaleza. Tinha dantes o
Padre tido com elle feu comprimento, mandandoo vifitar

por hum catequifta, que lhe levou íeu prezentinho, como
hè eftilo da terra, que naõ ha vifita deftas,fem ir diante,ou

em cõpanhia.alguma dadiva. Dera o Governador boas pa-
lavras; fiado neftas o Padre fe deyxou ficar na povoação;
ainda que fabia eftar jâ naquelle tempo prezo o Padre Su-
perior da iMiííaõ Rodrigo de Abreu. Masefte motivo tã-

bem obrigava ao Padre Mello a aiTiftir no mefmo lugar;

porque lhe ficava mais à maõpoder tratar da foltura do
Padre Superior,como em effeito começou logo a tratar.

4 Naquelle mefino dia veyo o Governador infpera-

damente â povoação, entrou no pátio da Igreja dos Chri-

ftaõs. Tanto que o Padre Mello o vio, lhe mandou dizer,

que hia fallar com elle;porem fazendo, que naõ ouvia o re-

cado, fem mais demora fe voltou pêra lua caza. Naõ dey--

xou efte accidente de caufaralgum fufto no Padre xVIelIo,

fuppoíla a prizaõdo Padre Superior,mas entendeo fer mais
prudência, perfiítir alli em tais circunftancias.

5 Depois de fahir o Governador da igreja do Padre,

entrou em hum Pagode, ou templo dos ídolos, que eílava

junto da povoação, & vendoo todo defroantelado, como
coufa, de que nenhum cuidado íe tinha,voltou pêra a for-

taleza acezoem cólera, & cheyo de efpiri to infernal. Lo-
go de noyte mandou chamar os moradores da povoação,

que quafi todos eraõ Chriftaõs. Temerão, o que poderia

,

fer.
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fer, & recorrerão por confclho ao Padre Mello, antes de
irem ao Governadorj dizendo-lhe, em como eraõ chama-
dos, pêra ferem obrigados a reedificar o Pagode; por quan-
to hum gentio feu capital inimigo, & da faníla Fé, tinha
eftimulado ao Governador contra os Chriílaõs. O Padre
os animou ao martyrio, concluindo o íeu arrezoado, que
foíTem com grande animo, que naquella empreza o aviaõ a
elle de ter fempre ao feu lado.

í 6 Animados os Chriííaõs, pedindo ao Padre os enco-
mendaíTe a Deos, fe defpediraõ refolutos a dar a vida, an-
tes, que largar a Fé. Athe as oito da noyte efteve o Padre
efperando pello fucceíTo, que teriaõ na fortaleza com o
Governador; como athe aquellas horas nenhum vieíTcjjul-

gou, que todos os medos tinhaõ parado em nada. Quan-
do eftava com efte penfamento, chegarão dez, ou doze
foldados à caza do Padre& arremeçandofe a elle, lhe ata-
rão os braços atraz taõ cruelmente, que perto dedous me-
zes lhe durarão os íinais das ataduras,
t 7 Aílim amarrado o levarão pêra a fortaleza com tan-
ta preíTa, & fúria, que o Padre naõ fabia, fe hia pella terra,

fe pello ar. Pêra que foíTe com mais preíTa, huns o empur-
rayaÕ, outros lhe davaõ pancadas, dizendo-lhe fobre iíTo

mil injurias. Finalmente depois de bem cançado chegou,'
aonde eftava o Governador. O primeyro Deos vos falve^

com que o recebeo, foi charaarlhe feiticeiro, & diííè aos
foldados, que lhe puzeíTem na boca hum oíTo de vaca; que
he naquellas terras huma das maiores injurias, que íe po-
dem fazer: & que aíTim atado o foífem açoutando pellas

ruas, & depois o efpetaífem vivo em hum pao, que pêra
efte fim tinha mandado arvorar no campo.

8 Intentou o Padre fallarlhe,& apenas abrio aboca,
quando hum foldado lha tapou, & às bofetadas o foi afa-

Itando pêra mais longe. Porem vendo o Padre, que na5
era tempo de calar j levantou a voz, & diíTe: Que feja pof-
íivcl, que ainda ao mais bayxo,&: infame por caíla fe da
lugar athe no paço del-Rey, pêra íallar; & amim me naõ
quizeraõ agora ouvir duas palavras, que razaõ ha peraifto.^

Entaõ o Governador ouvindo a queyxa, mandou que o
Padre aífim atado foíTetrazido pêra junto ao lugar, onde
elle eftava. Tanto que chegou, lhe fallou pello modo fe-

guinte:Se cm mim hiculpas, pêra fe me fazerem eftasafrõ-

Oooo z tas,
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tas, também faõ baftantes, pêra me tirarem a vida,' a c|ual

naõ recufarei dar, avendo em mim culpas, que o mereçaõ;

mas fe as naÕ ha, porque me trataõ,como a ladraõ, 6c mal-«

feitor.

i^ A iftorefpondeo o Governador: as culpas, que em
vós há, faõ, que enfinais a voíTos difcipulos, que naõ obe-

deçaõ,aos que governaô. Que eu enfmo tal coufa, refpon*

deo o Padre, he huma grande mentira, fenaõ provay-o*

Naõ enfmais iílo, diíTe elle, pois porque dizeis a voíTos

difcipulos, que naõ adorem ao Pullear, & aos mais Deo-
zes, que aqui ha, & nós todos adoramos. Porque Ihesdi*

zeis, que naõ facrifiquemíirroz, cabras, & as mais coufas,

que fe lhe cofíumaõ facrificar. Porque lhes eníinais, que

naõ tomem, nem comaõ coufa alguma, das que aos Deo-
zes íe oíFerecem. He muy ta verdade, refpondeo o Padre,

que eu lhes eníino tudo iíro,nem deyxarei de lho enfmar,

ainda que aqui me façais em poftas; porque enfmalo, he

obrigação minha, o fazelo hcfua vontadej que eu lhes naõ

faço força, pêra que o façaÕ, ou deyxem de fazer; mas fó

lhes digo, que,o que ouvir minha palavra, he meu difcipu-

lo, & o que a naõ ouvir, o naõ he. E ifto naõ he enfmar a

meus difcipulos, que naõ obedeçaõ, aos que governaô.

Vendo o Governador a refoluçaõ do Padre, &IO

também a razaõ, que tinha, no que dizia; fer^nandofe ma-

is hum pouco, mandou ao Padre, quefe aíTentaíTe. A iílo

refpondeo, que o Reo fe naõ aífentava diante do Juis. En-
tendendo o Governador, o que neftas palavras fignificava

o Padre, lhe mandou tirar as prizoês, & depois aíTentar

junto de fíj & foi perguntando as coufas feguintes. O que
dizeis, eílâ bem, mas porque heis de enfmar, que naÕ ha
JBrumá, Vifnu, & Rutrén, Deozes taõ celebres neíles Rey-
nosf Dizerem, refpondeo o Padre, que eu enfíno, que naô
hâ Bruma, Vifnú, & Rutrén, he outra mentira, pois todos

aíTentaõ, que os hâ, & ashiílorias andaõ cheas de fuás bo-
as,ou mas obras. O que digo certamente, he, que elles naõ
faõ Deozes, pois Ihefaltaõ os attributos, que tem o verda-
deyro Deos, que eu digo fer fuprema, & verdadeyra cau'

la de tudo o creado, & que fó eíle fe hâ de adorar como a

verdadeyro. Mas pergunto, por eu enfmar efta verdade,

porque me aveis de afrontar/ Entre innumeraveis feiras, q
lú nos voífos Reynos, duas apontarey, & feja huma a de

- - Vix-
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Vixtíu, outra a de Xivén, ambas entre ú contrarias. Per-

gunto agora, o Guru, ou Meílre na feita de Vixnú naõ en-

fina a feus difcipulos, que Vixnú he verdadeyro Deos, &
tudo o mais falíb, & que fó façaõ as ceremonias pertencen-

tes a Vixnu, & naõ as de outras íey tas.^ E pcllo contrario

o Meílre na íeita de Xivén naõ diz, que íó elle he Deos
verdadeyro.^ Aílím he, refpondeo o Governador: & o Pa^

dre continuou dizendo.

j I Pois fe aos Meftres deílas feytas,enrmando doutrn

na taõ encontrada, ninguém por iíTo os prende, nem afron-

ta; nem faz injuria a feus difcipulos; porque razaõ me heis

de afrontar a mim, & a meus difcipulosj porque enfmo, q
ha hum Deos verdadeyro, & luprema caufa, que naõhe
Bruma, Vixnu, nem Rutrén, nem algum dos outros Deo-
zes, que adorais. A ifto fó refpondeo, que em tudo, quan^

to dizia, tinha razaõ. Logo profeguio o Padre: Eíla Ley;

que eu enfmo, naõ he agora nova nefte Reyno, poisha cem
annos, ou perto delles, que aqui a eníinamos} & por íabe-

rem os Principes, fer ella boa, nos tem dado ampla licença,^

pêra a enfmarmos, paíFando pêra iííb fuás provifoes Reais,

que eftaõ em meu poder, & vós o fabeis muyto bem. Eu
vos tenho mandado vizitar naõ por outra coufa mais, que
por querer voíla amizade; & em pago me fazeis ifto.^ Ref-

pondeo o Governador, fer muyta verdade, & que quando

o mandara prender , cuidara íèr outro Saniâz, que tinha

vindo do poente; & que efte peccado ficava fobreelle.

AíTim he, diíTe o Padre, & vos dentro de poucos diaso ex-i

perimentareis. Entaõ perguntou o Governador , íe por

ventura lhe avia de pór feitiços. Feitiços naõ,refpondeo o
Padre, que he coufa, que naõ fey, mas o Príncipe,& feus

validos vos moftraraõ a honra, que elles me fazem,& a

pouca, que vós me tendes feito.

1 2 Antes de ir o Padre diante do Governador, tinhaõ

aquellesChrilbõs, queforaõ chamados, moílrado fmgu-

lariíTimaconftancia. Tanto que elles chegarão a fua pre-

zença, lhes diíTe eftas palavras: Vos fó tratais da voífa Igre-

ja, & a do PiiUear nem final,do que foi, tem já. He necef-

fario, que a levanteis, & depois feftejar feu dia, em que to-

dos haveis de adorar, & fazer facrificio, como fe coftuma

nas mais partes. A ifto refponderaõ dous Chriílaõs, que

eraõ os principais, que elles tal couía naõ fariaô, ainda que

31
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Ihescuílaííe ávida. Vendo o Governador tanta refoluf^
faõ, os man dou logo atar com as maõs atraz, & açoutalos
Gomcadeas de ferro, & azorraguesdeefpinhos, com que
lhes ficarão os corpos em chaga viva. Tornandolhes a
perguntar huma, & muytas vezes, fefariaõ, o que lhes or-
denava. Refpondeo hum delles chamado Muttú, o qua^I
nome quer dizer pérola: ja diíTe Senhor,qúenaõ,agora fa-
zei, o que quizerdes. Entaõ o Governador lhe mandou
queymar á boca com hum ferro quente,& pendurar pellos
pés com a cabeça pêra bayxo, no qual tormento efteve
mais de quatro horas.

1 5 Quando eftavaõ nefte tormento, jâ o Padre Luís
de Mello eílava junto ao Governador. NeíTe tempo al-
guns Toldados Ihehiaõ dizer: Ao menos por efta vez dizei,
que fareis, o qUe ordena o Governador: athe o voífo Me-
ftre, que com elle eftâ, diz jâ, que digais, que fim: pêra ^
he padeder tanto, naõ vedes, quam perto eílais da morte.^
jâ o voíTo Meftre da licença, que mais quereis, ouefperais?A todas efl:as mentiras reípondia o animofo Chriílaõ: tais
licenças naõ ha de dar o meu Mefi:re; &emcafo, queas
deíle, nunca eu cõmetteria efla maldade; mais quero per-
der a vida temporal,que he de fi caduca,que a vida immor-
tal, que fempre dura. Vendo pois os minifl:ros do inferno,
que aquella pérola, toda era na confl:ancia diamante; &
que o companheiro chamado Xavier, ainda que aviafó
finco mezes, que era bautizado,eftava nos mefmos propo-
fitos, defiftiraõdafuateyma, &empreza. Multou o Go-
vernador a toda a povoação em fefenta patacas, por lhe te-
rem perdido o refpeiro;& mandou foltar aos prezos.

14 Durou efta tragedia dezdeo principio da noyte
athe as três horas da madrugada. Entaõ diíTe o Governa-
dor ao Padre, que fe podia ir pêra fua caza. Refpondeo, ã
naõ fe iria com aquellahonra,quelhe tinha feito, porque
dezejava, lha fizeíTe maior, por afiíim o pedir a fanda Ley,
q eníinava, em cujo obfequio toda a honra he muy pouca.
Ouvindo ifto o Governador, lhe rogou muyto, que fe fof-
fe, que naõ tiveíTe moleftia, &que naõ hcaíTe mal com
elle; que em amanhecendo, o iria bufcar, & dar inteira fa-
tisfaçaõ, do que tinha obrado; neftas palavras íe levantou,
& deípedio ao Padre com cortezia, & mofinas de bene-
volência.

.15 O Pa-
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Em o Noviciado de Lisboa Liv. 5. Cap.^6. 66^
15 O Padre fe retirou muyto trifte, & defconfolada,

por naõ ter a boa fortuna de dar a vida por feu Deos.Ada*
bava efta pena com a coníideraçaõ da conííancia, que feus
diícipulos moftraraõ em taó atrozes tormentos. PaíTado o
conflitOjdiíTe Muttúao Padre: Senhor,naô vos poço expli-

car a confolaçaõ, que tinha, quando me atormentavaó, &
a pena, que agora tenho, porque cuidei, daria alli ávida
por meu Redemptor JESU Chriílo, mas eu naõ merecilo-
grar tanta ditta: a mefma magoa tinha Xavier feu compa-
nheiro. A ambos o Padre confolou, & animou pêra feme*
Ihanrescombates, dando graças a Deospella grande con-
ííancia, que dera aquelles dous Índios.

1 6 Brevemente o Governador tirano pagou eftas íuas

infolencias. No tempo, que o Padre Superior Rodrigo de
Abreu, & o Padre Luis de Mello foraõ prezos, eftava o
Padre André Freyre de caminho pêra a cofta da Peícaria.

Vendo elle, que o perigo da Chriílandade neceííitava de
fua prezençaj deyxou a viagem,que tinha entre maõs, & a
fez à Corte do Nayque, com efperança de ter defpacho
favorável. Governava entaõ o Reyno certo Brâmane co-
nhecido do Padre André Freyre, porque em tempos paf-

fados ambos eftiveraõ prezos na enxovia de Tanjaor, &
depois quedellafahiraõ, fempreo Padre achou benevo-
lência nefte Brâmane. Vinte annos quafí avia, que íè naõ
tinhaõ encontrado, por iíTofoi a vizita de maior agrado ão
Brâmane. Praticarão largo tempo;depois o Padre lhe pro-
poz o negocio, a que viera; dizendo o pouco cazo, que os
Governadores íaziaÕ dos formões do Nayque, & dos que
elle, como principal miniftro,lhes tinha panado, tratando
com honra aos pregadores da Ley de Deos. Refpondep,

q ue de nada tomaílè pena, que dentro em poucos dias fa-

ria, com que tudo fe puzefle em boa paz. De caminho lhe

trouxe à memoria a morte, qae elle àera, àquelle homem,
que na enxovia de Tanjaor a ambos os tratara mal: dando
a entender, que da mefma forte caíligaria aquelles, de quê
o Padre fe queyxava.

1

7

Coníeguido taõ bom defpacho, fe defpedio o Pa-
dre André Freyre, & foi fazendo fua viagem pêra a coíla

da Pefcaria: ficando o Padre Luis de Mello na Corte, pêra
vero fim de todas eílascoufas. Logo que o Governador
da Província teve noticiaj de que os Padres tinhaõ vizita-

do
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do o Brâmane, & feito queyxa do mao tratamento, que íí-

zeni aos Padres, Sc Chriílaõsj fe enraiveceo com extraor-

dinário furor; & tornou a meter em apertos aos Chriílaõs;

mandoulhes intimar, que tal dia, que nomeava, aviaõ to-

dos de adorar, &lacriíicar ao Pagode. Sabendo tudo o
Padre Luis de Mello, íe valeo de Deos, & da intercefláó

das almas do Purgaturio, prometendolhe bom numero de
MiíTas, fe livravaõ aos feus ChriílaÕs do perigo, em que fe

viaõ,

1 8 Vendo o Padre,que o Brâmane tardava em caíligar

ao Governador, & que fe chegava o dia, em que tinha di-

to, que os Chriftaõs aviaõ de adorar o idolo, determinou

de ir à povoação,pêra animar aos feus neófitos. Porem foi

Deos fervido de os livrar do fufto,em que eftavaõ; porq

na noyte feguinte por ordem do Brâmane foi prezo o Go-
vernador,deííe modo fe fruftraraõ feus perverfos intentos.

Bem verdade he, que pelias muytas valias, que meteo, &
pello muyto dinheiro, que deu, pouco tempo efteve pre-

zoj mas também naõ eíleve muyto tempo íolto: porque,

paíTados dous mezes, o tornarão a prender por feus deli-

-los. Foi metido em grilhões; confifcaraólhe, quanto ti-

nha de feu: alem difto lhe morrerão dous Irmaôs. Todos
eíles caíligos, confeífava elle, lhe vinhaõ por ter vexado
aosChriílaõs; mas naõ bailarão, pêra o tirar do leu genti-

lifmo, em que fe deyxou ficar.

1 9 Depois de foccegadas as perfeguiçoes, foi o Padre

Mello pêra a Refidencia de Nandavamati, que ficava no
principio dos matos das ladroeyras, pêra ajudar aos Chri-

ílaõs, que nellas ha, & também a alguns do Reyno de Ta-
jaor. Depois de os confolar, foíibe, que em Trixirapali,

que era a Corte do Regulo, morriaõ milhares, & milhares

a pura fome. Dous mezes, & meyo aífiftio naquella Cor-

te, affim confirmando naFêamuytos, que com as perfe-

guiçoêstinhaõ vacillado, como adminiurando os Sacra-

mentos aos de mais,particularmente a moribundos: aonde
foi taõexceífivo o trabalho, que confeflào Padre, que era

poucas palavras o naõ podia explicar. Asconfiíloes eraó

continuas, nefte exerciciogaftavaosdiascom os dascaftas

nobres, & asnoytescom os das caílas bayxas. Dos qile

allifacramentou, aterceyraparte,dizo Padre, que mor-

reo de fome, a qual na cidade fazia tal eílrago, que eftavaõ
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Em o Noviciado de Lisboa Liv. g. Cap. 5 6, 66^
as ruas cheasdecorpos mortos, fem aver, quem Ihesdeííè
fepultura. E fe iílo era na corte> onde aíTiftia o Regulo, &
por eílacaufa devia fer maior o cuidado, pêra íenaô infi-

cionarem os ares, bem fe infere, o que aconteceria nas ma-
is partes. Cortava o coração ao Padre Luis de Mello vec
tantas miferias com feus olhos, fem eftar na fua maô, por
lhe o remédio, de que neceílitavaõ. Ja que naõ podia aco-
dir aos corpos, fez quanto pode,por falvar fuás almas,bau-
rizou athe trezentas peííoas nelk anno, que emtaõcala-
mitofos tempos naõ foi pequena colheita.

CAPITULO LVII.

Heprezo pellafè^ & do mao tratamentofe lhe origina a
morte.

' Ç^ Om eíle theor de vida, & neíles miniílerios tanto
da honra de Deos,trabalhou muytos annos o Padre

Luis de Mello com grande efpirito, & fervor muyto fobre
as fuás forças corporais. Com muyto goílo aqui efcreve-
ria meudamente todas as outras fadigas fuás, mas naõ tive
a boa ditta de me virem à maõ. Terei fmgular jubilo, fe
eíTe pouco, que efcrevo aííim defte, como de outros homes
veneráveis, defpertar a outros, pêra que amplifiquem fuás

vidas; como eu amplifiquei as de muytos,que andavaõ im*
preíías muy foccintamente, por naõ terem os efcriptores
delias as noticias, que eu ou defcobri, ou andando difper-i

fas ajuntei.

2 Mereciaõ os trabalhos do Padre Luis de Mello hum
íimgloriofo, qual o vieraõ a confeguir. No ultimo sn«
110 de fua vida foi mandado cultivar a grande Chriílanda-
de, que eftânodominiodeMaravâ

, que hehum Principe
tributário aoRegulo do Madure. Era eíle Príncipe o ma-
yor inimigo, que tinhaõ naquellas terras os Chriítaõs. Fo|
eíla nova pêra o Padre Mello de goílo inexplicável.

5 Julgava o Padre Mello, que teria alli a felicidade de
padecer muyto por Chriftoicoufa, que elle fumamente de-
zejava, & que a Deos pedia com todas as veras , & de que
eraõ muy frequentes fuás praticas, explicando as palavras

asancias,& dezejos fandos de feu coração. Nada mais ap-
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petecia, que morrer por Chrifto. DiíTe o Padre joaõ Ve-
nâncio Bouchec entaó feu ConfeíTor, que eraõ as palavras

do Padre Mello nefta matéria taõ fervorofas
,
que naõ sò

eraõ índices do feu fervor, mas que ateavaó femelhãte fo-

go , em quem as ouvia. A' medida do gofto com eíle pri-

^neiro avifo, foi a trifteza, que lhe fobreveyo com o íegun-

do; porque fe lhe ordenou, que deyxada aquella viagem,

foíle pêra a Refidencia de Cornapatu; aííim por aííiílir na-

quelle deílridlo, que eftava fem Paftor, como também por

fervir como de companheiro ao Padre Francifco Laynes,

cujo deftridto confinava com aquella Reíí dencia.

4 Entendeo o Padre Mello, que o pedir o Padre Lay-

nes companheiro, fora a caufa de fe divertir a viagem ao

Maravâ. Defcobrio ao Padre Laynes os grandes dezejos,

que fentia em fua alma de emprenaer aquella Jornada, di-

zendoIhe,que entendia, que o Eípirito San£lo o chamava

mais pêra aquellas, que pêra outras terras. Naõ quiz o Pa-

dre Laynes divertir a vocação,que em homem taõ fanâo^

julgava fer toda de Deos. Logo fez diligencias , pêra que

os dezejos do Padre tiveíTem o eííeito, a que elíe fe fen-

tia propenfo. Ouvirão os Superiores a propofta, & lhe

puzeraõ o cumprafe à medida do dezejo do Padre Luis de

Mello.

5 Por tanto cheyo de prazer fe poz logo ao caminho

pêra asterras do Maravâ. Naõ pode logo entrar naquella

regiaõj foi com tudo a demora de grande proveito das al-

mas; porque reduzio a dor, & arrependimento a mais de cê

Chriftaõs, que havia quinze, vinte, & trinta annos,que an^

davaõ perdidos, & deígarrados. Depois ofFerecedofe op-

portunidade, continuou o caminho vencendo graves pe-

rigos, & diííiculdades. Chegou finalmente ^s terras do
Maravâ; como alli naõ tinha cafa, aceytou o hofpicio, que

hum pobre Chriftaõ lhe oíFereceo. Detevefe nelle onze

dias adminiílrando os Sacramentos a muytos,q da provin-*

cia alli concorrerão.

6 Pêra acodir ao muyto, que havia, que fazer, dias, Sc

noytes trabalhava , como fe foíTe de aço, ou bronze,& naõ

de barro enfermiço. Alem de muytos mil, aquém acodio

comos Sacramentos da Confiílaõ, & Comunhão, dentro

nos mefmos onze dias bautizou a mais de mil Catecume-

nos: que foi coufa muy rara em taó pouco tempo. Como
os
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os concurfos eraõ taõ notáveis, temeo o Padre juííamente,
que delles íe originaíle alguma tormenta, como outras ve'
zes fuccedera; porque naõ podem os gentios tal coufa ver

*

nem permittir pello grande ódio, que tem à noíTa fan^a fé-,

-levantaõ grandes poeyras, & tudo põem em confufaõ.
7 Por evitar eíles inconvenientes julgou, feria mais

feguro paíTar pêra os confins da terra de Madurêj aonde, a
feu parecer , naõ havia os temores, que aíTuílavaõ nas ter-
ras do Maravâ. Porem fuccedeolhe tudo pello contrario,'
porque onde quiz evitar a perfeguiçaõ, alli fe encontrou
com a caufa

, que dezejava de fua morte. O mefmo foi en-
trar naquellas terras, que entrar no cárcere, onde teve ori-
gem fua dittofa morte, & fim gloriofo.

8 Tanto que chegou,mandou logo vifitar ao Capitão
da fortaleza,aquém andava annexo o Governo da provin-
cia, pedindolhe licença pêra habitar em íuas terras. Ne-
gou efte, o que fe lhe pedia, dando credito a muytas men-
tiras, & falfos teftimunhos, que contra a ley de Deos , &
léus pregadores lhe tinhaõ ditto os inimigos da verdade.
1 ais coufas lhe meterão na cabeça contra o Padre,que el-
le em peíroa,com quatrocentos foldados o íahio a prender

'

como fe foíle algum infigne, & poderoío falteador.
*

9 Vendo o Padre Mello a boa fortuna,que o vinha de-
mandar à imitação de Chriíío,mandou logo retirar, a quã-
tos Chriílaõs alli fe achavaõ. Sahio da fua pobre choupa-
na, & taõ pobre, que nem paredes tinha , mas sò huns pa-
ostofcos,queafuítentavaõ. Sahio digorefolutoaoencõ-
trodos foldados, que diante mandara o Capitão, pêra o
prenderem. Com roílo alegre, & mageftozo perguntou a
todos, aquém bufcavaõ. Ficarão como aíTombrados com
èíla pergunta, porque nenhum fe atreveo, a porlhe as ma-
õs, pêra o prender. Vendo o Padre, que o naõ prendiaõ;
entrando por meyo de todos foi bufcar ao Capitão, que os
mandava; & com grande paz, & ferenidade lhe diíTe: Era
neceílario, que a fim de prender a hum pobre eftrangeyro,
vieíTeiSjSenhor, em peííoa com exercito armado/ Tantas
armas fó denotaõ a prizaõ de hum ladraõ famofo, & naõ a
mnocencia de hum Religiofo pobre. Denotam refiftencia
de muytos inimigos, & naõ a obediência de hum peregri-
no, como eu ando neftes Reynos, que viria logo a voííà
prezença fendo chamado; pois taõ longe eftive de temer
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caíligo^ que em chegando a cilas terras vos mandei avizar

de minha chegada, cuidando receberia também de vós as

jnuytas honras, que na Corte me fez vofío Irmaõ, depois

que conheceo a innocencia da Ley, que enfmo. Vifto po"

rem achar tudo o contrario, eftou prompto a todo o caíH^^

go, que minhas culpas depois de provadas merecerem.

I o Foi taÕ poderofa a gravidade, & mefura, com quê

o bemdito Padre fallou neíla occafiaõ; que o louvarão, &
admirarão muyto feus inimigos, por fer tanta conílanciá

rariííima em tais apertos. Ficou o tirano taõ confufo, que

nem huma fó palavra pode refponder, & no meyo da lua

confufaÕ fez fmal ao Padre, & íoldados de cavalo, cami-

nhaíTem pêra a fortaleza. Tanto que chegarão, mandou,

que aífim o Padre, como os feus cabedais foíTem trazidos a

fua prezença, cuidando aver nelles muytas riquezas, de

que também lhe tinhaõ dito grandes coufas. Naõ encõ-

trou porem mais,que os pobres ornamentos facerdotais, &
algumas pobriíTimasalfayas do feu veftido. Depois inqui-

riomeudamentefobreosembuíks, &falfos teftimunhos,

que do Padre fe lhe tinhaõ dito, & achando íer tudo me-

tira, como arrependido, & ainda envergonhado, de ter

procedido taõ precipitadamente, deu ao Padre por livre,

& lhe mandou reftiruir, quanto fe lhe tomara.

' II Eflando neíla refoluçaõ, lhe meteo grande medo.

hum Brâmane, que avia de efcrever tudo ael-Rey; de co-

.

mo naõ fónaõ caíligara a hum peregrino, que andava en- J

linando Ley nova,& deílruindo todos os Deozes daquelle

Reynoí mas nem fizera preza nas muytas riquezas, & pe-

dras preciofas, que poííuia. Temendo o governador eíles ;

ameaços, achou por mais conveniente,entregar a eíleinno-
.

cente cordeyro nas maõs dos mefmos algozes, que lhe fo-

licitarão a prizaõ. Naõ faõ explicáveis os opróbrios, que

Iheíizeraõ. Todo aquelle dia o obrigarão a eftar prezo

í unto à porta da fortaleza, fem comer coufa alguma.

II AUi foi objedo publico de afrontas; quantos en-

travaõ, & fahiam, mofavam delle; huns fazendo acções a-

frontofas lhe oíFendiaÕ o refpeito, outros com palavras

deshoneílaslhe moleílavaõ os ouvidos, & outros com ri-

dicularias faziaõ farca, & zombavaõ de fua paciência. Em
todo eíle tropel de injurias foi o foffrimento do Padre taõ

extraordinário, que o admirarão os mefmos, que o exerci-

tavaõ,6c apuravaó, 15 Che-
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^ j^ Chegada a noy te, o meterão em hum publico,

&

pequeno cárcere; de cujas guardas dizia o Padre Mello
corn Sando Igiiacio Martyr, lerem huns Leopardos, tanto
-peyores, quanto mais bem os tratava. Nefte cárcere eíle-

ve o Padre dezafeis dias, padecendo as fomes, apertos, &
difgoítos, que mais cabem na confideraçaõ,de quem medi^
ta, do quenapena,dequem efcreve. Baila dizer, que fo-

raõ taô cruéis, que íinalmentalhe vieraõ a originar a mort
te, como logo veremos. ':írn :c > -"5>; >

14 Cuidou o tirano, que o Padre com dinheiro fe íi-^

Vraíle daquellas eftreitezas. Vendo porem,que elle as fof-

fria, a modo de quem as dezejava, três vezes mandou ame*^

açar com tormentos ao Padre, fenaõ deííè cento, & íínco-

enta patacas pella culpa de andar em fuás terras enlinando

ley nova contraria em tudo aos feus Deozes. Acrecenta-
va, que a tal culpa era digna da ignominiofa morte de for^

ca. Rcfpondeo o Padre, que naquelle género de morte
lhe fazia muyta gra^a, pois era o melhor teftimunho da
verdade, que pregavaj mas que em lhe pedir patacas, lhe
fazia grave injuria, pois tantas poíTes eraõ contrarias ao
eftado de Religiofo, que profeíTava. Com efta repofla fe

aííanhou de forte o tirano, que determinou acabarcom
totmentos, o que naõ podia ejíeituar com palavras. * \tt

15 Ja neíle tempo o cuidado do Padre Rodrigo de
Abreu, & a muyta induílria de alguns catequiílas do Pa-*

dre Luis de Mello tinhaõ alcançado na /Corte huma carta

do General das armas, pêra que o tirano mandaíTe foltar ao
Padre, & lhe reftituiíle tudo, quanto fe lhe tinha tomado^
Tanto que recebeo a carta, fem demora executou, o que
íe lhe ordenava, dando liberdade ao Padre, & reftituindo-

Ihetodaafua pobreza. f

CAPITULO LVm.

Ditto%a morte do Padre Luh de Melio^ isrfuaí virtudesl >

1 C Ahio o Padre do calabouço, levando conílgo a^ caula de fua morte, que por fer tal a caufa, foi di*

gna de muytas invejas. Eftando ainda prezo, porrazaõ

dascalamidadesj.queo moleftaraõj lhe fobrevieraó prin-

cipies
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cipios de huma febre maligna, tanto mais maligna^ quanto
menos foi conhecida. Sobrevieraõlhe dores agudiffimas

em todo o corpo, & huma toíTe taõ violenta, que parecia

felhe arrancava^ as entranhas, quando toflia. Juntamen-
te lhe impedia a refpiraçaõ por algú têpo,& acrecentava as

dores. De tudo fazia menos cazo,por naõ conhecer a mali-

gnidade da doença. Antes em fahindo do cárcere, naõ
podendo ter foccego feu incanfavel efpirito, começou a

exercitar, como fempre, os miniílerios de Miflionario; &
iíTo em occafiaõ de grandes concurfos, por eíla caufa era

maior o trabalhoj ao qual finalmente le veyo a render feu

exhaufto corpo.

- 2 Declarada a malignidade da febre, entendeo, que a

morte eftava muy perto, & a vida eílava acabada. Por tã-

to tratou com maior difvelo, de fe difpor pêra o caminho
da eternidade, ainda que jâ fe tinha preparado com muy-
tas, & muy excellentes obras. Deuavifoa alguns Padres
Miííionarios do perigo, em que fe achava, pêra que lhe

aííiíliíTem com o lubfidio dos Sacramentos, & confolaíTem

com fua prezença. Acodiraõ logo a taõ bom, & fiel com-
panheiro. Com fua viíla fe alegrou,& todos com as lagri-

mas nos olhos fignifícaraõ o muyto, que fentiaõ a falta de
tal operário. Recebeo elle os fan£los facramentos com
extraordinária ternura, & devaçaõ, que infundio também
nos prezentes.

ii3"i5 £)epois embebido todo em Deos, refpirou o fogo
de leu coração em amorofiílimos colloquios fallando com
hum Crucifixo, em quem tinha os olhos fixos, & aquém
tinha nas maõs. Suas palavras eraõ taõ faudozas, que der-

retiaÕ em devaçaõ, & lagrimas, aos que eílavaõ prezentes.

Exprimia com grande eficácia as anciãs, & dezejos, que
tinha de fe ver com Deos; entre ellas diííe: Porem ifto fe-

ra paflada a fefta da Purificação, que eíla próxima, pois j

dezejo receber também naquelle dia o corpo de meu Se-
nhor, com que minha alma depois de Purificada pofia fer

oíferecida por maõs da May ao Filho.

4 Tudo aconteceo como o predice,ainda que os pre-
r.entes pellos termos da doença tal coufa naõ prefumiaõ.
Chegado o dia da Purificação, comungou com a ternura,

que antes o fizera: & nos quatro deFevereyro de mil feis-

centos noventa, & hum deyxou eíla vida mortal, & fe

iiOi^i- foi
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foi gozar da eterna. No rigor da doença lhe tinhaõ aílifti-

do os Padres António Dias, Bernardo de Sá, & o dittofo
Padre Jozeph Carvalho, que raorreo pella Eé no cárcere
de Tanjaor. Ao tranfito fe achou também prezente o
Padre Franciíco Laynes, que no anuo de 1 707, quando
iílo efcrevo no mez de Novembro, chega de Roma a Lis-
boa, depois de ter padecido hum cruel naufrágio nas coílas
do Reyno de Granada, aonde perdendofe a nao, a penas fe

puderaõ falvar as vidas; & na defte Padre teria a Miífaõ de
Madure grandes perdas, porque nella tem feito notáveis
fcrviços a Deos, & efperamos em o Senhor lhe dará vida,

& graça, pêra os continuar por muytos annos. Eftâ eleyto
Bifpo daquellas terras, porem eíles Bifpados fô fervem pê-
ra acrecentar, & render mais trabalhos, que por iífo os naõ
regeitaa Companhia.

5 O Padre Joaõ Venâncio, logo que teve noticia da
doença do Padre Mello, fe poz a caminho, o qual fez cona
tanta preíFa, que quando chegou, lhe empolarão tanto os
pés, que por muytos dias nem dentro de caza pode andar.
Todas eftas moleílias teria elle por bem afortunadas, fe a-
inda achalTe vivo ao Padre Mello; mas quando chegou, jâ
feu corpo eílava na fepultura, contentoufe com a regar c5
fuás lagrimas,& aífim ou afogou, ouaccendeo mais a fuíi

faudade.

6 O que fica dittobafta,& ainda fobeja, pêra fe con-
jedlurar a muyta fan6lidade do Padre Luisde Mello: que
naõ eftaó taô grandes coufas fenaõ fundadas fobre virtudes
muy folidas, & cabais. A penitencia, pêra fer extraordi-
nária, bafta faber, como fica apontado, o rigor, que ordir
nariamente ufaõ configo, os que faõ deprofiíFaõ Pandaras,
como era o Padre Mello; porque, ainda que ao principio o
applicaraõ ao eftado de Brâmane, pêra correr com a Chri-
ílandade, & tratar da converíaõ dos defta cafta, breveme-
te paíTou a fer Pandara, que he a vida, de Religiofo peni-
tente, que ufaõ ordinariamente os mais Padres da Miífaá
de Madure.

7 Ao íofrimento de contínuos trabalhos ajuntou o
exercício de muytas virtudes, exercitandofeem oflicios

humildes, quando diílo tinha occafiaõ. De fua pefloa fen-
tiataõ bayxamente, que naõ confentia o antepuzeílem,
nem ainda o igualaíTem a qualquer de feus conteporaneos.

Com
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Com eíla humildade ajuntava huma rara charidade naó fó.

a efpiritual exercitada em feus Apoílolicos miniílerios,

mas também no pertencente ao temporal, na qual foi taõ

iníigne, que mereceo o titulo de pay dos pobres: porque

nenhum íe chegava a elle, que podendo, o naõ remediaííe.

.Refplandeceo efta com efpecialidade na careftia do anno

de 1687, que naquellas terras caufou fome eftranha, ^ ^^

que fe contaõ as coufas mais cruéis, que as hiílorias refere

era fomes exorbitantes. Acodio nella o Padre Mello aos

Chriíl:aõs>encurtando o feu próprio fuílento, vendendo as

alfayas do feu ufo, & athe os veíl:idos,ficandofe conv hum
bem ufado: & quando jâ naó tinha no feu pobre cabedal,

por onde puxar, começou a pedir efmolas, com as quais a-

codio a muytos pobres.

8 Pêra com a Virgem Senhora foi fingular fua deva-

çaõ;aeliatomoupor protedora fua todos os annos, que

viveo entre a gentilidade. Pormaisoccupaçoês,quetivef-

fe, naõ deyxoude lhe rezar o feu Rofario, & jejuar os fab-

badosj & procurava, que todos lhe tiveíTem particular de-

vaçaõ. Também foi muy devoto da gloriofa Virgem, &
Màrtyr Saníla Barbara. Todos os dias lhe rezava certas

preces, como elle dizia, pêra que IhealcançaíTedeDcos

huma morte ante feus olhos preciofa. A larisfaçaõ de to-

das as fuás obras tinha applicado às almas do Purgatório, a

cujo patrocínio recorria frequentemente em feus apertos,

&confeírou, que por elle tinha alcançado de Deos gran-.

des mercês, & favores. Ornado com todas eílas, & às ma- .^

is virtudes em idade de trinta, & quatro annos, eftando a-

vizado pêra fazer a prohílaõ de quatro votos, foi gozar o

premio de feus gloriofiííimos trabalhosj com huma morte,

que bem fe pode chamar martyrio; pois toda ella fe origi-

nou dos rigores padecidos pella Fé em huma tcrrivel, &
crueUíTima prizaõ.

uiij^c: Naõ quero deyxar em filencio hum paragrafo de

huma cartado venerável Padre & Martyr dittolo, o Padre

Joaõ deBritto, que indo à coíla da Pefcaria levou na volta

pêra a Miílaõ ao Padre Luis de Mello no anno de 16S2.

Diz pois aíTim. Acabados em Tutucurim os negócios, ^
alli tinha efta MiíTaõjme embarquei pêra ella com os Padres

Hieronimo Telles, & Luis de xMello, fogeitos de grandes

virtudes,& fingular ingenho, que entre os mais fó elles fe

reíol-

TXJTT7/Í
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refolvcraõ, a fe fac ri ficar aos trabalhos deíla MiíTaõ, ta5
grandes, como a experiência moítra aos poucos, que fe re-
foivem aos experimentar. Chegamos a eíle Reyno de
Ginja, depois de trinta, & íinco dias de viagem, naqual
arribamos três vezes, &eftivemos perdidos huma, por fe

^

abrir a embarcação, em que vinhamos,& em huma tempe^
ílade, que tivemos. Em outra largandonos os Mouros ma-
rinheiros em hum batel roto, fem velas, nem leme, nem
remos. Mas de tudo nos livrou Deos NoíTo Senhor por
fua infinita Mifericordia, & Providencia inefável. Neíle
Reyno de Ginja, aonde cheguei a defembarcar com os Pa-
dres no fim de Setembro, eítive em fua companhia athe os
1 8 de Dezembro com grandiíljma confolaçaõ minha, por
ver feu grande fervor aífim no eftudo da lingua Tamul,co-
mo no zelo grande de converter almas. Athe aqui o para^
grafo daquella carta, que he hum grande elogio defte fer^
vo de Deos, & feito por taõ fanólo homem he digno de
maior veneração.

i; cíju

CAPITULO LIX.

Vida do IrmaÕ Ga/par Loiirenço Coadjutor temporal^i^
Irmaõ Ga/par Freyreejiudante.

i TC Stc bem afortunado Irmaô naceo em Lisboa, íeus
-^ pays fe chamarão Manoel Lourenço , & Maria

Dinis, entrou na Companhia em Lisboa aos treze de De-
zembro de mil feifcentos vinte, & três, tendo vinte, & fe-^

te annos de idade. Depois que entrou na Companhia,'
aíTimfe entregou de veras ao exercicio das virtudes, que
grangeou o nome de Irmaõ fan^o, que toda a vida confer-
vou, & as fuás obras todas eípiravaõ íanélidade.

2 A oraçaõ lhe levou fempre muytas horas aílim de
dia, como de noy te. Andava fempre como homem, que
naõ apartava o íeu penfamento de Deos. As fuás praticas
eraõ de Deos, & neíTas tinha tal dom, que os feculares pel-
lo ouvir, de propofito o bufcavaõ; & elle dentro dos limi-
tes da fua regra procurava, de os encaminhar pêra Deos,
Quando acompanhava aalgumnoílo Sacerdote, que hia
confeílar algum enfermo; depois de fazer o Padre a confif-

Qsqq faõ
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faõ o obrigavaõ a confolar o enfermo com fuás fanSa?

palavras, porque tinha pêra iílo fingular modo, &:vir-^

tude.
.

r 2 De fuaboca ninguém ouvio palavra de murmura-

ção, antes divertia logo eílas praticas, fe outrem, eftando

elle'pr^2ente , as metia. Alcançou grande igualdade de

animoj ninguém o vio iradoj nas coufas adverfas conferva^

va a mefma paz, que nas profperas. A charidade pêra com

os pobres foi nclle eftremada,parecia ter a todos nas entra-

nhas, & no coração. Muytos annos foi porteiro da porta-

ria dos pobres da caza de Saõ Roque, onde fua charidade

era notória.

4 Muyta gente grave lhe dava groíTas efmolas, pêra

dar aos pobres. Entre outras iníígnes obras, que fez nefta

matéria, poreípaço de quatro annos luílentou em Lisboa

a hum homeiu nobre das Ilhas,que litigava fobre hum mor-

gado das Ilhas, de que teve por fi a fentença; & a naõ con-

feguiria, fe efte bom Irmaõ com fuás efmolas o nao fuílen-

taíTe com a limpeza, que a qualidade da peíToa pedia. =,^

'

5 Na horta fazia íua feara pêra os feus pobres, aos

quais amou tanto, que athe eftando doente lhes guardava

fua parte,do que fe lhe dava pêra o feu fuftento. Athe de-

pois de muy velho jejuou fempre os dias, que manda a

Igreja. Na vefpora do dia, que avia de commungar, naõ

bebia vinho. Todos os dias tomava duas rigorolas difci-

plinas. Foi taõ amigo de fe caíligar, que athe na ultima

doença fe difciplinou, & tinha cingido o cilicio, de que

lhe deu fé o enfermeiro, por occaliaõ de lhe applicar certo

medicamento.

6 Da Senhora, & do Saníliflímo foi grandemente de-

voto. Rezava o Rofario muy de efpaço. Alem dos dias,

em que commungaõ os Irmaõs, elle comungava em outros

muytos. Quando fe naõ podia levantar da cama, pedio ao

enfermeiro,omudaíre pêra hum cubiculo junto da capelln,

aíTim pêra poder ouvir de perto a MiíTa pella janela,que do

cubiculo cahia pêra acapella, como pêra poder comungar

maisameudo.

7 Padeceo huma comprida enfermidade,fem fe quey-

xar, levando as moleftias com fingular paciência. Quan-

do lhe perguntava© neíle tempo, como eílava/ Refpon-

dia: vou palTando o meu purgatório. Teve revelação do
dia

VU 1 i í-i
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dia dâ fua morte, alguns d ias antes diífe, que avia de falle-

cer em dia de Reys, no qual dia nacera. Na vefpora de dia

de Reys jâ alta noyte diííè a hum Irmaõ, que lhe aíTiília, ^
íc folie recolher, & defcançar,que elle naõ avia de morrer
de noyte.

8 No dia pellamenhãa entrou ao viíítar o enfermei-
ro, achando ao írmaõ nniyto em feu íer lhe diffe, que jâ

eftava no dia de Reys; pois,diíre o enfermo, dê ordem> a^
fe me dê a comunhão. Depois de acabar a hora de oraçaõ,

refpondeo, fe lhe cumprira elfe dezejo. Acodio o Irmaõ
Lourenço: Naó; ha de fer antes de fe por fim à oraçaõ,

porque aíTim importa. Logo fe lhe trouxe o Senhor, & o
recebeo com â ternura coílumada. Depois da oraçaõ def-

falleceo, & entre efte desfallecimento a alma fe defpidio do
corpo. Ficoufeuroftomuiaprazivel, íigniíicando a fan- -

ciidade da alma, que nelle morara. Morreo na caza de Saõ
Roque de Lisboa aos féis de Janeiro de 1676. De fuás vir-

tudes fe fizeraõ conferencias na mefma caza, & delias íe

recolherão eftas virtudes pello Padre, que fez a carta An-
iiua daquelle tempo, donde eu as trasladei.

9 O Irmaõ G^T^^ri^rgr^ eíludantenaceo na fregue-s^^r*
zia de Saõ Giraldo no termo de Montemor o novo, Arce- j^^^^^^

biípado de Évora. Seus paysfe chamarão Pedro Dias, Scde7Íls.

Catherina Martins, ambos gente virtuofa, efpecialmente a
May, a quem chamavaõ, a molher fanda. Criou com os
feuscoftumes a efte feu filho, em quemfe vio bem aprovei^ .

tado o cuidado da May. Eftudando em Évora, alli entrou
na Companhia aos vinte,& oito de Janeiro de mil feifcen-

tos, & dezoito. Aos oito de Junho do anno feguinte foi

pêra o Noviciado de Lisboa, por começar entaõ a fer ha-
bitada a caza do Monte Olivete.

I o Depois dos dous annos, & feitos os votos,foi ma-
dado tornar pêra Évora em ordem a eftudar. Era de com-
preiçaõ delicada, & fe empenhou tanto no eftudo, que ve-
yo a lançar pella boca grande copia de fangue,& fe lhe for-

jnou hua tifica, andando jâ no fegundo ano de Philofophia.

Dou s annos lhe durou o mal, & o foi pouco a pouco con-
fumindo, como de ordinário fuccede na tal doença. Pre-
paroufc com fmgular cuidado.

I I Quis o demónio afligir ^fanda May defte Irrtiaô

como fucceíTo feguinte. Nenhuma coufa ella mais deze-

dqqq i java,
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java, que a perfeverança de feuíílho na Companhia. Eílã-

do hum dia bem defcuidada,lhe entra pella porta hum nã-
cebo em tudo feraelhante a fea filho, perfuadiofe, era o
feu Gafpar, & que o tinhaõ defpedido. Foi o fentimento

igual ao dezejo, que tinha da fua períeverança. Chorou
muytas lagrimas, & mais com ellas, que com palavras lhe

perguntou a Gaufa,de odefpedirem.

12 Refpondeo o fingido Gafpar^ que eíTa era a maior

caulade eftar fentido, pois fem ter culpa alguma, lhe ti-

nhaõ os Padres tirado a roupeta. Aqui creceo a magoa da

may. Defpacha logo hum próprio a Évora com huma car-

ta chea de queyxas pêra o Padre Reytor, por aíTun o terem
ufado com íeu filho.

1 5 Chega à portaria, começa a dar a embayxada, di-

zenlhe,que o írmáõ Gaípar Freyreeftavana Companhia.

Nada cre, aíTeverando o deixara em caza de fua may. Fo-
raõ logo chamarão Irmaõ, que o menfageiro bem conhe-

cia. Volta com a nova, pêra tirar àmay do aíTombramen-

to, emque eílava, pergunta pello fingido filho/ Reípon-

de a may, a eíla hora me defapareceo da qui, nem lei, que
feito feja delle. Entaõ lhe referio, como feu filho eílava em
Évora, como lhe fallara, & o abraçara; & que bem fe viâ

fer o demónio, o que a quizera moleftar. Ficou por eílre-

mo confolada.

14 Seu dittofo filho tendo feito muytosadíos de vir-

tude, falleceo com morte de jufto aos vinte de Março de
mil feifcentos vinte, & finco no Collegio de Évora. Foi

enterrado nacapella de SaÕ Sebaíliaõ da parte do Evange-
lho. Efte pouco recolhi de huns apontamentos antigos de

coufasfanclas, que fe guardaõ no cartório do Collegio de

Évora,

FIM.

L I-
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IMAGEMDA VIRTUDE
EM O NOVICIADO DA COMPA-

nhia de JESU Em Lisboa.
••T.CONTINUAMSE AS VÍDAS DE AL-

guns fervos de Deos, que foraõ Noviços na caza
do Monte Olivete.

CAPITULO I.

Vida do Vadre António de Macedo^de como entrou na Com-
panhia^ exercitou feusminifterios^ comofoiaSueciay

(6r pov feu meyo converteo Deos a Rainha

Chriftina.

Lisboa

\S-de
Julho de

1693.

SCOLHEO Deos ao Padre António
de Macedo pêra inftrumento de huiii^

coufa taõ grande, como foi a çonver-
íaõ de CbúftinaRainha de Suécia, que
fóifto baila pêra o fazer digno de eter-

na memoria. Naceoem Coimbra, fe-

us pays fe chamarão Joaõ Rqdriguez,
& Maria de Macedo. Tendo quatorzeannos de idade en-
trou na Companhia em Lisboa aos vinte, & /ínco de Ago-
flo de mil íeifcentos, & vinte féis. Sempre feus coílumes
foraõ de homem fan£lo, & amigp de Deos, fem género
algum de dobres, nem engano.

35 Sou-
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2 Soube com primor as letras humanas, como tcfti-

munhaô os livros que conipoz. Foi Irmaõ inteiro de Fre)

Francifco de Macedo^o qual fendo profeíTo na Companhia

fe paííòa pêra os Frades menores, & foi na poczia latina

dos homens excellentes, que nefta faculdade tem floreci-

do. O Padre António de Macedo,depois de enfínar letras

humanas, & acabar a Theologia, fe exercitou nos minifte-

rios da Companhia nopreíidiodeiMazagaÕem Africa.

^ Noannodemilfeifcentos, & fiiicoenta mandando „

el-Reyde Portugal a Jozeph Pinto Pereyra por feuEm-
*

bayxador a Chriílina Rainha de Suécia, foi por feu confeí-

for o Padre António de Macedo,indo por feu companhei-

ro o Padre Joaõ de Andrade. Em vinte, & quatro de Jur^ í

nho partio do porto de Setuval em huma nao de carga, na

vefpora de Saneio Ignacio chegoa a Holmia, Corte dos

Reysde Suécia.

4 Fazia o Padre peíToa de Secretario da embayxada,

pêra com eíle disfarce poder melhor ajudar aos Carholi-

cos, conforme coílumaõ os da Companhia, & poder ter

entrada no paço da Rainha, aqual tinha formado hum grã^

de conceito dos Religiofos da Companhia, cujo nome,ain'

da que aborrecido dos hereges, era delles refpeitado.

5 Por naõ faber o embayxador latim, que era a língua,

porque fe explicavaõ, lhe fervia de interprete o Padre An-
tónio de Macedo. EaíTim teve occafiaõ de entrar muytas

vezes a fallar com a Rainha, aqual goílava muyto da ex-

pedição, & elegância, com que fallava a lingua latina; &
vendo a grande Gompoftura, & modeftia, que no Padre,

alem do enfíno da Companhia, era como natural, fofpei-!|

tou, que era Jefuita, que eftehe onome, comque naquel- *

las regiões fomos conhecidos.

6 Finalmente veyo a íiiber, que na verdade era, o que

ella fofpeitava. Dalli por diante lhe moílrava particular

benevolência, & agrado, daqualíefeguio, como de ordi-

nário fuccede na amizade dos Principes, que os Suecos o

aborreciaõ, &osPortuguuezeslhetinhaô inveja, pezan-

dolhe de o ver taõ aceito à Rainha. Tinha paílado hum
anno, & concluidososnegocios,detcrminou Jozeph Pinto

de íè tornara Portugual em Setembro de mil feifcenros

fincoenta, &hum. Quanto a partida eílava mais vizinha,

mais vezes a Rainha mandava chamar ao paço o Padre. O
que
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que de ordinário era nas horas do meyo dia, por fe terem
entaõ retirado a comer, & defcançar os fidalgos,que fervia

aõ no paço, & queria a Rainha fallar com elle á íiia vonta-
de, fem aííiílir, quem deíTe fé,doque tratavaõ. Bem verda-
de he, que nunca iílo podia fer taõ fecretamente, ^ alguma
peílba naõ aííiftiíTe, que fempre lhes dava cuidado pella

Ibfpeita, que efta familiaridade fazia, principalmente aven-
do rumor entre os hereges, que aquelle Português era

Jefuita.

7 Em doze de Agofto do dito anno fe acabou a Rai-
nha de declarar com o Padre,& tomando-o à parte lhe dif-

fe em grande fegredo,que fe queria fervir delle em hum ne-

gocio de íumma importância: & aííím IhediíTeao ouvido:
Monfmr Macedo, foiso primeiro Jefuita, que conheci, dos
quais tinha eu ouvido muyto por fama. Confio muyto da
vofla prudência, & lealdade. Porquanto vos he precizo
partir brevemente de Suécia, quizera, que me foliem man-
dados dous Jefuitas de Roma, homens íabios, os quais

mudado o traje, & com algum pretexto andaíTem no meu
paço,& eu pudeíTe comunicar minha confciencia com elles

fem fofpeita alguma dos Suepos.

8 Pêra ifto pertendo eícrever ao Padre Geral da Cõ-
panhia, & quizera, que vos me levaíTeis as cartas. Porque
eu eílou refoluta deyxar oReyno, & ir viver a Roma. Te-
nhovos defcuberto todo o meu coração, vede, que a nin-

guém digais iílo, excepto ao Padre Geral. Dizendo eílas

palavras, começou a Rainha a chorar, & o Padre Macedo
admirado de taõ grande coufa naõ pode também conter as

lagrimas*

9 Louvoulhe o fan£lo propofito, & lhe deu as graças,'

por fe querer fervir delle em negocio de tanto fer, & pro-
meteotodo o fegredo, que fe lhe pedia. Voltando o Pa*

dre pêra caza, confiderava conligo a grandeza do negocio,'

que Deos lhe metera nas snaõs, & que modo teria, pêra fe

partir pêra Roma . O trabalho era, que oembayxador naõ
avia de faber nada. Partirfe fem fe defpedir delle, & dos
Portuguezes, era coufa

,
que tinha muyta deformidade.

Pedir licença a Jozeph Pinto, era coufa perigoza, & tinha

por certo, que a negaria.

10 Neíla lida tomou por melhor, pedir licença^ pêra

ir ver a cidade de Amburgo em Alemanha, negou Jozeph
Pia*»

í
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Pintoalicença.^ Viílaadifficuldade,cõmumcoutudo com
a Rainha pêra qiie ella defcobriíTe modo, com que elle pu-
áQ^Q executar fua vontade. Depois de terem pezado as

difficuldades, refolveo, que o Padre fe partiííe, fem fe def-

pedir dos Portuguezes. Por tanto difpos a jornada em di-

reitura a Lubeca, pêra onde tinha nao. No ultimo de A-
gofto lhe deu avizo o Capitão, que fe embarcaíTe. Foife
defpedir da Rainha, da qual recebeo cartas de credito a-

berto, & também carta pêra ©Reverendo Padre Francifco
Picolomini Geral da noflà Companhia, na qual fe remetia,
ao que lhe cõmunicaííe o Padre Macedo. Avia pouco lhe
tinha a Rainha dado hum collar de ouro de muyto preço^
agora tomou o Padre pêra o feu gafto, quanto bailava, do
muyto dinheiro, que a Rainha lhe oííerecia. PaíToulhe hu
paíTaporte, pêra o que pudeíle fucceder. Deu-lhe mais du-
as cartas de recomendaçaõ,huma pêra el-Rey Dom Joaõ o
Quarto, outra pêra o Principe Dom Theodozio, as quais
o Padre depois deu a Duarte Nunes da Cofta Agente de
Portugal em Amburgo, pêra que as remeteíTe a Portugal,

mas defapareceraõ, quanto fe entendeo por ódio, ou inve-
ja, que tiveraõ ao Padre.

1 1 Por ultimo Ih e diíle a Rainha, que foubeíTe, lhe fa-

zia grande afronta, fenaõ pediíTe pêra o caminho, quanto
lhe foíTe neceífario. Refpondeo o Padre, que fua Mageíla-
de tinha com elle ufado de tanta liberalidade, que de nada
neceíTitava, huma íó coufa pedia a fua Mageílade, & vinha
a fer, que abraçaííè a Fé Catholica,naqual fó avia falvaçaõ.

A ifto refpondeo, que ella avia de abraçar a Fe Catholica,
fe fe perfuadiííè fer ella verdadeira: que vielTem de Roma
os dous Padres, com os quais pudeíTe tratar mais livremen-
te, que com elle, aquém muytos tinhaõ jâ por Jefuita, &
que por iflo jâ fuás idas ao paço faziaõ fofpeita. Por tanto>
que lhe naõ podia fazer maior obfequio, que fer elle o me-
yo,por onde ella vieífe a tratar com os Jefuitas. Duas cou-
ías lhe encomendava, preíTa & fegredo.

1 2 Beijando por defpedida a maõ a íua Mageftade,fa-
hio do paço por huma porta efcufa, que cahe no porto,
onde jâ eftava hum batel, no qual fe meteo. Por vir chega-
do a noyte, & naõ aver tempo pêra chegar ànao, que elk-
va ancorada em Daler, ferecolheo em hum penedo,que he
como ilheta,onde a gête domar coftumava preparar o pez,
pêra calafetar os navios. 15 En-
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òco íumo delbs paíTou com aíTas incomodo aparte, que
rcílava do dia,& toda a noyrc fem dormir. Sendo iâ dia
claro, chegou à ilheta o Capitão da nao, por ter avifo, que
íilh o avia de vir a tomar, & recolhendoo no batel, chegou
no dia fegumte a Daíer, & embarcou pêra Lubeca no felu'-
do dia de Setembro. Dalli a doze dias em paz, & falvo a-
portou em Lubeca. No feguinte dia tomou hum Caleílo
& foi pêra Amburgo; ondeie deteve fete dias, afílm pêra
deícanfar da navegação, como pêra fazer os veílidos necef-
farios pêra a jornada de ítalia. ,.^"

1 4 Antes, que a jornada paíTe a diante, digamos bre-
vemente, o que antes de tratar com o Padre Macedo fentia
Chi lílina àx Religião Catholica,& o eftado, em que a dey-
xou o Padre Macedo. Tinha ella pêra íi, que a verdadey-
ra Fé ainda eílava efcondida, nem era conhecida no mun-
do; mas que no feu tempo fe avia de defcòbrir, & conhe*
cerno mundo: Qiie os Jefuitas, aquém muyto eílimava
pellaíama da fua prudência, & doutrina, naõ eraõ outra
coufa mais, que meros políticos, & Catholicos fingidos,
pêra com efte pretexto fe fazerem refpeitados, dos povos^
Jiaõ que entendeííem fer aíTim, o que enfmavaõ. Qiie to-
das as feitas dos hereges eraõ patranhas, & fabulas. De
Evangelhos, &fanaas Efcrituras nenhum cazo fazia. Pó?-
rem quando o Padre Macedo fe defpedio delia, a deyxou
affeiçoada, & niuy propenfa à Fé Catholica.

1 5 Feitos os veílidos, & preparado pêra a jornada, ef-
perava huma poíla, cora a qual avia de partir pêra Norimr
berga, quando lhe diíleraõ, que no caminho tinhaõ morto/
& roubadoJium correyo, que de Amburgo tinha partido
a fomana antes. Encomendando a Deos o feu caminho to^
mando comfigo por criado hum homem, que íabia bem a
Imgua Germânica, & Portugueza, fe foi a toda apreíFa.
athe Luneburga. Dalli com o correyo paílou a Norimber-
ga, que he a principal cidade de Franconia.

1 6 Nefte caminho teve hum grave perigo, porque jú*
to a Bruníuicfe lhe ajuntou por companheiro no caminha
hum Capitão Efcoces, o qual fofpeitando, que levava di-
nheiro, tinha intento de o matar, & roubar. Alcançando
o Padre eíies intentos, tratou de enganarão Efcoces com o
mefmo dinheiro, cm que levava os olhos,6c o ir entretendo
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no caminho: DiíTelhe, queemN orimberga; tinha que re-

ceber grande foma de dinheiro de hum mercador rico

Italiano por nome Paulo Faud, pêra o qual em verdade, o

Padre levava cartas.

1 7 Naõ querendo o Efcoces por pouco perder muy*

to, & tendo pêra fi, que no caminho de Norimberga por

Auftria pêra Veneza lhe ficava mais proveitofa a morte do

companheiro, foi dilTimulando athe Norimberga. Nada fe

deteve alli o Padre, mas correndo apofta foi pera^ugu-

íla,&Tirol,caminhobemdiverfo,doque elle tinha ajuf-

tado com o Efcoces, do qual Deos Noflò Senhor o livrou.

Hia no meyodefte caminho, quando hum cavalleiro, que

paíTava, lhe diíTe, que parafle hum pouco, athe paíTar hum
Regimento de foldados, que hiaô em focorro ao Principe

de Neuburg, os quais roubavaõ, a quantos encontravaõ

no caminho. Por eíla caufa fez alguma demora em bufcar

rodeos, perafedefviardetaõ perigofo encontro.

í. /

;

I S Muytos outros perigos teve neíle caminho, o qual

fez quaíí fempre em cavallos dapoíla. Chegou a Roma
diadeSaô Simaõ,& Judas em Outubro de mil feifcentos

fincoenta, & hum. Avia pouco, que era morto o Padre

Geral Francifco Picolomini, & fuccedido em íeu lugar

com titulo de Vigário Geral o Padre Gozuvino Nikel,que

depois foi eleito. Recebeo com grande amor ao Padre

Macedo; & fe alegrou por extremo, com nova taõ boa.

1 9 Tratou logo dos Padres, qèe aviaÕ de ir a Suécia.'

Feita confulta, a que aíFiíliraõ os Padres FabricioBanfo

AíTiílente de Itália, Francifco Annato Aífiftente de Fran-

ça, Nathanael Sotuelo Secretario Geral, & Alexandre

Gottifredo Provincial da Provincia de Roma, foraõ efco-

Ihidos pêra eíla empreza o Padre Paulo Gafato, queenfma-

va Matemática no Collegio Romano, & o Padre Francifco

Malines, que enfmava Theologia em Turim. Ambos em
virtude, & letras, quais os pedia tal empreza. Logo o Pa-

dre Macedo deu fuás inftruçoês ao Padre Cafato,o qual no

mez de Novembro paffou a Veneza, onde fe ajuntou com
o Padre Malines, & mudando o veftido,no meyo do inver-

no paíTaraõ a Suécia, onde o feu zelo teve o eíFeito, que

admirou Europa na redução de Chriílina, de cujo bem íoi

principio o Padre António de Macedo pello modo, que

fica referido.
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CAPITULO IL

Das virtudes do Padre Macedoy &foa morte,

' D ^P°^?^^^^''^^^^^^*^^^cedoconcluido, quanto
a Rainha lhe encommendara, ordenou o Padre

Vig^o Geral, que ficaíTe em Roma na penitenciaria. Na-
quellaoccupaçaõaíTiftio por tempo de vinte annos. No
fim dos quais voltou a Portugal. Sendolhe neceirario de-
pois de taõ comprida aufencia chegar a Coimbra fua pátria,
fez eíle caminho de Lisboa athe Coimbra a pé,levando di-
ante de fi hum jumentinho com alguma pobreza do feu
ufo. Nefta forma chegou à portaria do CoUegio de Go-
imbra, onde dando a fua patente ao porteiro, efperou athe
vir recado do Padre Reytor, que podia íobir. Caufou
€Íta humildade muyta edificação no Collegio, que vionel-
le renovado o fanfto coftume dos noífos primeiros P^dre^J
de fazerem a pé os feus caminhos. '. - V

2 Fizeraõ no Reytor do noífo Noviciado de Lisboa,
110 qual criou os Noviços mais com o enfmo dos feus bons
exemplos, que com a doutrina das palavras. Elle era o
primeiro nas acções de humildade, & abatimento. Com-
praraõfe humas taboas compridas na ribeira, pêra fervir de
^iTentos no refeitório, elle as foi buícar com os feus Novi-
ços, caufando naõ pouca edificação nas ruas publicas, por
onde paífava, pegando elle em huma ponta da taboa, &: o
Noviço da outra. Como o Procurador da caza, q cõprara
otaboado,eftiveírecomfuacapa aos hombros, armado à
vrr Ciipiteneaudo a prociíTaõ, fem trazer taboa, advertindo
o Padre Reytor no feu defcuido lhe diíTe diante dos Novi-
ços: Meu Padre capinha às coftas fobre hum hombro, &
pegar nas taboas. Affimofez pondofe em corpo, ficando
advertido pêra em outras occaíioes naõ efperar pello a vi-
fo do feu Reytor, quando o feu exemplo lhe eftava dizen-
do, o que devia fazer.

3 O mefmo fazia em outras acções de humildade,pra-.
curandofcmpreabaterfe.Depois o promoverão àfer Rey-
tor do Collegio de Évora, em cujo triennio foi o Collegio
bem afortunado em tudo, o que muytos atribuirão à virtu-
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de do Reytor. Era eu Noviço por eftc tempo naquelle

fándoCoIlegio, &fouboâtefí:imunha das muytas humi^

Ihaçoês, com que edificava os Noviços.

4 Por vezes hia com dous Noviços, & alguma vez fui

eu hum delles, à portada dos pobres, tomava Tua tigela de

caldo, com hum pedaço de paõ groííeiro, aííentavafe no

chaó & comia com hum pobre, bebendo peíla mefma ii°

gela. Depois entre os dous Noviços cora a tigela dèbay

-

xo do braço, hia à íonte da praça, que fica bem longe do

CoUetyio, & alli bebia pella tigela, como o cuftumaõ fazer

os mendigos. Lembrame,o que me contou hum noííb Re^

ligiofo, que neíle tempo era eítudantinho, achandoíe na-

praça a tempo, que o Padre Reytor hia na forma fobredita;

diííe pêra os outros, olhem pêra o Padre Reytor da Com-
panhia, digaò la aos Superiores de outras Religiõs, que

vaõ fazer ó mefmo. Acrecentou, que fe edificara eftra-

nhamente de tanta humildade, & modeftia.

5 Hia tamoem muytas vezesao Noviciado aíTentava-

fe no chaõ, como nos eftavamos fallando, & fallavadc

Deos comnofco,como fe foífe hum de nos. Comia frequê-

temente de efmolasnò refeitório. Sendo Reytor na caza

de Lisboa, de ordiaario fahia a varrer no paíTadiíío, que

eftâ fora da Igreja. O mefrao fazia, quando jâ decrépito

aííiftionaquellá caza»o .rèí-i^iífnufisí;

q: -g7 Nelle; yiaô ds fubditos entranhas de pay amorofo.

Na emmendâ das faltas moíkava fuavidade. Quando fen-

do Reytor em Évora, apanhava alguma íàlta^ o fen modo

«de aeílranhar, era dizer ao delinquente: Filho, filho, vede

naõ vos veja o Padre Miniftro, ou o Irmaõ Sotomiftro^ 4
cunaõ direi nada. Outras vezes dizia: Filho apanheivos

com o furto nas maõs, naõ o faiba o Padre Minirtro. |
7 Efta fuavidade guardava com os de menos annos, &

com ella emmendava muyto; porem com os que tinhaó

mais annos,& às vezes íe íiavaó nelles, & na autoridade

das occupaçoens, pêra ferem menos advertidos nefta, ou

naquellaobfervancia, ufava de afperezâ. A hum Padre

Doutor, & Lente de prima, que no tempo da meza fe póz

a fallar pêra hum vizinho, lhe mandou dizer da fua meza

por hum Irmaõ, que fe lembraíTe, que aquelle tempo naõ

era de fallar. j^^^-i-ip- .^jí^

S EmoNoviciadodeLisboafendo alli Reytor, faí-

*ÁÍjf.'. hnào
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lando na meza dous Padres moradores namefma caza hu
denaçaõ Francês Confeflor da Rainha, outro Portugue$
Confeífor del-Rey Dom Pedro, que entaõ era Príncipe
Regente, O Padre Macedo lhe receitou penitencia por
aquclla falta, pêra que advertiírem, que naõ eftavaõ izen-
tos do caíligo , quando fe eíqueciaõ de guardar à re-
gra. ..-:-.

9 A fua caridade, ainda, que era grande pêra còm to-
dos, pêra com os enfermos era maior. Frequentemente
os vizitava. Aos Irmaós do Recolhimento, que eftavaõen-
fermos, todos os dias no tempo da primeira meza da noy-
te os hia vizitar, & confolar. Foi muy eílimador da ían*
íla pobreza, o feuveftido, & calçado eftavaõ dizendo o
amor, que tinha a efta virtude.

10 Foi homem de oraçaò, & a tinha de ordinário em
publico diante do SandiíTimo Sacramento, Sendo jâ muy
velho, quando o Senhor no Laus perene, eftava expoftõ
-na Igreja da caza de Saó Roque, diante delle gaftavaa ma>
ior parte do dia, & da noyte. —?: '

^.^'i I Das virtudes, que nelle mais refplandeceraõ, foi
adevaçaõà Senhora. Fez voto de jejuar toda ávida os
•ieus fabados. Na obfervancia defte voto foi taõexado,
que nem nas doenças difpenfava configo. Na ultima de
que morreo, por mais,que os Médicos apertarão com elle,
vifto naquellas occaííoés celTar a obrigação, antes parece,
avia de defiftir delia, nunca o puderaõ tirar do feu fando
propoíito de jejuar aquelle dia em obfequio da Senhora,;
Coílumamos entre nos chamar/(?// deo à barretinha de que
ufaõmuytos pêra abrigar a cabeça, conforme he coftume
em Roma, como o Padre Macedo a tivefíe fempfe na cabe-
ça, em quanto fe rezava a ladainha, &ló a tiraíTe ao hym-
no Ave Marisfletb^ diziaô osnoiíbspargrâ-çajqtaeafua
barretinha era So/i Maria.

1 2 Sendo Mcftre dos Noviçosem Lisboa, fahia muy-
tas vezes a enfmar a fanda doutrina nos lugares pifblicos,
naqual dizia muytos louvores da Senhora, pcra que todos
lhe ti veíTem devaçaõ. Neftas occafioês femprc levava cô-
figo enrolado hum painel de NoíTa Senhora da mod^ftia,
que trouxera de Roma, & opendurava junto de íi, pêra q
agente concorreíTc à fanaa doutrina,trazida com acuriofi-
dade de veF a belleza da pintura. Eíla deu ao Noviciado
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de Lisboa, & quando ifto efcrevo eílâ fobre a porta da ca-

pelluiha da Senhora de Saó Lucas da parte de fora; he muy
devota, &màgeftofa. .?'-^

1 2 Quis a Rainha de Suécia em agradecimento da

mercê, que Deos lhe tinha feito por meyo do Padre Mace-

do, pedir a el-Rey de Portugal, que o fizeíTe Bifpo, porem

elle a tirou deíles penfamentos, muy contrários à fua hu-

mildade, ainda quando naõ encontraíTem o inflituto, que

profeííâva. Alem das occupaçoês fobreditas." Foi duas

vezes Prepofito da caza de Saó Roque. Onde morreo em
fan(fla velhice aos quinze de Julho de mil feifcentos noven-

ta, & três. E pode íer contado entre os homens de virtu-

de, de que neftc dia fe faz mençaõ no Menelogio da Com-
panhia.

?i* >i 4 Do Padre António de Macedo faz gloriofa men-

ção o llluftriííimo Dom Aííonfo Bifoo de Málaga no

íèu livrinho, que compoz em defenm da Companhia,

onde tem, que por feu meyo fe convertera a Rainha

de Suécia. Também delle falia a Biblioteca da Com-
panhia por occaííaõ dos livros, que imprimio. Foraõ

eftes a vida do Padre joaõ de Almeyda da noíTa Compa-

nhia em Latim, outro dos Cardeais Portuguezes, ultima-

mente hum, que imprimio em Lisboa dos fanílos titula-

res. De íuas virtudes averia larga narração, fe quando fal-

ieceo, ouvefle cuidado de as perguntar, & efcrever.

CAPITULO IIL íoíxiL

Vida do Padre Francífco de Vafconcellos,

Em Lis-
r\ 1

'

boa aos Sua pertençaÕ^ exceffos ,
que fezpera entrar na Companhia^

Mayo de

.1662.

rí3

O Padre Fráncifco de Vafconcellos foi image muy-

to ao vivo do noíTo Beato Luis Gonzaga, muy no-

bre, & fan£lo antes de fer da Companhia,& depois de Re-

ligioío foi SaníliíTimoem fuás virtudes, & coílumes/ Na-

ceo em Lisboa de pays illuftres, cujos nomes eraõ Bartho-

lameu de Vafconcellos da Cunha, & Dona Juliana de Mel-

lo. Seus avós paternos Fráncifco de Vafconcellos da Cu-

nha, & Dona Izabel de Britto , os maternos JofephFer-

'reyra de Mello, & Dona Scrafina Góes. a Em

^tmnu
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.
t Era onze de Abril de mil leiscentos, & rrinta,& hú

tiveraõ Bartholameu de Vaíconcelios, & DonaJuliana ef-
te filho, a quem quizeraõ, fe deíTe o nome de Francifca af-

íimempbfequio do gloriofo Padre Saõ Francifco, como
pêra memoria de feu avo paterno. Aconteceo em íeu na-

'

cimento huma coufa notável
,
que foi bom indicio do cui-

dado, que tinha Deòs dçfte menino. Naõ o podia a may
lançar a luz, eílava no perigo, que coíluma trazer configo
eíla aflição; toda a cafa andava revolta

, quando chegou à
porta hum ermitão a pedir efmola ; vendo a defenquieta-
çaõ, & cuidado dos criados, perguntou, que coufa era;di-
zendofelhe, que a Senhora da caía eílava no tal perigo , ti-

rou do peito huma cruz de pao, & diíTe que tocaíTem com
ella a enferma. 1

5 Logo que aflim o fizeraõ
, pario com toda a felícl-

dade. Correm logo os criados à porta , pêra dar ao ermi-
tão a efmola, que também merecia, porem elle fe tinha au-
fentado, nem mais foi viíío. Depois de nacer o menino,'
erivolto em huma toalha , fobre huma joeira, o puzeraõ ao
pé do altar da capella <Ja cafa, offerecendo-o a Deos em no-
me de feus pays. Aqui dezembrulhou a criancinha os
braçinhos, & os levantou ao Ceo,indo cõ os olhos muy a-
legres correndo toda a capella.

4 Logo fe foi vendo a brandura do íeu natural , nos
três primeiros mezes, nem fe lhe ouvirão vagidos,ou cho-
ros taõ próprios daquella idade,nê q dos olhos lançaíTe hu-
iTsa fó lagrima: Aííím como foi crecendo, fe defcobrio nel-

le fingular propenfaõ às coufas de Deos. Logo que a ida-
de deu lugar, tomou hum theor de vida muyajuílada.
Tinha gabinete retirado, como cella de Religiofo , alli fó
com Deos, lia por livros fandos, fazia fuás devaçoens, &
aprendia a fua liçaõ, teve por Meftre a hú Padre da Cõpa-
nhia na cafa de Saò Roque, aonde elle , & outros fidalgos

hiaó dar, & tomar a fua liçaõ.

ç Sabendo, que os da Companhia duas vezes no dia

faziaõ exame de confciencia, elle também o coílumou fa-

zer , & com a meudeza do mais perfeito Noviço. Trazia
configo hum livrinho, a que chamamos exame geral, no
qual tinha efcritos os nomes das virtudes

, pêra apontar al-

gum defeito, que contra ellas cometeíIej& fe em algum ca-

bia, logo , fe eílava sò , o apontava. Francifco Severim de
• No-
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.Noronha fidalgo do feu tempo, & feu grande amigo, quiz

por curiofidade faber huma vez, c|ue coufas apontaíle , &
achou notado como por grande culpa , que fe tinha hum
quafi nada detido em ouvir cantar hum menino.

6 Quando comia, mandava algum defeus criados, ^
IheleíTe aquelle tempo vidas de Sanâos, como íe faz nas

mezas dos Religiofos. Outras vezes ordenava aos criados,

que repetiíTem os diálogos da doutrina Chriíl:aã,que fe co-

tem na cartilha; & ap remiava a cada-hum fegundo o bem,
ou mal , que o fizera. ,,;.;;

^ 7 Foi muy inclinado a ouvir, & ajudar às MiíTas ainda

nos maiores concurfos, em que outros feretiraõ por pejo,

ellehia acender as vellas, & fazia o mais com notável pie-

dade. Neíle tempo nem dizia palavra, nem confentia, que
alguém fallaíTe com elle. Naõ goftavaõ os feus de ver nel-

le tanta piedade, & aíTim, como elle diz nas fuás repofias,

o mexiricavaõ (faõ palavras fuás) de que andaíle em Saõ

Roque feito hum menino da Mifericordia,ajudando a quã-

tas Miífas podia , & de que moftrafíè mais inclinação a re-

zar na mefma cafa, do q de hir ao Paço, ou ajugar,conver-

far, & palTear cõ outros. Deíles ditos nenhú cafo fizia. En-
trou com os mais dafua qualidade a fervir ael-Rey no
Paço. Era tal feu exemplo, & modefi:ia,que lhe chamavaõ
todos o Apoftolo , nome, que neíle Reyno fe deu aos da

Companhia. Fazia muy bem o officio, porque procurava,

inclinar à virtude a todos os fidalgos do feu tempo.

• 8 Nos annos, que eftudou no pátio de Sanáo Antaõ ,

o veneravaõ os eiíudantes por exemplo de todas as virtu-

des chriílaãs; muytos goílavaõ de o tratar, &fentiaõ niífo

aproveitamento de fuás almas. Tanto, que entrava

pella porra do pátio dos eíludos , ouchoveííe, oufizeíle
j

calma, logo tirava o chapeo, nem o punha mais na cabeça^

ainda que inftaífem, fe cobriífe.

9 Eílas,& outras virtudes o fizeraõ muyto amado dos
Reys em efpecial do virtuofo Principe Dom Theodofio

,

que como o via taõ femelhanteaos feus coftumes,fe lhe af-

íeiçoou grandemente. Quando o Principe paíTou a Elvas,

o acompanhou Francifco de Vafconcellos. Ordenoulhe
neíle tempo, que quando os outros moços fidalgos fizef-

femno Paço feus officios, elle defcançaífe , & quando os

mais fe foííem, vieííe ter com elle
,
pêra rezarem ambos o

oíRcio

mniu.



Em o Novkladò de Lhhoa Ih. 4. Cap. ^. Wp
officio da Senhora , & tratarem entre ú de coufas,& prati-
cas Sandas. Serapre, que o Príncipe comia, refervava,fem
que o s outros o foubeííem, alguma coufa de comer

, pêra
Francifco de Vafconcellos, quando com elle vieíTe rezar,
&converfar. Por lua conhecida virtude a Rainha lhe deu
licença, que entraíTe na fua capella, quando allihia com os
Príncipes feus filhos, a fazer íua devaçoens. í;íí.j :

1 o Todos eftes, & outros favores dos Reys tinfia por
coufa de pouco íuco em comparação das coufas do Ceo,
das quais tinha formado hum elevado conceyto. Na me-
ditação, &oraçaõ, &fan£lo trato dos noíTos Religiofos,*

aprendera a defprezar em feu coração, tudo o que omun-
do ama, & abraça. Refolveofe coníigo de deyxar eftas
coufas, que acabaõ, & fervir a Deos na Companhia

, que
das Religioens efta era a do feu maior agrado.

if Era frequente no ufo dos Sacramentos. Neftaffia-
teria lhe fuccedeo huma coufa engraçada com hum Padre
da Companhia eílrangeiroja efte concorriaõ muytos fidal-
gos moços

, pêra que os confe^í^aíTe, levados de fer eílran-|
geiro, ík homem, que os naõ conhecia,como fazem deor-
<linario os moços, que procuraõ quafi fempreconfeíTore^^
que nem de rofto os conheçaõ. Francifco de Vafconcel-
los, como era de vida taô fanda , naõ fe cançava com eftaâ
diligencias, pêra elle todos os Confeíforeseraõ bons.Hum
dia outros fidalgos moços, começarão a gabar de bôCon-
feíTor ao Padre eílrangèiro, & levarão coníigo a Franèifcõ
de Vafconcellos, pêra elle também fe confeííãr. *> -

12 Depoisdeo Padre ouvir a meudeza,& pureza de
confciencia do novo confeíTado; lhe diíTe com miuyta gra-^
ca com as fuás palavras a portuguezadas: Tu naõ tens ne-
ceííidade de vir aqui, vai, confeíTate, com quem qui*
feres, &naõ.tornes câ, que o eílrangèiro he pêra outros.

1 5 Tendo pois tomado configo refoluçaõ de fer â^
Companhia, fe lhe ofFèrecia hum mar de diíhculdades. E-
ra filho único, herdeiro da fua cafa; por eíla rezaõ, quando
fe dizia, que outros morgados tinhaõ tantos , & quantos
Irmãos, lhes tinha huma fan6la inveja, Sc os dezejava,quã-
to por ventura outros os naõ querem , porque tendo-os^

''

feria fácil eíFeituar feus dezejos. Por outra parte lhe ocor*^
riaõ os exemplos de muyros, que em Hefpanha , & Itália

deixarão as fuás cafas, fem tratarem da íucceíTaõ delias , &
Ssss que



jS^'0 Imagem da Virtude

.que deftes podia die também fer hum*
14 Por tanto fe foi ter com os Superiores da Compa*

nhia, & lhes defcobrio feus intentos. Deraõlhe ao princi-

pioboas palavras, indo-o detendo, imaginando ^ morreria

^<}ue]le fervorcom o tempoj pore como era de Deos, cõ a

li^mora çrecia mais.Por refoluçaõ o deseganaraõ, dizêdó,

fe canfava de balde, que a companhia naõ queria hiftorias

com feus pays, 3c parentes, as quais fe naõ podiaõ efcufar,

fei^do elle filho único, & a única efperança da fua ca6.

15 Abra defte defengano fabendo os parentes da fua

pertençaõ , fizeraõ baixar decreto de nolTo Reverendo
radre Geral, no qual mandava aos Superiores deíla pro**

'vineia, quenaõrecebeíTem na Companhia aFrancifco de
Vafc(wcellos. Vendo, que em Portugal naõ feria admitti-

do, entrou em penfamentos de pafíar ao Brafil, fingialhe o
feu dezeJQ, que alli por naÕ faberem, quem era, poderia fa^

cimente fer aceito; mas logo lhe ocorreo como feria pof-

fivel , embarçarfe, fem iíTo fe defcobrir ; & que no Brafil

onaõ receberiaõ, fem mandar inquirir delle a Portugal.

16 Naõ menos, que nove annos continuou nefta per-

tençap , fem tamanhos obílaculos o esfriarem alguma cou-

ia n© feu desejo. Nefte tempo veyo por Vifitador deíla

provinçia D Padre Joaõ Briííacier, logo onoíTo pertendcn

telhe foi reprefentar fua antiga demanda, & poílo de joe-

lhos lhe declarou a fua petição. Deulhe o Padre Vifitador

§s raefmos defenganos; inftou huma, & outra vez Francií-

co de Vafconcellos, chorou muytas lagrimas. Finalmen-

te diíle ao Padre Viíitador, que fe em Portugal o naõ rece-

bia, tiveíTe por coufa certa, que o havia de feguir
, quando

fe voltaílè a França, pêra que la livre dos temores de feus

( parentes Ihecumpriíle fua vontade , & quando em Fran-
ça naõ confeguiíTe feus intentos, paÓaria a Roma, & fe la-

çaria aos pés do Padre Geral.

. 1

1

7 Vendo o Viíitador tais exceíTos, fechou os olhos a

todos os refpeitos humanos, & poftos fóem Deos,que po-

is (Jera taisdezejos àquellefidalgo^daria também fahida aos

^ encontros, que viriaõ à Companhia, o admittio, & a exe-
cução fe fez em fegredo nefta forma. Na terça feira da ío-

mana fan£la depois de tomar junto da noite huma breve
çpUaçaõ , foi athe a cafa de Saõ Roquejdetendofe alli pou-
co tempo com os Padres defpedio os criados, fe foi a pé
. V •. c^;.. arhe

I

1
uani-k
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athe o Noviciado. Nelle entrou aos trinta, & hú de Mar-
ço de mil feiscentos , & quatro, tendo de idade vinte , &
três annos,& andando no terceiro anno de Philofophia eni
S. Antaõ.

C A P I T U L O IV.

ContrafteSy que tevepêrafabir da Campanhia , como os veU"
ceo^dajfe huma noticia defua vida, isf do trato que

teve com Deos,

1 í^ Orno hum criado, que fó o acompanhara, viílè, ^^^ a noite hia entrando, & que fe detinha muyto íeu

amo, tocou à campainha, fazendo avizo, que diíTeííemao

Senhor Francifco de Vaíconcellos,quefe fazia tarde. Ref-
pondeo o porteiro, que elle ficava em cafa por fer ja da
Companhia. Ficou atónito o criado. Volta a dar efta no-
va a fua may, & parentes, porque o pay eftava por Gover-
nador da ilha da Madeira; todos fe aííòmbraraõ ; fem de-
mora, may, tia, avô, & mais parentela voaõ ao Novicia-
do, pedem ao Padre Reytor lhes entregue feu filho ; logo
lho mandou vir, pêra que todos viíTem

, que nifto naó en-
tervinha algum empenho dos Padres.

2 Naô faõ explicáveis as rezoens, que lhe difièraõ, as
lagrimas, que chorarão; porem nem o dobrarão rezoes, nS
o abrandarão lagrimas; por reíoluçaõ lhe diíTe, que fe po-
diaó hir, que fe canfavaô debalde , & com hum deíapego»
que bem moftravaeílimar mais a Deos, ^ as lagrimas dos
feus, fe recolheo pêra dentro de cafa. Toda aquella noite,

& o dia feguinte perfeveraraõ eftas fidalgas na Igreja cho-
rando, aquella, que tinhaõ por difgraça da fua cafa: vendo»
porem, que as lagrimas eraõ de nenhum proveito, fe reco^

Iheraõ com propofito de naô deyxar diligencia, que pa-
deíTem fazer, pello tirar da Religião.

5 Naõ paíTou muyto tempo, que fe lhe naõ ofFerece-

fe ocaíiaô a fua may de dar a feu filho huma forte bataria.

Sahio elle com outros dous Noviços, como por vezes fa-

zem, a comer com os pobres na portaria de Saõ Roque,
Teve logo a may avifo, mandou dous criados ao caminho,
quando fe recolhiaõ pêra cafa os Noviços? õs criados che-
gandofc ao Irmaõ Francifco de Vafconcelios lhe diíTeraõ,

Ssss * que
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que fua rnay tinha que fallar com elle , por tanto , que ou

efperaííè, ou chegaííe, com elles a fua çafa.

4 Reípondeo o Noviço,que elle naô tinha outra may,

fenaõ a Senhora da Aírumpfaõ,pera cuja cafa fe recolhiaó.

Refponderaõ os criados, que naõ haviaÕ de paíTar adiante.

Nefta lida vindo a may, lhe diííej que chegaíTe athe fua ca-

fa, que tinha huma coufa de grande coníideraçaó, que tra-

tar só pòr fó com elle. Refpondeo, que elle naõ lábia ou-

tra cafa, fenaõ a da Companhia, que fó pêra ella havia de

hir, pois alli o efperava a Virgem Senhora.

5 Entaó enfadada a may, diz aos criados,que pois naõ

queria hir por vontade, o levaíTem por força. Aífim o exe-

cutarão; vendo o Noviço tal violência, começou a dizer a

antiphona: Sub tuum prafidium confugmus Canela Deige^

nitrix. Tanto, que entrou com os companheiros em cafa

da may, fe foi direito à capella, & fe abraçou com a imagê

da Senhora, como quem fó nella punha fuás efperanças

em tal aperto.

6 Os companheiros foraõ defpedidos pêra o Novi-

ciado, ficando o Irmaõ como Daniel no lago dos Leoens.

vindo a noite, o chamarão pêra cear, refpondeo , que elle

naõ havia de comer coufa algúa fora do refeitório do No^
viciado. Nefta teíidaõ continuaria, fenaõ tiveííe avifo dos

Superiores, que comefie. Três dias efteve em caía de fua

may padecendo huma perpetua bataria de feus parentes af-

fim de cafa, como de fora, & de outra gente illuftre,em ef-

pecial do Conde de Soure , que puzeraõ todas as fuás in-

duftriaspeliotirardefeupropoíito; porem elle de tudo

fazia pouco cafo. -3 -
*^

7 No fim dos três dias bayxou decreto del-Rey , que

o Noviço foífe reftituido aos Padres. Foi inexplicável o

foílo, com que o IrmaÕ fe tornou pêra o feu Noviciado,

íem por iíTo defefperaraõ os parentes. Queixaraõfe ao

noflb Padre Geral , delle veyo ordem ,
que o Noviço fe

depofitaíTe, & Ihefízefíem perguntas, &; efcolheííè o efta-

do, que mais quizeííè. Tudo era , pei:a que fe viífe clara-

mente, quam desintereflada hia nefte negocio a Compa-
nhia, & naõ pudeííe haver queyxa de nós. Por tanto foi

depofitado no Convento de Saõ Francifco da Cidade,on-

de efteve féis dias. Fizeraõfelhe pcrgútas, a todas refpon-

deo,4 elle tinha propofito mui firme de viverj^ morrer na

Com-

UJTTf/-i
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Companhia; que ninguém o obrigara a eílaeleiçaõ, mais
que o dezejo de fua llilvaçaõ. Dizendofelhe

, que firmaíTe
com juramento as fuás repoftas , acodio

, que da Compa-
nhia era próprio deílerrar juramentos eícufados

, por tan-
to que fendo elle da Companhia lhe naõ era licito jurar sê
neceíTidade.

8 Naõ aquietou a may , fobre quem cahio eíle cuida-
do, porque o pay neíle tempo,como diííè,erâ Governador
da ilha da Madeyra, ondeie poz mal com a Companhia,&
deumoleííia aos Padres. E quando voltou ao reynofez
bravas diligencias, por lhe tornar pêra cafa. Deu a may
ordem a vir breve do Sumo Pontifice, pello qual feman-
daíTe aos da Companhia, que lhe entregaííem feu filho. Em
eíFeito veyo o breve de Roma, & fe executaria , fenaõ in-
tervieíTe el-Rey, que tal couía naõ confentio.

9 Neíles pontos vendo a may, q ja naõ havia por on-
de remar, fez da neceíTidade virtude , ou Deos depois de
tantas experiências lhe abrio os olhos, pêra que viíTe,&
conheceíre,quam bem fizera feu filho.Dava graças a Deos,
por lho dar taõ bom, & fando. Ja fe alegrava , de q Deos
quizefle pêra fi, o que ella neíle mundo mais amava.

10 Defembaraçado de tantos impedimentos o írmaô
Vafconcelios, fe deu a Deos fem fofobros de obrigarem,ao
deixar. Era muy continuo na oraçaõ, & trato com Deos.
Sentia muyto goílo em hir enfinar a fan£la doutrina, & fa-
zer as camas aos enfermos no hofpital. Tinha notável de-
zejo do defprezo próprio, & de veras o procurava.

1

1

PaíTado o primeiro anno do Noviciado, como ti-
veíTe entrado de idade crecida, & mais prove£lo nos eftu-
dos o mandarão os Superiores pêra Évora, a refreícar a
memoria nos feus eíludos. Alli fez os votos depois de do-
us annos, & foi Sottominiftro dosirmaõs Noviços. No
mais tempo, que efiudou Philofophia era fua virtude a to-
dos hum vivo efpelho de fanaidade. Tinha as horasdo dia
repartidas em ordem a dar tempo aos feus exercícios fan-
£los

, & com aquella fua repartirão íe ajuftava quanto po-
dia.

'

12 Depois foi mandado enfinar latim em Lisboa. Fez
eíta ocupação eó fummo cuidado, &efcrupuIo. Defemba-
raça vafe no tempo da clafiíe de qualquer trato com peflbas
de fora

, por naõ faltar hum ápice a feus difcipulos. Huma
peíToa
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peííoa fecular o amava muyto por fiia rara modeília,& vir-

tude , & o írraaõ Francifco de Vafconceílos eftimava o

feu trato,por íer todo conforme o íeu génio. Como o vief-

fe hum dia viíitar no tempo, que eílava na ctaíTe; lhe diíTe,

que lhe havia de fazer graça, de lhe naõ ocupar outra vez

aquelle tempo, porque era de feus difcipulos, & que elle o

naõ devia, nem podia gaftar fe naõ nos exercícios defua

ocupação.

1 5 Neíle tempo lhe mandarão tomar ordens de Mií-

fa , o que elle muyto eftimou , por tirar a feus parentes

qualquer efperança, que pudeílèm ter , de o poder ainda

defenquietar. Preparo ufe pêra dizer a primeira Miíla ten»

do dez dias de Exercicios de San£lo Ignacio. DiíTea no fe-

gundo de Julho dia da Viíitaçaó da Senhora , com tantas

moílras de piedade, que a caufou nos ouvintes ; & pello

mais tempo de fua vida fenipre que celebrava , feus olhos

davaõ moílras defua devaçaõ.

14 No fim do primeiro anno do feumagifteriolhe

deu huma dor grave em hum braço , a qual elle ocultou

por muytos mezes , por ter matéria de mais íofriraento:

vendo porem que a demora na cura lhe podiu cauíar dano

grave, como em eííeito caufou , íe defcobrio , & poz era

cura. Teve muyto,que foírer nos remédios da furgia,cor-

tando o SurgiaÓ pella carne, por quanto fe lhe hia apodre-

cendo, & corrómpêdo o braço com a malignidade do hu-

mor.

1

5

Por ter fua may, mais cómodo de o curar
,
pcdio \

que lho. mandaífem pêra ohofpital de noíiã Senhora da

Luz, que diíla de Lisboa coufa de meya legoa. Alli deu

notáveis exemplos de fofrimento, & de modeília Religio-

16 Porem antes, que conte fua mortfe , direi primeiro

os raros exemplos de fuás virtudes aífim fendo ainda fecu-

lar, como depois, que foi Religiofo. Ja era fanclo, quan-

do veyo viver entre nos, & na Religião fobiraõ de ponto

fuás virtudes.

1 7 Tinha trato muy efpecial com Deos, nelle foi taô

exaào, que nem por negócios, nem ocupaçoens,nem jor-

nadas faltou à fua oraçaó. Duas horas gaftava na oração

todos os dias, huma, quando fe levantava , ourra de tarde.

Alem diílo meya hora em abfequio doSaniílilímio, & da

Scnho-

mà\

%njiLL
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Senborn. Neíle tempo eftava taõ recolhido, que nenhuns
eftr^ndosodefenquietavaõ. A elle íe chegou emhuma
deitas occalioens hum amigo, pêra que atendeííè ao c] lhe
-dizia, lhe gritou huma , & ourra vez

,
porque todo eftavít

embebido em Deos. Outra vez eftando em huma igreja
em oraçaõ, naõ fentio fecharemfe jâ as portas da igreja.
Da-hi a tempo veyo hum feu criado,burcaUo, diíTe^o Sã-
criftaõ lhe abriffe, q feu amo ficara alli,edtraraõ^ & <3 foraõ
achar de joelhos a hum canto da Igreja , contiduaddo fuá
oraçaô.

1 8 Teve grande cuidado de inftruif ná orâ^a5,& éx-
hortar a ella os moços iíluftres, com quem tratava; a muy-
tos fez pios, devotos, & amigos da oraçaõ: quando de me^
nhaã fe viaõ lhes perguntava , íe tinhaõ ja almoçado , &
de tarde fe tinhaõ ja merendado. Neíles modos de fallar^.

entendiaõ ja, lhes perguntava , fe de menhaã tiveraõ algu-
ma coufa de oraçaõ, ou de tarde.

19 Foi devotiílimo do Sanflifljmo Sacramento. Co-
mungava muytas vezes. Sempre que fe dava fmal a fahií
o Senhor a algum enfermo ou de dia, ou de noite, o acom-
panhava. Neftas ocaíioês pedia ao Senhor, íalvaíTe aquel-
le enfermo, & que lhe concedeífe a elle , naõ morrer fem
Viatico. Defte aíFefío lhe nacia na Religião

, pfepararfe
com grande pureza de confciencia, pêra dizer Miíra,& de-
terfe largo efpaço em dar as graças ao Senhor. Quando
fuccedia, fer obrigado logo depois da Miífa, hir pêra a fua
claíle, la fe punha de joelhos a dar a Deos as graças, íio te-*

po, que os eíludantes repetiaõ fuasliçoens.

20 O refpeito, que tinha à Sandia Cruz era maior, do
que fe pode dizer com palavras. Nunca paíTaria por Cruz
alguma fem tirar o chapeo. Era nelle taõ frequente efte
tirar do chapeo, que muytos tiveraõ pêra fi , tirava o feu
chapeo aos hábitos de Chrifto,& às cruzes das efpadas; de
que os prudentes feedifícavaò ,& os indeyotos íc riaô. Ã

C A P I T U L o V.

Da devagaõy que teve a Senhora^ & outras wmdes*

Y) As fuás devaçoês foi mui principal a da Senhora^
*-^ Todos os dias iafallivelmente lhe rezava ôfficio,-&

coroa.
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coroa. Sincoenta vezes repetia o veríículo, Maria matev

grafi^y & feíTenta overfb , Monftra te ejje matrem^fac me
ejjefiltum., ^s^fervumfidelem. Jejuava todos os fabados , &
nas vefporas dos dias confagrados a alguma fefta da Senho-

ra. Sempre fazia fua veneração , quando paíTava por al-

guma imagem fua. Em fe levantando, pofto de joelhos, fe

ofFerecia à Senhora , pêra defender fua Immaculada Con-^

ceyçaõ, peçlindolhe alcan çaíTe de feu Sanílo filho
, que el-

le deíTe o fangue porefte San61o myílerio.

2 No CoUegio de Lisboa fe via huma capellinha con-^:

fagrada à Senhora dos bons dezejos, a qual ficava no pri-

meiro taboleiro da efcada,que vai ao pátio dos eítudos,de-

pois a imagem fe pafíou pei^a huma capella da Igreja. Com
^
os annos eftava muy acabada, & avelhentada. Naõ lhe

fofreo o coração ver aííim hum lugar
,
que fora dedicado à

Senhora» çUe por fuasmaõso começou a alimpar, tirando

telhas, caliça, maisintulho, &teas de aranha. Andando
aífim bem empoado, dizia muytas vezes: Elegi ahjeãus

ejjemdomo Dorninamea,

5 Naõ fomente reparou a capellinha à fua cuíla, mas
inílituio alli huma Irmandade, que intitulou da cadea, da-

do fuás regras por onde fe regellem, convidando pêra eila

siosque fent;ia propeníos à devaçaõ. Daqui tiveraõ feu

principio em Portugal muytas Irmandades femelhantes,

com as quais muyto fe adiantou a devaçaõ da Senhora.

4 Andava tanto com os cuidados em Deos, que ven-
do qualquer flor, ou ouvindo algum conto fuave, logo di-

zia: Se iílo he na terra, que fera no Ceo. Ainda, que era

frequente em fazer ao Ceo muytas jaculatórias, no dia da
Afcençaõ do Senhor fobiaõ de ponto eíles fervores, & íe

lhe viaõ no rofto abrazado; dizia, que lhe parecia, que aos
que moriiaõ em tal dia, fe lhe naõ podiaõ fechar as portas

do Ceo,poiseftavaõ patentes fegundo o de David: Attol-

lite portas Príncipes veftras, Eíles fervores no tal dia devi-
aõ^ fer annuncio de aver nelle de morrer, porque falleceo

na noyte antecedente ao dia da Afcenfaõ do Senhor.

5 Teve fingular eftimaçaõ da Companhia efpecial-
mentç por ter em fuás coufas por motivo, & brazâõ prin-
cipal a maior gloria de Deos, Hum dos artigos

,
que fe lhe

deraõ, quando efteve depofitado no mofleiro de Saõ Frã*
ciíco, era que a recepfapfora nuUa, pois os Padres o naõ

podiaõ
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podiaõ fazer, por naõ terem dado conta ao Padre Geral:A iílo deu por repoíla: Naõ me meto em a conta, que os
Padres, que me receberão, deraõ, ou naõ deraõ ao Padre
Geral, mas que me baila, que me hajaõ recebido, pois pre-
fumo, que íe o naõ pudeíTem fazer com boa confciencia, o
naõ firiaõ, nem por ferem fenhores do Mundo todo, & os
que o contrario julgarem, ou fofpeitarem, fera pellosnaõ
conhecerem, & quando a recepfaõ ficaíie nulla, que eu me
contento, com fer antes moço da cozinha detaõfan(5la
Religião, que Imperador do univerío mundo, fahindome
pêra viver nelle. Eíías as fuás palavras, que bem moílraõj
quanto eftimava a Companhia, & o conceito, que tinha
dos feus Religiofos. Dezejava ir as índias converteral-
mas. Indo huma vez de Lisboa pello rio ao raofteiro da
Cartuxa, ouve tempeftade, coma qual fe aíTuftaraõ muy-
to os Companheiros, entaôoPadre Vafconcellos os ani-
mou com eíías palavras: Bom animo, Miíííonarios do Ja-^
paõ, o quam feliz, & ditofo feria eu, fe por meyo de gran-
diíIimastempeíladeschegalTeàquellas terras.

^

' 6 Amava tanto aos noíTos Religiofos, que fó por co-
nhecer, os que viviaõ no Collegio de Coimbra, foi eftar
alh algum tempo, no qual ora hia fallar de Deos com oâ
Irmaós do Recolhimento, ora com os Noviços, moftran-
dohum goílo incrivcl em tratar das coufas deDeoscotn
feus Irmaõs, & lhe parecia andar mais entre Anjos, que
entre homens.

7 A noyte do Natal, que entre noshe de grande de-
vaçaõ, paífava elle em oraçaõ aíTim quando eraNoviçoj
como nos mais annos. Lia com fmgular piedade as cartas,
que oslrmaõs Noviços coftumaõ fazer ao menino Deos
no prefepe, & as eílimava,comofe foíTem reliquias de fan-
ecos, por entender a pureza de afedo, com que as ellcs co-
ftumaõ efcrever.

8 Indo ao Noviciado fe enlevava na viíla de qualquer .

Irmaõ Noviço, como fe tiveíTe diante defi algum Anjo.
Qpando fabia, que algum pertendente entrava na Compa-
nhia, o acompanhava athe o Noviciado, ficando elle com
grandes invejas de naõ lograr femelhante dita. Hum dia
acompanhando a dous, que entrarão juntos, lhe veyo tan-
to dezejo de ficar em caza, que fe abraçou com huma ima-
gem do Senhor Eccehomo^ dizendo, que dalli feriaõ avia
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deapartar^ fem lhe darem a roupeta da Companhia. Tive-

ram os Padres bom trabalho, em fe livrar por entaõ deílc

feu fervor, dandolhe boas efperanças, de que teriaõ eíFei-

to os feusdezejos.

9 Rogava ao Padre Meílre dos Noviços, que mandaí-

fe os Irmaõs, quando foílem peregrinar, por huma quinta

fua> no tempo, que elle ahi aíTiília. Sahia a eíperalos, rece-

biaos cheyo de alegria, abraçando-os de joelhos, & dizen-

do: Benediãiy quiveniuntinnomineDomim. Logo os en-

caminhava pêra a capella a fazer oraçaõ. Depois fazendo-

os tirar as fuás capas, & chapeos velhos, elle tomava huma
das capas, & hum dos chapeos, & andava pella caza mui

contente, dizendo 3
que bello veftido, como eftou bi-

zarro.

10 Huma vez íonhou, que o defpediaõ da Compa-
nhia. Teve nos mefmos íonhos huma dor, & anciã igual

^ao dezejo, que fempre tivera de fer noíTo Religiofo, & a=

cordando cheyo de fuílo, & fobrefalto começou com a

maõ a palpar a cama, por ver fe achava a roupeta, & fe

era5 da Companhia as alfayas, com quefe abrigava, & co-

nhecido o fonho, deu muytas graças a Deos por tal difgra-

çanaõ paíTar do íonho.

1

1

Acaridade pêra com os miferaveis parecia ter na-

cido com elle. Era amigo dos pobres, da fua prezença ne-

nhum hia trifte. As fuás principais efmolas eraõ agente

pobre, quenaÕ pode andar pellas portas; também acodio

eom efmolas a algumas molheres, a quem a neceffidade o-

brigava ufar mal deíi, & fazia fe puzeífem em eílado, que

naõ viveííèm das offenfas de Deos. Por três annos fuílen-

tou a hum Sacerdote pobre, que era homem de virtude.

Junto donde morava ferirão a hum eíludante eílrangeiro,

& taÕ pobre, que nada tinha de íeu, logo o mandou reco-

lher em huma recamara de fuás próprias cazas, chamar
Surgiaõ,& lhe mandou aííiílir com tudo, quanto foííe ne-

ceííàrio, pêra fer curado. Depois de convalefcer,o fuften-

tou dalli por diante, athe elle ter íeu modo devida.

1 2 Morreo na vizinhança hum homem taõ pobre,que

nem tinha, com que o enterrarem, fabendo ifto lhe fez os

gaílos do enterro, aíTiílindo com o neceíTario pêra aquellíi

funçaõ. SahindodonoíToCollegiode San£to Antaõ pêra

fua caza, encontrou no terreiro a hum pobre eílendido na

terra
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terra cordndo huma quarta. Chegoufe a elle, cohfofou-o
com às palavras, & logo deu ordem, a fer levado ao hofpi-
tal. Determinou, foílè levado no cavalo, em que elle an-
dava, mas vendo, que naõ eftava o enfermo capaz de ii?

nelle, mandou vir dous homens, aquém pagou, & foi a-
companhando o pobre, athe fazer delle entrega nchof-
pitai.

1 5 Nos outros fidalgos da fuaidade, com quem tra^
tava, fez muyto fruflo com fuás obras,& paIavras;enfmou-
os no modo de ter oraçaõ, depois lialhes livros fanãos,
em efpecial os que traravaõ do bem,queavia noeftado
Religiofo. Donde fe feguio, tomarem muytos refoluçaõ
de deyxar o mundo, & os que o naõ fizeraõ, fe melhora-
rão em feus coftumes.

1 4 Naõ permittia, que fe diíTeíTe em fua prezença al-
guma palavra ociofa, & le algum cahia nefte defcuido, re-
petialhe o do Evangelho, que a Deosfe avia de dar conta
de toda a palavra ociofa. Perfuadio a muytos, que fe retir
raílem de efpedaculos públicos, como faó comedias, & fe-
iiielhantes, nos quais de ordinário tem detrimento as conf-
ciências.

15 Sendo Meftre no Collegio de San^o AntaÕhia
nos dias feriados fazer praticas aos prezos,& alem de ou-
tros frudos, que recolheo do feu trabalho, foi hum intro^
duzir, que todos os dias rezaflem juntos em voz alta o ter-
ço do Rozario. Ao principio impedirão efta devaçaõ os
Miniftros, dizendo, que no tempo, que rezavaõ, poderiaõ*
fem fer fentidos, arrombar a cadea, & fogir. Falloulhes a
Padre Francifco de Vafconcellos,& lhes deu taõ boas ra*
zoes, que permittiraõ a devaçaõ, dizendo, que fe foífe ne*
ceíTario, elles iriaõ, acompanhalos na reza.

1 6 Hia outras vezes enfmar a doutrina pellas fregu^^
zias, & aQS lugares circumvizinhos. Quando eíleve em
NoíTa Senhora da Luz, fe a faude lhe dava lugar, todos os
dias enfmava a doutrina aos meninos. Se lhe falravaõ con-
tas, & verónicas, dava aos meninos nozes, amêndoas, oa
íemclhantes coufas de comer, em lugar dos prémios, que
naõ tinha. Com os amigos fizia feus contratos efpiritua-
is na comunicaííaõ das obras. Por iíío os exortava,a que in-
iiíliflem neftas, & naquellas obras fan^as^nas quais elle
por razaõ do centrado, tinha fua parte,
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f>-íj<7: Aos amigos aufentes fomentava com fuás cartas

cheas de bons confelhos, & a vifos fanílos. A hum que

eftudava em Coimbra, logo que fahio a luz a vida do Pa-

dre Joaõ Cardim, lha mandou, pêra que a leíTe a outros

eftudantes,& com os exemplos, que continha os animaíTe à

virtude. As fuás cartas eraõ muy eípirituais, antes fepre de

as mandar, as levava ao Superior, pêra que elle as cerceaíTe,

fe acazo tiveíTem algum defcuido. !'

-«1 8 O feu zelo do bem alheo foi taõ notável fendo ain-

da fecular, que muytos duvidarão, fe o teve maior antes

de fer Religiofo, ou depois de eftar na Companhia.O certo

he, que muytos, aquém elle fendo fecular, fomentava no
dezejo da virtude, depois faltandolhe o feu trato familiar,

defcahiraõ muyto nos coftumes.

.1 9 Foi fempre o Padre Vafconcellos defprezador das

honras humanas, & muy afícycoado à humildade. A nin-

guém tirou o feu chapeo, que naõ inclinaíTe também todo

o corpo. Naõ queria fer Touvado, & como huma vez o
louvaííèm, moftrando defprazer, diflè: Soli Deo honor^ &
gloria. Se os amigos por lhe faberem o natural, lhe vitupe-

ravaõ alguma coufa, que merecia louvor, dizia:Ahi veraõ,

qual eu feja, que ainda nas obras boas fou mao.

Naõ fei, que deíordem cometerão os fidalgos mo-20

i

1
^^^^^^^^^^^^^^^H

ços, que aíTiíliaõ ao Principe Dom Theodozio, dos quais

elle era hum. Sendo no cazo innocente, fe fogeitou ao ca-

íligo, que os mais levarão, fó por naõ defcobrir os autores

do defacerto,& quis fer antes avaliado por hum dos cul-

pados. Era elle terceiro de Saõ Francifco, & huma vez

aííiftia em certa funçaõ da ordem; o Padre, que a governa-

va, fabendo bem avirtude de Francifco de Vafconcellos,

lhe diífe, que fe levantaíTe, & beijaíTe os pés dos mais Irmã-

os, que eftavaõ prezentes. Obedeceo h rifca com geral

edificação, dos que viaõ a feus pés hum moço taõ illu-

ílre.

Em certa occaííaõ chegou à portaria do noíTo No-21

viciado a tempo, que fe repartia depois de jantar efmola

aos pobres: parou com dous Sacerdotes, que o acompa-
nhavaõ junto da porta detendofe em ver a repartição;

nefte tempo ouve, quem de dentro lhe deíTe também fua

tigela de caldo; elle a tomou, & bebeo delia, &com o feu

exemplo fez, que também os dous Sacerdotes a tocaíTem.

, Fc^
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Feílejíindo muyto fer tratado como os pobres, de quem o
Senhor íe agrada mais, que dos ricos do mondo.

22 Naõ he de menor edificação, o que lhe fuccedeo
na portaria dos pobres de Saõ Roque. Chegoufe alli a
tempo, que hum Noviço, fazia doutrina: perguntou o Pa-
dre noífo a hum pobre, o qual levandofe de brio, refpon-
deo, que jâ era grandinho, pêra dizer o Padre noíTo. Ou-
vindo iíloFrancifco de Vafconcellos, levantou a voz, &
diíle: Eu Padre, eu direij & fazendo o íinal da Cruz, repe-
tio em voz alta o Padre noíTo,

2 5 Varias vezes, quando os Noviços hiaõ ao hofpital
fiizer as camas aos enfermos, fe metia com elles, & os aju-
dava, pagandofe muyto de ter a boa forte de acompanhar
emtaõfandaobraosNovJços. Huma vez como faltando
de prazer diíTe a hum feu amigo: Naõ me da o parabém de
lograr taõ boa fortuna, como de fer companheiro deftes
fervos de Deos/

24 Acazo fe deteve muyto no coro da Igreja do noí-
fo Collegio em oraçaõ taõ poílo em Deos, que naõ atten-
deo a horas, fendo jâ tarde, &tendofe recolhido o portei-
ro, fahio elle do feu retiro, tangeo a campa. Acodio o por-
teiro, & fe enfadou com elle, eílranhandolhe, o eílar athe
tais horas no Collegio. Vendo elle o incomodo, qne íem
o pertender tinha dado, com grandiífimalubmiíraõ fe po-
ílrou de joelhos, & lhe pedio perdaõ, prometendo de fa-
zer, por naõ cahir mais em femelhante defcuido.

25 Eíla fua humildade taõ chea de virtude atribuiaS
alguns mundanos a animo apoucado, outros a hipocreíía^
deftes ditosnenhum cazo fazia, pois nem por alguns rei-
peitos humanos era virtuofo, nem por elles avia d&deyxar
as obras, que fabia, ferem do agrado de Deos.

),!

C A P I T U L O VI.

Comofe exercitou nas mais virtudes^ defuafanãamorte^
«?• opinião^ que delle ouve^ isrdolrmaõJoaÕQaY-

valhoy que com elk entrou na Companhia,

í "^ Aõ foi menor na virtude da obediência ainda em
•*-^ íecular, porque tinha alcançado, ferem de maior

me«
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merecimento as obras, quando faõ reguladas por eíla vir-

tude, doque quando faõ feitas fó por vontade própria, naõ

fazia couíli, que a naõ comunicaííè primeiro a algum dos

noííos Padres, a quem tinha entregue o governo do feu eí-

pirito. Quando naÕ avia occafiaõ de os perguntar, con-

íultava algum Sacerdote pio, & devoto.

í2 Goílava muyto de ter occafiaõ de obedecer, o que

fe vio eílando na fua quinta com dous fidalgos do feu tem -

po, & hum Sacerdote virtuofo; paíTaraÔ três Noviços da

Companhia, aquém hofpedou, fegundo coílumava. Eílan-

do àmeza lhe diííe o Sacerdote: Senhor Francifco, agora

ha de comer de efmolas: logo fe levantou, & andou a mo-
do de pobre pedindo por todos, os que eílavaõ aíTentados,

o íuftento, que avia de comer, do que muyto fe edificarão

os Noviços.

5 Tem os cavalleiros da ordem de Chrifto, deque elle

era, por eílatuto confeíTarenfe certas vezes no anno a algú

Sacerdote da mefma ordem, pêra commungar na capella

real; efte eílatuto, & outros, de cuja obfervancia fazem os

mais pouco cabedal, elle à rifca os compria. Tanto aííim,

que aífirmou o Prior da mefma ordem, que Francifco de
Vafconcellos, naõ fó era na obfervancia exemplo aos fe-

culares, mas aos Religiofos da ordem de Chriílo. Na Cõ-
panhia fenaô fabe, que advertidamente quebraíTe alguma

regra.

4 Ainda fendo fecular fe moílrou amante da fan£la

pobreza. O apreílodo feu apozento era todo à medida de

hum dos noíTos cubiculos, huma menílnha, huma Cruz>

huma imagem, huma cadeira, & huma barra eraõ as fuás

alfayas. Ufava de veílidos de feda unicamente pellos naõ

poder evitar por razaõ de alfiílir no fcrviço da caza reaK

Sendo obrigado a veílir hum gibaõ de tela, moílrou fenti-

mento, dizendo, que melhor lhe eílaria hum de eílopa,ou

de algum outro pano groíTeiro.

5 Na Companhia encomendara acerto homem , lhe

mandaíTe fazer algumas cadeas pêra repartir pellos eícra-

vos da Senhora, deque aílima lícaditto; dandolhe o di-

nheiro, acreícentou, que o contaííè bem,porque os da Cõ-
panhia contavaõ melhor verónicas, que dinheiro; fucce-

deo,trazerlhe o comprador as cadeas em huma cayxa de

faya,que do feu tinha comprado. Naõ aquis aceitar, athc

naõ
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mo fabcr, quanto lhe tinha cuftado; refpondeo

, que lhe
cuíliira hum vintém todo inteiro. Bem eíM, diíTe entaõ o
Padre Vafcoricellos, porque eu tenho licença, pêra aceitar

de cada vezathe trinta reis, & aílím naõ ha, porque íazer
efcrupulo.

6 O libello, que fe deu em ordem ao tirar da Compa-
nhia, tinha entre os artigos, efte, Provara, que os Autores
naõ deraõ confentimento, pêra feu filho fer Religioíb, ne
tiveraõtal tençaõ, por elle fer íílho único, que fuccedia

em quatro morgados, & comendas. Refponde a eíle arti-

go, o feguinte: quanto ao confentimento dos pays, digo,'

que eíTe naõ he neceíTario, luaiormente, quando os filhos

naõ íaõ de menor idade; pêra a profííTaÕ fer valiofa, bsílaj

que o que profeíTa, afiça com vontade livre, &efponta-
nea, o que eu fiz, & eílou com a mefma vontade de perfe-

verar com a graça do bom jESU, que qor mim, Faduse/l
egemis,^pauper. Aos morgados, & comendas refpondo,'

que eu as naõ eílimo em mais, do que ellas merecem, Sc

que nenhuma eílimaçaõ merecem, quando fe comparaô
com os bens, que anualmente na Religião eílou poííuindo^

& com os que por eíle meyo cfpero alcançar na eternida-

de, que faõ naõ fó morgados, & comendas, mas hum Rey-
no fem comparação muyto mais pêra eílimar, Sc que ha de
durar pêra fempre. Por efte modo he a refoluçaõ, com quê
refponde aos mais artigos, & fó quis apontar efta repoílaj'

porque fe veja quanto amava apobreza, o conceyto, que
tinha dos averes do mundo.

7 Quanto eftimaíTe a virtude da pureza,parece efcufa^

do o dizelo, pois claro he, avia de fer muy cuidadofo em
tal matéria, quem aífim era cuidadofo da perfeição em
coufas, que fem culpa podia deyxar de fazer. Por vezes o
quizeraõ aíFeiçoar, a que fe cazaíTe, pois delle dependia o
acabar, ou naõ acabar a fua caza, porem nunca fe pode
nefta matéria effeituar alguma coufa. Antes tinha em feu

animo determinado, de deyxar Portugal, fenaõ entraíTe na
Companhia, fó afim de fe livrar das importunações, q4áe

fabia, avia de ter de feus parentes.

S Retiravafe do trato daquelles fidalgos, que via fe-

rem pouco recatados no fallar. O feu modo ordinário era

ter os olhos caidos, nem fevio, queoslevantaíre,ouconi

elles andaíTe de huma pêra outra parte, nem que os puzeíTe

m
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fixos no roílo de alguém, dizendo, que Ip era dos pintores^

quando queriaõ fazer algum retrato/pôr os olhos nos rof-

tos alheos. Se acazo fe a chava, a ver alguma prociíTaõ, fó

levantava os olhos pêra os andores, em que hiaô as imagês
dos knãos, porem das danças, & folias, que coílumaõ ic

€01 asprociíloês, retirava fempre os alhos.
' 9 Andando tantos annos no Paço nunca poz os olhos
nas damas da Rainha-, em certa occafiaõ metendo hum. a-
jmigo pratica neíla matéria, & perguntadolhe, que feições
tiveíTem algumas, refpondeo, que elle naõ podia a iíTo dar
razaõ, porque nunca puzera os olhos no roílo de alguma
delias, nem de viíla as conhecia.

10 Contafe, que teve tal recato, que nem levantava
os olhos pêra algum dos criados, que o ferviaõ. Eftandofe
veílindo, peralahir fora de caza, huma ama, que o criava,
lhe foi por huma volta, & como por defatento lhe chegaf-
íecom a maõ ao pefcoíío, todo fe perturbou, como fe o
mordeíTe algum bicho venenofo. Fazia oraçaõ na Sé dian-
te da imagem da Senhora, quando fe lhe chegou ao ouvido
huma velha, naõ fei, que coufa lhe diíTe, levantoufe mais,-

que de paílo, & íem dizer palavra, fe foi meter em hum
canto do templo a continuar a fua oraçaõ.

i.i Vindo fua may a velo em a noflà Igreja,o quisabra-
çar, retiroufe logo, & diífe, que fe quizeliè, que alli vieííe

outra vez, avia de kr com condição, que ninguém o tocaf-
fe. Na ultima infermidade nada mais o moleílava, que a-
ver de lançar fora da roupa o braço nu pêra fer fangrado.
PaíTavanellemefmo tempo hum, & dous dias fem curar
huma perna, que tinha agravada, fó pella naÕ defcobrir a
hum criado, que o curava. Naõ queria, que a may lhe a-
plicaífe certas fomentaçoes, mas porque os Médicos, Sc
íeu ConfeíTor lhe meterão efcrupulo, dizendo,,fer em per-
juifo grave de íuafaude, permittio a caridade, de que fua
may com elle ufava.

12 Tinha aborrecimento a todos os livros, que dizi-
aõ coufas pouco caftas, nem os coníentia em caza. Con-
feíTou ao Padre Balthezar Telles Hiftoriador da noíTa Pro-
vmcia, que elle por efpecial benefício da Senhora tinha
confervado illefa a pureza do corpo, & alma. O que tanta
he mais de admirar, quanto os fenhores grandes tem mais
incitamentos, & occaíioes de cahirem neftas fragilidades.

i5 ^^'^'^
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1 5 Pêra confervar taõ rica joya, uíou de muytos re-

médios. De menino com-cçou a macerar o corpo com os
jejuns. Também íe açoutava nascoílas, & tinha outros
diverfos artifícios de íe mortificar. Bufcava traças, por
naõferfentido: açoutavafe, quando os de cafa dormiaõ,
porem o eílrondo fazia

,
que fe naõ encobriíTe o feu fer-

vor.

14 Na Companhia nem no cubiculo ,nemnamefa^'
nem nas claíTes , ou outra alguma parte o viraõ ja mais en-
coílado. No veraõ nunca de íi enxotava as mofcas , nem
matava outros animalejos, que faõ o tormento dos corpos.
Se lhe vinha à mefa alguma coufa de comer mais mimofa

,

naô a tocava, as groíleiras, Sc mal preparadas eraõ as fuás
delicias. Nenhum diafe lhe paíTava, em que naõ fizeíTe al-

guma efpecial mortificação..

15 Todas eílas virtudes naciaõ da uniaõ , que tinha
com Deos, tendo-o fempre prezente; conftou ifto, ale dos,

eíFeitos fanííos, que eraõ teílimunhas deíla uniaõ , do que
elle de íi confeíTou a hum Sacerdote douto, & virtuofo,c5
quem tinha amizade. Nas couías daoraçaõ nada era ver^
fado aquelle Sacerdote, pêra o Padre Vafconcellos oaíFei-

çoar a exercicio taõ proveitofo, lhe diííè : fe voíTa mercê
quer aproveitar muyto em pouco tempo, façafe prezente a
Deos, & Deos prezente a fi

,
porque faiba , quam fácil hc

ifto, eu fendo ainda fecular, fervindo no Paço, acompa-
nhando os Principes, neíles tráfegos, naõ me lembra, nerti

ainda por inadvertencia,que interiormente me apartaífe de
Deos. AíTimo confeíTou de íi,eílebemdito Padre, porá
naõ quiz Deos , que coufa taõ grande, ficaífe, fem fe fa-

ber.

1 6 Efta era a fonte de tanta circunfpecçaõ em todas
fuás acçoens em tudo taõ ajuíladas, como íè no mef-
mo ponto ouveíle de dar a Deos conta delias. Fallan^

dofe a cafo dos peccados veniais, diífe: que mais queria fer

atormentado por todos os Demónios
, que cometer hum

fó peccado venial.

17 Com eílas virtudes taõ perfeitas ornou fua alma
vivêdo no mundo entre as grandezas de filho único da fua

cafa, & com efperança de herdar outros morgados,que to-;

dos quiz deixar, por fe abraçar deveras com Deos.
18 Sobrevindolhe o achaque , que fica ditto , 8í fen-

Vvvv do
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lào íevado pêra o hofpital de noíía Senhora da Luz^ eften-

dedo os olhos pêra a outra vida fó a ella dezejava.Fizeraõ-

felhe muytos remédios, todos elles naõ foraÕ de algú pro-

veito. Quando lhe diílèraõ, que íe defefperava de fua vi-

da, fe alegrou, quãto outros fe coílumaõ com tal nova enr

triftecer. Recebeo os Sacramentos com íingular devaçaõ J

Poucas horas antes de morrer, lhe diíTe a may, quefedef-^

pediíTe da Senhora, cuja imagem lhe moílroujiíTo naõ,ref-

pondeo, eu naÕ me deípeço, de quem me naõ aparto , an-

tes vou gozar de fua viíía.

, 19 Perguntoulhe o ConfeíTor, fe tinha alguma eoufa,'

que lhe meteíTe efcrupulo? Refpondeo, que nada lhe defe-

quietava a confciencia. Fez reparo o ConfeíTor , por fer

die logeito fempre a efcrupulos, entendendo o enfermo a

caufa do reparo,lhe diíTe: Padre naÕ fe admire , que os que
em vida padecem efcrupulos, por efpecial beneficio de
Deos tem huma morte muyto quieta , & foccegada. Tal
a teve efte fervo de Deos em defafete de Mayo de mil feis-

centos feíTenta, & dous, tendo oito annos , hum mez, &
defafete dias da Companhia. No feguinte foi levado ao
noíTo Collegio de Sando Antaõ, enterrado no cruzeiro na
cova do numero quinto da parte do Evangelho.

L^zo- Ouve grande opinião de fua virtude. Frey Chriíí

iòvaõ de Britto Religiofo douto , & grave da Ordem de
Chrifto, que em auzencia dos noíTos Religiofos o confef-

fou, & tratou, por ficar ofeu Convento ,muy vizinho ao
hofpital de nolTa Senhora da Luz, deu o feguinte teílimu^

21 :rdfVefíerave/?adreFranci/codeVafconcelIos
., depois

q o trateimuyfamiliarmente^ mepareceo nmsò home devida

perfeita , mas nu moàeflia^ & innocencia hum Anjo vindo do

£eo . Todor^ as vezes , que o ouvi de confiffaÕ , meparecia fer
como hum dos grandesfajiãos^ que eftaõ no Ceo. Ãffim afpira-

*va a perfeição^ que lheparecia culpa tudo^o que erafora difto.

Taõ meudo emfe examinar , que affimfe culpava em meude^
zas leviffimas-, como[efoffem culpasgraves.
i 22 De certofeit que ajjimno obrar, como nofaliar , fe&
femprey o que lhe pareceo^fer de maior agrado de Deos^ <ísr de
maiorperfeição: fenaõ repetijfe alguma coufa leve da vida

palfaãa^ naõ tinha matertapêra ahfolviffaÕ nasfitas confiffo-

ms. Ultimamente digOy que tendo ouvido de confijfaõ a muy-

tos
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tos homens de vidafanâa^ nenhum ouvi^quc fepudeffc cojnpa^
rar com o Padre Francifco de Vafconcellos.

2 5 Dei xados outros teftimunhos de peíroas,c^ue o tra-

tarão, naõ quero paíTar em filencio, o que delle diíTe o ve-
nerável Irmaõ António Homem da noíla Companhia, cu-
ja vida, & excellentes virtudes efcrevo em feu lugar, per-
guntado efte grande fervo de Deos, que lhe parecia à cer-
ca da virtude do Padre Francifco de Vafconcellos , refpõ-
deo, dizendo delle grandes louvores, & por ultimo efcre-

V€o de fua maõ, que o Padre Vafcõcellos eftava no Ceo.
Aílím o efcreveo íem ufar das claufulas

, que em outras o-
cafioens coftumava, queeraõ, pareceme, fegundo enten-
do, & femelhantes; mas na prezente ocaílaõ ou tiveíTe ef-

pecial noticia de Deos , como teve muytas, ou pello alto

conceyto da excellente virtudedo Padre Vafcõcellos, na5
duvidou de aífirmar o ditto, fem alguma das modificações
jcoftumadas. -:? -r^íV-

f 24 Efta vida recolhi da carta annua da Provincia,ajun-
tandolhe mais algumas coulas de outros documentos, que
me vieraõ à maõ; Delia fe vé bem, quam perfeito, & fan-
âo feria na cafa de Deos ,quc no mundo, & nos Paços dos
Reys foi de coílumes taô innocentes. Delle faz menfaõ no
terceiro tomo a Corografia Portugueza pagina quinhentas
fincoenta,& finco por ocafíaõ de contar a genealogia dos
Vaíconcellos. *

ffT^rír'^

iF -^5 Quero aqui ajuntar como additamento à vida do s, .

Padre Francifco de Vaíconcellos alguma ipemoria dolr- L^;'^''

maõ Joaõ Carvalho,pois Deos o trouxe à Companhia por ^i?^?

feu meyo. Era filho legitimo de pays muy illuílres, cha4
mavaõfe Lourenço Pires de Carvalho, & dona Magdalena
de Vilhena. Eíludava Philofophia no Collegio de S. An*
taõ, andava no terceiro anno. Delia tinha por condifcipu-^

lo a Francifco de Vafconcellos,cujos fanf^os exemplos in-»

fluirão nelle grandes dezejos de deixar o mundo. Br?qf

2 6 Pertendeo com fingular fervor a Companhia.Nel*
la entrou em Lisboa aos trinta , & hum de Março de mil
feiscentos fincoenta , & quatro. No mefmo dia que feu

condifcipulo Francifco de Vafconcellos. Tendo também
antes moílrado na pertençaõ exceflivo fervor. Sabendo a
raay, queeílava na Companhia, quafi endoudece© depay-
xaõ, dizendo, que os Padres lho tinhaõ enganado. Fez

j ^ Vvvv 2 gran-
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grandiffimas diligencias, por lhe fer reílituido, mas elle em
todas as ócafioens fe moílrou de mais esforço

,
que os feus

annos, que eraõ fó quinze.

2 7 Vendo a may,que as diligencias eraõ de nenhú pro-

veito, uíou de engano. Fingiofe doente gravemenre,elcre*

veo ao Padre Vifitador, que pello menos a dey xaíTe defpe-

dir de feu filho, pois naquelles apertos naõ fentia coufa
, 4

lhe pudeffe dar mais allivio. Ouve o Padre Vifitador de

fatisfazer a feus dezejos, mandoulhe a cafa o Noviço. Lo-
go, que o vio, com a mefma arte, que fe fingio moribunda,

fe fingio alliviada do mal í o que tudo attribuia à vifta de

feu filho. "-^fo .Pv.rrtH'

'28 Logo ufando dos aíFe£los , & exprefloens
^

que tem neftas circunítancias o amor dasmays , procurou

com todas as veras, de o esfriar em íèus propofitos. Algús
dias, que o iteve em cafa foi a bataria continua; porem o
Noviço, como fe foíTe de bronze, poílos os olhos no chaõ^

de todas as caricias, & rezoens da may fez pouco cafo,fem

defdizer hum ponto de íeus propofitos. vendo ella efta

,

que tinha por teima, o mandou de fua prezença, dizendo

enfadada, que íè folie, pêra onde quizeíie.

29 Com eíle defengano cheo de alegria fe recolheo

pêra cafa , dizendo, que elle depois,que determinara abra*

çarfe com Chriíio, naõ tinha dever com parentes. Os últi-

mos mezes do Noviciado pafíbu em Evora,onde fez os vo-

%-vS tos. Viveo entre nós sepre em muyta humildade, fem algú

; írgenero de foberba. Eííudava Philofophia, quando fobre-

«^. . ivindolhe huma doença de hidropezia, lhe tirou a vida.

Havendo por fua morte notável fentimento em todos, por
verem, quantas efperanças fe cortavaõ com fua morte, fi-

ra de ingenho feliz, o qual junto com a virtude, & prudê-
cia, que nelle havia, nos prometiaõ hum fogeito em tudo
de grande honra, & credito pêra a Companhia. Falleceo

fan£lamente no Collegio de Évora aos vinte , & dous de
Março de mil feiscentos fincQenta,& nove.
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CAPITULO VIL

Vida do Fadre Framifco Ayres,
) r»-í

T
9 f i Lhloa

ir. de

1 Ç\ Padre Francifco Ayres Religiofo áegvmáQpev- Novem

feiçaõ naceo na Villa de Amieira no Priorado do Vóó^,'

Crato ^ feiís pays fe chamarão Manoel Martins , & izabel

Ayres, eftudando Philofophia em Coimbra , fenda ja do
quarto curfo, fe refolveo a fer da Companhia ; nella foi a-

ceito, & mandado ter íeu Noviciado em Lisboa. Entrou
aos nove deJunho de mil feiscentos, & vinte hum , tendo
ja vinte , & quatro annos de idade. O tempo veyo a mof*
trar, que a fua refoluçaõ fora de homem, qUe deveras fe

queria dar aDeos.
2 Nos annos a diante governou o Collegio de Faeo^

& exercitou os minifterios da Cõpanhia fempre com edi-

ficação, & proveito das almas. Finalmente veyo a cegar^

&aflim viveo muytos annos nefta cafa do Noviciado de
Lisboa, fendo a todos efpelho de perfeição Evangélica*

Seus exemplos eraõ admiráveis aos de caía, & aos de fóra^

A oraçaô foi nelle, podemos dizer, que Continua. Levan-»

tavafe duas , & três horas antes da comunidade. Logo to-

mava huma comprida difciplina de mais de duzeiítos a*

coutes. oífOi

Of '^^ Entrava na fua oraçaó athe o fím da que a comuni-
dade coftuma ter,& no fim fe hia confeíFar, & logo pêra a

capella a ouvir Miffa , & comungar. Todos os dias rece*

bia o Senhor, & o fazia dizendo o Padre nôíTo, quando
chegava às palavras , o paô noíTo de cada-dia , aS prõtiun-

ciava com tal piedade, que enternecia aos prezentes,^^^^ cê
éllas na boca, tomava o Diviniííimo Sacramento. Depois
gaftava meya hora , em lhe dar as graças, còm taflto ttcú-

Ihimento, que parecia eftar morto.

4 De tarde hum quarto antes, qUetaitgeíTem iliçaõ

efpiritualjfahiadocubiculo, & fe hia meter na capellinhà

dos enfermos, onde eftâva como meyo quarto, & dalU hia

pêra a Igreja , Onde tinha de joelhos a oraçaô de tarde cõ
os Irmaõs Noviços. A poílura era immóvel , õí neftas o-

cafioens parecia mais eíiatua de pedra, qUe homem vivo.

Quiu"
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Quinta feira de Endoenças gaílava quatro, ou íinco horas
ciiroraçaô enlevado diante do Senhor expofto dando de
quando em quando alguns Aifpiros.

5 Antes das onze mil Virgens gaílava trinta dias em
Exercicios de SanQo Ignacio. Neftemez jejuava comen-
do huma fó vez no dia, & eíía ordinariamente hum pouco
de bifcouto de rala, que lhe trazia hum feu filho éfpiritual

Também antes do Efpirito San£lo tinha dez dias de Exer-
cicios, nos quais fe preparava pêra receber o divino Efpi-

rito. Naõ bebia vinho. Nunca no refeitório comeo uvas,
nem fruta, nem couía extrâordinaria,que na menza íe dei-
fe à comunidade. Hum dia pellamenhaã no inverno lhe
viraô , indo elle pêra ouvir MiíTa , molhar hym pano no
lavatório, & metelo no peito fobre a carne» 'd^ - s-ífr*-^ ^:f

: 6 jPor experiências, que fe fízeraõ , fe achou, que fe

naõ deitava na cama, antes havia fmais,que dormia debay-
xo da barra. NunGa tinha repouzo, falvo, quando o cha-
mavaõ, pêra ouVir a liçaõ de algum Exercitante, confor-
me coftumaõ fazer entre nós os eftudantes,quando no fim
dos dias da primeira provação haõ de tomar a roupeta.

Tomava difciplina nas coflas no refeitório todas as feílas

de Chrifto, da Senhora, dos Apoftolos, & Sanâosda Cõ-
panhia; ainda que como cego hia as apalpadelas, nuca fal-

tava a eílas devaçoens. Era de natural colérico, pêra mor-
tificar os Ímpetos deíla payxaõ , lhe Ouviaõ dizerfe a íi

muytos vitupérios no cubiculo; reprehendendofe afpera-

mente, fe alguma vez fallava mais feco ao Noviço, que lhe
efcrevia os feus livros. Tratoufe com tanto rigor, que lhe
chamavaõ, tyrano de fi mefmo. As difciplinaseraõ muy-r
tas, & compridas. Depois de tomar no refeitório as difci-

plinas nas cofias, dizia a fua culpa pello mao e xemplo,que
dava cm cafa, & tibieza no ferviço de Deos.
í, 7 . Sendo cego rezava todos os dias oofficio Divino^
porqueofabiadecór; & quando eraõ liçoens

, que naõ
foubeíTè, o Noviço Ihasapontava. Se Ihebatiaõ à porta

,

eílando no meyo do Pfalmo , naõ mandava abrir , athe o
naõ acabar. Eíle mefmo eílilo guardava, rezando qualr
quer outra oraçaõ, como o Padre noífo,ou Ave Maria. Tir
nhaefpecialdevaçaõà Virgem Senhora, da qual falia em
todos os livros, que compoz> com palavras bem fignifica-

dorasdoaífeaojcom que amava a eíla foberana Rainha.

Naskiiii]
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Nas vefporas de fua immaculada Conceyçaõ fazia fempre
pratica de fuás excellencias na capella aosnoífosReligío-

fos, & IrmaÕs Noviços. Nas vefporas das fuás feitas je-

juava a paõ, & agoa. jejuava o Advento, & Quarefma,&
neíks tempos as quartas, feílas, & fabbados eraõ a paõ, &
agoa.

8 Do dia gaitava as menbans no confeífionario,as tar-

des gaitava no cubículo compondo os feus livros, & reza-

do. Tudo, quanto compunha era ordenado aobemda$
almas. Tinha grande cuidado, em que os meninos foubeí-

fem a doutrina Chriítaã, & que os pays lha eníínaííem , &
hum amor, & temor fando deDeos. Era zeloíiffimo do
bem da Companhia, aquém amava como a may muy pre-

zada, &eítimada.

9 Ouviafelhe dizer muytas vezes quando eítava só,&
fe queria recolher : O Francífco, vé que vás pêra a forca

,

aproveitate
,
que ja naõ tens mais, que huma hora de vida.

Também, eítando fo às vezes cantava algumas cantigas

devotas , que traz no feu livro, que intitula Epitome. Os
livros, que compoz foraõ,Regimento efpiritual pêra o ca-

tninho do Ceo. iMetaforicos exemplares de efclarecida o-
rigem , & illuítre defcendencia das virtudes. Parallelos

académicos entre duasUniverfidades Divina, & hamanaJ
Teatro dos triumphos Divinos contra os difprimores hu-
manos. Retrato de prudentes, efpelho de ignorantes. E-
pitome efpiritual fobre o que deve faber , crer, guardar,'

confefíar,& obrar todo o Chriítaõ. Compoz mais duas fo-

lhas, huma fe intitula breve inítruçaõ do que deve faber^

& confeíTar o Chriítaõ. Outra, regra de bem viver cou;^

forme a ley Evangélica, & di£tames da prudência.

I o Tudo iíto compoz fendo cego, & incapaz de vec

livros, tirando tudo, o que compunha do efpirito, q Deos
lhe comunicava na oraçaõ, & tendo hum Noviço,que lhe

efcrevia. NasconíiíToenslbefuccederaõ cafos particula-»

res, & de grande íerviço deDeos. Contou hum feu filho

efpiritual, que vindofe confeíTar com elle a primeira vez,

lhe negara a abfolviçaõ, por andar em mao eítado, & naõ
ter a devida dífpoíiçaõ. Mandoulhe, que fe emmendaííè^^

& vieííe dalli a oito dias, Enfadouíe tanto o penitente,que

eíteve pêra lhe dar com huma adaga entre as importunaço-

ens, de que o abfolveíTe. Finalmente fe levantou , & foi

pêra
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pêra fua caía; Deoslhe trocou o coração, Sc enten(3e05que

o Padre fó queria o feu bem-, voltou IpaíTados os oito dias.

O Padre lhe ordenou, fe detiveíTe mais três
,
pêra ter me-

lhor difpofiçaõ. AíTim o fez, & tornando fe confeíTou cõ
niuytas lagrimas, tendo apartado de fi a ocafiaõ da fua rui-

na, & foi dalli por diante filho efpiritual do Padre Ayres,
aquém elle confeíTava, dever o bem, queemfi fentia.

1 1 Eftando confeíTando huma peíToa , lhe diíTe, que a

primeira peíToa, que entraíTe pella porta da Igreja,tinha di-

ante de Deos muytos grãos de graça, reparou o penitente,

em quem entrava, & a primeira peflba foi huma
, que fe

confeíTava com elle, & tinha opinião de virtude. Tinha
muytâs peíToas efpirituais, que fe confeíTavaô , & aconfe-

Ihavaõ com elle, como caminhariaõ na virtude, entre elles

vinha õ Doutor Barthòlameu do Quental Sacerdote vir-

tuofo com a fua companhia de homens efpirituais,aos qua-
is o Padre fazia muytas praticas, & exortaçoens.

{ 12 ConfeíTava muytas Senhoras, & Senhores aíílm

feculares, como Ecclefiaílicos. Quem huma vez fe con-
feíTava com elle, naõ efcolhia outro ConfeíTor, porque ti-

nha dom efpecial de encaminhar almas pêra o Ceo. De tu-

do iílo naceo huma geral opinião de fua virtude, fallando-

fe em toda Lisboa no Padre cego da Cotovia com grande
refpeito , & veneração.

1 5 Sendo cego hia aos princípios em alguns dias da
Quarefma praticar aos prezos acompanhado de hum Ir-

mão, que o encaminhava ; porem iílo fe lhe prohibio pel-

los inconvenientes das idas , & vindas a pé. Tendo duas
fontes naõ confentio, que Noviço,nem outra algum.a pef-

foa lhas curaíTe,fendo aíTim,que todoso dezejavaõ,& pro-
' curavaõ fervir pello frudo

, que tiravaõ de tratar cora
elle. Foi amantiflímo da faníta pobreza, todo o feu veíli-

do havia de fer velho. Q barrete chegou a tal eílado, que
naõ era capaz de fervir, mas tinhalhe tal amor, que fó por
mandado do Padre Provincial, o largou , & tomou outro
mais acomodado.
õ 14 Finalmente veyo a cahir enfermo

, pedio logo, o
mudaíTem do cubiculo,onde morava pêra a enfermaria dos
Irmaõs Noviços, que queria morrer nella. Naõ confen-
tio fe lhe deíTe outra roupa mais que a fua, a qual era muy
velha. .Neíle tempo dezejava muyto a morte , dizendo,
^^•^1. que
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que feria fedo, & perguntado

, quando feria, variou a pra-
tica. Na doença cantava algumas cantigas dos feus livros
& chamava hum dos Noviços, que cantaííe com elie pa-
rando no meyo da muílca com grandes aíFeaos, & dezejos
da eternidade. Chamava muytas vezes o ConfeíTor, que o
abfolveííe. ^

1 5 Comungando por Viatico , lhe aíFiftio toda a com-
munidade, diante da qud fez hum colloquio muy devoto
com que fez derramar muytas lagrimas aos circundantes

;

voltandofe pêra os Irmaõs Noviços lhes diíTe com grande
affeao: Irmaõs, írmaõs, lembreníe diílo, que lhes digoiSe-
jaõmuyto devotos da Virgem may,&eftimem muyto a
Kehgiaõ. Pedio, que lhe deíFem a Sanda Unçaõ , & a re-
cebeo com grande piedade. Dous dias antes, que moreíTe
lhe pedio hum IrmaÕ, que lhe aífiíHa de noite, que quando
feviíTecomDeosoencomendaíTemuyto aelle, &Ihe ai-
cançaííe períeverança na Religião. Refpondeo : Equem
medisamim Irmaõ,"que eunaõ irei caminho do Inferno.?
Replicando oirmaõ, que efperava em Deos, que fedoma gozar defua viíla, ellelhe prometeo, queaííim o faria.No dia feguinte tornandolhe o Irmaõ a pedir o mefmo,
refpondeo

, que o naõ fizeíTe tam efquecido, que o levava
muyto na memoria. Confervou feu juifo fempre, & en-
tre colloquios muy fuaves com Deos efpirou na cafa dos
Noviços em Lisboa aos onze de Novembro do anno de
m\\ feiscentos feffenta, & quatro. No cubículo, onde mo-
rou, que hoje ferve de fe hofpedarem , os que entcaõ de
novo, eílaõ dous pregos grandes cravados no pavimento,
fobre cujas cabeças he tradição, punha os joelhos, quando
orava,& bem fe vé, que pregos taõ grandes fe naõ puze-
raõ alli a cafo, com a proporção, que elles tem entre fí. Ef-
te cubículo fica nos corredores de fima, & he o do meyo
dos três, que junto ao lavatório cahem pêra o nacente.

16 Concorrerão muytas pelToas efpirituaís fibendo
de fua morte, & o cobrirão de flores. Dezejando rauytos
fazerlhe hum caixaõ, em que ofepultaífem, os Padres o
naõ confentiraõ, por fercoufa entre nós pouco ufada. O
Conde de Villa-verde, que era feu confeíTado, doqs dias
antes ouve licença, pêra dellefedefpedir, o que fez com
muytas lagrimas, & o Padre lhe lançou abençaõ como a
filho feu efpiritual. Hum íeu devoto o mandou retratar

Xxxx na
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na igreja, em quanto fe lhe fazia o officio de corpo prezen-

te, & corifervou o retrato como de homem íando. As luas

alfayas fe repartirão entre feus devQtos, das quais fuás dif-

ciplinas cahiraõ ao Marquez de Fontes, que as pedio com
inílancia; as contas, por onde rezava , íe dividirão em dé-

cadas, pêra abrangerem amuytos. Advirto, que acerca

da pátria deíle Padre tem a Bibliotheca da Companhia, fer

da Amieira , & o livro das entradas do Noviciado lhe dá

a mefma pátria, bem verdade he,que algum lhe lançou hu-í

ma rifquinha , & poz Abrantes, como quem fez aemmen-
da , naõ deu rezaõ delia, naõ ha porque fe lhe dé credito;

faõ aquellas villas naõ muyto diílantes,bem pode fer nacéf-

le em huma, & fe criaffe na outra.

:r:^'rm:tQk. "i::úd El
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Porto
^i^^ do Padre PedraTavares. Vaipêra Ango/a^ onde comef-

M- ^^ ' fa afazer mijfaõgloriofa.

hro de
.

'

I Ç\ Grande zelo, que efte Padre teve do bem das ai-

ví^^^ mas nos merece lembranças eternas. Foi fua pá-
tria o lugar de Taveiro no campo de Coimbra. Eraõ os

nomes de feus pays Mattheus Dias, & Maria Francica. Ef-

tudava na Univerfidade de Évora, aonde pertendeo fer da
Companhia, & foi aceyto nella. Naõ havia entaõ Novi-
ciado mais que em Lisboa, aonde foi mandado, entrou na
Companhia aos íinco de Fevereiro de mil feifcentos , &
vinte dous. Tendo anno, & meyo de Noviço foi manda-
do pêra o Colkgio de Santarém. E porque entrara pêra
Irmaõ Coadjutor, achandofe haver nelle cabedal pêra ef-

tado de Sacerdote, com licença do Padre Geral , que pêra
iíTo fe alcançou, fezes votos dos eíludantes.

2 Depois eíludou caíos de confciencia , ordenoufe de
Sacerdote , &foi mandado pêra Angola. Ondeenfinou
latim, & fe ocupou em miíToens pella terra adentro , nas
quais foi incanfavel, & fez grandiíTimos íerviços a Deos.'
Nellas lhe fuccederaõ coufas notáveis , & Deos o livrou

de immenfos perigos. Deftas miíToens tenho em meu po^
4çr huma larga Relação, da qual direi fumariamente, o q

contem,
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contem, porque fc veja a grande virtude, & eípirito incact-

íavel deíle Padre,

5 Nomez de Setembro de mil feiscentos ,& vinte
nove foi o Padre Pedro Tavares mandado pêra a fazenda,
que o Collegío poílue perto do rio Bengo, junto do qual
ha muytas fizendas de Portuguezes , & de Sobas negros,
aííim chamaõ aos Senhores de algum deftriâo. Todosef-
tes tem innumeraveis efcravos, pêra fe cultivarem as faze-
das. He todo o paíz muy doentio pêra os eílranhos.

4 Logo que o Padre Tavares entrou no Bêgo,Gomef-
fou a fazer miíTaõ na gente,que morava nas terras do Col-
legio, a qual com o zelo, & ttabalhos dos Padres Domin-
gos Lourenço, & Duarte Vas danoíla Companhia eftava
mnybem cultivada, porem havia muytos negros forros
gentios, os quais íe naõ refolviaõ a receber o bautiímojve^
<io iílo o Padre lhes diíTe, que elles eraõ como o jumento^'
em que elle hia, que em morrendo, eraõ lançados no In-
ferno, como o jumento no lugar immundo. Finalmente
-depois de muy ta lida, os fez abraçar noíía fandla Fé. ^

5 Deulhe muyto trabalho hum Chriílaõ, que oerafó
em o nome, tinha íèíTenta annos, eílava amancebado com
huma tal como elle, tinha ímco ílhos todos também vÍí
viaô em eílado femelhante ao de feu pay, & may , indo o
Padre ao lugar , onde viviaõ, achou nomeyo do caminho
fmco cobras muyto grandes enleadas humas nas outras, a
maior feria da groíTura da cabeíía de hum moço de doze
annos. Fizeraô horror, aos que as viraõ,mandou o Padre
a três negros valentes, que com fuás facas, & paos arreme-
teíTem a ellas; como fe naõ atreveffem, meteo o Padre na
cinta huma faca a modo de traçado , tomou humpao, &
fazendo o final da cruz, deu fobre as cobras , delias partio
algumas, outras atordoou de modo, que fenaõpuderaõ
inaisbolir. Entaõ acodiraõ coufa de íincoenta negros c5
frechas, & facas, acabaraõ-nas de matar, & as comerão.

6 Continuando o caminho , & chegando a cafa dos
negros de mao viver; reíponderaó ao Padre,que os exhor-
tava a fe cafarem, que tal coufa naõ fariaõ, porque o Dia-
bo o naõ queria, que fe elle o quizera, fe naõ tivera feito
em tantas cobras

,
pêra lhe impedir o caminho. Por refo-

luçaõ lhes àifíb o Padre que a rezaõ
, porque os deixavaõ

viver nas terras do Colkgio,era, pêra que vivelTem, como
Xxxx z Deos
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Deos manda; por tanto, ^k aíTim o naõ queriaõ fazer, ha*

viaô de defpejar a terra. Por fim de tudo entrarão em íj,

^ fe puzeraõ em bote eftado.
'

y

7 Depois, que o Padre enfmou agente, que vivia nas

terras do CoUegio, começou com os efcravos dosPortu?

guezes, & negros forros, que moraõ nas muytas fazendas

junto do rio Bengo, com o qual fe regaõ, pêra darem os fe-

iis fruâos. Muyto trabalho lhe deraõ os efcravos, & mais

os negros forros. Tudo venceo feu bom modo , & fofrir

mento. Sinco , & féis doutrinas fazia às vezes cadadia,

huma pella menhaã fedo levantandofe de madrugada a

convocar a gente com huma campainha. Outra pellas no-

ve horas, outra pello meyo dia, no tempo da feíla outra,

á quinta à tarde, a outra de noite. Pêra iílo fazia dar recar

do nas fazendas, 4"a tais horas a gente eftivefíe junta. Naõ
reparava em calmas, nem outros mil incómodos. Em chet-

gando ou fizeíle calma,ou foíleem jejum,logo fazia a doa-

trina.

8 Em os enfmar tinha eíle modo; fazialhes huma pra*

tíca fobre osmy fterios da fé, carregandolhes a maõ , em q
haoutromundo, Inferno pêra os mãos, Paraizo pêra os

bons; porque aquella negra , & triíle gente , cuida, que

naõ ha mais, que a prezente vida. Por eíla caufa folgaõ tã-

to, que nunca ha nelies triíleza.

9 Acabada efta pratica, entrava alheseníinarasora-

çoens de memoria ,
pondo-osem coros, a faber os homes

a huma parle, & as molheres a outra.Como levava negros

íinguas bem induílriados na fé,os repartia por eftes coros,

.& lhes enfinavaõ as oràçoens. A cama do Padre por mais

de hum anno foi a pura terra embrulhandofe na fua vefte,

athe que por importunação aíTim dos de cafa, como dos

de fora , levou con figo huma eíleira. Nunca tomou nada

a peíToa alguma , nem lhes comia em cafa , ao pé de qual-

quer arvore, ou mouta fe acomodava com huma pouca de

farinha de pao. Guardava efte rigor porque o gentio da-

quella terra he pobriííimo, & o que mais o aíFeicoava , era

dizer o Pregador, que naõ queria delles nada mais, que le-

valosaoCeo.

I o A eíle propofito indo o Padre chegando à fazenda

de hum Soba gentio, onde andavaõ como duzentos efcra-

vos femeando, tendo antes noticia de que vinha o Padre,

CQ^^u .
, & de

"UJiiliJ
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& de que nada aceitava , íahiraõ todos como admirados a

yer o Padre: perguntando aos feus línguas, de que feefpã-

tavaaquella gente, refponderaõlhe^que todos vinhaõ ver^í

fe o Padre era como os outros homens, por lhes terem dit-

to, que pellos enfníar nada queria, & que acodia por»

elles.

)íÊf'r Vali afe também da ma vida que levava neftes tra-;

balhos, pêra aíFeiçoar a gente, dizendolhe: IrmaÕs de mi-
nha alma, naÕ vedes, que venho aqui de minha caza, onde
nada me falta, com tantos trabalhos, & calmas fó por vos
enfmar o caminho do Ceo.? Por ventura vedesem mim al-

guma coufa, que vos de mao exemplo, ou nos meus lingo-

as.^ Pois porque naõ vindes à fancla doutrina.^ Comeíl:as,&
outras palavras de amor os ajuntava? o vy

€>í;*a. Nem em caza dos Portuguezes comia, aflim por
naõ gaílar o tempo em vaõs comprimentos, como por nao
dar occafiaõ, a que os roins diíTeíIèm, que com capa de os
enfmar, andava l^izendo negocio. Tanto mais temia eftes

ditos, quanto mais íabia ferem aquelles Portuguezes de or-)

dinario a efcoria de Portugal, que vai deílerrada pêra a ^

quellas terras. Com tudo fencJo neceíTario pêra feu bem,'

às vezes comia em fuascazas. Encontrou dos Portugue-
zes a muytos, & muytas de grande virtude, os quais cho-»]

ravaõ fem confolaçaõ, por naõ querer o Padre comer em
fuascazas.

mm 3 Era muyto pêra ver ao Padre em hum terreiro ora
com oitocentos, ora com mil gentios: tinha em os eníinar

pellos feus linguas taõ boa difpofiçaõ, & modo, que erai

pouco tépo aprendiaõ às coufas necelTarias. Confeííã, ^ o d
lhe dava muyto difgofto, era vire gttios,& getias immoder
ftos fem coula alguma fobre fi,os quais como he gente feita

à íua vontade, logo fe eftirava, no chaõ, o Padre também
fe aííèntava com ellesj alfim aprendiaõ melhor j & diz que
por todo efte tempo o feu exame particular era da mode-
ília. Quando jâ o conheciaõ, & viaõ, que o que lhes eníi-

nava era por feu bem; rindofe com alegria, os avizava di^

zêdo:As filhas do Senhor da terra,& dos principais haõ de
eftar diante do Padre taõ immodeílas.^ Naõ pareííè ifto

bem. Era coufa de maravilhar,oque podiaõ eílas palavras,

porque as mais graves, & as outras a feu exemplo dalli por
diante vinhaõ compoílas, . v , .

14 Che^
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: 14 Chegando às terras de hum foba gentio^ onde avia

muytas mil almas, por mais que o Padre rogou, & pedio,
ninguém queria vir à doutrina. EntaÕ tomou tres,ou qua-
tro meninos, convidouos, depois comeíTou de fe benzer
com elles em voz muyto altaj& defentoada, fazendofe me*
yo doudo por amor de Deos. A de mais gente tanto, que
o vio da quelle modo, & aos meninos, como he gente dada
a feíla, fe veyo chegando pouco a pouco, mais por afliílir

ao defenfado, do que por aprender a doutrina: por eíle ca^

minho os foi trazendo, ao que queria.

15 Contando eftas coufas temas palavras feguintes:

NaÕ aprendi eueJiasfanBasinveiíçoes no Noviciado, porque
como entrei, pêra fer IrmaÕ coadjutor temporal, osfanãos
tons, que nelle tive

, foraÕ fer forneiro, andando com asfa-
cas de trigo ascoftas, amaçando por minha maõ quafitodoo

paÕ, quefe cozia pêra tantos Padres do terceiro anno, <ypera
os Irmaõs Noviços, que fe ajuntarão naquelle tempo dourado^

afaher do Collegio de Coimbra, ér de Évora no monte Olivete

de Lisboa; mas a caridade he muyto engenhofa, & tudopode

ofazer ascoujascom amor^ ^ maispodemos com agraça di^

'vma do que cuidamos»

16 Foi o Padre continuando fua MiíTaõ athe a foz do
rio Bengo. A eftes lugares hia deíde o Bengo muytas ve-

zes, pêra induílriar agente nos myílerios da Fé. A noíía

Igreja do Bengo concorria infinita gente nos dias de feíla,

nos quais o Padre na eftaçaõ da Miíla dizia com todo o ani-

mo, que nenhuma peíloa ou ricos, ou pobres, negros, ou
brancos morreíTem fem bautifmo, & fem confíííaõi& aíílrn

quer de dia por calmas, quer de noyte por chuvas, ainda,

que paíFaíTe rios, o chamaíTem, que elle iria a pé defcalço,

& de joelhos pellos falvar, tudo de graça pello amor de
Deos. O mefmo lhes dizia nas fazendas, quando os cnfi-

nava.

17 Ouvindo tais coufas os brancos choravaÕ de con-
folaçaõ, & os pobres negros, & brancos vendo tanta facili-

dade o chamavaõ, indo o Padre muytas vezes dous, Sz três

dias de caminho pella terra dentro pêra os confeííar. En-
tre os mais ferviços de Deos foi a converfaõ de hum fol-

dado branco, rico, & homem de bem, ninguém podia com
elle, avia muytos annos, que naõ tratava de confiííaõ. Pe-
dirão muycosao Padre Reytordo Collegio de Loanda, q

nian-

ILUILD
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mandaíTe la irão Padre Pedro Tavares, por ver fe podia
amaníiir aquella fera.

1 8 Vindo ordem do Padre Reytor, logo a cavalo em
huma mula fe poz a caminho pêra a caza do foldado, che-
gando alli pella tarde,dous tiros de efpingarda de diftancia
vio o Padre ao homem, & elle ao Padre. Tanto que vio o
Padre temendo, o que era, começou a correr, pêra fe efcõ-
derdelle. Picou oPadrea mula, &o chamou, pello feu
nome;vendofedeícuberto, efperou. Começou o Padre a
meter praticas alegres, em que gaílou huma hora, & o ho-
mem fe defifuftou de todo, que era o que o Padre queria.
^£ntaô lhe diíTe, Irmaõ vamonos athe aquella arvore efpai-
recer hum pouco, & livremonos defla negragem.

19 Eftando alli lhe defcobrio, ao que viera tantas le-

goas de caminho. Refpondeo alegre, que jantaria, & en-
itaõ tratariaõ da conií íTaô. Dizendo o Padre que o feu jan-
tar era confeíTalo, tomou a coufa em graça, & acreícentou,

-^que melhor feria deícançar aquella tarde, & no dia feguin-
te ir athe às terras de outro foba, que no feu lugar tinha
quaíi quatro mil almas, & na volta o confeíTaria. Vendo o
Padre que tudo eraó invenções de íe efcapar, lhe fallou c5
clareza, dizendo, em como lendo taõ honrado, eftava de-
zacreditado em Angola, que puzeíle os olhos em fua falva-
ça5, que Deos era de infinita Mifericordia.

20 Nefte paílo fe poz de joelhos,defabotoando a rou-
peta lhe moftrou o Chrifto, que trazia pendente ao pefcoí-
ioy chorando muytas lagrimas. Com eíta vifta comeífou a
fe abrandar; logo defabotoando o gibaõ lhe moftrou o ci*

licio, quetraziafobrea carne, dizendo; veja efte cilicio,

com o qual jâ comeílo a fazer penitencia por feus pecca-
dos. Aqui o homem feito hum mar de dor, & lagrimas fe

lhe lançou aos pés: dizendolhe, confeífeme meu Padre da
minha alma, donde mereci eu a Deos, que hum Padre da
Companhia por taõ grandes calmas, me viefíe bufcar a
eftes matos.^

2 1 Gaftoa o Padre em ó confeíTar athe as onze da
noyte. En/caõ cearaõ ambos,athe aquella hora eftava o Pa-
dre em jejum, & foi a primeira vez, que depois, que anda-
va na Milfaó comeo em caza alhea. Davalhe em agrade-
cimer.todous eícravos, que o Padre naÕ quis aceitar. Dalli
a algum tempo fecafou em Loanda^^ o Padre nafuafazê-
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dalhecazoUj&bautizou noventa, & finco peíToas. Foi

efta converfaõ muyto nomeada, & grangeou ao Padre gra-

de nome, & muytas peíToas lhe deraó por ella as gra-

ças.

22 No dia feguinte foi dalli duas legoas a ter com o
Soba, que o homem lhe diíTera. Naquelle lugar, onde nu-
ca tinha chegado Padre da Companhia, enfinou coufa de
mil, & quinhentas almas, que tinhaõ concorrido mais por

ver o Padre, que por outra razaõ. A fua cama era íobre

quatro paos. Ao deípedirfle o Soba lhe trouxe hum bom
prezente. Como o Padre o naõ aceitaíTe, ficou elle, & os

feus admirados, por ferem taõ vexados dos Portuguezes,

que quafi lhe querem tirarapelle. DilfelheoPadreque
elle naõ queria mais, que levalos ao Ceo. Ficarão aflom-

brados, porque naõ cuidavaõ, que avia outra vida.

2 5 É'oi difcorrendo por outras fazendas doutrinando,

& enfinando, athe chegar outra vez à caza do foldado:

Onde fe deteve, & fez muytas confilToes gerais de peffoas,

que de féis legoas o vieraõ alli bufcar. Gallou nefta ida,

efiada, & vinda quinze dias. Oito legoas antes de chegar

à noííà caza do Bengo lhe deu tal febre, que fenaõ podia

ter na mula; & aífim hum homem de bem o mandou pellos

feus negros em huma rede. As maõs fe lhe esfolarão, as

cores pareciaõ de mulato pellas grandes calmas, nada o
eílamago lhe confervava,eílava muy attenuado com os tra-

balhos. Athe os negros, que configo levou a doeceraõ.

Também lhe fuccedeo em outra occafiaõ com a grande
calma, que fendo chamado pêra huma coufa de muyto fer-

viço de Deos, logo pellas onze do dia fe poz a Gaminho,Ie-

vandoo féis moços em huma rede, foi talo foi, que fe lhe

creílaraõ com elle as canellas dos pés, de que andou doen-
te quatro mezes: mas Deos que delle fe queria fervir, lhe

confervou a vida.

CAPITULO IX.

Continua nosempregoi dafíiaMiffaõcomgrandefrtí&o,

I T^ Ornou à fua vinha gaílando nefta lida dias,<5c noi-
-*• tes, como fe foíTe homem de bronze. Avia tal

igno-
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1

ignorância, que muytos fcnhores das fazendas cazavaõ en-
tre fí a íeus eícravos, dizendolhe, fulano, eíla he a tua mo-
Iher, Sc a ella efte he teu marido, fem aver niíb outra algu-
ma coufa. Efte abufo deíkrou o Padre com fuás doutri-
nas, enfinandolhes fuás obrigações em femeihanres matéri-
as. Outros que eraõ cazados em face da Igreja, fe empre-
ItavaÕ huns aos outros as molheres, por quanto os páro-
cos, que os tmhaó cazado, lhes naõ tinhaõ dito as obriga-
ções, qaeavia. Outras muycas deformidades nefta matéria
deíterrou o Padre com^muyco trabalho íeu, & grande bem
das almas. .tio^mímí

'

- -

-

0^ c Sabendo o PadreReytor do Collegio o muyto con-
curfo, que vinha ànoíTa Igreja do Bengo, efcreveo ao Pa-
dre que publicaíTe hum jubileu pêra o dia de San^o Igna-
cio do anno de mil feifcentos trinta, & hum, que foi coufà
naquellas terras nunca viíla, de fete, & oito legoas concor-
ria gente ao ganhar, crecendo com eíle concurfo mais &
mais o trabalho do Padre. Depois lhe foi neceíTario ir a ci-
dade de Loanda,por remediar os defmanchos de hum clé-
rigo, que fe quis aproveitar dos trabalhos do Padre Tava-
res em dano das almas.

3 Eíle homem era natural da cidade, Sc de gente
de naçaó Hebrea ; depois de ter o Padre enfinado em
huma parte, indo dalli correndo outras diftantes às vezes
vinte legoas, fe hia o clérigo à terra, por onde o Padre co-
meílara. Pondofe em certos lugares mandava recado, que
todos, os que fe quizeflèm bautizar, ainda que naõ foubef-
lem os myfterios, trouxeíTem huma gallinha viva, que lo-
go os bautizatia. Concorriaõosnegrosalguns jâ com al-
gú pouco enfmo das doutrinas do Padre, outros cõ nenhu.A todos o homem metia o fal na boca, & bantizava coní
tanto, que perguntados, fequeriaõ fer Chriflaõs, rèfpon-
dclíem, que fim. Tudo fazia fem ter licença do Bifpo, fen-
do aquelles deftriaos de diverfas freguezias. Logo íe poz
pello Bifpo remédio a eíla defordem.

4 PediolheneílaoccaíiaõoBifpo, quefizeífe por ca-
zar hum Soba no Bengo, que vivia com grande efcandalo.
1^01 o Padre àquella terra, achou, que era fóChriílaÔ em o
nome,falIandoIhe, fez zombaria do Padre; pediolhe, que
mandaífe ajuntar a fua gente, que feriaõ athe fete centas
peííoas, refpondeo, que elle fe naõ entendia com elles.

Yyyy E^:
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EntaõoPadreCom humirmaõ, que o acompanhava to-

mando a campainha foraõ pello lugar convocando ageme^

mas nenhum fe queria ajuntar. Aqui deu o Irmaõ em hum
iàn6to invento, que foi lançar pêra o ar algumas tâmaras de

palma, goftaó os meninos alli muyro defta fru£ta, vieraõíe

chegando, & apoz elles outros grandes athe numero de

duzentas peíToas, às quais enfmou, & a feu Senhor. De
forte, que a fanda invenção, de queo Irmaó ufou, abrio o^

caminho ao bem de tantas almas. Trinta, & fmco vezes

foi o Padre com o Irmaõ a efte lugaraenfmaroSoba, 6c

mais gente, & depois os cazou, & bautizou. .gii;mk^f:i>

= 5 HumadeílasvezeseftandoaquioP, enfinandoadou

trina a numero como de quinhêtas peíToas, fe levantou hú

gentio válente,& cõ grande cólera diíTe ao Padre Tavares:

Tu es hum falvagem,& hú tolo, ne entendes,nem fabes, o
que dizes: Quizeraõ os linguas lançar maô delle, & fazer^

lhe, o que mereGia, impedios o Padre, dizendo, que de boa

vontade lhe perdoava todas aquellas injurias. Penetroufe*

tanto o gentio defta manfidaõ, & amor do Padre, que logo

fe lhe lançou aos pés, &pedio perdão do feu defcomedi-'

mento. Dalli por diante era o primeiro, que vinha à dou--

trina, 6c trazia a ella outrosmuytos. oiiá^

fiis^o; O cazamento defte Soba, cujo nome era Manifonfa,

fe fez em a nóílà Igreja do Bengo com grandes feftas, &
muficas, & aífim meímo íe bautizaraõ,& cazaraõ osfeus

vaflalos,emcujafunçaõgaílouoPadre a maior parte do

dia em jejum-. ,)i;bKii;.-'^i"^^ r.-..\-:p;aí;j. v í

-ot7:i Aqui teve o Padre hum grande difgoílo. Tinha cS

iromenfo trabalho difpoílo pêra bautizar, & cazar athe feiç

mil peíToas, & quatro Sobas muy nomeados: neíle tempo

o Bifpo mandou hum clérigo pardo, pêra os bautizar, &
cazar, com cuja vinda fe acabou a licença, que o Padre ti*

nha,-que fó era em quanto oBifponaó proveíTeaquella

Igreja de pároco. Foi logo o Irmaõ Gonçalo Joaõ avizar

os Sobas, que o Padre fenaô atrevèo a ir,dizendo-lhes,vief7

íem, que era chegado hum clérigo, pêra os cazar, & bauti-

zar, por quanto o Padre jâ naÕ tinha licença. — ^•

ij íé ticaraõ pafmados com nova taõ trifle; fóadoze

peíToas poz o clérigo era bom eílado, porque os de mais

naõ quizeraõ nada como clérigo. Dahi a alguns dias ma-^

goado o Padre de taõ grande perda, deu outra volta pellas

Xví
ter-
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terras dos Sobas, dizendolhes, porque íciiaõ tinhaõpoílo

em bom eílado/ Refpondcraõ: Olha ca tu es noíío Me-
ílre, & tudo nos fazes de graça, aííim no enfino, como no
de mais, o clérigo noílb parenre quer, que lhe demos man-
timentos, ou efcravos, & nos naõos temos, & aííjm mor-
reremos como noííbsantcpaíí-idos. Em quanto o Padre an-

dou por aquellas partes os foi fomentando, o clérigo vendo
quenaó tinha renda, nem lucro, fe retirou à cidade, fican-

do tanta s mil almas em fumo deíemparo.

9 Naõ defmayon o Padre com eílalaílima, antes fs

aplicou a cultivar as terras, que ficaõ pêra huma aíagoa, ^
chamaõ Quiçò. A ordem de enfinar era a meíraa que te-

mos dito. N cilas terras efLeve por vezes a ponto de per-

der ávida. Chegando de noyte à terra de hum Soba cha-

mado IcoUojCujos vaííalos feriaõ como* féis mil,o Padre os

tinha por outras vezes ido enfinar: aííim elle como os feus

poíios em armas fe viera õ cõtrao Padre & !rmaõ,chaman-
do-osdecans, & perros, &outrosnomes iniuriofos;aí|uie-

touos o Padre com feu bom modo, & elies deíiiliraõda

fua fúria.

1 Dahi a couía de dous mezes ainda correo iiefía ter^

ra maior perigo, paíTando por ella tinhaõ os gentios em hú
grande terreiro fobre hum pano de feda o feu idolo, aquém
faziaõ fuás ceremonias. Naõ fofrendo o Padre tal abomi-

nação, lhes tomou o idolo. Foraõ quinhentos ao caminho,

pêra lho tirarem das maõs, apredrejarao ao fervo de Deos;
porem foi o Senhor fervido, que nem huma fó pedra lhe

tocaíTe, nem lhe tomarão o idolo, a quem o Padre fez, o
que merecia.

11 A outrosgentios, tirou outro idolo, aquém pedi-

ao faude, foi, & mais bens, & felicidades, neíla occafiao

efteve perto de fer morto às frechadas, mas o Senhor o li-

vrou. Eíle idolo, diz o Padre que feria como hum moco
de doze, ou quinze annos,& que o mandara ao Padre Pro-

vincial Diogo Monteiro, dedicado ao Collegio de Évora
em agradecimento de alli o receberem na Companhia: per-

deofe com a nao em que vinha, na entrada do rio de
Lisboa, nyji.

Também deílroio aqui muytas feitiçarias, de que12

era meílra huma velha negra, a qual tinha por coílume

convocar o diabo com huns chocalhos, que o Padre lhe

Yyyy z to^



7^4 Imagem da Virtude

tomou. Queimou juntamente huma caza^ onde Kiaõ fa-

zer, ao demónio íuas petições. O que mais lhe cuftou, foi

fazer mudar a pelle à negra velha, mas finalmente, a tirou
dafua cegueira, ,

1 5 Andava o Padre taõ embebido em enfmar atodos,
que por Ter o luar muy claro naquellas terras, lhe fuccedi-a,

imaginar, que era de dia, levantarfecomosfeuslingoas,
andar com a campainha convocando a gente, & neíle tem-
po ouvir cantar o gallo, por onde advertindo fer muy fedo
íe tornava a encoftar athe a madrugada. Por todas aquel-
las quarenta legoas foy notável a mudança, que fez em to-
dos o feu zelo. Ouviaõfe, nas fazendas, & cazas cantar as
orações. Avia feus como pays dos Chriílaõs, negros de
virtude, os quais tinhaõ a feu cargo ajuntar a gente, &a
fervorala na fandla doutrina, eftes fupriaõ a auzencia do
Padre; a eftes dava feus prémios, & às vezes tirava do feu
próprio fuftento, pêra repartir com elles.

14 O cura deftafregueziada Quilunda deu ao Padre
licença, pêra que no feu deftriíSto bautizaffe, cazaífe, & fí-

zeíTe, o que entendelTe, era bem de fuás ovelhas. Nefte
tempo teve carta de alguns moradores do rio Dande, que
divide o Reyno do Congo do de Angola, & diftava féis le-

goas do lugar, onde o Padre fe achava. Pediaõlhe pellas

chagas de Chrifto, lhes acodiíTe, pois também elles eraõ
Chriftaõs; diziaô, que os ares, &agoas eraõ mais fadios, q
os do Bengo; também o avizavaõ, que andava certo home
honrado metido pellos matos, que avia quinze annos, fe-

naõ confeífava, & que por certa caufa fenaõ confiava da
gente.

15 Sabendo o Padre que efte homem eftavaexcom-
mungado virando, ouve licença do Bifpo, pêra que vindo-
lheasmaõs,opudeíreabfolver. Entrou o Padre nas ter-
ras do Dande fazendo a mefma commuçaõ, que nas mais
partes. Duas noyces dormio no lugar,onde o excommun-
gado fe agazalhava, por ver fe o podia encontrar. Outras
três vezes foi àquella terra, fóa fim de reduzir efta alma
perdida. Vendo, que lhe naõ podia fallar, lhe eícreveo
duas regras, avizandoo, que naõ tinha outro intento, mais
queconfeífalo.

1

6

Refpondeolhe, que jâ tinha noticia, de que obuf-
cava>6cqueemtalnoytelhe viria fallar em certo campo

dcf-
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defcuberto, em que naõ avia arvore, mouta, nem cova,
donde lhe pudeííe armar alguma rraiçaõ. Foifeo Padre de
noyte íbao campo, onde veyo o homem muy bem arma-

"^o, trazendo coníigo três negros muy valentes cada hum
com feu arcabus, & mecha caiada, os quais repartidos cer-

carão o campo. Com elle fe ouve também o Padre, que o
confeíTou, & melhorou.

1 7 Ficoulhe com grandiíTimo amor pella caridade ta5
eílranha, que com elle ufara. Davalhe muytos dentes de
marfim de efmola, nada lhe aceitou, dizendo, que o feu

premio era, ter confeííàdo a fua mercê. Foi efta converfaõ
de grande gloria de Deos. E toda a gente dava mil graças
íio Padre pella ter eííeituado. Era eííe homem o mais va-
lente, & denodado, que fe fibia, aver no Reyno de Ango-
la. Se dava com alguma manada de elefantes, a todos os
matava. ArremeteoaellehumLeaõ, & com a garra o a-

brio daltoabayxo por huma ilharga, ficando o homem de
bayxojaííím comoeílava, tirou dehuma faca, & matou o
Leaõ. Acodiraõ nefte tempo os feus, & o levarão pêra
caza meyo morto, & Deos lhe deu faude: por eftas, & ou-
tras valentias era muyto aíFamado, por iíTo mais nomeada a
fua converfaõ. Muytos trabalhos padeceo o Padre nefte
Dãde, fuccedeolhe muytas vezes a noitecerlhe nos matos,
fem faber caminho, nem carreira, cercado de perigos de
cobras, tigres, & íeons. Todos eílcs fuftos, diz elle, lhe
remunerava o Senhor com a alegria efpiritual dos bautif-

mos, & confiííoês, que fazia.

.
1 8 PaíTou o rio Dande, & foi enfmar pêra as partes do

rio Lifune, que eftâ no Reynò do Congo. Neíla volta do
Dande, & Lifune, teve preparado por em eílado de falva-

çaõ aífim gentios, como gente de Portuguezes, a mais de
fmco mil almas, que lhe tinhaõ cuíladoaeníínar gotas de
fangue; rodo eíle trabalho fe malogrou, porque o clérigo,'

que era pároco daquella dilatada freguezia, & tinha dado
francas licenças ao Padre, naõ fe podendo fuílentar da fua

Igreja a deyxou, & fe acabou a licença do Padre com gra-

de magoa fua.

1 9 Efta fua magoa confolou em parte com hum bau-
tiímo, que fez em féis de junho de 1 6 5 1 ,

que conftou de
quinhentas, & trinta, & duas peíToas, que bautizou, & ca-

zou, depois de citarem bem inllruidas. Tudo fe fez em
hum
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hum grande terreiro. Ajuntoufe gente fem conto de trin*

ta, & oito fazendas. Os bautizados críiõ todos efcravos

de Portuguezes, que naquelle dia fó quis bautizar, por me-^

ter afíim inveja fanéía aos negros, que eraõ forros. Ainda»
que jâ os tinha eníinado,agbra antes de os bautizar, fe eíle-

ve a doutrina cantando todo hum dia, & huma noyte, &
tendo comeíTado ao meyo dia do dia antecedente. Nefta

noyte nada dormio o Padre andando de huns, em outros

coros entendendo com osmeílres dos negros, & meílras

das negras, que eílavaõ à roda de grandes fogueyras: no-
tou que fendo naquella terra os mofquitos tantos, que a-

modo de nuvens, cobrem os ares, naquella noyte os na5
ouve.

O dia do bautifmo foi de grande trabalho, o cuf-20

po íe lhe fecou com a calma, apenas podia ja levantar os

braços. Nos bautifraos era precilo fazer mais demora, do
que fizera em outra gente, porque eíla trás o cabello en-

rodilhado como pinhas, he taÕ groíTo, & bafto, que lhe

ferve de bainha, em que trazem facas, tezouras, agulhas,

& femeihanres traítes,por tanto era neceíTario efperar,que

a agoa chegaííè à cabeça, como otinhaõ outros padres

Miííionariosda Companhia advertido ao Padre. Trouxe-
ra© os bautizados cada-hum fuagallinha, mas elle nada

quiz aceitar. Alliftiraõ a efta funçaõ muytos homens gra-

ves da Cidade,& antigos em Angolaj difíeraõ que de trin-

ta annos athe aquelle dia , naõ ouvera couía femelhante

em Angola. Ouve quem diíIeíTe, que parecia ter Deos
eílendido a tarde daquelle fan£lo dia, no qual íoi grande

aconíolaçaõ de todos, & maior a do Padre, aquém feu

eanfaíTo era de fingiilar alivio.

;'J líODi. J..L-...- iJi-ii
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CAPITULO X.

t) mais que ohrou nejla mijfaÕ das partes, do Bengo.

> Ç^ Om eílas obras taô continuadas era o Padre muy-

^

^^ to conhecido dos negros, fuccedialhe indo feu ca-

minho, vendo-o paírar,deixarem os negros feus trabalhos,

viremfe pêra elle pondofe de joelhos com as maons levan-

tadas, moílrando quanto o refpeitavaõ , & amavaõ. Nas
ter-

UJJliLÍ
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terias do Soba Nambucalombe fez como nas mais parte»

grandes couías; porem aqui fe vioem eípecial» quanto po-»

dia o feu bom modo. Eftavaõ cftas gentes muyto efcande-

lizadas dos brancos,& como naó tinhaõ conhecimento de
Padres da Companhia, cuidavaô íer tadoo mefmo.

2 Brevemente fe defenganaraõ. O Soba no lugar,on-

de morava, tinha quarenta concubinas cercadas com gran^

diílimos muros de palha,cada-huma cm fiia cafa com os íi^

lhos
,
que delia tinha; alem delias reconhecia a huma por

fua moíher legitima. Pode muyto o Padre com efte Soba.
Moílroulhe eíle cercado, dizendo, que alli ninguém entrara'

va; o Padre por ver, que diíTo recebia agrado, lhe fazia

muy tas caricias aos filhos , & moílrava alegria às concubi-

nas, o moo lEíJ: :Â

g: 5 Teve nefte paíz grande colheita, foi alli por mny-
tas vezes, levando configo doze linguas

, quatro eraõ ef-

cravos do Collegio, os demais , lhe empreftavaÕ negros
principais, que moravaõ nas terras do Collegio, ac|uem el-

le os pedia: Athe mfto^ tem o Padre em huma carta (n^L^era

eu como oppo/itor da Uumverjidúde de Coimbra^ o qual an-^^

dando em ve/poras de levar cadeira
, pede o voto com muyta

humildade j pois com outra tanía, & quajid^joelhos Ihespe^

dia línguas pêra enfinav Nambucalombe , japrometendo Mifr
fas^ <s* ja oraçoens. .

14 A ordem
,
que tinha em eníinar os Sobas deílas ter*

tas, era, pondo em cada parte dous linguas , com método^
do que haviaô de fazer, andar o Padre de huns em outros,

vendo , como melhoravaõ no enfmo. Pêra fi deixou ao c

Soba Nambucalombe com todos íeus filhos, & concu-
binas. ^

y 5 Eíleve aqui o feu trabalho por vezes fruílrado, in-

do huma vez pello lugar tomando a rol, os que fe haviaõ

•<3e bautizar, entrarão os negros em defconíiança , que era

traça pêra os cativar j
porem o bom modo do Padre os a^

feguroUj & lhes tirou efte fufto. Eftando o Padre enfmanf
fdo coufa de fei&ccntas peífoas, lhe deraõ recado , que huni
capitão lhe queria fallarj foi lâ,diílèlhe o Portuguez,que ti-

nha gofto de ver, como enfmava, refpondeo o Padre, que
naõ podia fer entrando elle dentro do cercado,mas que da
porta poderia ver. Chegarão à porta, dando os negros c5
os olhos no branco, todos logo fogiraó 5 ^ fizeraõ avifo a

;> ou-
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outros dous coros, que em outra parte ào lagar eílavaò, (\

também de repente jfogiraõ. Entaõfoube o Padre, quea-
quelle branco, tendo alli ido bufcar o tributo, quepagaõ
àquelles Sobas, naõ tendo hum com que lhe pagar,o man-
dou enterrar vivo, ficando ÍÒ a cabeça de fora; por eíla, &
^outras infolencias andava pellos matos efcondido. Os ne-
gros, que o conheciaõ temendo algumas das fuás tiranias

derapareceraõ, ^

•jQi^ Tinha o Padre neíla terra difpoílo a mais de íeis rnií

peíToas; indo ao Bengo pêra dar ordem , a lhe virem óleos

da Cidade, & hum Padre ou Irmaõ, que o ajudaííe,Íhe de-
raõ huma carta do Padre Reytor, em que o mandava hir à

Loanda, pêra delâpaíTar a Dongo, & aíliftir com el-Rey,

& que outro Padre viria continuar com o feu trabalho.

Como era obedíentiílimo , fem fe defpedir no Bengo de
peíToa alguma, partio pêra a Cidade, ainda que no coração
lentia magoa, & pella naõ dar aos negros , & brancos na5
declarou fua jornada.

• 7 De Loanda foi mandado pêra Dongo, iiavegando
pello rio Coança, eftando ja perto do prefidio de Muchi-^

ma, chegarão dous negros pella pofta com cartas do Padre
Reytor, que lhe ordenava, voltaíTeà Cidade. Acaufa era

huma carta dos Portuguezes das partes doBengo, em que
declarando o grandilhmo fruflo, que nellas fazia, a opini-

ão, que delle tinha o gentilifmo , encarecidamente pellas

chagas de Chrifto pediaõ , lho reftituiíTe. Teve o Padre
Reytor efcrupuio de o naõ fazer aíTim. ^a. .v

8 Reílituido ao Bengo, continuou com feus Apofto-
licos trabalhos, quando o Demónio erivejozo de tanto be
cortou o fio a tantos progreíTos por meyo do pároco da-
quelle grande,& dilatado deílriílo , efcreveo ao Padre q
lhe tirava a licença, q lhe dera pêra cazar, & bautizar pef-

foas do íeu deftriílo, & fe queria continuar, que cada pef-

foa , que fe bautizaííe, & cafaíTclhe havia a elle de dar húa
gallinha. Dalli a alguns dias fe foi o Padre ver com o ne-
gro Cura , diífelhe; que elle naõ podia receber nada pello
cxercicio dos noíTos miniílerios, quanto mais, que bem ía-

bia a pobreza dos negros, & que o fazelos de graça Chrif-
taons era das coufas, que mais atrahiaõ o gentio; que fe fua

inerce queria gallinhas, foíTe enfinar os gentios adultos, &
faberia 3 quanto cuftava amanfalos.

9 Ref.
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>; 9 RcTpondeo, que mò tinha obrigação, de os hir en-
fmar taó longe, & ainda que ti veíle vontade, lhe í^iltavaõ

.línguas, pêra osenfinar. Vendo o Padre que todas as al-
mas, que tinha com immenfo trabalho difpoílo,fe perdiaõ
knçoufe de joelhos a feus pés pedindoihe licença ao me-
nos por quinze dias. Foi taõ cruel efte homem,que de ne-
nhum modo quiz, fem lhe darem as gallinhas. Entaõ fe
defpedio o Padre, & fez avifo, do que paííava aos Portu-
guezes

, & Sobas catequizados. Todos ficarão fem remé-
dio, & cortados de dor,& mais que todos o Padre.Tambe
por efte tempo lhe efcreveo outro Clérigo hua carta chea
de palavras injuriofas, dizendo,que adminiftrava os Sacra-
mentos fem licença,& outras liberdades,que o Padre oíFe-
receoaDeos.

10 Naõ defmayou com tantos eílorvos, continuou
em enfinar os Portuguezes, & gentios , & confervar a fé,
nos que rinha convertido. Defterravaabufos,&peccados,'
impedia grandes crueldades, que ufaõ os brancos comos
efcravos,&faõ às vezes tais, que faz horror, o contalas.
òenhor ouve, que mandou de noite atar hum feu efcravo
a hua arvore jQto do rioj pella menhaã naõ fó eílava mor-
to, mas tinha as entranhas comidas dos mofquitos,que al-
jifaõ muy grandes; & dis o Padre que enfinando naqueU
Ias partes, íe naõ podia valer com os mofquitos. Deftas
crueldades aponta outras, que eu deixo; eftabafta, pêra fe
ver, quam grande bem fazia em impedir femelhantes def-
ordens da gente branca.

1

1

DiíTeraõlhe, que os principais moradores 4as par-
tes de Quilunda , & outros eftavaõ apodados, a irem de
maõ commua a ter com o Bifpo , fazer queixas do Cléri-
go, que naõ dera a licença, & pedir, concedeíle ao^adre
que foíTe pôr em bom eftado a fua gente, por morarem al-
gumas vinte legoas da Igreja,& o Clérigo fenaõ queria ca-
lar com andar tanto caminho. OPadre os foi aquietar,d i-

zendolhes; que Deos acodiria como pay, apontado outras
rezo ens a eíle intento.

^^ Caufavalhe muyta confolaça5,quando hia confef-
iarosfeusbautizados, achar negros cazados de féis, & fe-
tc mezes, que quafi lhe naõ davaõ matéria de abfolviçaõ;
viviaõ com grande innocencia occupados no feu trabalho
de fabricar a terra, & no tempo, que lhe fobejava, que naõ

Zzzz era
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era muvto; diz o Padre que aíTas tinhaô, que fazer em fa-

Qudir os mofquitos, de cujas ferrotoadas, por andarem ír.e-

vos nus, tinhaõ muyto, que padecer fuccedialhe gaitarem

ouvir confiíioês de negros des de pella menhãa ache entra-

da a noyte, tendo três, & quatro interpretes, de que fue-

.ceíTivamente ufava. Depois deíla tarefa, diz elle, que re-

zava o ofEcio divino, tinha a Tua oração, & exame tudo de

noyte, porque ainda que avia tanto, que fazer com o pró-

ximo, procurava fempre de fenaò efquecer deíi;& que por

iílo Deos lhe dava forças pêra tanto trabalho.

12 Na quarefma de feifcentos trinta, & dous foi tal o

feu trabalho em ouvir confiíioês andando de huma,em ou-

tras partes, que confefla, que tudo o que tinha padecido,

era nada, a refpeito do que padeceonefta quarefma. Eílan-

do nas partes do rio Dande, foube, comonellas avia hum

mancebo negro, Chriílao, famofiíTimo feiticeiro, & gran-

de medico, dizia publicamente, fer elle filho de Deos. An-

tes de faber o Padre fuás mas artes, lhe tinha vifto fazer

notáveis curas, como eraõ chupar a matéria dechagas,poir

mais afquerofas, que foflem, & em coiralas dentro de bre-

ve tempo, mas naô ficando fans de todo.

14 EíleoévíndopregaraoPadreemcomo,os que Ic

bautizavaè, riàofaviaô de tornar a íuas idolatrias, fe mu-

dou pêra outras terras diflantes trinta legoas: como era la-

dino, & fabia Português, pregava, & enfinava, contraia

Ley d€ Chrifto.,, ^ eoatra a doutrma dio Padre. 1 mha

grande fequito; onde chegava, lhe íaziaô de novo quatro

cazas, huma pêra dormir, omtra em qne dava íol, outra

chuva, outra faude, & mais felicidades. Concorna gente

fem conto afíim Chriftaõs, quenaõ tinhaõ ainda noticia

do Padre, como gentios, as gallinhas, que lhe traziaõ naõ

tinhaõ numero, o negro,& negra,que o tocava com a maó,

fe tinha por ditofo.

1 5 Pregava, que osnegcos Chnftaõs podiao ter muy-

tásmolherés, comer carne, em dias de peyxe^ & que naõ

eraõ obrigados a jejuar. Fazia milagres por arte magica, a

faber, fenaõ avia vinho, ou mantimento, nas cazas, onde

elle chegava, na menhãa feguinte apareciaõ os cabaços, &
cântaros cheyos de vinho, & as teigas cheas de mantimenr

to de varias caílas. Eíle milagre era, o que mais enganava

agente. Andoulhe o Padre no alcance, fem nunca o poder
^ avcr
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aycf às maõs, entaôefcreveoaoPadreReytordo Colle-
gio, que como Commiííario do Sandto OíHcio lhe deíTe
poder, & ajoda pêra o prender.

16 Vinda a licença, & qae lhe deíTem adjutorioa^
qiielles, aquém o pedilTe. Communicou tudo emíegredo
íi dous homens ChriílaÕs velhos, & muy valentes, em cu-
jas fazendas entaõ andava o negro. P^izeraõ tudo fácil, di-
zendoao Padre que osnao avia de acompanhar, porque
fe o negro o fofpeitaíle, fugiria logo. Foi o Padre com elies

athe as fuás fazendas. Vindo a noyre fe recolheo em hu-
ma choupana, fechando por dentro a porta, quando alta
noyre o começaõ a efpancar, & lhe moeraõ todo o corpoJ
Chamou os negros, acodindo acharão as portas fechadas
comoastinhaõ deyxado.

1 7 Logo pella menhaa foi o Padre fangrado, naõ ave-
do fita, lhe ataraõ o braço com humaherva chegarão os
dous homens armados com feus efcravos, pêra dalli irem
prender o feiticeiro. Por mais,que o Padre procurou dif-»

fimular, fouberaôocazo, & ficarão muy frios, dizendo^^
que o demónio o moera. Mandoulhes que foííèm pren-
der aquelie Antechriílo, partindofe andarão alguns diaSj
por onde lhes paréceo, depois voltarão a modo de rnuy
canfados, dizendo, o naõ puderaõ achar; íendo verdade^
comofoubeoPadreque onaõbufcaraó temendo naõ os
mataíTe a elles, & a feus efcravos.

i. 18 OPadte foi trazido em rede pêra o Bengo. Eíle
fõi o foliar, que teve na Pafcoa daquella quareíma naqual
excepto os últimos três dias, que comeo carne por caufa
das pancadas, jejuou fempre fendo o feufuftento farinha
de pao com agoa, tendo fempre perfeita faude* Naõ falta-

vaô bons Chriílaõs, que neftas peregrinações lhe oíFereci-
aõ de comer, de que elle fe eícufava, por naõ fer a alguém
moleílo. Ainda, que fenaõ prendeo o feiticeiro^ foi de
muyro proveito a diligencia, porque elle com o medo, fe

meteo algumas duzentas legoas pella terra dentro,fem ma-
is fer viílo. FogiraÕ feus difcipulos, & fequazes, aquém o
fadredeu caíía.

•" 1 6 Impedio também a muytos gentios, circuncidare
as crianças, parece, que algum Judeu tinha por a quellas
partes divulgado eíla Ley» A grande Fé, que os negros ti-'

nhaõ neíle Padre feve bem no cazo feguinte. Eivando en-
Zzzz 2, íinando
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finando na fazenda de hum Português rico, & que íó dô

eícravos tinha mais de quatrocentos, chamado Joaõ Pega-

do, lhe diíTe, em como tinha huma alagoa, que era parte

do feu remédio, masque avia annos, fenaõ enxugava,por-

quanto naõ podia acabar com os feus negros, que lhe a-

briíTem as valas, dizendo, quando os mandava, que o dia-

bo eílava na alagoa, & que todos aviaõ de morrer, íe aqui-

zeíTem enxugar. Dizendolhes o Senhor, que elle iria dian-

te a cavar, refpondiaõ. Nunca Deos queira, que te veja-

mos morrer; nefta forma eftavaõ inganhaveis.

; 20 Pedio ao Padre os perfuadiíTe, encommendouo

negocio a Deos. Na tarde do dia feguinte fez doutrina ít

coufa de quatrocentas peffoas entre forros, & efcravos.No

ílm da doutrina diíTe, que no dia feguinte de menhãa vieíTe

todos, que aviaõ de ir tirar o diabo, que eílava na alagoa

da Mobella, efte era o feu nome.

2 1 Paliarão os negros palavra huns aos outros, & a

noyte lhes pareceo hum anno, pella menhãa tudo negfejaf

va com gente. Com toda efta multidão partio o Padre pê-

ra a alagoa, quedirtava meya legoa, indo diante os meni-

nos cantando a doutrina. Chegando la lhes fez huma pra-

tica, dizendo, em como o diabo naõ eftava na alagoa, mas

era tudo traça fua, pêra q morrelTem à fome, & naÕ traba-

ihaflem, & à volta diílo diíTe muytas couías contra eíle

commum inimigo, enfinandolhes, que quando começaf-

fem, febenzeíTem. Logo mandou benzer hum lingoaem

voz alta. Tomouo Padre huma enxada, & o Senhor da

alagoa outra, & couía de cem negros cada hum fua, dizen-

do aífim os que tinhaõ, como os que naõ tinhaõ enxadas a

altas vozes: JESU fej a comnofco arrenego do diabo, dia^

bo fora ajuntando muytas palavras injuriofas cavoufe; Sc

fe defempedio a alagoa em grande proveito daquelle Por-

tuguês, que ficoumuy devoto da companhia, & agradeci-^

do ao Padre.

22 Ifto he muyto pello groíTo, o que o Padre Pedro

Tavares obrou nas partes do Bengo em efpaço de dous

annos, que cultivou aquellagente;fó em hum deftes annos

teve licença pêra bautizar, & cazar; que fe lhe naõ a tara o
ordinário as maõs, fegundo era grande o feu zello, & acei-

tação, que com todos tinha, naõ ficaria homem gentio en-

aquelles negros.

2j Sa-v^ry:^

1 ui I / /
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i^ Sabendo noílo R. Padre Geral, & o Padre AíTifte^

te jN uno Mafcarenhas em Roma, o muy to, que Deos fruti-

cava, por mcyo defte feu íervo,lhe deraõ por carra as gra*

çis. No tempo, que andava defterrando infinitos abufos,

& fazendo notáveis coufas do íerviço de Deos, o tornou

achamar o Padre Reytor do Collegio pêra ir a Dongo.

Chegou a Loanda,&: dahi com o Padre joaõ de Payva par-

tio pêra Dongo aosfete de Agoíto de mil feifcentos trinta,

& dous. y.j ov

C A F I T U L O XL
iu.'.

Como foi em Mijfaõ ao Dofjp, referenfe outras coufas^^

([lie obrou y athejevir de Angola»

I "C Azendo o Padre fua viagem pello fio Coançaem
' ^ hum pataxo fahio a terra com féis negros, & htim

menino branco de dez, ou dozeannos. Eftando todos na

praya, o menino fe deíviou athe huma ribanceira afaftada

em hum alto, onde avia grandes buracos, & furnas; deíles

buracos fahio de repente huma cobra, que endireitou, pe-*

ra engolir o moço. Os negros com o medo fe acolherão ao

pataxo levando configo o moço, que livrou por fe pôr di-

ante delle o Padre. Ficou o Padre Tavares fó na praya,coni

elle enredou a cobra levando a cabeça taô alta como o Pa-

dre; o que fez notável medo aos do pataxo, & o davaô

por morto. Vendo o Padre Payva tamanho perigo diíTe:

JESU tevalha,JESUte guarde. <
o; :

2 Fez da fua veíle rodela, gritando, que do pataJco

lhe lançaífem algum pedaço de remo, foi fe reparando c5

fl veíle, athe que lha lançou fobre Os olhos, & pegando do

pao, que fe lhe lançara, lhe acertou na cabeça, com efta pã •

cada a fez afocinhar, & logo fegundou athe lhe amaçar a

cabeça. AíTim o livrou Deos de perigo taô evidente, em
que fe tinha metido por livrar o menino. oín

5 Em oito dias chegarão a MaíTangano preíidio de

Portuguezes. Em quanto fe bufcafâô carregadores, que

lhe levaíTem o fato, íizeraô muytas confiífoês, gaitando

athe as noytes neíle fando myílerio. Dálli fe partirão pêra

Dongo. Chegarão ao lugar de hum Soba por nome Cabo^i

CO,
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CO, fenhor de muytos vaíTallos, onde por ordem do Go-
vernador de Angola aíTiília hum branco pêra os negócios

das feiras dos gentios: efte avizou os Padres, que alli avia

hum terreiro, onde a meudo fe fallava com o Demónio*
Foraõ a elle acharão hum idolo de pao do tamanho de hum
homem, untado com muytas hervas, tinha a boca chea de
fari nha de pao, & de vinho de palma, eílava íobre huma
pirâmide, junto delle fe via metida no chaõ huma trave

oca muyto groíTa, cevada por dentro com feitiçarias, que
defpediaõ defi cheiro intolerável, & peílilente. Junto à

trave avia huma caza eíleirada por todasas partes, onde fe

fallava com o Demónio. Tinhaõ pegado o feu cemeterio
com muytascazinhas feitas delagens, & por huns buracos

a modo delouzas metiaÕ o comer aos defandos alli enter-

rados. . ...i. ...v..

4 Determinarão extinguir efta abominação. No d iii

feguinte antes de fe partirem, chamarão os principais gen-

tios, pêra comelles irem ver os feus Deofes; jâ tinhaÕ dif-

limuladamenteaparelhadofogo, & hum cavalo, que pêra

ir hum delles, mandara el-Rey de Dongo. Eílando todos

no terreiro começou o Padre Payva a pregar com grande
efpirito contra a cegueira dos gentios. Neíle tempo o Pa-

dre Tavares foi pondo o fogo aos Ídolos, que brevemen-
te arderão , fé o idolo grande fenaõ acabava de quei-

mar.,. ,

" "''
^ V ' • •;•;'

5 Vendo b Padre Tavares eíla detença, & o compri-

do caminho, que tinhaõ que andar, faltou por fima das la-

váredas no idolo, & fobindo fobre a pirâmide o abalançou

pêra dar com elle em terra; como eíliveíTe forte, & o fogo

o foíTe chamufcando, faltou de pullo no chaõ. Deraõ os

gentios huma grande rizada, cuidando, que o feu Deos zõ-

bàva delle. Tornou o Padre fegunda vez com dobrado
Ímpeto, mas por razaõ do fogo fe tornou logo a defviar,

crecendo a rizada dos gentios. Arremeteo terceira vez, &
deu com o idolo em terra. Pafmaraõ os gentios, por elle

naõ morrer tendolhe queimado o feu Deos; levantarão
grande pranto.

6 Continuava entre tanto fua pregação o Padre Pay-
va, & o Padre Tavares atando huma corda ao pefcojGTo do
idolo, & efta a cauda do cavallo, o foi levando a raílo pello

terreiro açoutandoo com o bordaõ, cufpindo nelle, dizen-
•; do

'í iJ i l / /
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do em altas vozes, diabo, fora diabo fora. Logo fobio o

Padre a huma arvore, cortou dous paos, de que fez huma

fermofa Cruz, fez mais féis baííouras, cada Padre com íua,

& alguns negros com as outras varrerão o terreiro, & nel-

lefe arvorou a Cruz, explicando aos negros, o que figni-

íicava. n 1 /i

7 Três, ou quatro fomanas avia, que o Padre eítava

no Dongo com pouca efperança de frudo, por fer o gen-

tio muy falvagem nas matérias da vida eterna, quando

lhe veyo carta do Padre Gonçalo de Souza Reytor do Col-

legio, que chegara doReyno, naqual lhe ordenava, voltaf-

feaLoanda, pêra enfmar gramática. Eftando o Padre cõ

huma febre íe poz a caminho, na primeira jornada lhe fo-

giraõ fete negros, que o Rey lhe dera, pêra o levarem athe

Maílangano. Continuou a pé em companhia de dous ne-

gros do Collegio athe o lugar de certo Soba gentio, pedio-

Ihe carregadores, que o levaífem, todos fogiraõ.

8 Vendofe em tal defemparo, pois a doença naõ dava

lugar a fazer a pé o caminho, fíngio quererlhe queimar as

eazas, ja que lhe naõ^davaó carregadores, tendo o fogo na

maõ, acodiraõ, deraõlhe negros. Eftes, paíTado hum dia,

o deyxaraõ no caminho. Foi a pé athe o Soba Caboco por

efpaçodedous dias indo vizitar a Cruz, que no terreiro

do Ídolo tinha levantado, a achou com três grandes cuti-

ladas. QueixouíTe ao branco, refpondeo, que nenhum gê-

tio da terra tal fizera, mas huns Quimbares,que faõ negros

dos Portuguezes, que levaõ roupas ao Sertaô, homens fem

alma, tinhaõ cometido efte grande dezaforo. _ ^
9 Dormio nefte lugar aquella noyte, pella menhaa fo

avia no lugar negras, porque todos os negros fogiraõ, era

ódio de lhe ter o Padre queimado o feu ídolo. Por tanto

foi obrigado ir a pé athe MaíTangano, dahi pcllo rio Coan-

ca chegou a Loanda; aonde foi mandado enfinar latim; cô-

tinuouefte magifterio porcoufadehumahno.

I o Bm Janeiro de feifcentos trinta, & quatro, o deío-

cupou o Padre Reytor pêra com hum-Irmaô dar ordem, a

fe fazer huma pouca de cal na Corimba, que diâa da cida-

de nove legoas. Tendo alligaftado dous mezes, no pnn«

cipio da quarefma foi pêra huma Ilha a bayxo da Corim-

ba, que tem de comprido oitenta legoas, & fó huma de

larso, A caufa da jornada foi por fazer amizades entre
o

- três
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três brancos principais, que avia três, ou quatro annos;
eflavaõ huns contra os outros a ferro, & a fogo.

1 1 Poz maõ a efta obra, achouos obftinados, naõ def-
mayoujfoi continuando, dizendolhes, que os jejuns, que
fazia, & a cama, em que dormia, que era huma taboa, tudo
.era peraos unir entre fi. Depois de grande lida dobrou a
dous, o terceiro cazal eílava duro como huma penha. Ven-
do o Padre efta teima, lhe difíe que elle fe achava indifpo-
Ib, que eílimaria, lhe fizeíTem efmola, de o deyxarem
dormir aquellanoyte em fua caza. Tiveraõ ahoípedagê
por muy ta honra. xMãdaraõihe na fala fazer a cama cõ muy-
tos colchões, tinha o Padre configo dous negros do Col-
legio, quenamefmacaza aviaõ de dormir. Efteve fallan-
do com a gente athe horas de fe recolher, entaó por fua
maõ começou a desfazer a cama, &fe encoílou nas taboas
do catre. Gshofpedes, que tal viraô, começarão a chorar
de devaçaõ:jâDeos principiava a lavrar a pedra, que com
as lagrimas dava final de brandura. Dahi a pouco fe difci-

plinou cruelmente, o que tudo ouvirão os hofpedes,
& entendendo fer por feus peccados, totalmente fe ren-
derão.

iz Tanto podem as obras fan£las feitas unicamente
por caridade pêra com Deos, & pêra com o próximo. Lo-
go, que a manhaceo moftrandofe compaííivos, da ma noy-
te, que tinha tomado, fe puzeraõ nas fuás raaõs, dizendo,
naõ podiaõ refiftir a tanta caridade. Acrefcentou o mari-
do, que fazia peilo habito da Companhia, o que de nenhu-
ma forte firia ainda, que oBifpo em peffoa, & toda a cida-
de de Loanda lho foílòm pedir. Ouve muytos perdons na
Igreja; jantarão todos juntos eííè dia na mefma caza,os ho-
mens em huma fala cõ o Padre & as molheres em outra
mais dentro. Efta foi a fegunda vez, que o Padre naquelle
Reyno dorm.ioem caza de gente branca, & huma das pou-
cas, que comeo em fuás cazas, no que teve fempre parti-
cular reíguardo, por aíTim fazer mais defcmbaraçado os
minifterios da Companhia.
cDÍi;5^ Offereceraõlhe boas coufas de prezente, o Padre
as naõ quiz aceitar, como coftumou fazer fempre. Div ul-
goufeeftecafo na Cidade, & todos fe edificarão muyto.
Aííim por occafiaõ deftas amizades, como pella fam^i, que
do Padre havia, pello muyto, que em outras partes tinha

obra-
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obrado, concorreoeílaquarefma, afeconfeíTar com elle
gerite fem conto, por terem niíTo efpecial devaçaõ. Succe-
dialhe eílar confeíFando todo o dia athe hora, & meya da
noite. Sendo que os nobres fenaõ confeíTavaõ outros an-
nos em o Collcgio, agora fe vieraõ confeíTar com o Padre
grande numero delles; como Capitaens, oíEciaís de guer-
ra, & outros. Tudo quanto Deos por elle obrava, attri-
buia às oraçoens dos outros Religiofos da Companhia, di-
zendo, que elle era nada, & huma pobreza.

14 Também nas cartas, que deitas emprezas fez, fe-
gundo a ordem da Companhia, diz que calla outras tou-
ias por tocarem em fua peíToa; porque quanto podiaj nas
cartas fóefcreveo, o que bailava pêra a edificação comua»
conforme a vontade da obediência, que manda efcrever ef-
tas cartas, callando muyto, do que era efpecialmente hon-
ra fua.

1 5 Antes que a narração com o Padre Pedro Tavares
faya de Angola, quero aqui efcreyer algumas coufas, que
mefmo Padre deyxou apontadas como additamentos à

larga carta, que deíía matéria efcreveu. Conto, diz o Pa-
dre, o modo com que enfmava os negros , tomando-o da
Apoílolò Saõ Paulo, que chorava, com os que choravaõ,
& com os que fe alegravaõ, fe alegrava, levando a cada-hu
pello feu erro. SaÔ eíles negros de ordinário muy alegres,
& mais alegres fícavaõ, com cu me moftrar com elíes tam-
bém alegre.

1 6 Fingia com a bocca certo fom de viola, de que el-

1 es notávelmente fe pagavaõ,& cõelle dançavaõ logo. lílo
feito de entrada,feguiafe o cantar, o que eu faziacom elles

cantando a fanda doutrina na fua língua. Eíla muíica acõ-
panhava eu fempre com os trincos dos dedos a modo de
inftrumentos , o que elles aceitavaõ com grandiííimo gof-
to, & por iffo me acompanhavaõ, & feguiaõ com tato nu-
mero.

1

7

Eftas traças de trazer a ÍI as almas com modos íê-

melhantes nos enílnou o S. Xavier, que côas laranginhas,"

que lançava ao ar huma a pos outra, fem lhe cahirem nun-
ca da mefma maõ, convocava gentios fem conto, pêra ou-
virem a doutrina do Ceo. Com a minha traça me fucee-
deo também, que vinhaõ à doutrina milhares, & milhares
de almas, íem a qual naõ vieraõ , antes fogiraõ,

Aaaaa 18 Te-*
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1 8 Teve grande modo, aííim méfmo, pêra que os ne-

gros, que eraõlinguas, ainda nos perigos o naõdefem^ja-

raíTem, fendo os mais delles empreílados. Fazialhes born^

trato comendo igualmente a farinha com elles no m.efma

Gefto, em que hia. O que mais eílimavaõ , era verem, que

pellos naõ canfar , hia ordinariamente a pé, & naõ na rede

às fuás coílas, o que também fazia,por hirem defcançados,

pêra enfmarem, porque de outro modo efta gente fe coílu-

lua amuar, & emperrar, & nada querem fazer.

. 1 9 Os perigos de que Deos neílas viagens o livrou fo-

raõ fem conto. Eftando jantando pello meyo dia com do-

ze negros debaixo de huma arvore, le veyo meter no me-

yo delles o jumento, que levavaõ, tremendo, & com o ca-

bello enriíTado. Logo difíeraõ os negros, iftohe leaõ, na5

temas Padre ; armaraôfe com as frechas, & traçados, q to-

dos levavaõ por caufa dos bichos. Subio logo hum fobre

huma arvore a vigiar o campo. Vio hir o Leaõ junto a hu

ribeirinho , & naõ deceo athe o naõ perder de vifta.
^

2 o Pondo diante de fi o jumento todos comeíTaraõ a

correr pêra hum lugar, que diítava legoa , & meya , onde

chegarão afiados da calma , & lançando as almas pella bo-

cca,& diz o Padre,que quando ouvira dizer fer Leaõ ficara

como criança tremendo, & branco como neve, & que lhe

naõ lembrava fazer a^os de contrição, por eftar muy per-

turbado, & que fevira diante de fi o Leaõ, morreria de

pafmo, & que os negros, por lhe darem animo, fe moftra-

vaõeomelle.
2 1 Outra vez indo pêra oDongo por hús matos, paí-

ípu por entre os Leoens, que nelles eftavaõ efcondidos

,

fentiofe o cheiro taõ vivo, que por huma parte enjoava, &
por outra fazia irriçar todo o corpo. PaíTaraõ todos taÕ

perturbados, que naõ davaõ fé de nada; o Padre teve a ef-

pecial favor de Deos, naõ ferem fentidos , porque quanto

entendiaõ pello fartum do cheiro,os Leoens eílavaõ muy-

to perto. Outras vezes o livrou o Senhor do perigo dos

Ellefantes, & conta , como os vira deitados , & alevantar-

fe,contra o que alguns efcrevem defte animal, de quem
dizem, que nunca fe deita, porque fenaõ podem levan-

tar. ,

2 2 Ha neftes rios Crocodilos, a que la chamaõ lagar-

tos da groíTura de huma pipa, que a cada paíTo fazem pre-

za na

Lj.J^^H
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za na gente, & atravelTando o Padre tantas vezes os rios,'

nunca deíles monftros recebeo mal, como nem dos Cava-
los marinhos, que faõ taõ furioíos

, que as vezes viraó as

embarcaçoens. Indo prender hum feiticeiro caminhou por
lerras taõ Íngremes, que hia , como dizem de gatinhas, te-

do maõ nelle dous negros, hum de hua parte, outro de ou-
tra, por naò cahir , & fe defpenhar em hum rio grande, ^
corria no fundo da ferra.

11 Em outra occafiaõ, por naõ ferem àvizados certo?

negros feiticeiros, que moravaõ junto às noíTascazasdo
Bengo, aquém o Padre queria prender , efteve huma , ou
duas noites em pé vigiando no meyo de huns milhos de al-

tura de meya lança, onde eraõ infinitos osmofquitos, &
outros bichos. A noite, que ouve de os prender, contou
ao írmaõ feu companheiro a vigia, que íbbre os negros ti-

nha feito, o Irmaô que tinha de Angola vinte annos,lhe ef-

tranhou exporfe a perigo de fer alli comido de Tigres , &
outras feras, no que o zelo de atalhar o mal,lhe naõ fezad-

^Vertir.

24 O que foi pêra elle de fumma confolaçaõ, he, que
indo por hum dezerto , em que naõ havia povoado,fe naõ
diftancia de quatro legoas , & lugar onde eraõ mUytos os

Leoens, & outras feras, achou na eftreiteza do caminho hú
negrinho morrendo, ao parecer teria oito mezes, tinha os

pezinhos atados a huma mouta,bautizouo,& logo morreo,
como quem,parece,na õ efperava outra coufa. Que crian-

ça taõ feliz? Só por efta confolaçaõ dava o Padre por bem
empregados, & bem pagos todos os feus trabalhos. Agora
continuemos com fua deípedida de Angola, & a viagem
pêra o Reyno.

C A P I T U L O XII.

Como fepartiode c/^ngola^i^ísr domah qus obrou athe -

fuafanãa morte,

t A Ndando o Padre de febres, que muyto o molefta^
•^^ vaõ,de hum dia pêra outro foi avizado pello Padre

Reytor, pêra voltar ao Reyno. Sabendofe na Cidade, foi

inexplicável o fentimento. Era vinte, & quatro de Mayo
Aaaaa % de
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de mil feiscentas tnnta,& quatro,o acompanharão os nof-

fos Padres athe a praya , & hum grande numero de gente

chorando muytas lagrimas. Deixou elle entrar primeiro

os Padres todos no barco , & ficou fó na praya: vendo a

muyta gente ,
que o feguia, diíTe em voz alta, & chorado,

que fe íicaflem có a paz de Deos, & lhe perdoaííem, fe em
alguma eoufa os tinha agravado. E porque daquelle R ey-

no, onde eftivera finco annos pouco mais ou menos, íomê-

te levava pellos fervir , & a íeus efcravos ,
por premio a

pelle fobreos oííos, erarezaô, que beijaíTe a terra; entaã

pondofe de joelhos: a beijou com a bocca. -~ -'^

2 Hia o navio bufcar o rio de Janeiro. Nelle hiaõ qui-

nhentas , & noventa peííoas, quafi todas gente preta. Def*

tes adoecerão quatrocentas, & tantas peíToas. Diz o Pa^

dre, que nunca vira tamanho defemparo. Os negros hiaõ

mal cubertos, porque os fenhoreslhe naô davaõ mais que

huma pequena efteira, que fervia de veftido,& cama, que

efta brevemente fe acabava, & aíTim ficavaó fem nada fo*

bre o corpo dormindo como animais. Vinhaõ todos como

em pinha huns íbbre outros, b ' IB^-Bd io) ^í ?
^ O

r -

5 Os Senhores, em adoecendo os eícravos, os defem^

paravaõ , outros, por fe verem livres damoleília, & roim

cheiro dos negros,meyos vivos os lançavaõ ao mar. Ouve
fenhores taó inhumanos, que quando os efcravos ieíl:ava5

doentes , porque naõ comiaõ hutrifte boccado de farinha

de pao, éc alguma íardinha falgada,os mohiaõ cruelilfima-

mente com calabres. Naõ fofrendoo Padre vertais dra^

niaSj-algtimas vezes no convés da nao com hum £hrifto nas

maõs pregou contra eftas deshumanidades, em que ouve

emmenda. No rio de Janeiro fez caftigar a hâ q as efconr-

didas do Padre tinha morto dous negros,por naõ poderem

comer. -~ — "

4 Morrerão ceto^Sc trinta & tãtos,& fe naô fora a di-

ligencia, que poz o Padre, todos morreriaõ , naõ obílante

vir taõ fraco, que quafi íe naõ podia ter em pé, ^naõ po-

der andar pella nao aíSm por caufa da muyta gente,como

da pouca limpeza, quenella havia.Vem muytos deites ne-

gros duzentas legoas da terra a dentro, tanto que cl>€gaõ,

osbautizaõ, & metem em t> navio, fe eM pêra fe fazer à

vela. Neftes tranzes da morte", diz o Padre lhe cuílava

gotas de fangue, cathequizalos confoítme o aperto, pêra

t LTJl / /
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faberem^ cm que ley morriaõ. Ouve hora, em que eftayao

pêra morrer Ibbre o convés féis juntos, era neceíTario ad

Padre ,
pêra osajudar abem morrer, & confeíTar, çobrilos

com as abas da fua roupeta ,
por attentar à modeília,

5 O maior trabalho ,
que tinha, era, quando decia \

ultima cuberta a confeíTar , os que eílavaõ pêra morrer, o

mao cheiro, & quentura naõ eraÕ alli fofriveis. Eftes da

ultima cuberta faô os mais valentes, que vaõ prezos, por

fe naô levantarem com o navio, como ja fuccedeo. Em
alta voz diííe por vezes, que tanto que algum negro efti-

veíTe mal, ou foíTe de dia, ou de noite, o chamaflem, pêra o

hir confeílar; que aquém o avizaíFe, convidaria com parte

da fua porçaõ, por naõ trazer de Angola outra coufa das

muy tas, que la lhe davaõ.

6 Advertio aos fenhores, que tinhaó obrigação dç o

chamar, pêra lhes confeííar os íeus efcravos. Aflim com os

avifos do Padre,como por elle andar efpreitãdo as occafio-

ens, le fez a Deos muyto ferviço. Huma tarde cahindo ao

mar hum negro , ninguém do navio tratou de o falvar;ve^

do o Padre tanta deshumanidade, gritou com p.Chrifto n^

maõ, que deitaíTem o batel fora , & o foíTem recolher, que

dle fatisfaria o trabalho. Refponderaõ os tórinheiros, 4
alem de eftar o batel cheyo de lenha, & caixas , eftava def-

calafetado, & fazia muyta agoa. Tanto os importunou ,

athe que lançando o batel fora, féis valentes homens o fb-

raõ recolher diftando como meya legoa do navio, mas por

Jabernadar, & o mar eftar quieto,ainda andava vivo.Con-
vidou os marinheiros, curou o negro, o qual viveo. To-
ios louvarão muytp a caridade do Padre, que foi o remer

dio do navio em todo o tempo da navegação* -ííIjíi;voo sb

7 Chegados ao rio de Janeiro fe encheo a terra ídajÉh
ma do PadreTavares, contava a gente donavio, ooome,
que tinha em Angola de fanclo, & incanfavel no bem das

almas, quantoobrara na viagem. NaÕ lhe faltouJpgq ma-

téria de moftrar feu zelo em hum farampaõ peftilenciaJiQ

durou alguns quatro mezes. Todos o chamavaõ ,
pêra fé

confeíTar com elle, em efpecial acodia aos miferavei^ulMí-

gros, como mais deíemparados.
,

* -íjírn y. uíhod

8 Os prezos da cadea mandarão pedir por alguns ho*

mens graves ao Padre Reytor doCollegio, lhes deíTe ao

Padre Tavares por protedor de fuás caufas.Como tardaf-

ieem
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fe em deferir, fizeraõ o requerimento por petiílaõ. Viftas

tantas imporcunaçoens, lho concedeo o Padre Reytor; òc

correo com eftes miferaveis, quafi todo o tempo, que alli

fe deteve. Davaõlhs muytas efmolas,pera acodir a necef-

íitados. Succedeolhe pedir quatro patacas, & darenlhe

vinte, & diz o Padre que alli feeftimava em pouco o di-

nheiro, & fe dava com liberalidade.

9 Também fez huma pequena miííaõ nos matos fora

da Cidade, na qual teve noticia como certo homem hon-
rado, por viver mal com fuás efcravas naõ fazia vida cora

fua molher , ainda que a tinha em cafa. Falloulhe à cerca

deíuafalvaçaõ. Reipondeo. Padre no que toca a minha
falvaçaõ, fe naõ canfe, que naô ha que fazer diííocafo.Dif-

felhe, que naõ defconnaíTe
, que Deos era pay, & a qual*

quer hora, que o peccador fe arrepende lhe lança os bra-

ços: tanto lhe foube dizer nefta matéria , & Deos poz tal

força em fuâs palavras, queohomem entrou em li, lançou
foradecafaasròins occafioens, &dalli por diante fez vi-

da com íua molbier. Dava elle ao Padre huma grande ef-

moia dê aíTucar jpor fèrmuy rico, porem nada lhe quiz a-

ceitar, í rnsi ifídcrn
;

-^ -iò Em dezoito de Março de feiscêtos trinta, & finco,

fe embarcbu perà Lisboa , íem trazer coníigo mais que hú
ídolo dos de Angola pêra o Padre Diogo Monteiro. Em
altura da fóz do Mondego fe defcobriraó féis veias, q ima-
ginarão fer Mouros jpuzeraõfe logo em tom de guerra. O
radre tomando o feu Chriíto eftando no convés os exhor-
t6% a fe confeíTarera, pois entravaõ no perigo. Difto fazi-

aõ pouco calo, dizendo, que confefíarfe, era dar moílras
de covardiaj como o Padre entendeífe efta loucura , aper-

te líroais com eiles, naõ fahindo da popa, & proa, onde eí-

tavaõ. Confeífou a muytos aílim como eílavaõ em pé com
as armascas coílas. Avizinhandofe as nãos, que tinhaõ por
iniiTíii^as, conhecerão, ferem Amburguezas , íicaraô muy

^valegres, vendofe hvres de tamanho fuílo. Sioin '~}h : .
í»í

5^' M Entrarão em Lisboa. O Padíe Pedro Tavares foi

mandado pêra oColIegio de Évora, onde õrelpcitavaõ
como a fando

, porf] toda a provincia eflava chea do muy-
to, que obrara na miíTaõ de Angola. Noconfíflionarioera
incanfavel. Depois efteve em Braga, cm Saõ Fins, outra
vez em Braga^ em Bragança, ^ finalmente na Cidade do
Porto.

•

12 Era

^m \ n
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:

1 2 Era muy nííavel, por eíla benevolência em todas

as partes, onde eíleve, a gente o bufcava, pcra fe confellar

com clle, aííim pequenos, como grandes. Quando de Bra-

era foi pêra Saó Fins fentindo a Cidade fua falta, fez a Ca-

mará hua carta ao Padre Provincial ,
pedindo lho reílituif-

fc, porque neceíTitava delle. No Porto o pedirão os pre-

zes por feu procurador. Aqui lhe aconteceo hum lanço

digno de feu grande fervor. Vindo no veraõ da quinta em

hu^m barco encontrou outro, em que vinhahum cego, o

qual fe paíTou ao barco, era que eftava o Padre. Chegarão

a Saõ Nicolao, indo o cego a lahir pêra fora , cahio no rio,

que alli terá como fmco braças de altura. Vendo eíla dif-

graça, veílido, & calfido femeteo no rio, & poz ocego em

laivo, o que fe teve por coufa extraordinária, fendo tanta a

altura do rio. AíTim paííado da agoa veyo pêra o CoUegio,

onde efteve três dias na cama tremendo com frio,& vomi-

tando agoa.

I 5 Também acho efcrito , que eíte Padre fora muy

perfeguido , mas que tudo levara com grande paciência,-

Viíitando no anno de i 654. o Padre Bnfacier o CoUegio

do Porto, o Padre JoaõPomerul feu companheiro pedio

pêra ler a carta da miííaõjque o Padre Tavares fez em An-

o-ola,tendoalido, diíTe, que mais eftimara ter feito feme-

fhante empreza, 4 ter eníinado todas as cadeiras de Theo-*^

logia , 6c alcançado todos os doutorados.

1 4 Huma coufa foi muyto de reparar, que deítroçan-

doem Angola taiitos Ídolos, entre infinitos barbâros,nun-

cafe atreverão ao matar; fendo aílim, que muytas vezes

tomarão as armas, pêra o fazer; mas íempre Deos lhe atou

as maõs; & elles parece, temiaõ lhes vieífe mal, feomataf-

fem, pois o feu idolo o naô podia empecer,& quem lhe da-

va poder contra os íeus deofes, caíligaria aquém o ofFen-

deíle. Finalmente cheyo o Padre Pedro Tavares de mere-

cimentos acabou eíla vida com fanaa morte no Collegio

do Porto aos quatorzede Dezembro de mil feiscentos , &C

fetenta. Era Coadjutor efpiritual formado; bem pode fer-

vir aos do feu eílado de exemplar na perfeição ,
que nelle

feprofeíTa. Eíla vida recolhi dos documentos, que deíle

Padre íc coníei:vaõ no cartório de Coimbra. '

Qhi



744 Imagem da Virtude

Coimlra

9 deA-
gofto de

1649.

CAPITULO XIII.

Vida do Padre António de Lemos.

' N ^^^° ° ^^^^^ António de Lemos em Villanova 3
^ ^ quem do rio Douro junto da Cidade do Porto, fe-

us pays fe chamarão Pedro do Couto, & Maria de Lemos.
Nos annos da meniniíTe ficou por orfaõ de pay em compa-
nhia de fua may, que era muy pia, & virtuofa , & de hum
feii tio, Sacerdote de vida exemplar. Os coílumes deíles
fe mfundiraõ no menino António. De noite fe levantava a
rezar, naõ íe entretinha nos defenfados , em que os da fua
idade gaílavaõ os annos. Todos os dias ajudava à MiíTa a
o tio, donde ficou por toda a vida grandemente aííeiçoa-
doaoDiviniífimo Sacramento, &myíleriodofacrificio
do altar.

2 pepois de faber os princípios da gramática, entrou
a continuar nos eíludos do noíTo Coilegio, quenaquclle
tempo começavaõ. Nelle fe viraõ grandes moílras de ha-
bilidade , & innocencia de coílumes junta com tanta mo--
deília, queoiMeftre, & todos os condifcipulos o amavaõ.
Efpecialmente o eílimava Dom joaõ de Sâ, que depois foi
Camareiro mor, o qual fempre na claífe o queria ter. junto
deíí.

5 Ouvio elle dizer a huma peíToa pia, que quem qui-
zeíle fer Religioío, rezaíFe o officio da Senhora, & que dê-
tro de hum anno teria o defpacho da fua pertençaõ, logo
feconfertou com outro eíludante, afazerem ambos eíta
devaçaõ. Antes de acabar o anno, o outro tomou o eílado
de Rehgiofo, & António de Lemos foi recebido na Com-
panhia. Mandaraõ-no ter feu noviciado em Lisboa, nelle
entrou aos três de Junho de mil feiscetos, & trinta,& dous.O feu natural era taõ acomodado pêra a virtude, que ne-
nhum, exercicip delia lhe era penofo.

4 Succedeo daremlhe pêra Inílrutor hum Noviço, â
o exercitava em muytas coufas extravagantes

; delias foi
huma, mandalo eftar debaixo dos bancos do coro , as ou-
tras eraõdefta feiçnõ. Todas compriaíem hum ponto fe
delviar de tao imprudentes obediências. Advertirão ai-

guns

m
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giins no exceíTo, deraõ conta ao Padre Meílre, o qual mo-
derou tudo, como pedia a rezaõ , ficando rauy edificado
da paciência do Noviço

,
que nem huma fó palavra ti-í

nha dito das mortificaçoens, que de continuo fe Ihefa-^

ziaõ.

5 Procedeo no tempo do Noviciado como hum An-
jo.Depois fendo raãdado eíludar ao Collegio de Coimbra,
tomou por empreza nao afroxar na virtude. Efcolheo por
exemplar de fua vida ao Beato Luis Gonzaga. Pedio, ter

nofeu cubiculo a vidado San£lo: quanto com a liçaõ dei-*

la fe afervorava declara era hum feu apontamento por ef-

tas palavras. Alcancei por experiência^ que peva lançarfo-
ra a tibieza^ com que ando algumas vezes noferviço de Deosl
he grande remédio^ retirarme mais do coftumadopor efpaço de

duas ^ ou três horas de oração-^ & primeiro^ que tudofera pro^

•veitoftffimo^ ér pêra mim mais provável remédio , dar huma
hora-, ou duas a alguma liçaõ devota do tejlamentonovo da vi-*

da^ que Chrifto nojfo Redemptorfez^quando andou neftemun^
do^ & he necejfario fer comgrande attençaÕy érfoccego da al-^

ma^ meditando , ^ deixandomepenetrar^ do que ler.

6 O que mnytas vezes me moveo , & lançoufora a tihie^^

%a
, foi a vida do Angélico IrmaÕ meU o Beato Luis Gonzaga]

em cuja liçaõ tivefempre grandes abalos , & impulfos vehe^

mentes pera imitar fuás admiráveis virtudes^ is* também
muytas confolaçoens , & lagrimas, Athe aqui as fuás pala-^

vras. Procurou taõ deveras imitaras virtudes deíle fando^'

que no Collegio o chamavaõ, o Beato Luis do Recolhi^

mento. :

7 Excepto nas occafioens precifas, eílava íêmpre me-
tido no feu cubiculo. A guarda das regras era exaáiífima*

Naó dizia fe naõ alguma palavra neceíTaria, & eíTa havia

de fer em latim, por fe naõ defviar da regra dos eíludantes.

No tempo dos repouzos, & recreaçoens naõ era retirado,'

mas fallava com feus Irmãos, fempre de praticas muy ajuf-

tadas, fem dizer zombarias, & ja os mais fabiaõ , que eílas

naõ corriaõ onde elle cftava fallando. Na fua compofiçaõ

exterior dava a entender ,
que fempre andava recolhido

com Deos, Diziaõ delle os eíludantes feculares, queve*

lo hir pello pátio, ou pellas ruas, n^ovia a refpeyto, & de-

Vaçaõ.

8 Era notavelmente fervorofo em pedir penitenciasf^^

Bbbbb ' naõ
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naõ excedendo neílas, o que Iheconfentia a obediência.

No comer foi muy parco em efpecial depois "Se Sacerdo-

tèi à noite fó comia paõ, & alguma maçãa, ou couía femc-

Ihante. Em todos os annos do Recolhimento naõ acharão

iielle falta os Superiores, porque mereceííe qualquer leve

penitencia*

9 PorTer taõedificativo, depois de acabar o tempo
do Recolhimento, ficou morado entre os daqueHe eftado,

& fó lhe fervia , o poder fahir, daquelle retiro, pêra hir

muytas vezes, como fazia, vifitar o Sandilfimo Sacramê-

to, gaitando diante do Senhor muyto tempo de joelhos.

Fizeraõ obfervaçaõ os feus condifcipulos no curío airmi

os de cafa, como os de fora; que nunca lhe ouvirão palavra

defneceíTaria, & as neceííarias fempre eraõ em latim, que
naõ lhe viraõ levantar olhos,íe naõ fendo neceílario. Af-
íim os Padres graves, como feu Meílre, por faberem o fea

coflume, & o ajudar com feu exemplo , lhe refpondiaõ

também em Iatim,quando elle lhes fazia alguma pergunta.

-\^.*o Na pobreza era taõ meudo, como o pede eíla vir-

tude, coufa nenhuma por minima, que foíTe, pedia, ou da-

va fem licença. Naõ tinha livro algum feu, nem prémios.

Sc lhe eraõ neceííarias quatro verónicas pêra as doutrinas,

com a confiança de filho as pedia aos Superiores. Em to-

do o tempo, que eftudou Philofophia,taõ pouco fe lhe vio

falta, por onde mereceííe penitencia. Eílas fazia no modo
que diz a regra, que he por falta de guardar as regras, pêra

com eíla fogeiçaõ moílrarem os Religioíbs o cuidado, que
tem da obfervancia, & do feu aproveitamento.

1

1

Chegando o tempo de fer Meílre, foi avizado pêra
enfinar a nona do pateo de Coimbra; mas depois de algus

diaso tornou a chamar o Superior, dizendolhe, fora en-
gano, ScaíFim, que havia de fer a decima. Recebeo eíle

fegundo avifo, com muyta alegria, refpondendo, que nem
aquella merecia, que em todas fe podia fervir a Deos, «Sr

à Companhia. Leoa decima, & no fegundo annoa oita-

va , & no terceiro foi a quarta, continuou athe ler primei-
ra no fexto anno. No fetimo foi enfinar a primeira dos ef-

tudos do Porto.

1 2 Em todas eíías claíTes foi muyto amado, & refpei-

tado doseíludantes, porque diziaõ, que tinhaõhum Me-
ílre fanílo, & fabio com eminência. Muyros delles movi-

.
;; -,. dos

Tiijt//
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dos com as praticas fanflas, que lhes £izia à fefta feira I>t

'

xaraõon^unclo. Na explicação daslicoê m tiaTor

T

7.escoafos,& exemplos fanaos,que craõ de erande orovei"ro & o confeflàvaõ feus difcipulos depois de Sld I

uJ. "•'' 'j" T°'^''*"'"yconftante, ou fendoMeftie, ou exammador, fazendo fó cazo dos eftatutos &ordens de feus Superiores, & do que convinha aos dfcS

£0 itulí^tf"""'
''''

"^r
dif-P"»o filho de hur^ fiía

-

go mula., como nem avifos, nem palmatória baftaffem ao

na Univeiiidade; eftes movidos das razoes do Meflre, mã-

l.ihir da claíTe, o deyxou ficar, foi muy bem açoutado i

coufa, que ao eftudante nem paíTava por ?enfame1to *

.ft.i ,
P'"""? ^"^ ^°"° "ve por difcipulo humeftudante muy to nobre, o qual fenaõ ajuftavacomaobrr

gaçao dos noifos eftudantel de fc confeífar Iodos os me:zes. Como o Meflre fempre no fim do mez via os efcritosldos que fe tmhaô confeííado, & acha/Te efte renosfdepokde o avjzar fem proveito, lhe diíTe refolotamente, que oufe avia de confeffar todos os mezes, ou naõ avia de\ntrarna fua c aífe Elle fe acomodou antes com a fegunda cou-la, & alTim fe foi dos noíFos eftudos. ^
15 Se algum depois de avizado, que cõrtaflè as o-ade-

lhas, onaó fazia, o caftigava bem,& feliaõ punha lo'S em:menda, o naõ admittia na clalfe. Com os mais nob?e, e^ãn.eflas obfervancias mais tezo, poíque com o exemp o deumdeftes todos os mais viaõ, que naõ avia, fenaõ a uftarom os eftatutos. que o Meftre em ninguém fofria o con-rano. a«."ndoentrounaclafledoPorto, achoj ^e "sífludantes nao acompanhavaõ a fanfla doutrina, logo fou!
36 perfuadir, & obrigar os da fua claíTe, & omelmonor
eu exemplo fez o Meftre da fegunda, & affim ficou daíi5or diante em coftume.

1(5 No facrifici^o da Miffa fentia grande confolaçaó,
equeerao bom indicio as muytaslagrimas, com que dê
)idinano o acompanhava, particularmente antes de rece-
jer o Senhor. As graças a Deos depois de celebrar, dura-ao fempre por tempo de meyahora. Antes da ^raçaó
le mcnhaa por efpaço de hum quarto, vizitava a Senhora,

Bbbbb 2. pe-
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oedindofuainterceíTâÓ, peva ter a oraçaô com fervor; tã-

béànoyte depois de examinar a cõfcienc.a gaftava outro

auarto em vizitar a Senhora na fua capella. Sedo muy per-

Sdodofono,rogavaao efpertador, que lhe deUe luz

mais fedo, pêra naõ faltar à quelle quarto, gue antes da fua

nracaô tinha diante da Virgem Senhora. Da Immaculada

Concevçaôda meíma Senhora foi fingularmente devoto.

Nunca deyxou de rezar todos os dias o feu ofEoo depois,

mie lho enfinaraô em o Noviciado. Nas fuás miífoes, oc

peregrinações encomendava aos feculares principalmen-

te aos que encontrava nas eftra das, rezaflera todos os dias

noveAe Marias à Senhora, pêra que lhes akançaíe de

Deos boa morte. Algumas vezes depois de tempos lhe

diziaô alguns: Padre jâ outro Apoftolo em tal dia, & em

talpanemeenfinouefta devaçaõ, & nunca mais me ef-

queceo. Com ouvir ifto ficava muy contente ,
porque

elle era o Apoftolo, & naõ o conheciao.
'

,; Osuesann'os,queteve de Theologo, morou no

Recolhimento, algumas vezes fervio de fuftituto do Mim-

íroTlrmaõslhe tinhaõ grande refpeito^porvererno

raro exemplo de fua vida. Aos Superiores, & a fuás ordes

fempre guardou muyto relpeito, bufcava razoes, cora que

as defcu?par,& quando lhe naõ occorriao, dizia, que os

Superiores tinhaõ grande trabalho ,
porque naõ podiao

muvtas vezes declarar as razoes de mnytascoulas, quefc

as declaraíTem, naô feriaõ julgadas por erros, mas por a

^^"r* Em hum papel dos feus fentimentos cfpirituais fe

achou efte- Deume Deos ajentir da obediência, que quando

es Superiores me mandarem alguma coufa, que me pareçaJo-

hre minhasfarcas, ou que ainda dahime vira algum dano ej-

piritual, prmrei depois de ter oração, &fe com tudo me man-

darem que execute, arremeterei comgrande alegria, entende-

do,que a obediênciafazmilagres.
_ ^

19 O que tinha no feu papel, compno a rifca. tilan-

do hum Padre deftinado, pêra ir pregar a quarefma em Pi-

nhel, que he viUa populofa, fuccedeo naõ poder o Padre ii

por embaraço, que ouve; hum dia antes de partir.avizarac

ao Padre Lemos, que acodilTe a efta falta. Propoz ao Su

perior, dizendo, que era arrifcar o credito da Companhia

pois nem tinha fcrmoSs, nem apontamentos, &iíto nao 1



EmoNoviclado de Lisboa Lh.A.Cap. ir. y.o

donde fe mandava dizer, que pello menos aviaõ osPadresde pregar finco vezes na fomana; & que o companhelro^n^o podia fazer muytos , fendo aviado fó três dk,

20 A eftapropoflarefpondeoo Superior; que Deosoajudana; fem ma,s replica fe foi por em orâçaõ, daquaífahiomuyto animado. Deos o ajudou de forte, cúedlzfaagente, que parecia hum homem cheyo de efpirito fanâó;& dahi a tempos, quando alguma peffoa de Pinhel encon-
trava era outra terra algum da Companhia, logo Ihe^r-
guntava, pello fanflo Padre António de Lêmol queaffim

bra' \ wJ ^í^s fanaos partia fedo do CoIIegio deCoiW
bia,ò^ hia fazer doutrinas pellos logares do termo. De-pois le aíientava no confeffionario a recolher o frudo &
nelIegaíbvaodia,athever,que

jâ naõ tinha, maisqueotempo neceíTano, pêra chegar, acaza, antes de fe fechar a

redífi
|"^"^"^"^^P^^*^e admittiao jantar, que IheòíFe.iecuo,&aírim Vinha a noyte jantar acaza, depois de an-dara pe três, & quatro legoas. Chegando três peregrinos

noíTos a Igreja de Travanca, o rnefmo foi veios o Prior
delia, que lembrarlhe o Padre António de Lemos & começar a chorar dizendo: Ah meu fando Padre Antóniodetemos que tantas vezes aqui vinha,& logo tomava ànoyte fua difciphna, & fe levantava de madrugada a rezar
feuofEcio,terfuaoraçaõ,dizerafuaMiíra, logo fe punhíino confeíFionatio gaitando nelle todo o dia,&irande parte
da noyte, fem o poder tirar delle, fenaõ a tempo, que pré^
gava; & tomava fua refeição. Ay Padres, quam magoado
eftou, que me diíferaõ, que deíla Igreja foi pêra a enflrma^
na do Coliegio, onde raorreo o meu fan£lo.

•V
/^^^^ ^^^^^ fuccedido, como o Prior fe doya- mas

cuidoufe, que a doença fe lhe pegou de ouvir de confiíTaÔ
na oixovia a hum prezo enfermo de febre maligna. Vindo
de 1 ravanca diíTe, que fe achava mal, mas que primeiro '

que foíle pêra a enfermaria, avia de dizer Miífa, como kx
& com mais detença, que as outras, como fe o coração lhe
ailíeíie, que avia de íer a ultima.

25 No terceiro dia mandou chamar o Prefeito, & mi-
niftro do Recolhimento, & lhes diíTe, que lhe perdoaíTem

o mao



r

j,_j, Imagem da Virtude

o mao exemplo, que dera noRecolhimento.onde aquelks

«« annos morara, & que da fua parte he pediflem o mef-

mo perdaô aos IrmaÓs;em particular lhe perdoaffem o m-

difcreto zelo, com que os tratara íendo Mmifiro, que era

falta de prudência, & que o mefmo perdão pedia aos que

iâtinhaô acabado o Recolhimento,& eftavaõ no Colleg.o:

que fe ficaffem com Deos, que elle fe partia defte mundo,

rera dar conta ao mefmo Senhor, & affim neceffitava de

MilTas, & orações, que pedia, lhe fizeffem por amor do

24. Confeííoufe geralmente muy de efpaço, reconcih^^

oufemuytas vezes. NaÕ queria, que lhe fallaíTemíenao

de Deos. Pedio oSanao Viatico,&extrema-unçao, que

recebeo com grande devaçaõ, enternecendo, aos que aíli-

ftiaõ Neíles dias da doença fe deyxou ver mais, quam

habituado eílava nas virtudes, Viafe nelle, quando ardia

em febre, a mefma modeília, Sc quietação, com que lem-

pre edificara, quando tinha faude.
.

zti Sendo muy repetidas, &violentasas medicinas, a

nenhuma mottrou repugnância. Nos quatro,ou finco dias

últimos, em que delirou, fevio bem o habito, que adquiri-

ra na fanaa obediência, porque nos mefmos frenezis em

lhe dizendo, que o Padre Reytor lhe mandava, que co-

meíTcouquefecalaíle, logo o fazia. Nosdehrios as faas

iidas de ordinário eraõ dizer, que accendeíTem as velas, q

queria dizer Mifla, que fe queria levantar, porque ouvira

tanger àoraçaõ,& queria ter a fua hora.Eracoufa de repa-

ro quenaõ fallando a propofito em outras matérias, le lhe

apontavaõ a Ave Maria, ou o verficulo,/W^rz^ Matergra-

jf/>, continuava athe o fim. Outras vezes fallava bayxo, &
fó fe lhe entendiaõ algumas palavras do officio divmo. ti-

nalmente acabou fua ditofa vida no Collegio de Coimbra
"

aos nove de Agoílo de mil íeiscentos quarenta, & nove,

deyxando em todos grandes faudades de fua vida em tudo

amável. Suas virtudes deyxou eícritas o venerável Padre

Aflfonfo de Cadilho, cujo manufcrito fe guarda no cartó-

rio do Collegio de Coimbra.

C A-
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CAPITULO XIV.

Vidado Padre Ruy de Mello.

I A Refoluçaõ de ferviraDeos nos apertos da Relígi- ^''^°^^ aõ, tomada por hum homem illuftre, & rico,quã- Fewr.

do jâ tem annos de viver no mundo em cargos honrofos,
^^^^'

he per íi huma obra taõ valente, que denota graça efpeci^^

aliíííma de Deos, com tal aíTiílio ao Padre Ruy de Mello*;

Efte fidalgo fegundo tem o livro das entradas dos Novi-#

ços de Lisboa, era natural da cidade de Elvas, fegundo a

carta Annuado anno,em que morreo,era da villa deBerin-

gel no Arcebifpado de Évora. Seus pays, que eraõ por

fangue muy illuftres fe chamavaa Luis de Mello da Silva,

& dona Antónia daSilva.Opay era dos Alcaydes mores
de Elvas, & Condes de Olivença, a may era irmaã do
Conde do Prado, & fua herdeira, & Ruy de Mello filho

único.

2 Os annos da puerícia viveo em Madrid íervindo à

Princeza dona Margarida de Auílria. A penas tinha qtia-»

torze annos de idade, quando paíTou a Tangere,cidade en-^

taõ dos Portuguezes na Africa , pêra militar contra os

Mouros. Entre a liberdade de foldado confervou fempre

fmgular bondade de coftumes, a qual guardou por alguns

vinte annos, que militou nas armadas de Caftella, & Portu-^

gal. Julgava os vicios por coufa indigna da nobreza. No
tempo, que as armadas invernavaõ, o íeu divertimento,*

era a caça, aqual mandava repartir aos pobres. Succedeo

por eíle tempo a morte infperada de hum fidalgo parente

feu,& muyto do feu agrado, teve tanto disíabor, que per-»'

deo em grade parte a afeição a eílas coufas, ^ acaba; & en^

trou coníigo em penfamentos de fe fazer Religiofo da

Companhia, na qual via ainda muyto do feu primitivo ef-

pirito. Interrompeo eíles penfamentos a promoção de
Dom AfFonfo de Noronha feu tio.

^ Fora efie fidalgo eleito Vifo-Rey da índia, & Ruy
de xMello o quis acompanhar, como a tio feu. Na índia o
fizeraõ Governador de Ceilaõ:todos tinhaõ por certo fuc--

cederia no viforeynado a feu tio Dom Aííonfo. JNavega-
Vâ
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"

va na armada de Ruy de Mello o Padre Pedro More]ou da
nòííà Companhia Procurador de JapaÕ, homem degrande
virtude, teveeom elleRuy de Mello eípecial amizade, &
movido de fuás íanâas praticas fe lembrou dos feus anti-

gos penfamentos de entrar na Companhia,.& prometeo ao
Padre, de aííim o fazer, fe açazo lhe naõ vieíle algum car-

go, do qual foífe defcredito deTua peiFoa, retirarfe, & por
entaõ recolheríe a fazer vida Religioía.

4 Voltando a Portugal comprio feus propofitos, en-
trou na Companhia em Lisboa aos três de Fevereyro de
mil feifcentos, & vinte três, tendo trinta, & quatro annos
de idade, & fendo Commendador de Saníla Maria de A-
zevo no termo de Pinhel. Por naõ faber latim, queria en-
trar pêra írmaõ Coadjutor, porem vendo os Superiores as

calidades, que nelle concorriaõ com a capacidade,& bom
ingenho, que tinha, o admittiraõ pêra eíludante. Quan-
do entrou diíTe hum fidalgo, que governava entaÕ o Rey-
no, que feguro eílava nem de deyxar a Companhia, nem
de nella proceder mal Sendo ainda Noyiço foi mandado
a Barga, onde eíladou latim,& Philofophi a,depois eíludou

Theología,& foi feito profeíró de quatro votos, Ofeu
principal cuidado foi lempre tratar da perfeiçaõ,& fer nas

íuasconílituiçoês obfervantiífimo.

5 Na humildade, tanto mais de louvar, quanto me-
nos conhecida pella gente illuftre, foi a todos exemplo ra-^

ro. Quando pertendia, feradmittido na Companhia,ven-
do, que o hiaõ detendo, rogou, que o aceitaíTem, mas que
foííè peralrmaõ leigo. Em Lisboa hia por vezes por com-
panheiro do comprador, & trazia a feus hombros, o que fe

comprava pêra o provimento de caza, paííàndo por diante

dos fidalgos, com quem tinha vivido. Sendo morador da
eaza de SaÕ Roque, fe algum Noviço lhe fallava de joe-

lhos, elle fe punha também de joelhos, pêra ouvir, o que
lhe dizia. Cuílavalhe muyto fallar, & tratrar com gente
illuílre, pello tratarem às vezes com alguma cortezia, que
refpeitava a qualidade de feufangue.

6 Eftimava os efcravos de feus parentes comofefof-,
fem os mefmos fenhores; a eíles fó hia de ordinário buf-
car, quando avia de acodir por alguma peíToa pobre , &:

miferavel. Indo fora athe aos írmaõs coadjutores procura-

va levar imaõ direita. Dandofelhe hua arvore da genealo-

gia
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gla da fua família, vendo o que era, fe cobrio de pejo^ Por
vezes lhe mandou o Padre Geral Vicente CarraíFa algu-
mas parentes, pêra fer Reytor nos Colbgios, lempre fe ef-

euíbueíficafmente. Sófoidous annps Meftre dos Novi-
ços em Coimbra donde o mandou a obediência à MiíTaõ
do exercito, naqual aproveitou muyto os foldados com
obraS5& palavras íanélas. Fazendoo confultor da Provin-
cia,fe eícufou, achacando a falta de ouvir, ainda, quenaõ
era tanta, que naô pudeíTe fazer aquellc officio* ^ ... a

7 No comer foi parei íTi mo, a penas tocava carneipey^

xe nunca o comia, nem bebia vinho. O feu fuílento de
cada dia a penas pezava quatro onças,o feu dormirj quãdo
muyto eraõ quatro horas. Todos os dias fe açoutava af--

peramente. Foi homem de eftremada caridade com enfer^

mos, & faõs. Procurava dar goíto a todos, por iífo em Sa5
Roque todos concorriaõ a elle, pêra os acompanhar, qua-
do queriaõ ir fora. Sendo que niílo tinha repugnância,'

nunca a moftrava; athe que os Superiores, fabendo quan>
to nefta parte fe vencia, refpondiaô, aos que o pediaõ poc
companheiro, que fó o dariaõ, pedindoo o Padre Ruy de
iMelloj deíle modo ficou deíobrigado deftas repetidas im-
portunidades. Aborreceo, & fogio fempre da ocioíidade."'

De ordinário dizia a primeira Miffa. Depois tinha de joe-

lhos a fua hora de oraçaó na Igreja, fem aver ne inclemên-
cias do inverno, nem achaques da velhice, que o tiraífem

deíle rigor. Apobreza foi rara neíle Religiofíííimo Padre^J

todas as íuas riquezas eraõ quatro reziftos de papel, em cur
jas margens tinha de fua maô efcritas muytas fentenças,^

que lhe ferviaõ, como de eíliraulo, & defpertador pêra o
exercício da perfeição. As fuás contas eraõ daquellas,qué

repartimos aos meninos da doutrina. Entrando huns Cõ^
des no feu cubiculo, vendo a grande pobreza, que nellâ

hia, diííèraõ huns pêra os outios, iílo he cella de homem
fan£lo.

8 Nas couías de obediência aííira fe acomodou, como
íe de menino fe criara na Religião. Na pureza parecia

Anjo, fogia muyto de filiar com molheres, & ainda de ou^
vir as fuás confifToes. Do confeífionario fenaõ levantava^

em quanto avia penitentes. De noy te, & de dia o achava cr

porteiro fempre muy promptoperaefteminifterioou em
caza, ou fora delia. Nunca foube, que couíà era eíeufarfe/

Ccccc do
•íkJ>,



754 '" Imagem ia ViVtuãe;

do qjaè lhe ínandavaó fazer, falvo era em coufa, que foílè

^e honra íua. Era hum commum refugio de todos os mife-

raveis, por elksacodia nas íuasaíHiçoês, por elles faliava,

^ fó pêra os abrigar, queria as valias da íua peíloa. Sendo

homem nofallar difcreto, & defenfafl:iado,feadvertio,que

da fma boca naõ fahio palavra picante, nem de que outros

fe pudelíem oíFender. Com eílas, & outras muytas virtu-

des ornou fua bemdita alma,& falleceo de huma febre- ma-
ligna em a nofla caza de Saõ Roque. Notoufe, que depois

da morte ficou feu roílo muy agradável. Foy enterrado

cm cayxaô efpecial, por fe attender aíTim melhor à íua vir-

tude, digna entre os homens de outras honras maiores.

Muytos diziaõ, depois de fallecer, que maisfea viaôde

encomendar a elle, do que encomenâalo,& ajudalo com
fuffragios. Tal era o conceyto, que avia de fua fan6lidade.

Viveo fetenta, & quatroannos, deftes os quarenta viveo
jia Companhia. Foi fua morte em treze de íevereiro de

1BÍ1 feifcentosfeíTenta, & três.

9 Quero ajuntar o que Depois achei efcrito por hum
B.eligiofo, que foi feu Noviço em Coimbra, que faõ cou-

iãs de exemplo muy íingular. Sendo Meílre dos Noviços
elle foi quafi fempre vifitador à noyte, & de menha efper-

lador. Hia todos os dias ajudar a por a fruta,& paõ ao rc-

feitoreiro, dizendo íer elle o feu companheiro. Por eíla

razaõ elle lançava toda a agoa no refeitório, depois pergú-

tava ao Noviço, íe tinha mais, que fizeíTe, que o naõ pou-
paíTe»

1 Todas as noytes enchia os lavatórios do Novicia-

do. Huma madrugada eílando o Noviço efperando pêra

tanger a levantar, ouvio na lala grande reboliço, era o Pa-
dre Meílre que trazia duas quartas de agoa,& deícanfava.

Perguntou ao Irmaõ, que fazia alli, refpondendo, que ef-

perava a hora, lhe diíTe, que lhe ajudaíle a levar as quartas,

indo o Irmaõ pêra o ajudar o naõ confentio, & as le-

vou ío. !

. n Todos os dias, que avia peixe, elle era o primeiro,'

que hia a efcamar. Sendo hum N oviço notado de muytos
defeitos pellos outros, diíTe o Meílre, que todas asfaltas

tomava fobre Ç\^ & fe difciplinou por vezes pello Noviço.
Aos Irraaõs do Recolhimento fe humilhava tanto,que pa-
recia o mínimo delles.

^i ^ 112. Nun-
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í2 Nunca íe lhe vio cama feita; a qualquer hora oU

antcmcnhãa, ou depois de recolhidos os Irmaõs, que fuc^

cedia irem ao feu cubiculo, fempre o achavaõ ou rezando
pellas contas, ou pello Breviário. Todos os dias fe confef-

íliva.

J-.!'. ;*>.

^* CAPITULO XV.

Vida do Venerável Padre Joaõ de Britto Martjr Ulujirijjt^^

mo das mijjoens de Madure,

De feu nacimcnto ,
é" educação athe entrar na Companhia}

I Ç\ Venefavel Martyr o Padre Joa5 de Bfitto gloriai

^^ íingular da naçaõ portugueza naceó no primeiro

dia de Março de 1647. em a Cidade de Lisboa. Seus pays

fc chamarão Salvador de Britto Pereyra fidalgo da cafa de
fua Mageílade, o felliciílimo Rey Dom Joaõ o quarto , do
qual era Trinchante no tempo da fua acciamaçaõ, a may
Dona Brites Pereyra jeraõeftes fidalgos de Villa-Viçoza,

& na acclamaçaô foraõ feguindo a Corte, coíno toda a

mais fidalguia do Reyno, & com efpecialidade os que eraô

do ferviço da real cafa de Bragança,como era o pay do Pa*

^re Joaõ de Britto.

2 Teve fua may o parto deíle filho fem as ordinárias

moleftias,que neílas occafíoens coílumaô padecer as mays;

mas toda efia felicidade, como fuccede às outras
,

parou

brevemente em triíleza , com desfallecer tanto a criatura,'

que temendo naõ morreíTe fem baptifmo, lho deraÕ antes

dos oito diasj com a graça, que recebeo , cobrou alentos

de vida, & fe lhe fizeraõ na paroquia de Sandto André aos

29. pello Padre iMiguel Paílana Pároco delia as ceremoni-

as, que faltarão no baptifmo, & fe coílumaô fazer confor-

me as difpofiçoens da Igreja.

5 Ainda naô tinha dous annos de idade
,
quando fua

Mageftade mandou a Salvador de Britto por Governador

do Rio de Janeiro j
paliados dous annos morrco no gover-^

no, ficando a may com três filhos, dos quais o ultimo era

o noíTo ditoío Joaõ Heitor de Britto, que aííim íe chamava

antes de entrar na Companhia,aquem naõ quiz Deosfaltaf*

CcGcc z fe
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fe eíla prerogativa de fer o ultimo, que o foi de muytos, q
o Senhor nas virtudes, & no feu agrado fez primeiros ; &
por naõ trazer exemplos alheios ,

que ha muytos; os últi-

mos de feus h'maõs foraõ noíTos grandes Padres,S.ígnaciOj

& S. Francifco de Xavier. Em tendo ufo de rezaõ pro-

curou fua may, que era fidalga de muytas virtudes, & dig-

na may de tal filho, que aprendeíTe, o que fe enfina aos da-

quella idade: tudo aprendia, como os que bem o fazem; o
natural era dócil, o engenho dos que facilmente percebem

. aquillo, que fe lhes enfina.

4 Viafe nelle hum defapego das vaidades do mundo,
porque fendo com feus irmaõs moíTo fidalgo, naõ tinha

aquelle appe tite de afliílir em Palácio, que le via nos outros

do feu tempo. Tinha onze annos, quando lhe fobreveyo

huma grave doença, nella recorria frequentemente à pro-

tecção de S. Francifco de Xavier , de quem fu valia pêra

alcançar a faude: vendo a may eftas fuás anfias
,
penhorou

ao San£to com lhe prometer , que fe alcançaíTe faude a feu

filho , o havia de trazer hum anno veílido com a roupeta

da Companhia.

ç Ouvio o Sandlo as oraçoens da may, & do filho ; &
ella cumprio a fua promefià , vefl:indo-o de Apoftolo;

annuncio, de que o havia defer de todo o Malabar ; havia-

fe elle também com o novo habito, que naõ pareciatrazcl-

lo de empreílimo. No dia da procilfaõ das quareta horas^

que fe faz na Igreja da nofi^a caía de S. Roque, na qual por
fua piedade cofi:umavaõ as pefiToas Reais levaras varas do
paUio entre a demais fidalguia acompanhou a fua Mageíla-

de el-Rey D. AfFonfo o Sexto, & ao Infante D. Pedro,que
depois foi Rey, o noíTo Apoftolinho, em corpo, &fem
capa como he coílume dos noíTos fidalgos ncfi:as funções:

logo, que ouve de começar a prociíTaõ, em que vaõ os ma-
is dos nofíos Religiofos, que ha em Lisboa , & todos os
Noviços,tomou a fua capa,que tinha na Sacriília de S.Ro-

• que, & com huma vela na maõ fe foi meter entre os No-
viços, pondofe na modeftia como fe fora hum delles ; ac-
ção com que roubou os agrados, dos que o viaõ,& figni-

íicou o dezejo, que ja tinha de fer hum delles.

6 Acabado o anno da prómefi^a, defpio a roupeta da
Companhia , mas nem por ilfo íe esfriou nos dezejos, que
tinha de a tomar por toda a vida: começou com infiancia a

pedir,

Xinvpá
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pedir, feradmktido na Companhia, coníeguio odefpacho

da fua pertençaõ. Deu logo conta a fua may pedindolhe o
feu beneplácito, ailegandolhe as razoens , que tinha pêra

tomar refolucaõ taõ fanda. Em tudo veyo de boa vonta-

de a virtuofa Senhora, dando graças aDeos, por dartaô
boa inclinação a feu filho,^ cila queria foíTe todo de Deos.
Sò lhe diílè, que tem ia, lhe faltaíTem as forças pêra poder
com o trabalho, & applicaçoens ao eftudc, que fe naõ po-
de efcufir na Companhia. A efta objeçaõ refpondeo: que
Deos, que o chamava, acudiria com as forças necefíàrias

pêra o leu ferviíTo. Naõ faltou Deos a efte dezejo,porque

fendo efte fan£lo homem decompleixaõ delfcada, com a

graça divina, fe fez taõ forte, que aturou os trabalhos ex-
ceííjvos, que fe veraõ pello diícurfo defta fua vida. Ain*
da nefte tempo, que o aceitarão, naõ tinha a idade compe-
tente, pêra entrar na Religião, efperou athe quefe enchef^

fe. Antes, que o metamos em o Noviciado refiramos hú
como vaticinio, que ouve naquelle tempo, do feu marty*
rio. Nos defenfados, que uíavaõ noPaço os da fua idade;

ou porque o habito de Apoftolo, ou porque a bondade da
Índole fizeííe ao noílo Joaõ de Britto mais fumiííb , & co^

medido, fe lhe atreviaõ mais os outros meninos fidalgos^'

& o enveftiaõ muytas vezes;& por eítas moleftias que lhe

davaõ, & fofrimento, com que as coftumava levar,por zõ^

baria , lhe chamavaõ o Martyr^ efte nome era , o com que
entre fi o nomeavaõ. Depois, quando veyo a nova do leu

gloriofo martyrio, referiaõ ifto aquelles , com quem fe ti-

nha criado, admirando os profundos juizos de Deos, que
tanto antes fe explicara pella bocca daquelles meninos pe-^

ra maior honra, & gloria deíle feu Martyr.

CAPITULO XVI.

, Defua entrada na Companhia athe partirpêra as miffbens

da índia,

I TP Anto, que fez a idade, porque efperava," defpedin<
-^ dofe de fua may,acompanhado de feus dous Irmã-

os Chriftovaõ de Britto Pereyra, & Fernão Pereyradô

^

'

Britto,
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Britto , fé foi ao Noviciado

, que a Côpanfiiatem em Lif-

boa, no qual entrou aos i /.de Dezebro do anno de 1 662.

teildo 1 5. annos menos dous mezes, & alguns dias.

2 Era Reytor da caía o Padre Francifco Vittus, que II

íio Ceo terá grande gloria de ter íido Meftre de tal Novi^
iÇO: tomou dia de Natal a roupeta, & comeíTou os exerci-

cios, em que os mais fe occupaõ: pêra credito de fua virtu-

de baila dizer,^ foi verdadeiro NoviíTo da Companhia fê-

pre devoto, & fervorofo. Pello Natal, em que toda a Cõ*
,_'panhia nefta provincia, & mais em os Noviciados, mòftra
a devaíTaõ, que tem a eíle myflerio , fazem muytas vezes
oslrmaõs Novillos fuás cartas ao menino Deos,cada-hum
conforme o feu efpirito : fez também a lua o noíTo Martyr,

& no íobrefcrito da carta alludindo, ao que eílilaõ, os que
mãdaô cartas pellos correyos, efcreveo eftas palavras:P<?r-

teamiffaõdojapm fignifícando neílas palavras aonde o
levavaõ as fuasinclinaçoens, & impdfosdaEfpirito San-

5 Feitosos votos no fim do Noviciado, "Cf mandarão
eftudar no Collegio de E vora. Ou com a força do eíludo,

ou porque oclimafenaõ dava bem com a fua cõpleyxaõ
enfermiíTa, comeíTou a lançar fangue pella bocca, & a ter

princípios daquelles, quefe encamínhaõ peraatiíica; por
tanto foi mudado pêra Coimbra. O cubiculo em que mo-
rou em Évora no Recolhimento, que he o primeiro do fe-

gundo corredor, & cahe pêra o pátio,como todos os mais;
fe chama hoje com o nome defte fan£lo xVIarty, nelle fe poz
letreiro, em quefe diz, como alli morou. Ainda quando
efta vida efcrevo , he vivo o Padre, que foi feu cõpanhei-
ro naquelle cubicuUo , aellemefmo o ouvi dizer algumas
vezes. Naô he rezaõ,que deyxemos efquecer eftas memo-
rias, que tanto fervem pêra afervorar, & pellas quais fufpi-

raõ os vindouros, aífim como nós agora fufpiramos pellas

de muytos homens fan£los, que por defcuido dos antepaf-
fados nos faltaõ.

4 Eftudou Philofophia em Coimbra naqualfciencia
fahio Philofopho confumado, & a foube como'aquelles, 4
melhor penetraõ, & percebem fuás difficuldades. Depois
dos quatro annos defte eftudo, o mãdaraõ ler a fetima claf^

fe de grammatica no Collegio de S. AntaÕ em Lisboa.^
Neíla occupaçaõ eftava

, quando lhe veyo de noíTo Reve-
rendo
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Tendo Padre Geral licença, pêra fer hum dos MiflSoiiariòs

tia índia. Havia ja tempos, que pertendia eíla miílaõ, pei^à

a qual também dâõ liceça os Superiores da provinda, tliaS

o Padre Britto temendo,quc fua may lhe empediíTe â jôrhâ*

da com o Padre Provincial Manoel Monteyro, & que por
fer Senhora de tanto rcfpeito, fenaó atreveria ellcâ íiegâr-

Ihe a petição, pêra ocorrer a eftes impedimentos, & aôu-*

troç, que podiaõ fobrevir, negociou a fua licença com nof-^

fo Reverendo Padre veolhe em tempo, emque jâ onaô
avia, pêra recorrer a fua Paternidade, antes de partirem aS

nãos da índia, & ter dellc refoluçaÔ.

ç Foi avizado em publico, como neftáS funções ífe

eftila entre nos pêra ediíicaílàõde todos, com íingulâf gô-
ílo do fan£lo xMiífionario. Eílava nefte tempo em San£lò

Antaõ o Padre Balthezar da Cofta Procurador Geral dás
miíToês de Madure, que Viera aíCm a trátâl* os négõCiõS dâ
fua Provincia, como a conduzir operários pêra aqtíella di-

latada vinha taõ abundante de trabalhos; droga, qUé os fi*

lhos da Companhia vaõ unicamente bufcar à índia; âêftat

niiíTaõ de Madure eiegeo ô novo MiíTionariOja quem ZJêóá

nella tinha guardado a Illuílre Coroa do Martyriõ.

6 Naõ fe pode dizer em poucas palavras o fentimiiltOi

q teve fua may, quando íoube, 4 o feu Bêjamin cõ tanta ty-

rania, como ellascoílumaõ dizer, a deyxava. Queyxoufc*

ao Padre Provincial Manoel Monteyrò, de que lhe man-^

dafe feu íilho, & tal filho, pêra a índia: defculpouíe conl

dizer; que elle naÕ interviera em tal reloluçaõ, porquanto

a licença, com que o avizara, fora toda difpoíiíTaõ dò Re-
verendo Padre Geral agenceada pello Padre Joaô de BrittGr

feu filho, que na fua maó fó eílivera, fazer, o que feZ; que
fe niíTo avia culpa, que toda era de feu filho ; ajuntando á
eftas algumas razoes de confolaíTaõ; que nada obrarão na
may: antes tendo pêra íí, que poderia dobrar a feu filhoj^

lhe fallou com todos os fentimentos, queo amor das mays
aíFefla pêra render neftas occafioes; os quais cabem mais

na confideraíTaõ de quem os pondera, que na pena^de qud
os efcreve: de todos fe valeo efta affligida Matrona, mâs a

experiência lhe moílrou as poucas forças, que tem, qUâfí-

do as refoluçoês faõ deDeos. Vio noíTó MiíTíonario aá^

lagrimas da may fem chorar, ouvio as fuás qUeyxas, bêm"
cowio as penhíis do mar os açoutes das ondas mais empol--

,'H ladas.



^5o ^^ ^ Imagem da Virtude

Jadás. Refpondeo muyto fenhor defí, que quando Deos
chama, naõ ha, que fazer cazo de pay, nem de may; que as

yocaíroês divinas, qual elle julgava fer a fua, fe haõ de an-
tepor a todas as humanas.

7 Só cuidaria, q ue avia de parar a qui a pertençaõ dá
may, quem naõ fabe, quam efficazes coílumaõ fer os aíFe-

£los, que tem, pêra com os filhos, que muyto amaõ. Naõ
deyxou pedra, que naõ moveíTe, pêra coníeguirosíeus in-

tentos. Quis levar a coufa por poder, valeoíTedo Núncio
de fua lanâidade Francifco RavilTe; pedindolhe, ordenaf-
fe ao Padre Provincial da Companhia, que naõ mandaííe a
feu filho pêra a índia. Soube chegar com o negocio atais
alturas aperrando de forte como Núncio; que efl:e efcre-

veo ao Padre Provincial pedindolhe, que naõ deyxaíTe, ir

pêra a índia ao Padre Joaõ de Britto. Em femelhantes
pelToas o pedir tem muyta aífinidade com o mandar.

8 Vioííè perplexo com eíla carta, chamou ao Padre
Joaõ de Britto, & lha leo: efle o tirou de fufi:o,pedindolhe,
que olevafíè configo ao Núncio, aífim o fez: chegando a
fua prezença lhe diífe o Padre Provincial como elle naÕ
mandava aquelle Religiofo pêra a India,mas que elle pedi^
ra a tal licença ao Reverendo Padre Geral , de qUem era
o avifo, & naõ feu; que diçefle elle a verdade: tomou o Pa-
dre Joaõ de Britto a maõ; defculpando a feus Prelados, ^
o naõ obrigarão, como nem obrigaõ a niguem, a empren-
der eftas diíficuldades, mas que muyto rogados, & depois
de muytas provas concedem efi:as MiíToês: Declaroulheos
motivos, que o levavaõ, todos da honra de Deos, & fal-

vaíTaõ das almas: fallou com tanto efpirito, & acerto, que
ii Núncio deu as raaõs; & íe defculpou com dizer, que húa
peíToa, a quem naõ era bem, perdeíTe o refpeito, o tinha
metido nefte negocio, mas agora que elle via, & apalpava>
que a vocaflàõ tinha muyto de Deos, fenaõ atrevia, aen--
contraia; antes, que fe edificava fobre maneira de refolu-
çaõ taõ íervorofa, em que achava muyto que louvar, &
nada, que impedir.

9 Com efta repoíla fícaraõ ambos defafuftados, & fe
recolherão pêra caza. Porem naõ bailou, pêra que a may
do Padre Joaõ de Britto afroxaíFe na fua pertençaõ. Como
efteappetite das mayshe muytas vezes como o dos nau-
fragantes, que a qualquer pedaço de taboa^ que lhes occor-

re.

njMBBÊ
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rc, fe afremeíTaô, cuidando, que nella íeguraõ o feil parti-

do; lhe veyo ao entendimêto oíFerecer ao Padre Provinci-

al huma boa efmola pêra a caza de Saõ Roque^ fe impedia
efta jornada, em effeito lha oíFereceo. Admiroufe o Padre
Provincial de taõ defculpavel defvario em may, que tanta

amava; & com o decoro, que pedia orefpeito de taõ au-

thorizada matrona, deu algumas razoes, com que totalmê-

te a defenganou^ & ellafe veyoa perfuadir, que era nego-*,

do fem remédio. Devefe em todos eftes tranzes venerar

a fanda conftancia do Padre Joaõ de Britto, o qual naõ ob*
llante ferem eftes os exGefíbs da may, & elleS de íi capazes

de render penhas, a viíitava frequentemente; & fahia dasl

vifitas, em que eraõ grandes as batarias, naõ fó de íienhum;

iDodo vacillante nos íeus propofitos, mas cada ves liiaiS:

confirmado*

nr>íTf

TíJ-ffV^;!

•í,

C A P I T U L Q XVIL í>

" 9-

i

De comofe embarcoupera a Indiãi ét do que lhe fúcce-^

deoathe chegar aJua MiJ]mé\ . ,^l
'

"i
' ' ir* ^!r'-ff

1 A Os vinte,& quatro de Março de 1 675 vefpora dd
"^^ dia, em que fe avia de embarcar, foi viíltar a íua-

may, &: fe defpedio delia, fem lhe dizer
j
que âquella era a

ultima ves, que a avia de ver: no dia fegninteffe meteo eiu

a nao da India^ & por huma breve carta fe defpedio de fua

may, no mefmo dia levantou a nao o ferroj & partio pell»

barra fora*

2 Na jornada padeccò huma grave doença, naqual foi

alTiftido com todo o amor, & caridade do capitão da nao
Dom Rodrigo da Cofta. Chegando a Goa tratou logo, de
fe por corrente nos eftudos de Theologia^ qíie lhe íalta-

vaõ, em ordem a fe defembaraçar, perapartií em demanda
da fua milfaõ de Madure. Logo fe pós naquella afpereza

de vida, que la avia de guardar: naõ dormindo em cama,

naõ comendo carne, nem peyxe; mas legumes> ervas, fru-

tas, arroz, & tudo com grande moderaífaó*

5 Em Abril de mil íeifcentos, fetenta, & quatfo, tra-

tou de fe expedir dos eftudos, porque como era de felis in-

genho, tinha jâ naquelle tempo eftudado a Theologia, que
Ddddd the
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lhe bâftava^.tendo os Prelados fua grande cofmprdienfaò,;

pois na5 tendo os annos ordinários de Theolo^ia, dava

delia tâô cabal fatisfaçaõ; lhe oíFereceraõ, ler Phdofophia

êntGoa; efcufonfe^como quem naõfora à índia biifcar os

^fplendoíes das cadeiras, mas os trabalhos das mijQíoês.

4 Portanto no dittoanno de 1674 fe partio de Goa
pêfâAmbíalácata nas terras do Malabar, &dalli a pé pera

ate dezêjadaraiffaõ: hia por feu companheiro, & Superi^

Qt da milsõ o Padre André Freyre: na fua maõ eíleve fa-»

zettm âiornada com maiscómodo, porque todo lhe ofFe-

fêckáCãfidbde do PadreBrás de Azevedo Provincial da

PrôVifíCtâ do Malafear, mas o novo Miílionario eílava taõ

fêrrôíôfo,qOéc|tris antes pafíar a pé, &com muytos inco^

fííodcfepas íerràs do Malabar,^ i

5 Saõ aquelles caminhos infeílados de muytos ladroa

es, por iflo lhes eraõ neceíTarias guias praticas, que os le-

vâíTeffi por lugares mais feguros; na primeira jornada antes

de entrar nas ferras, em or*dem a tomarem guias, fe detive-

rão junto de hum rio, veyofobre elles muyra agoa; aflim

molbstdosfe recolherão. a caza de hum homem principal;

logo concorreo grande multidão de íerranos-, vendoos em
traje diverío daquelle, em que anda a gente branca na ín-

4ia, lhes feeraõmuytas perguntas com que Ihesgàílaraõ

grande parte da noyte. Acharão alli alguns Bracmenes,

aquém o Padre Freyre fallou na fua lingua Tamul, & Ba^

dagâ, daqui naceo terem melhor agazalhado, do que cui-

dava5j mas todo eíle naõ paíTou de ficarem a hum canto

da caza fem cama, cea, & fem fogo pêra fe enxugarem.

6 No dia feguinte fe retirarão pêra hum matto, aon^

de fe enxugarão àfua vontade, & defcanfaraõ algum tau-

to,livresdas moleftiíUmas perguntas dos fcÍTanos. He efta

gente taõ fobeja no perguntar, que naõ lhes occorre confa,

que naõ pefquife,& que naõ procure faber. Tomarão por

guiasa dous Bracmenes, a quem pagarão, pêra que os cn-

caminhâííèm. Faziaõ o feu caminho de noyte por evitar

os ladros; eraÕ no andar taõ apreíTados, que a penas os po-

dia a companhar o noíTo Miílionario, davalhe o efpirito as

forças, que naõ tinha o corpo.

7» PiííTaraÕ também por lugares, aonde avia muytos
uffos, tigres, & elephantes fempre com grandes temores

de ferem preza daqudlas feras, de que Deos os livrou; fó

-.Ali w.,:.x;vW.i íe
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íe avizinharão a hum elephante, o qual ainda, que lhes deu
fufto, osíiaõ acometeo: ncíla forma acabarão de vencer a-
quellas ferras em humanoytç, aparte do diafeguinte, em
que andarão onze legoas com grande trabalho, & muytas
empollas, que fe lhe íizeraõ nos pés deíacoftumados a fe-
melhantes rigores. Ainda lhe faltava mais de meyo cami-
nho, que andar, pêra chegarem as terras de Satiamangalaõ,
aonde comeíTa eíla C^hriílãdade pella parte do Poente, Pro-
feguindo a jornada chegarão a hum lugar, em que jâ avia
Chriíbõs, com a prezenfa deftes foi taõ grande o gofto,que
deu por bem empregadas as moleftias da jornada?

8 Dentro de poucos dias lhe fobreveyo huma doen-
ça, queopoznasultimasj foi Deos fervido darlhe faude
fufficiente pêra dentro de hum mes continuar a fua jornada
pêra o Reyno de Ginja. Partirão de Satiamangalaó, ^ por
eftar impedido o caminho ordinário, o fizeraõ por humas
afperas ferras,das quais era huma taô Íngreme, que em paf-
fos, era neceíTario treparem por ella pegandofe de huraas
en) outras matra^ pêra fepaõdefpenharem.

9 Do us dias gaftaraõ em paíiar eftas ferras, no ultimo
os apanhou a noyte em hum eftendido valle, dondeapaf-
faraõcorafobrefaltocaufadodostigresjmasa vigia conti-
nua de alguns da comitiva com o fogo, que accenderaõ, os
livrarão da quellas feras; que fentindo gente, em que fazer
preza, naõ deyxavaõ de fe avizinhar a ella. Continuando
feu caminho, íe encontrarão em Comur com o Padre An-
tónio Ribeyro,& em Darmaburi com o Padre Jozeph Mo-
charelle ambos da noíTa Companhia MiíTionarios da glo-
riofa miflaõ de Mayfur: alli com feus irmaõs defcanfaraô
alguns dias com o gofto, que naõ he neceíFario dizerfe,por-
que fe deyxa be ver, & a palpar.Em trinta deJulho vefpo-
ra de noílo fanclo Patriarca chegarão a Refidencia de Col-
ley, alli com grande confolaçaõ fua, & dos Chriílaós cele-
brarão a fefta do noíTo fando. Nefta Reíidencia, que jâ
era da miffaô de Madure, ficou o noíTo MilFionario, & to-
mou poífe da quella vinha, que o Senhor lhe tinha enco-
mendado, & ellebufcara por tantos mares, & terras, dej-
xando pátria, & tudo, o que com ella fe deyxa.
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CAPITULO XVIII.

.Dajje breve noticia da mtf/aõ de Madure, traje,& mo^

do de viver dos Miffionarios delia, o* das ReJidcH'^

cias de que conta^

t /^ HegoiionolToMiílionanoàfua dezejada rniíTaõ,^ bem como o caminhante fequiofo à fonte perene,

tratou logo de ílitisfazer às.anfias dafua fede, ainda, que

ertapareceonellefempre infaciavel. Porem antes que co-

meílfemos com íeus gloríofos empregos, hebem, que de-

mos alguma noticia deíla miffaõ, & modo com que fe haô

neila, os que com tanto zelo a cultivaô.

'
tT2 Madure he a cidade principal da quelle Reyno, em

que tem fua corte o Nayque, que como Rey o domma: he

efte Reyno parte do vafto império de Narfmga taõ cele-

bre nas terras orientais: defta cidade tomou feunomea

miffaô.Por fer a cidadeemporio de còntraílos, concorriap

a ella, & vinhaõ alli commerciar Portuguezes, & mais

Chriftaõs, que viviaô na coíla da Pefcariâ, Ceylaó, jafana-

pataõ, Nagapataó, & outras praças, que foraô dos Por-

tuguezes. ^
5 Como alíi acodiaõ tantos Chriftaõs por caufa dos

feuscontraaos, fundarão nella huma Igreja confagrada a

Nofla Senhora; defta tinha cuidadohum Religiofo da nof-

fa Cópanhia exercitando nella todos os noífos minifterios^

pêra os quais fé fazia pratico na lingoa Tamul, queheuni-

verfal naquelles Reynos; & com elle a hiaõ aprender os

Miífionarios, que aviaõ de cultivar as miílocs da Pefcariâ,

&Travancor.

4 Pellos annos de mil feifcentos, & hum pouco mais

ou menos, fòi à mefma corte, pêra aprender a lingua o Pa-

dre Roberto Nobili da Companhia Italiano de naçaõ, Sc

de fangue illuílre, porque era da familia do Papa Marcello

fegundo, & fobrinho do Cardeal Roberto Belarmino tam-

bém da noílà Companhia.

5 Aprendeo o Padre Roberto a lingua Tamuhenfi»

noulhe a experiência, a grande difficuldade, queavia no

Império de Narfmga pêra aconveríaõ dos gentiosj aqual

toda
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toda fe fundava no bayxo conceyto, que a gente deftas

terras, tcai das de Europa, a quem chamaõ Pranguis.nome
enrre elles o mais infame:a caufa, que tem pêra efte concei-
to, he verem, que os Europeos admittem em faas cazas, &
trato familiar a certos naturais da índia chamados Parias,

que na fua opinião he a coufa mais vil, & infame, que con-
fiderar fe pode.

6 Nenhum género de communicaíTaõ tem com elles,

naõ lhes pei raittem morar nas fuás povoações, muyto me-
nos entrar em fuás cazas, ou fervirle delles cm coufa algu-
ma. Se as povoações íaó de Bracmenes, nem os deyxaò
paílar pellas fuás ruas. Vendo os naturais, que os Europe-
os naõ fó fe fervem dos Parias, mas que os admittem aofeii

trato, & ainda à fua meza, os tem a todos na mefma conta,

& medem pella mefma medida. A tudo a juda verem que
os Europeos comem carne de vaca, animal bemaventura-
do naquellas nações, porque tem pêra íi, que de huma va-
ca nacerao feu Deos Perumal, bebem vinho de palmeyra,
& fazê oatras,couzas,q elles te por abominações,& as faze
também os Parras. Heentreeíhs gentes ditto muy ordi-
nário: Que menos mal he morrer, ou ir ao inferno, que
fer difcipulo de lium Prangui.

7 Confiderando eíVas difficuldades o Padre Roberto
Nobili tratou de mudar de traje, & de eíHlo; fazendofe,

«o que licitamente podia na volta da quellas gentes, pêra as

encaminhar ao Ceo.Vendo, que o gentio fazia grande efti-

xnaífaõ dosBracmanes, pellos ter por homens de cafta mais
Jíobre, & pellos maiores letrados, que ha, nem pode aver
no mundo; & que fó elles com fegurança enfmaô os cami-
nhos da falvaífaõ; determinou em tudo, o que fem oíFenfa

de Deos, pudeífe, accomodarfe aos Bracmenes.
8 Pêra efte fim fe defpedio da Corte, & do trato óló

Padre que era tido, & ávido de todos por Prangui; &fe
veftio no traje de Bracmene Saniâs,que monta tanto co-
mo dizer: de Religiofo letrado: negando fer Prangui, Òc

affirmando, que era Saniâs Romano: ferviafe, como os ou-
tros, com Bracmenes, veftia de huns panos de algodão tin-^

tos com almagre; comia fó arroz, legumes, ervas, leyte,&
la«51icinios, que heo comer dos Bracmenes: trazia confígo
huma pelle de tigre, que lhe fervia de aíTento de dia, & de
noyte era fua cama cftendida fobre a dura tierra; na maô hk

• boK-
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bordaõ comprido a modo de cana; na cabeça enrodilhado

hum grande pano também vermelho; nos pés taimancas

de pao Uzas todas pella parte de fima, fem prezilha, mas
com hum fó torno de pao com fua cabeça a modo de cra-

vo naquelle lugar, junto do qual aíTenta o dedo polegar do

pé; entre o qual, & o outro dedo metem aquelle cravo de

pao, que he a única prezilha, que tem a fua taimanca pêra

naõ cahir do pé; he o pao, de que ella fe faz leve, & elies

com o ufo a meneaõ fem os incommodos, que fe reprezcn-

taõ, a quem naõ ufa delia. Nefte habito vertido vimos to-

dos na capella deíle Collegio de Évora ao Sando Martyr

joaõ de Britto, q quis viííe toda efta fanQacommunidade,
o traje, & modo, com que andava nas miíToês, Efteheo
traje dos penitentes, & Religiofosdaquelles Reynosj de

que fe veftio aquellé Apoílolico varaõ o Padre Roberto
Nobili, & moftrou o efíeiro, que o infpirara Deos, porque
fe facilitou a con verfaõ dos Bracmenes, & nobres con ver-
tendofemoytos, & conhecendo a falfidade das fuás íèytas

Daqui teve principio o progreííodeftaglorioíamiíiàõ, ern

que Deos fez taõ illuílre aonoíTo Venerável Padre joaõ

de Britto.

9 Seguirão logo muytos Religiofos da Companhia o
ían£loexemplo do Padre Nobili: Porem depois fe acom-
daraõ ao inílituto de Pendaras, o qual pêra a converfaô he

mais acomodado, que o de Bracmene; porque os Bracme-^

nes naõ podem tratar com gentes de caílas bayxas, o que
naõ tem os Pandaras; aos quais deu principio o Padre Bal-

thezar da Coíla, de quem neíla obra efcrevi. AíTim podem
pregar nos Reynos de Madure, Ginja, & Velur, aonde os

convertidos paíTaõ muyto alem de cem mil. Mas porque
os poucos Milhonarios naõ podem abranger per fi a taõ di-

latada feara: tem cada hum quatro, finco, ou mais Cate-
quiftas, & fáõ de ordinário daquelles, a que os gentios, an-

tes de fe converterem, tinhaõ por mais doutos na fua Ley:
eftes bem inílruidos em à noííà, vaõ pella s aldeãs a enfmar
o Cateciímo a todos, os que o querem ouvir; & os Padres
o enfinaõ nos lugares aonde eftaõ, & por onde paíTaõ, &
adminiílraõ os Sacramentos,

10 Fazem eftes Catequiftas grande fruto, aífim nos 4
convertem; como nos que confundem, defcobrindo os er-

ros das feitas dos gentios, que elles fabem muyto bem, &
con-
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convencem com as verdades díi Fé. Na hora dá moirtc

daõ o h;iptifmQ aos adultos» & aos meninos: afíttenaos
tnoribiindos^ cnterraõ aos moKos;. & exercitaõ outras o«

bras de Mifericordia: todos os dias à noyte ajuntaõ os
ChiiftaôSjaíTim jttntosrezaõ a ladainha da Senhora, & fa^

zem exame de conciencia. DepoiSj que o Catequifta tem
bem inftruidoaos, convertidos, da avifoao Padre, pera^
os venha bautizar. He eíle modo, como íedeyxa ver^

miiyto uril; dequefe feguebaptizaremfehura por outro

annoííncomil almas. Padecem aíTmi Cateqtiiftas> como
Padres grandes períèguiçoes dosgentioSj as quais taõ lon-^

ge eíbõ de os esfriarem, que os atervoraõ mais*

if Digamos agora o numero das RefideneiaS, que ai

via na miílaõ de Madure, pêra melhor iiitelligencia de to^

da eíla ttarraçaô. Refidencia chamamos àquelle lu^ar^'

aonde principalmente refide o Padre MiíSonario, & do
qual fahe atultivar o deftri£lOr que eílâ á fua conta. A
miíTaõ do Madure fe dividia entaõ em doze Reíldencias»

Mas como os nomes deftas fe mudam a cada paíToj fegundo
a oportunidade, que os Padres tem, de faZer Igreja nefle^'

ounaqUellelugar,naôha porque gaííar tempo, era referií

os nomes das Refidencias, em que entaõ eítava repartida ã
miíTaõ. Ficou o Padre joaõ deBrittotlumaReíidencia,^

fe chamava Colley muy dilatada em Chriftandade theatra

muyto à medida de feu agigantado efpirito*

JlJpE

CA PI T U L O XIX*

Fasfeu ajfento na Refidencta de Colley^ e> de algunsprodf^ :

gioSy que nofeu tempo alítfuccederaõ^

I T Ogo, que tomou a feu cargo as Chriftandades per^
"*-' tencentesa Reíidencia de Colley, dittoía por cer-

to^ entre as mais por ter a felis forte de fer cultivada pot

taóinfigneMiíIionario,fe entregou todo a fabricala, & 3

abrir terra de novo, arrancando as idolatrias, & plantando

o culto do verdadeyro Deos.

2 Como tinha também a feu cargo parte da Chriílan=*

dade do Reyno de Tanjaorj pêra fe lhe acodir com mais

comodojdeuordem a fazer huma Igreja em Tatuanqueri,
- que

1
'^
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que he hutna povoação aliem do rio Collaraõ, à qual em
íeos tempos acodifiem os Chriftaõs, a receber os Sacra-

mentos, & a fe confolar. Confeguio por terceira via as li-

cenças neceíTarias dos Principes, que governavaõ a terra^

eraô irmaõs, & gentios; dcraõ as licenças, que fe lhe pedi-

aõ,& cartazes, pêra que o Padre pudefíe, aííiílir nas fuás

terras, fem alguém o impedir, & pregarmuyto a feu falvo á

LeydeDeos; :^ / ^

V
f.'^:

A^viftade mercê taõ fmgular pareceoaoPadre,que

elle por fua peíToa* vifita íTe aquelles dous Irmaõs, & lhes

deíTe as graças da mercê recebida: afíim o fez; acompanha*
do de dous Bracmenes Chriílaõs pêra authoridade de fua

FeíToa, ou pêra melhor dizer, da fanflaLey, que pregava,

izeraõlheos Príncipes grandes honras, & lhe promette-

raõ leu favor, que o Padre eíiimou, como era bem, pêra

poder pregar com maior fegurança, dos que recebiaô noft

la fan£la Fé; que a de fua pcíToa naõ era, a que lhe dava ma^-

is cuidado. í>tO'

t 4 No tempo, que foi viíitar a eíles dous Príncipes, lhe

çra neceflario auzentarfe da fua Reíidencia de Colley, em
que naõ podia aííiílir fem evidentes perigos, por caufa das

guerras com que o Sabagí deíinquietava todo aquelle de-

Brido. Entaõ vio o grande acerto, que ouvera em fe fa4

zer a Igreja em Tatuanqueri, daqual acodia femfoíTobrò

aos Chriílaõs de Nolomandalaõ no Reyno de Tanjaor. O
que lhe dava mais trabalho,era aífiílir aos Chriílaõs Parias,

o que naõ podia fazer fenaó de noyte, por fer aquella gen-

te, como affima diííèmos, de caíla taõ vil, que feria tido por

abominável o Padre Joaõ de Britto, fe o viíTem tratar com
eUes; & avia perto algumas povoações de Bracmenes, os

quais nem ainda confentem, que os Parias paííèm pellas ru-

as das fuás povoações, como íe com iíTo ficaílem contami-

nadas.

5 Com as guerras do Sabagí eraõ grandes as perturba-

ções das Reíidencias do Reyno de Ginja, & extraordiná-

rio o trabalho do Padre em lhes acodir, por naõ poderem
os Chriílaõs, que com os mais payzanos defpovoavaõ os

lugares, recorrer àquellas paragens, em que antes da guer^

ra, fe lhes adminiílravaÕ os Sacramentos; mas viafe nelles

tanto fervor,que pello meyo dos perigos bufcavaõ muytas
vezes a fua confolaíTaõ, com muyta do Padre Joaõ de Brit-

-'t' to:
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to: por ferem naquelle anno tantas as guerras em toda a

Refidencia receberão o ílmdo baptifmo fó trezentos, &
noventa, cvforaõ catequizados duzentos. j Vfo-

6 Succederaó naquelia Refidencia algumas maravi-

lhas, com que Deos alentava aos Chriftaõs, & confundia

aos gentios. Dera o Padre joaô de Brirto a hum dos feus

Chriílaós hum olho de víbora, dos que vem da Ilha de

Malra, & por meyodos quais pella inrerceíFaõ de Saõ Pau-

lo Hvra Deos a muytos do veneno de mordeduras peço-

nhentas. OChriííaõ oengaftouem hum anel, contando

a hum feu tio gentio a virtude daquelle olho. Zombou
doque fe lhe dizia, )& como a experiência naõ era difficul-

tofa, levado da curiofidade, pedio empreílado o anel; mã-

dou bater o matto, donde fahio hum a cobra medonha, que

aífanhada arremetia pêra o gentio; o qual efcondendo a

maõ, em que tinha o anel com o olho de víbora, moílrava

a outra maõ à cobra eftcndcndoa pêra ella} mas a cobra cõ

a mefma fúria fe vinha mais avizinhando pêra o morder,

entaõ lhe moílrou a outra maõ com o olho, que eftava no
anel, à vifta do qual cahioalíi morta a cobra, com aílòm-

bro de mais de noventa peíToas entre Chriílaõs, & gentios,

queforaõ teílimunhas deíle prodígio.

7 Em Tinepiambiaõ ouvio noíTa fan£ía Fé, & a rece-

beo hum molfo de dezafeis annos; era nelle tanto o fervor,

que nem pays, nem parentes o puderaõ apartar de noííà

fanda Fé, por mais que batalharão com elle, & por mais

iDoleílias ,
que lhe deraô adoeceo gravemente dizendo

huns, que a doença era peçonha, outros, que era lepra; &
os pays, & parentes, que eracaíligo dos feus Deofes pellos

aver deyxado, que fó o curariaõ, fe arenegaíFe da Ley de

Dcos: ajuntavafe a tudo que os íeus médicos pediaõ grade

quãtia de dinheiro pello curare. Vendofe nefte defempa-

ro o bom Chriftaõ, acodio a Deos,tomado por interceflor

a Saõ Frãcifco de Xavier, a que fez voto de dar húa moe-
da, que na noíía, valeria meyo toftaõ pêra fç empregar em
cera, que ardeíTe diante do ían6lo. Foi taõ aceita a offerta,

& bem ouvida a petição,que tendo-o todos por incurável,

depois de fazer o voto, íe levantou faõ, & valente, como
fe tal enfermidade não tiveíTe paííàdo por elle. Veyo logo

à Igreja, que diftava oy to legoas, cumprio o feu voto, con=

tando tudoo que lhe tinha fuccedidoj& o referiao os mef-

Eeeee mos
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mos gentios, que tinhão fido teftimunhas, & o confeíTava

fua mefma may, que dalli fe comeíTou com a graça divina

a difpor, pêra fer Chri{lão.;ínbf:5:Lí'r:'

8 Em Marayão vendo Kum Chriíl:ão,que hum feu pa-

rente gentio eílavá Gom doença mortal; o exortou a recè*

ber o íancto baptifmo, porque fó na Ley de Deosavia faí-

vaíTão. AíTentio ao quefe lhe propunha, & inftruido fuífiá

eientemente recebeoo fan£lo baptifmo, & brevemente ef^

pirou. Entre outros, que quando morreo, alli aífiftiaõ,era

hum feu parente gentio da infame feyta do Lingão, &: Sa-

cerdote dos Ídolos; o qual em efpirando o moribundc) co-

meífou a grittar com grande admiraílão^ dizendo: Não ve-

des a alma do novo Chriftão, que vai com extraordinária

pompa, & mageílade em hum carro triumfante cercada

toda de luzes pêra o Ceo/ Dos que aífií]:iaõ,que parte erão

Chriílãos, & parte gentios nenhum vioeíla pompa; mas os

Chriftaos derão graças a Deos, que aííim os confirmava;&
dos gentios fe converterão mais de trinta, perfuadindofe,

que em tal matéria, não diria o feu Sacerdote mentira, fó

elle, que vio tatá luz, ficou tão cego como antes o eftava

nas fuás idolatrias. Lingão he hum idolo tão obceno,que
não cabe feu nome nas leys da modeftia; fua figura trazem
pendente ao pefcoífo, & faõ dos que mais difhcultofamen-

tefe convertem.

í 9íi Em Matur vexava o Demónio, avia jâ muytos anos

a huma Bracmenagehtia, irmaa de dous Bracmenes Chri-

ílãos: ouvindo ella as maravilhas, que DeosS obrava por
meyo dos feus pregadores, mandou pedir ao Padre Joaô
de Britto cinza benta, pêra com ella fe armar contra o De-
mónio: mãdoulha o Padre,& juntamente a dizer, que pêra

Deos lhe fazer aquella mercê, avia de deyxar a adoração

dos Ídolos: tomou a cinza, & a pôs na cabeça com propoíl-

to de ferChriílão, fe ficaííè hvre; &logo o Demónio a

deyxou, &ellafeconverteo. :..jL^l

IO Em Tutuanqueri, & Catagucipatre fc hião per-

dendo as fearas por caufa da lagarta, que as comia: vierão

os gentios pedir remédio ao Padre,o qual lhe deu agoa be-

ta, pêra que em nome de Deos Omnipotente a lançaífem

nas fuás fearas: aíTim o fízeraõ,& a lagarta morreologo to-

da, & as fearas derão cupiofos fruítos, como vio o mefmo
Padre Joaó de Britto: vioíTe mais o prodígio, porque as

fea-

'Uiiiin
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fearas vizinhas, em que naõ lançarão agoa benta , perece-

rão. Com eftes, & outros alentos hiaDeos confundindo

aos gentios, & animando aos feus Chriílaõs ; & delles fe

referem muytosnas Annuas da Companhia, cm que fe cõ-

taó os progrelTos das miíToens de Madure.

nv.

e C A f/ilivTJ^.Of;.^;!^.,- XX. ..;

He livre de bum grandeperigo^reedifica afua Igreja de TU'

tuanquert^ & difcorrepor outras Chrifiandades.

1 \Ji Uyto pago eftava o San£lo Padre da fua Igreja de
^^ Tutuanquéri pellos cómodos, que lhe achava,pe-

ra adiantar a íua Chriftandade , mas brevemente fe lhe au-

gou eíle goílo com hum diluvio, que inundou toda aquel-

la parjgem, & lhe arruinou a fua Igreja.Quando elle a edi-

iicou foi junto aorioCollaram em lugar eminete; ao qual,

-diziaõ os naturais mais antigos, nunca chegarão as enchê-

tesdo rio
,
por maiores ,

que ellas foíTem.

2 AíTiftia o Padre naquella cafa, & Igreja com defafe-

te Chriílaõs, fenaó quando alta noyteeftando recolhidos,

ouvirão grandes vozes na povoação, logo folpeitaraõ , o q
poderia fer ; levantaraõfe , Sc ja nefte tempo a agoa vinha

entrando pellos canos ,
que fe tinhaõ feito pêra que fahil-

fe a agoa,que chovia no pátio da cafa,& da Igreja.

j Comeílou c5 a agoa a crecer tabem a fua affliça6;na6

viaõ, como pudeííem fahir delia fendo grande aefcurida-

de da noyte, & naõ fabendo, em que alturas eílaria a inun-

dação. O Padre Joaõ deBritto, que eftava no mefmo pe-

rigo, os animou: mandoulhes taparos canos, por onde vi-

nha entrando o rio, & fe foi com osChriftaõ^ à Igreja, en-

comendarfeaDeos. Bem Iheoccorreo entaõ valerfe de

hum arvoredo, que diftava menos de hum tiro de pedra;

mas porque naõ fabia, em que altura eftavaõ as agoas, &
por haver alli muytas cobras peçonhentas, que fem duvi-

da fe teriaõ íubido às arvores,& lhe fariaÔ muyto ma hof-

pedagem, naõ podendo livrarfe delias, por fer de noyte,fe

determinou , de fe deyxar ficar, a Deos, 6c a ventura co-

mo dizem. _ ,^ .

Eeeee z , 4 Cre-



M!

^^í ¥^^ Imagem da Virtude

^4 Creceráô tanto as agoas, que chegarão ao mais alfo

tias taypas, que muravaõ a cerca, que fendo de terra, co-

mo também o era a cafa , & a Igreja, fe penetrarão com a

agoa, & fendo ja de dia vieraô abayxo, entrando com tan-

to Ímpeto, & copia a força da enchente , que íicaraõ meti'-

dos nella athe os peytos.

5 Neíles apertos reftava bufcarem o arvoredo
; ja o

demandavaõ metidos na agoa athe opeícoíTo, ferindo os

pès com os efpinhos, qne naõ deyxava ver , nem evitar a

enchente; mas antes de chegarem às arvores , lhes depa-
rou Deosas ruinas dehuma cafa fundada fobre duas mu-
ralhas de terra a eftas fe acolherão,& neftas fe falvou o Pa-
dre com dezafete peíToas. Jâ que fe viaõ em parte , livres

da agoa, cahiraô nas maõs da fome , porque a preííà ape-

nas dera lugar, a fe trazerem afi ; & por terem crecido

muyto as agoas, naõ era fem evidente perigo da vida vol-

tar algum pello mefmo caminho, por onde alli vieraõ; pê-
ra trazer de cafa algum pouco de arroz , como quer quelâ
o achaíTem. Aventuroufe hum dos Ghriftaõs , & lançan-

dofe a nado, que de outra forte naõ podia fer , trouxe co-
mo pode , algum pouco provimento, com que íe acudio
à extrema neceííidade , em que fe viaõ.

6 Eítando todos neílas anguftias , &oPadreJoa5 de
Britto com oito, ou nove peíToas em hum legar , & efpaço
taÕ hmitado,que ao comprido mal fe podia deitar nelle

huma peílbajviraõ naÕ fem grande horror, quemuytas
cobras peçonhentas, & disformes vinhaõ pella agoa demã-
dar aquelle mefmo lugar, em que elles eílavaõ, fugindo tã-

bem da inundação. Deftas os livrou Deus, valendofe em
primeiro lugar dos olhos de viboras , de que aíTima falía-

mos; & depois, da fua diligencia aíTim de noyte comode
dia, afaílandoas, & matandoas na agoa, quando queriaõ fo-

bir pella parede, em que eílavaõ ; aílim foi Deos fervido,

de que naõ mordeíTem peíToa alguma.

7 ComeíTando a chea cm íefta de noyte dezafete de
Dezembro, ao fabbado dava moílras , de fe hir diminuin-
do, com que crecia o goílo nos naufragantes ; mas efte lhes

durou pouco, porque ao Domingo viraõ, qne as agoas (o-

biaõjcomoque fedavaõ por perdidos, feDeos lhe naõ
acodiíTe: hum palmo de agoa faltava, pêra fe fumergir o lu-

gar, & todos com ellejquando a enchente chegando ao feu

maior
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maior auge, foi abatendo de maneira

,
que ao terceiro dia

puderaõ lahir do perigo , em que tinhaÕ padecido todos

os defabrigos, que fe deyxa ver.

8 Porê como a chea lhe rinha derribado a cara,& tam-
bém a quafi toda a povoação, que era de gentios ; levan-

tou no lugar, aonde eílava huma choupana , em que paf-

fou a fefta do Natal, confolandofe, de que em femelhante,

à em que eílava tinha nacido feu Deos. ^ ,

9 Neíle defemparo naô deyxou Deos de o favorecer

com alguma efpecialidade; porque fabendo tudo aquelles

dous Principes gentios, de que aífima falíamos , lhe efcrer

veraõ, oíFerecendolhe fuás próprias cafas, fe delias fe qui-

zeíTe fervirj& quando naô, que lhe mandariaô logo fazer

nova cafa, em que pudelíe aífiftir cõ todo o cómodo. Deu
o Padre graças a Deos,pello favorecer ainda por meyo dos

gentios inimigos da fua ley,& levantou de novo a fua Igre-

ja de Tutuanqueri naquelle lugar, aonde tinha efcapado

da inundação: ouve niífo muytas contradiçoens ,
que to*

das fe vencerão c5 o favor dos Principes gentios,& muy*,

to mais com o de Deos*. .r^^

-.,. i^ . Da qai lhe foi neccíTario paíTar ao reyno de Ginja,'

pêra acudir às Chriíjandades da Refidencia de Catur, que

fcftavaõ à fua conta. A-lli edificou Igreja, &cafa, na qual

em o anno de mil feiscentos fetenta, & oito celebrou a

Pafcoa com grande concurfo dos Chriftaõs ; difcorrendo

por a quella Refidencia def-de o principio do anno. u ^3

II Depois voltou àProvincia de Pandanalur em o
teyno de Tanjaor,& à fua Igreja de Tutuanqueri, bapti-

zou os Catecumenos, que havia nas terras circunviíinhas;

& cumprindo com as mais obrigaçoens de adminiftrar os

Sacramentos; fe partio pêra a província de Combucânam,
pêra confolar, & aíTiftir aos enfermos, & moribundos,que

aquelle anno foraõ alli muytos por caufa da falta , que ou-

ve de chuvas. Recolhendofe outra vez pêra Tutuanqueri,

lhe chegarão novas, que eílava muyto mal hum velho , &
antigo catequifta chamado Navamarti : naõ obllante ter

entaõ huma chaga em hum pé,que lhe empedia caminhar,

logo fe pez a caminho, & na quella noy te,& três horas do
outro dia andou a jornada commua de dous dias ; porque

voava nas azas do feu grande efpirito. Chegado a Cabala-

curi, aonde eftava oCatequifta, & o Sacramentou. Da-hi

apou-
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a pouco tempo preparado com os empregos Apoílolicos,

em que tinha gaitado a vida com muyto lucro das almas,ef-

pirou nas maõs do Padre Joaõ de Britto. Foi efte catequí-

íla de vida fandla, & exemplar , & por iíTo fentida de to-

dos a íua morte. AcodiaaosChriílaõs,fem reparar em foi,

nem chuva , nem outros inconvenientes. Em tudo muy-
to obediente aos Padres. Frequentava com grande devaí-

jaõ os Sacramentos. A s lagrimas eraõ nelle dom de Deos,

em ouvindo qualquer coufa de devaílaõ
, ja nellas fe lhe

desfaziaõ os olhos. Teve grande compayxaõ dos pobres:

em tudo fez vida de homem Apoftolico, & juílo. . ^ . ,> .>

iz Depois que enterrou com muytas faudades fuás,

& de todos os Chriílaõs ao bom Catequifta Navamarti,

paííòu ao Sul à provincia de Manarcoilo , a Sacramentar

os Chriílaõs ,
que havia doze annos naô tinha la viílo Pa-

dre MiíTionario, & tantos havia, que la fora o Padre Frey-

re , depois nem ouve Padre, que la foííè,nem occaíiaõ pê-

ra la hir. Detendofe em Manarcoilo , quanto foi neceííà-

rio
;
partio pêra Carambatú: na qual o anno antecedente

tinhaõ fido rauyto perfeguidos os^Cbriftaõs, & retrocedi-

do alguns Catecumenos, ainda que outros com a fua conf-

tancia acreditarão muyto noíla íanâa fé.

I ^ Por eílarem aUi as coufas taô perturbadas, eraõ al-

guns de parecer , que o Padre naõ folTe por hora àquellas

terras; mas iíío mefmo fervia de cftimulo ao fanóto Padre

,

ôc depois fe vio , que neíla refoluçaõ ouvera muyto acer-

to. He a provincia de Carambatú a ultima do Reyno de
Tanjàor confinante com as terras do Maravâ;he pobre,af-

íím porque as terras naõ tem a fertilidade
, que as demais

de Tanjaor; como pellas injuftiças , dos que as trazem ar-

rendadas.

1 4 Comfer efta miferia daterra,faõ os gentios os ma-
is foberbos, que o Padre encontrou naquellas regioens :

inimigos capitais da ley de Deos, fazem mil injurias,& ve-

xaíToens, aosqueafeguem. Muytos delles foraõver ao
Padre,naõ por ouvir a ley de Deos,mas porque naõ tinhaõ
vifto nas fuás terras Sacerdote Europêo: fó os Sacerdotes
dos ídolos, pello ódio , que lhe tinhaõ, fe naô vencerão
deíla curiofidade. Tinhaõ elles fido a caufa daperfeguif-

faõ , & dezejava o Padre vir com elles a difpi^ta: & aííim

lhe mandou dizer pellos gentios; que fabendo ,
que perfe-

guiaõ

^^jssiMm
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guiaõafcusdifcipulos, porfeguirem a ley do verdadeiro
Deos, viera taõ de lon^e à quella província, pêra lhes moíf
tfí^rxora razoens evidentes a verdade da ley^queenfinavaí
&a mentiifá da que elles feguiaóipor tantodezejava rauy>
to, que lhe fallaííèm. ; í

-
j-. , x?

15 Varias vezes lhe figniiíicouefte leu,dezejo por ter-

ceiras peíToas: em rodas foi a repofta : que-nem haviaõ de
fallar, nem dirput;ar com elle, porque matava os meninos,
& depois de lhes queimar os corpos , punha àquella cinz^
pa teíla das pefíbas, comque faUavaj & que em lha pondo,
os enfeitiçava de tal níòdo, que náõ tendo, Tq.ae-refpop(fer

àsfaas rezoens feguiaò todos a fua doutrina y que fe elles

também foílem a fallar, & a difpútar com elley. ihesfucce^
deria o meírao; & queçonvertendofe , Eomfeu exemplo,
fe converteria toda a provincia;& quedeíxado © culto^dos

feus Deofes^ veria pefte, quematariaa tQdos,feíii.fícar pef-
íbacom vida..'^^'í V -^h-^nv^-^ .noncj)-'^ nhxur^í .'

-^^t i^oii

r 1 6 Em quanto fe gaílava tepo neftes recados de parte
a parte; o fando Padre facramencava aos Ghriíkos ; & fe

Gonverterão vinte, & quatro peíToas dos gentios, dosquai-
is baptizou^ doze,que moftraraõgrandefé;a<DS outros doí-

ze deyxou por entaõ fem baptifmo,pera os^rovar mais,&
&noannofeguinte osbaptizou. Acabandci de coníblar
aosChriílaõs de Carambatu, &ao$ que havia nas terras

circunvizinhas; paíTou pêra Xirrucarãbur, aonde a cultura
fe fazia feni os foíTobros , & perturbaçoens, que havia en^
Manarcoilo.

C A P I T U L O XXI.

De como Deos o livrou de alguns perigos^ ^ vefevemfe dt-

gum cajiigos^ que d^u aos gentios^ queperjeguiaô

aosChriflaÕs* '

"*
:"f of;

I ^^ Eíles fan£los empregos andava em roda viva, fem
•*" ^ tomar defcanço algum, como quem fé o tinha em

trabalhar; quando lhe chegarão noticias, qjue em Ta-
tuanquefi por ordem del-Rey huma efquadra de folda^

dos o buícavaõ a elle, & aos Bracmenes ChriflaÔSj pêra os

prenderem a todosjque tinhaõ faqueado fua pobre caíaj&:

como
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Como na5 acharão iielk, o que queriaõ, entregarão ao giii

arda da povoação as pobres alfaias,que eílavaô.na cafajpè-

ra que a todo o tempo, que por ordem delRey fe Ihcipci-

diííem, deííè conta delias. Por parecer dos Chiftaõs ma&
experimentados, fe determinou por entaõ a deixar o reyi-

no de Tanjaor, & paífar ao de Ginja; mudou de traje,por-

queoíeunaõitiflíhalâ asfervintias^ que em Tanjaor ; *&

por naõ poder fazer o caminho por terra, o fez por mar cõ

g'rande moleília faa , embarcandofe à-^meya noyte. Doas
mezies eftevc noreyno de Ginja, no íiru delles o avifaraõ,

dé^que fegupamerite podia voltara Tanjaor,.porque asal^

tejíaçoensda^ guerras nao davaõ lugar, a^queel^Rey fe diá

vertiíleeííi ndgocios de Religião.- rri T ^ md^('. -^

f^i Voltando do Reyno de Ginja pêra Tanjaor , tendo

japaffadoo rio Colaram,, começou o inverno com tantos

ventos, &t:huvas, que parecia fe acabava o mundo. Três
rios tinha paííado nadando, quando anoyte o apanhou
era hum nvatitovíadòímo^lhádo, & quaíi feito hum regelo,

com o frio; faHDeos, fervido depafarlhe alli huma choupa^

irajem que fe abrigou com hum Ghriftaõ, que o acompa-
nhava, j Yira^féíem grande falta , porque naS tiuhaõ, que
comer ; masiÇeos, que fe naõ efquece , de quem fó vive

lembrado dellà^ílíheacodi o, porque junto da meya noyte

vieraò dous homens, que pareciaõ gentios, efteslhe trou-

xeraõ lenha, & fogo pêra fe enxugarem, & que comer pe-

ia ambos. Deraõ graças a Deos ,
por lhes acodir tanto a

tempo, & aos que lhe íízeraõ a mercê,deu o Padre os agra-

decimentos, & huma boa contrapeçonha, que trazia con-

ílgo.

5 No dia feguinte fe partirão acompanhando-os a

chuva athe as quatro da tarde , em que chegarão à ribeyra

chamada Manjavical, cuja corrente hia taô flíriofa
,
que

tiem ainda a puderaô vencer a nado. Nos mattos próxi-

mos andavaô huns paílores, aquém pedirão huma gamela

grande, pêra meterem nella os livros,& os veftidos, & pe-

gados a ellapaííàr a ribeyra ; pêra iílò oífereciaô boa paga

aos paftores, que a naõ aceitarão ,por quanto a haviaõ de
trazer da fua povoação, que eftava longe, & os caminhos
muyto incómodos com a chuva. Perguntoulhe o Padre fc

na povoação achariaõ abrigo, pêra poder paííar aquelía

noyte; reíponderão, que não, porque tudo eílava defpo-

voado^

m-^^^smmm'
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voado , & os moradores habitavão em choupanas.

4 Com efte defengano, & com o que tinha de naô pO'*

der paíTar a ribeyra, íe aííèntou de bayxo de hum efpinhei-

ro, & comeíTou a rezar o oílicio divino, expofto a paíTaí

alh a noyte, cortado do frio, & da chuva, & fobre tudo da
fome, porque todo o dia tinha caminhado em jejumj &
neíTe eftava àqueUas horas.

5 Eftando neíla s anguíliaSi vio, que da outra parte da
ribeyra vinha correndo a grande preíTa hum mancebo, o
qual a grandes vozes perguntava aonde eftava alli o Padre
penitente, que queria paííar a ribeyra, & naõ achava, que
o paíFaííe.^Levantou o Padre a voz,dando graças a Deos, 5c
diíTe, que elle era: paíTou logo o mancebo a nado pêra on-
de eftava o Padre, &fazendolhe a cortezia, que naquellas

terras fecoftuma aos Religiofos,&: penitentesj paífou em
primeiro lugar o breviário, livros, & mais panos do Padre,'

Pepois tornando, difíe ao Padre que naõ temeiTe, & pega--

dolhe de hum braço? o paíTou da outra parte, fazendo o
mefmo ao Chriftaõ: quando lhe quis agradecer o beneficio,'

achou, que tinha defaparecido, & ficou entendendo, que
fora Anjo; pello qual favor taõ fmgular fe reconheceq to*

do devedor a Deos ; & chegando a huma povoação de
Chriftaps, que naõ diftava muyto, pêra confolaçaõ de to^

dos referio o benefício, que recebera de Deos, & lhes eun
comendou, que por ilío lhe delTem as graças, que cabiaÕ!

no leu aíFedo.

; 6 No dia feguínte molhado todo por caufa da muyta
chuva chegou a fua Igreja de Xirimcarambur^ aonde con*

vocou os Chriftaõs, pêra receberem os Sacramentos, &?

celebrarem a fefta do Natal. Tudo íe fez com grande der^

vaçaõ; aíTiftindo alli o Padre athe o fim do anno de feifcenti

tos, fetenta, & nove, em que deu o fan^to baptifino ano?
vecentas peíToas.

7 No principio do anno de feifcentos, & oitenta po*

de voltar pêra a fua Igreja de Cutur, por fe terem feito aS

pazes entre o Regulo Oreâr, & o Sabagi Cuftoulhe muy-
to refgatar as alfayas da Igreja de Tutuanqueri, que como
êca ditto, fe lhe tiohaõ tomado, quando o bufcaraõ, pêra

Q prender. Cekbroua Pafcoaem Cutur, avendo gaftado

^the aqudle tempo e.m difcorrcr pello Reyno de Ginja vi-

ficaijdo, & facramenmadaa&Chriftanáades das Províncias
' Fffff da-
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daquelle Reyno: voltou outra vez pêra Tanjaor^a vííjtar a

Chriílandade deXoIamandalaõ, & dar o baptifmo a muy-
tos Catecumenos, que o pediaõ com inílancia. Dalli pal-

iou à Provinda de Manarcoil, naqual por falta de lugar pê-
ra adminiílrar os Sacramentos aos das caftas bayxaSj efte-

ve mais de quinze dias em hum matto efpeíTo fem caza, nê
abrigo, bebendo agoa enlodada de hum charco, que naõ
avia por alli outra, & avia grande falta por caufa de na5"ter
chovidoj âjnntandofe a eftes incómodos o çoçobro, que
lhe davaõ os tigres, & os ladroes, que de todos hâ muytos
naquella paragem, de que Deos, como em outras occalioes
o livrou.

8 ConfeíTounaquelle matto athedous mil Chrillaõs;

& deu o baptifmo a cento, & ííncoenta peíToas. Depois
ainda que o detinhaõ os Chriftaõs, palTou à Provincia de

, Caratnbatú, na qual facramentou aos Chriftaõs, & teve va-
rias difputas com os gentios: baptizou a nove de muyto
boas famílias; & celebrada a fefta de nolío Patriarca San-
€íQ Ignacio; fez huma pratica aos Chriftaõs, & defpedin-
dofe delles com muytasJagrimas, depois de terpaíTado
muytos rios a nado chegou à Provincia de Tirucaraur, tao
confumido com .os. trabalhos, que lhe fobreveyo huma

^ grande febre, comhuraa poftema em hum pé, dè que efteve
em perigo de vida, A efta doença fe ajuntou no meímo
tempo huma de olhos, da qual lhe creceo no olho direito

tanta carne efpongiofa, que o davaõ jâ por perdido. De-
zoito dias paílòu fem poder fofíegar, empeyorandocom
as medicinas o achaque: recorreo nefta affliçaõ a SaõFran-
cifco de Xavier, fazendolhe voto de perfeverar nas mifto-
cs athe a morte: no ponto em que acabou o feu voto, pa-
rou a dor, que eftava na fua mayor intenfaõ, & brevem€-
te farou do achaque, que padecia. ^ :

9 Como o Padre Joaõ de Britto naÕ queria faudé, pê-
ra a. poupar, tanto que a recebeo por favor do Ceo, a foi

logo empregando em feu ferviço. Nos últimos de Nove-
bro fe partio a vifitar a Chrifíandade do Norte na Reíidê-
dencia de Ginja, pêra celebrar em Catur a fefta do Natalj
alh foube como era morto o Bracmene Alinaexi quali
fenhor daquella povoação, em que os Chriftaõs paflai^o

.,-de quatrocentos, & que com muytos falfos teftimunhos
vexou,diante dos fenhores daquellas terras, que eraõ.^en-

tios>
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tios aos Chriíláos

, pêra os lançar fora delia.

Mandou efte mao homem avifar aos Chriílãos,que10

no dia feguinte avia de fazer huma comedia aos feus Deo-
fes, & que elles naõ íó aviaõ de contribuir pêra os gaftos,'

mas avíaõ de aííiílir em honra dos mefmos Deofes à fua

plaufibitidade. Refiíliraõos Chriftãos alTim à contribui-
ção, como também à aíTiílencia, por ambas ferem contra a
Ley de Deos. Com efta repofta fe irou fobremaneirao
Bracmene, dizendo muytasblafphemiasdaLey de Deos,
& fulminando grandes ameaças contra os que a feguiaõ, a-

crecencando, que no dia feguinte faberiaó, o que elle po-
dia: mas nada pode, porque naquella noyte morreo de re-

pente , com aíTombro do gentilifmo , & confokíTaõ dos
Chriftãos, que todos viraõ o grande cuidado, que Deos te
de quem o ferve.

1 1 Alem defta obrou Deos outras maravilhas, por^
iDuytos vieraõ ouvir o Catecifmo, pêra fe verem livres do
Demonio,que os vexava;& com a agoa do fan£to baptifmo
receberão a melhoria do corpo, & a da alma. O numero
dos bautizados chegou aquelleanno a íetecentos.
- 1 2 No principio do anno de mil feiscentos, & oiten-
ta, & hum fe achavaoíandoPadrcemoReyno de Gin-
ja, em que paíTou a quarefma, & celebrou a Paíboa; paíTa-

raõ de quatro mil os que receberão a fagrada Communhão^
& de trezentos os que forao baptizados.

I j Celebrada com grande folenidade a Pafcoa a pe-
zar dos gentios, queria partir pêra Tanjaor, quando lhe
chegou a vifo da fan£ta obediência,que ío&. a Sando Tho-
me, feita efta jornada; nos principios de Junho voltou pê-
ra Xalamandalaõ no Reyno de Tanjaor, em que as Chri-
ílandades eraõ muyto períeguidas dos gentios; & por na5
averlgrejacomoda, pêra aífiftir aos Chriftãos de todas as

caftas, metido nos mattos, & pelas cazas dos mefmos Chri-
ftãos, lhes acodia, como lhe era pofli vel, & com grade tra-

balho feu; mas o que mais pena lhe dava, era ver, que não
podia acodir atodos, como defejava, aftim por ferem muy-
tos os Chriftãos,como por fere muytos os lõges do deftri-

do, que pertencia à fua Reftdencia-, & fer hum fó o Saceri
dote que os avia de íacramentar a todos. í:*- i.

14 Naquelle anno o livrou Deos de muytos, 8t gran-
des perigos, caftigando com evidencia, aos que lhe qUeri-

Fífff 2 âo
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ão tirar a vida em ódio de noíTa Íã6la Fé.Depois de tçrgíi-

ílado quinze dias nos mattos de Tiruvadanturey,hum do-

mingo de tarde fe partio pêra Carambatú; quando na mef-

ma noyte do domingo cuidando os ladroes, que ainda alli

çftava, por ordem do Guarda mor da Província com maô
armada o vierão bufcar, pêra lhe tirarem a vida, & rouba-

rem, como elles ao depois confeíFaraõ; mas de tudo o li-

vrou Deos, fruftrando os maós intentos dos inimigos da

fua fanda Ley.

15 Nos princípios de Novembro ouve humã tempe-

ílade de chuva, & vento coufa tão extraordinária, que não

avia lembranças de outra, que com ella fe pareceíie: foi in-

crível o eílrago, que fez nas Províncias de Tanjaor; bâfta

dizer, que fona província de Tiruvarur, que bebem pe-

quena, paíTaraõ os mortos de dez milj foi coufa prodigío-r

fa, que fendo muytos os Chriílãos naquella Província, ne-

nhum morreoneíla inundação, que parece a mandara

i)eos fomente pêra caftigar a feus inimigos.

</. 16 Na Província de Pandanalur naõ foi tão grande a

perda, hupia fó peíToa morreo, eíle foi o Bracmcne, que
avia dousannos,quízera prender ao Padre em Tutuanque-

ri: vinhale entrando o rio por caza, tomou o dinheiro, quç
tinha, & com elle fe foi fahindo; quando fobrevindo-lhe

hum tufaõ de vento, o precipitou em o rio, aonde fe afo-

gou; & dalli a três, ou quatro dias o acharão morto bemi ÍÕ5

ge do lugar, donde morava.

1 7 Por evitar o furor da mefma tempeftade, íe vale^

raõatheoítentaQiriftaôsdehumacaza, que lhes parecia*

mais forte, porque jâ a chea tinha derribado as outras: na-»

quella caza gaílaraõ a noyte em oraçaõ com hum Catequj*»

íta, pella menhãa amaynando o vento, fe fahiraõ, & a caza

immediatamente cahio por terra. Foi eíle cazo de tanta

admiração aos gentios, que muytos fe converterão. Por
caufa defta tempeílade, & inundação não puderão os Ca-
tecumenos hir receber o baptifmo, poriíTo naõ paíTaraÔ os

baptizados de íèífcentos, & oitenta.

1

8

No Reyno de Ginja caftigou Deos a hum grande
inimigo da fua Ley; era poderofo, vexava aos Pregadores
dafanílaLey, &atodososChriftlos:huma vez lhe man-
dou queymar a Igreja do Colley,foi Deos fervido çntaõ, de

Que fenaõ effeituafe, & agora Ine quis dac ocaftigo, quey-

; .

*
^ mahdofelhe
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mandofelhe fua própria caza, com o que nella avia,naõ
muyto depois, que elle mandara por fogo à Igreja: febre
efta perda naõ podendo fofrer as vexalToes, que por divi-
das, que tinhaael-Rey, lhe faziao os feus miniílros, ro--

mou veneno fendo homicida defi mefmo. Com eftes, &
outros caftigos açoutava Deos aos gentios pello mao trato,
que faziaô aos Ghriílaõs; com que eíles fe animavaõ mais
a fofrer as perfeguiçots dos gentios.

CAPITULO XXII.

Farte a Cojla da ^efeária^ tsr o quefuccedeo depois de
va/tar à mi/faõ refere/e a difputay que teve com

dotts Letrados gentios.

* p M Janeiro de 1 680 fe achava em Catur no Reyna^ de Ginja; alli aíTiflio athe a Pafcoa trabalhando in-
canfaveimente: celebrou os officios da fomana fanfta com
grande concurfo dos Ghriílaõs, & grande folenidade; a
que a judarão muyto, os Padres Domingos de Aimeyda,
que paífava pêra Reytor do Collegio de Saneio Thome;'
& o Padre Jozeph da Silva, que fe tinha retirado da fua
Reíidencia, por caufa das guerras, que nella avia.

H z Como as ceremonias, com que naquelles dias fe fa^

zem os officios divinos, eraõ coula nova pêra os Chriftaôs,
aífiíliaõ a ellas com notável Fé, & devaífaõ. Por concorre-
rem à fefta da Pafcoa mais de finco mil almas, & naõ fer a
Igreja capaz, de taõ grande numero, fe diíTe MiíTa em hum
etpaçofo campo, pêra que todos a pudeííem ouvir: os dous
Padres ainda, que hiaõ achacados, alem de celebrarem oS
officios da íomana fan£la, aíTiítiraõ de dia, & de noyre tan-
to em o confeífionario, que quafi todos os Chriftaôs, que
concorrerão, feconfeííaraõ, & commungarão: dado Deos
forças aos Padres pêra naõ desfallecerem cõ tãoexceíTivo
trabalho.

j Partiraõfe os Padres Domingos de Almeyda pê-
ra a Reíídecia de Caranapatúj & o Padre Jozeph da Sil?

va depois de livrar de húa grave doeça, por difpoíííTaõ da
obediêcia foi pêra a Refidécia de Nunvadamú. Ao P, Joaõ
de Britto eílando de caminho pêra Tanjaor lhe chegarão
'---' dous
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dousavifos hum de Tanjaor, em que lhe diziaõ, ter paflà-

do ordem o Governador das Províncias do nacente pêra o

prenderem; o outro do Padre André Freyre, que lhe or^i

denava, paflaííe à cofta da Pefcaria, & Travancor a tratar

certos negócios com o Padre Provincial

.

~ 4 Obedeceo logo, ao quefe lhe ordenava, & por naô

fer moçaõ, naô achou embarcaíTaõ alguma; donde lhe foi

preciío, meteríe em huma de menos fegurança: quatorze

dias navegarão contra a corrente das agoas, & fúria dos

ventos. Vendo que naõ era poíTivel chegar à Pefcaria,

dezembarcou nas terras do Maravâ, & por terra foi as co-

itas da pefcaria com outros Padres daquellas miíToês, com
quem fe confolou muyto, como também em ver aquella

regiaõ, que ainda naõ tinha vido, naqual tanto trabalhouo

grande Apoílolodas índias Saó Franciíco Xavier. Dalli

paííou a Travancor, aonde no Collegio do Topo achou ao

Padre Provincial Gafpar AfFonfo, que o recebeo com gra-

de caridade, communicou com elle os negócios, que lhe

encomendara o Padre André Freyre, & tomada fua fanda

bençaÕ, voltou pêra a fua miíTaô.

ç EmbarcouíTe com os Padres Jerónimo Telles , &
Luís de Mello,que cõ grade efpirito fe confagraraó à quel-

la trabalhofa miíTaõ. Chegarão aoReyno de Ginja depois

de trinta, & fmco dias de viagem, naqual arribarão três

vezes, & duas eftiveraõ quaíi perdidos, huma por fe lhe a-

brir a embarcaífaõ em huma tempeftade, outra porque os

Mouros marinheiros os largarão em hum batel roto fem

velas, neiíi remos; de todos eftes perigos os livrou Deos»,

que fe queria fervir de fuás vidas.

6 No fim de Setembro defembarcou no Reyno de

Ginja cõ íeus dous companheiros, cora elles eíleve athe

dezoito de Dezembro, ediíicandofe da grande applicaf-

faõ, com' que aprendiaõ a lingua Tamul, & zelo que nelles

via de falvar almas. Aos dezoito de Dezembro fe partio

a vifitar asChriílandades de Tanjaor. ForaÕ jiaquelle afio

oitocentos, & doze os que baptizou, & feriaõ mais, fe as

digreíToês, que fez, o naô tiveraõ perto de féis mezes fora

da miíTaõ. i

7 Obrou Deos por aquelles tempos muytas maravH
lhas naquella Cliriftandade; porque muytos endemoni-

nhados ouvindo com fé o Catecifmo, ficavaõ livres. Muy-
tos

IBEZrB
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tos enfermos cobrarão faude fó com lhe dkefem os Chri-
ílaõs o Catecifmo, & lançarem agoa benta.

8 Tinha o Padre emprendido, que nenhum Chriíla5
moraíTcem Pompeti, pellos impedimentos, que dallinaci^
aõ à converfaõ. Noanno de 168 1 fez grandes exceíTos,
pêra que os Chriílaõs deyxaíTem aquella povoação: mo-
llrou Deos, que aquella era a fua vontade, porque dando
fogo em a caza de hum Chriílaõ, foi queymandoas outrasj
que todas eraõ de palha. DiíTelhesentaõ o Padre, que da-
quelle defaílre podiaõ entender, que fenaõ fervia Deos
demorarem naquelle lugar; & fe ouveíTe, quem naô abrif-

feos olhos, efperaíTe por caftigo mais rigorofo,que hum ra^

yp do Ceo no anno feguinte viria fobre fua caza. No anno
feguinte, que foi de 1 682 no mefmo mez cahio hum fayo
fpbre a caza de hum Chriftaõ, que fora o que mais tempo
tinha morado naquella povoação, & jâ entaõ morava em
outra, por iíTo naõ recebeo dano: os outros tinhaõ antes
obedecido ao Padre quãdoos exhortou, depois de felhe â-
brazarem as caza-s. ,

9 No principio do anno de feifcentos, oitenta, & treS
fe achava o fando Padre nas terras, que confinam com a
Província do Cabo, que he do Maravâj quando o vieraõ
bufcar dous gentios dos que entre elIesfaÕtidõSpOrle^
trados, pêra difputar com elle, naõ tanto pêra conhecei* a
verdade, quanto pêra a impugnar.

10 Ha nefte gentilifmo hum celebre erro, â que elles

çhamaõ Efcritura da cabeça; dizem pois, que o feu Deos
Bruma eícrevera na cabeça dos homens tudo, quanto ima*
ginaõ, dizem, & obraõ: que efta efcritura he caufa ante^
cedente,taõ efíicâzde todas as acções humanas, que as naô
pode impedir nem o feu mefmo Deos Bruma, nem qual*
quer outro poder. •

11 Sobre aquella, que tem por verdade ínconcufíàf
queriaÕ difputar com o Padre Joaõ de Britto: aceitou elle

a difputa, & cm primeyro lugar lhes perguntou, que fun*
damento tinhaõ, pêra admittir aquella efcritura.^ Refpõ-
deraõ: Que ofundamento era, dizeremno aflim todos oá
feus letrados, & fer tido por primeyro principio, que nin^
guem nega, & de que ninguém duvida. PerguntoulheS
mais; fe o feu Deos podia dizer coufa falfa? Refponderaõ,'
^uenao«:..U4V'>-

t
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-iiíiCI c Eflí-^P lt»es argunnentou nefta fornia: duas feytas

hâ entre vos, ambas oppoílas: hutíja de Vifnu, os que a fe-

giaem affirmaõ, que fó elle he Deos, & naõ Xivem; os que

íeguem a de Xivem, dizem, que fóefte he Deos, & naõ

yifnú: agpra aííim: Bruma, como vos dizeis, naõ podedif

.^er couía falia, logo naõ pode eferever na cabeça deíles íe^

Vários, que Vifnú era,& naõ era Deps,^ que Xivem era>

^ naõ era Deos; porque dizer, que a mefma peíToa he, êc

naõhe Dep§, he falfidade manifeíh: donde fe fegue, qus

O que afcípaõ os de huma, Si outra ftyta, heefFeito da

vontade livre, !& naõ da Efçritura da cabeça, que vosj)u-»

tros fingia. Comefte? Sí: outros argumentos perceptíveis

a qualquer entendimento mediocremente intelligente cõ*

fqtQU , & claramente convenceo feus taõ desbaratados

erros. Afoluçaõfoiqualco(lumaõdaraquelles, que naõ

querem ver a verdade por mais clara que ella efteja, como

míh oecaíiaõ Q eílava. Differaõ-lhe muytas palavras

afrftatjàfas, & ficarão «âs fuás idolatrias.

_ „
- " " . -.. '

Êmo^mfinanfò^pP I T y;^^L Q XXIII.

^ú&í-fi^Mã grmdé pnfegmçaõy de que D eos livrou ao -.

t i3D^íiiiu:^ ^ ., ;; Vadrfi é. aos. ChnftaÕs. , ,

eiíiJp^rtiQo Padre Joaõ de Britto da Província do Ca-

r ;' '-^ bq pêra Manarcoíl, & dalli pêra Combucânaõ;ga-

ftou najoriíada quinze dias adminiftrando os façramentos,

affiítiudo ^m moribundos, U baptizando aos que os Cates»

quiflas íirihaõ inftruído. PaíTouao Rçyno de Ginja, dete-

vfefrem r^tiir athe a Pafcoa, não fem fobrefalto, por ter

noticias certas, que o Governador do Pí^liao o queria pre-

mei' ííaqWielUfolenídade.

i; 2 ; Tinha dado efta noticia ao Padre hum Chriftão, ef-i

crivaã.da,!eâza da pólvora, homem de grande fé, ^ con-

ftaneía,© qml por ella tinha padecido muyto com todos os

feus parentes. Pouco íempo antes o Governador maçid^ij

knçai* hum pregão, em que diziaj que aquglle eferivaõ, ^
todos os m.^is Chriftãos, pello ferem erao infames, & comg
5 tais, .lhç$ mandava, quenm moraflem dentro das povoa-
ções, & foíTem morar com os infames Parias, poí ferem

íi :' -'^ V " taisTia

iinun
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tais como eíles: que nenhum gentio tocaflè riem ainda as

fuás roupas, porque bailava fomente tocaias, peradalli por
diante ficar infame. ^^ífciiytiuoiíiL^

5 Efta afronta naquellas terras he niaior, que entre

elles fer açoutado, enforcado^ ou efquartejado. Sofrerão

com grande animo taõ grande injuria a^uelles bons,& fan-

élosChriílaõs, Pedirão confelho ao Padre, de como fe ar

verião em taõ grandes apertos; refpondeolhes, que fe avia

de caminhar pêra o Ceo conforme o que diz São Paulo:

Síve per iufamiajn-tfiveper bonam famam, E que com elles

fallava Chriílo, quando dizia: Beati eritiSj cumfeparave-
rint vos. Por tanto, trataíTem de fe ir pêra outra terra,quô
Deos os ajudaria, porque eílavaó à fua conta, como gou-í

fa muyto do feu agrado. ':síj ^.JihioJ^xn^oí,^i

4 Refolveraõfe a deyxar a fortalèí^af Sc oíHciòs, que
pelía tinhão. Mas nem ifto lhes deyxou fazer o Governa^
dor, aquém Deos não faltaria com o caftigo, como não fal-»

tou a hum Capitão, que fora o principal motor defta perfe-í

guição, o qual dentro de poucos dias fe myrrou de forte^

que veyo a morrer a efta vida temporal, & à eterna* di^-»

5 Vendo o Padre as alterações, que avia no Reynõ de
Ginja, determinou paíTar ao Tanjaòr, em que era maior a
Chriíldndade. Quando lhe chegarão noticias, que efta^

vão la as coufas mais perturbadas^ porque o Governador
das Provincias do Leíle, aonde o Padre avia finco annos

fizera huma ermida , tinha jurado de matar ^todos os

Chriftãos, induzido por Ramanayque guarda mor daqueU
las Provincias, homem deshumano, & inimigo capital da
Ley depeosj temido de todos por fua fereza muyto mais,

que o mefmoReyj & também grandemente refpeitado

porfeuofficio. Morava elle em Tramgambar dentro da
fortaleza dos Dinamarquezes, por iíIoeUReynaõ podia

cafl:igar feus defatinos, & elle com efta fegurança fe fazia

mais infolente. ^- u ..

6 Vifitando efte homem ao Governador , lhe pedid

cpm os encarecimêtos,quelhe ditava o feu odio^ queimaf-*

fe a ermida, que o Padre tinha feito em XirrUcarambur^

tomafle aos Chrlftãos,o que tinhaõ;& lhes queimaíTe as pot

voaçoés, & defterraflè das fuaS Provincias; pbrqúe era gê-

te taõ ma, que venderão hum boi vivo aosPrangúisda for-

taleza de Tramgambar^ peia o comerem^vHe naquelle^

Ggggg Rey-
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Reynos taõ grande efta culpa, que ella íó baila pêra fe áa-

rem os caíligos mais infames, que alli íe coftumaõ dar. A-
J
untou a eíta accufaçaõ muytas mentiras contra a ley de

Deos, & feus Pregadores: com as quais fe accendeo tanto

em ira, que aíTentou confígo de fazer ainda mais do que
fe lhe pedia: porem depois coníiderando devagar no pon^
to elle, & feus parentes,& temendo a fúria dos Dinamar^
rquezes, que naõ tomariaõ bem o defaforo; julgou por mz*
is acertado dilatar o caíligo , & efperar pêra elie melhor
conjunção. j^v^^ ,di vv^ .v^ó

.7. i. Ouvirão ifto alguns foidaHos Ghriílaõsíàffim dò
Governador, como do Guardamórj& na mefma noy te fi-

zera^avilo aosChriliaõs, pêra que fe acautelaíTem: fize-

raõ eftes cõfulta entre fi , &: fe determinarão fallar ao Gor
vernador, pedindolhe , que fízelle provar os crimes, que
contra elies dera oGuardamór. Recebeos com agrado;

quânto ao parecer , encomendoulhes , que cultivaífem as

terras, pêra que el-Rey naõ ti veíTe perda nafua fazenda;

^ como fazendo, quenaÕ íabia do cafo, os deípedio com
aíFabilidade, que elles entendiaõ, ^ra fingida. . ,

?

8 ConfiderandoosChriftaõs, que íeinílaíTem nafua
petição ,.poderia vir algum mal aos foldados Chriílaõs, q
lhes tinhaõ dado os pontos jíitoaõ de tudo avifo ao Pa-
dre Joaõ de Britto; rogandolhe mandafle vifitar ao Princi*

peGreâr, & pedir carta de favor pêra aquelle Governa*
dor, que os períèguia; porque vendo

, que hum Principe

de tanto refpeito íe metia neíle negocio, & os patrocina-

va, naõ executaria, o que Romanayque lhe tinha pedido.

9 Pareceo ao Padre, que o pedir tal carta era coufi

muyto arrilcada; porque fe o Governador refpondeífe ao
Principe, que os Chriftaõs vendiaõ bois aos Prangúis, pê-
ra os matarem; tomaria fogo, & conceberia ódio entra-

nhavel contra os Chriílaõs, procedendo a caíligos gravif-»

íímos, quais os demanda ofacrilegio mais horrendo, que
ha naquellas terras, pêra o qual naõ ha perdaõ: nem alli íe

cançaõ muyto com averiguar a verdade, mas baila dizer-
íe, pêra vir logo o caíligo fobre os que faõ tidos por cul-
pados. '•.

10 Naõfeaccomodaraõ com razoens de tanto pezo
osBracmenes Chriílaõs, tendo pêra íi , que aquejla carta

feria o, único remédio pêra naô perecer toda a Chriílaní.

,
^

é^^-i^-^
' dade.
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dade. Neftes pontos o Padre Joaõ deBritto naôobftante
fer de parecer contrario, por naó moílrar, que antepunha
o feu juizo ao dos de mais, mãdou pedir a carta de favor,â
o Principe com muy to boa vontade lhe mandou paíTar, &
dizia aííim.

1

1

£//, bom Senhor
, que gozograndesfortunas, o* que

fou companheiro da Infantaria^ vos tenho a vos o Panainarâ-
tam na minha lembrança. Vosfabeis muyto bem , que tenho
vas minhas terras^ ts* trato com muyta honra ao Religiofo do
Senhor detudo^ z^pello venerar^lhefis nas minhas terras bu^
ma caja^ em que mora^ & enftna aos/eus difcipulos. Eu fei^
que o diíto Religiofo tem também cafa nas terras do volfogo-
verno j & affim vos ordeno

,
que trateis asfuascoufas comíaÕ

grande benevolência,- que me dê eupor bemfervido.
12 Athe aqui a carta, que levou hum foldado Chrif-

taô, fem defcobrir, que o era: eílava o Governador, quan-
do fe lhe entregou,em audiência, & lendoa lhe refpondeo
Jogo a feguinte carta.

I
^ Eu efcravo de voffa Alteza olhando pêra feas reais

pés/lançado por terra o adoro. Recebi como excellente dom
a realcarta de voffa Alteza , ér humildemente digo, que vof-
fa Alteza por naÕ ter verdadeira noticia dosprocedimentos^
dos quefeguem a ley do Senhor de tudo, osfavorece. Ellesfaô
taô bayxos,<(s*infolenteír quefem terem refpeito as leys, nem
olharem pêra o que he peccado^ naÕ so vendem osfeus bois

vivos aos Prãguis, mas compram os alheios, pêra lhos irem vê-
deraTramgamhar, <sr a Nagapatam, os quais Pranguis ca-
wogente vilijjima, bayxijjtma, infame, er barbarafem temor
de Deos,nem dos homensfaz logo cahir os dittos bois) & note-
fe que eíla palavra^ matar bois, nenhum gentio a ha de di-
zer era publico) o*oscortaõ,(ijrcomem. A grande malicia

defte horrendo facrilegio he bem manifefla a voffa ^Iteza^
que tudo conhece: o crime efla provado por menfenhor Ragu-
pandidem, quepês efpiaspêra fe certificar defla verdade, es»

tem ordenado, que de huma vez conclua com efta gente.E vof-
fa Alteza como taÕamate da virtude,^* zelozo dajufiiça, feja
fervido de o naô impedir^ porque de outra maneiraferaÕfem
mimcro os bois, (tj;' vacas, que cahiraõ , cahindofibre nosope-
zo de taô execranda maldade, pellanaõ impedir com o caftigo
merecido, <ir pêra eu executar em taõ malvada gente o que
meu fenhor me tem ordenado,fico efperando licença de voffa
.'Meza, Ggggg ^ 14 Eíla
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14 Eíla a carta do Governador, & pêra fazer ao Pa-

dre, & Chriftaõs mais aborrecidos do povo, antes de a

mandar à fez ler em publico, & pêra que outros tiveííem

occaíiaõ de a ver,a entregou aberta ao foldado : como eftè

era Chriftaõ, a entregou ao Padre Joaõ de Britto , o qual à

deixou ficar na fua maõ, porque fe folie à do Príncipe, po-
diaõ nacer delia muytos infortuniosj & como elles tenhaõ
por coftume ler eftas cartas em publico, fe a ouviíicm os

povos, naõ eraõ evitáveis os inconvenientes, què dahi tè-

riaõ fua origem. yMVvi. w^-iC

,\€r^ Encomêdou aos ChriftaõSjfizeíTem oraçaõ a Deos^
pêra que acudiíle, & naõ triumfaífe a mentira.Ouvio Deos
fuás oraçoens, & detro de dõusmezesfoi depoíío aquel-
le Governador com grande infâmia fua, por íe lhe provar^
que tinha roubado muyto ael-Rey. Permittio Deosfoíle
maior a fua infâmia, porque concorrendo gente innumera

^

vel,a feiavaTHô^mar junto de hum pagode, que dizem fer

o primeiro, que ouve naquelle imperio,0!-iginandofe o cô*-

curfo por caufa de hum eclipíè do foi; alli foi fama conílã-

te, que el-Rey mandara cortar os pés, & asmaõsaeíle
Governador, por fer ladraõ: foiefta fama divulgada por
feus inimigos? ainda que depois fe foube , naõ chegara à
tanto o caftigo, ficou infamado entre innumeràveis gentes-,

que com eíTa opinião k partirão daqúelle lugar pêra as fu-
ás terras.

CAPITULO XXIV.
. - "•

f-
- -í •

Trabalhando msfuas Chriflandades o livra Deos de alguns
perigos^ ((irfe refere hum cafoprodigiofo de S,

^ Francifco de Xavier.

"Ê. Julgando o Padre, que naõ convinha paíTar a Tanja-
or, íe partio pêra o Norte a vifitar as C^hriftandades

das províncias Vetavanaõ, Tirunvaley, & Xemgama , &
paíTar ao reyno de Golocondâ, donde lhe vieraô noticias,
havia efperanças de grande colheita. Defpediofe em Cor-
napatíj do Padre Jerónimo Telles; & tendo andado três
dias de caminho chegou a huma povoação, chainada Tan-
rey, que eftâ entre Vatavanam, & Tirunamaley; alli aífif-

tio

ILLLLLU
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tio dentro de hum matto quafi por hum mez, fervindolhe
de cafa o vaõ entre dous penedos, fobre o qual cahia hii-

ma arvore
; & de Igreja huma ramada

, que preparou pêra
dizer MiíTa.

2 Muy to padeceo alli o fervo de Deòs com os Chríf-
taõs, que lhe aíTiftiaõ; era o lugar infeftado de Tigres, co-
bras, & outros bichos venenofos

, q os naô permittiaõ ef-

tár fem contínuos fobrefaltos.O calor do foi era exceíTivo,
havia grande faltado neceíTario; o trabalho era tanto, que
de dia apenas tinha tempo

, pêra rezar o oííicio Divino,&
denoyte efcaííamente lhe fitava algum elpaço de tempo
pêra repouíarj porque todo era pouco

, pêra ouvir confif-
íbens, & baptizar aos Cathecumenos. De madrugada di-
zia a fua Miífa, & quando vinha rompentlo a aurora, ja os
Chriílaõs depois de a ouvir, fe hiaõ retirando pêra as fuás
aldeãs. Teve também alli muytas difputas com os gentios,
nas quais as ordinárias foluçoenseraõ muytas injurias , &
aíFrontas, que eíle fofria com a íua ordinária paciência.

^ Seis dias havia, que eftava naquelle mato
, quando

em huma fefta fèirà, téndofe ja retirado os Çhriílãõs perà
tis fuás aldeãs, a hum que ficou mais afaftàdò, inveftiraó
dous foldados da infame feyta do Linga6, perguntáraõlhe
pello feu Padre,que vinhaõ apoftados a tirarlhe a vida,por
lertaó foberbo, que tendolheos Governadores prohibidò
énfmar naquellas terras a fua doutrina , elle fem temor a
vinha enfinar.

4 Quando os foldados mais apertavaõ com oChrif-
tâõ, o guarda da aldeã, a cujo cargo eftâ vigiar de noyte,&
ver quem entra, & fahe delia, conhecendo que o Chriftaõ
era feu parente, diíTe aos foldados, que o deyxaíTem , que
elle naõ fabia, do que lhe perguntavaõ, que viera a vifita-

Jo, & por fugir da calma, fe partira de madrugada. Por ef-

Te refpeito o deyxaraõ os loldàdos, & elle fe foi logo dar
aviío ao Padre, de quã perto eílavaô os foldados , & da de-
terminação, com que vinhaõ.

5 Ouvindo-os,recolheo,&occultoa asàffayasfagra-
das; & com alguns Chriílaõs fe pôs emoraçaõ, perfuádi-
dos

, que Deos naquelle dia, em que dera a vida por nós,
queria, que a deííem também por elle. OitoeraÕ os Chi-it
taõs companheiros do Padre,& ja quafi fe davaÕ o parabe
daditofafortedomartyrio; mas como os foldados ailtes

de
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de amanhecer naõ piideraõ atinar com a eílancia dó Pa-

dre, tanto que abrio a menhãa, deixarão feus mãos inten-

tos, & fe retirarão, fem fazerem mais diligencia pello lu-

gar, que bufcavaõ. ,

6 Neíte mefmo tempo eraÕ grandes as hoílilidadcs, q
fazia nas províncias de Veteranam, & Tirunamaiey , em
que o Padre eftava, o Regulo Xilanayque por parte dei-

Key de MayíTur: naõ havia quem puzeíle freyo às infolen-

cias, & cada qual fazia o que queria ; taõ deíordenado an-

sdava tudo com a perturbação da guerra. Snccedeo
pois que junto ao matto, donde aíTiftia o Padre roubarão

os ladroens fetenta moedas de ouro a hum mercador pello

meyo dia. índofe o roubado queyxar ao Governador da
provincia, alguns dos feus miniííros lhe aconfelharaõ, que
impuzeíTe o furto ao Padre Joaõ de Britto, dizendo, que
os ChriílaÕs , q de todas as partes acodiaõ àquelle matto^

por feu mandado haviaó comettido aquelle furto: & que
com eíl:a capão podia prender, & quando lhe fahiíiè das

maòs com vida, feria cora ordem de naÕ voltar mais às fu*

asterras a enfmar tal doutrina. Tooulhe o alvitre,& man-
dou logo pôr a ponto gente de pé,&: de cavallo pêra pren-.

der ao Padre ;.mas foi Deos fervido, que por outra via íè

defcobriíTem os ladroens, (^ficaíTem livres o Padre , &os
ChriílaÕs do perigo, que lhes eftava armado. . ,

7 Do Reyno de Ginja paíTpu ao de Golocondâ, &
chegando a Utaranalur Cidade muyto populofa , achou, â
muytos fe tinhaõ refolvido a deyxar a adoração dos Ído-
los. Dia do Efpirito Sando baptizou alH a cento, & oitê-

ta, que achou bem catequizados, & enfmpu ocatecjfmo
a outros muytos. Porem como fe naõ pudefíe alli det^r.

tanto tempo, deyxou dous catequifias, que fabrícaíTem a
feara; paflou outra vez pêra o Sul; atravefíando pello rey-
no de Velur, entrou no de Ginja,aondefe deteve fó quin-
ze dias pcra baptizar os catecumenos , & adminiílrar os
Sacramentos. Logo paííòu a Tanjaor apreíTando as jorna-
das por caufa das inundaçoens dos rios, que ja vinhaõ co-
meçando.

8 Vifitando as Chriftandades daquelle reyno, che-
gou a huma povoação chamada Xatipari, na qual em cafa

de hum Chriílaõ fez huma pequena ermida. Achou ter

Deos, alli pertojobrado huma maravilha por intercelTaõ de

S. Fraii-

'££«».'
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S, Francifco de Xavier, que he das prodigiofas, que tem o,^

brado eíle grande Apoílolo da índia.

•iS Guardavaõ gado três moços, dous gentios , Si hum
Chriftaõ iveyofobreelies hum grande chuveiro

; pêra fe

defenderem , fe meterão debayxo de huma bem copada
arvore; cahio hum rayo, que os matou a todos três: bulea-i

raõ os pays a feus filhos, & os acharão mortos ao pé da ar-

vore; aos dous gentios enterrarão feus pays com as ceret
monias da infame feyta de Lirigam , da qual eraõ, & cujo
Ídolo traziaõ pendente de feus pefcoíTos. AoGhriftaõr ^
tinha fido baptizado pello Padre Joaõ de Britto,como tãi^,

bem feus pays, levarão eftes pêra fua cafaj pêra o fepultaí

eõ as ceremonias da Igreja, ja eílavaõ pêra o enterrar,quã-

do fua may levada de huma grande fé, & devaçaõ, fez efta

queyxa ao Sã£lp Xavier, cujo nome tinha o feu filho mor^
to: Meu San6to gloriofo , pouco tempo ha, que recebi a
fanda ley, tendo firme confiança, que o Senhor, aquém eii

fervia, por voíTa interceíTaô havia de amparar todas asmi^
nhãs coufas, aífim o tenho dito a meus parentes gentios, ^
agora me lançaõ em rofto a defeílrada morte de meu filho,

que tem o voíTo nome. Pêra que elles fe confundaô,& to-?

dos vejamos a eíficacia de voíTa proteção ; vos rpgo alcãai;'

ceis vida a efte meu filho. Palavras naõ eraõ dittas, quan?]

do com aílbmbro da may fe levantou o filho com vida di-

ante de feus olhos , fera lezaõ alguma, amodo dequem fe

levantava de hú íuave , 6c doce íbno. Logo o trouxeraõ
à Igreja com huma ofíèrta ao San£lo,dandolhe as devidas
graças por mercê taõ aflinaladajque fervia daos confirmar
mais na fé, & confundir ao gentilifmo.

,

jhj

CAPITULO XXV,

«^•^*
, ,1,, .JL, .

*

Livrao Deos defer prezo. Por meyo dofanão haptijkofe H*

vraÔ inuytos dopoder do Demónio--, & referefe ajingular

tonjlanciã na fê de hum ChriJlaÕ chamado

Gaudiofo,

li :T7 Ifitadas a? Chriftãdades das provínciasde Manar-
tjf y coil, &cabo da Calhameyra , chegou naantevef-»

porá de S. Lourenço à fua pobrecafa d© Xirucarambur a-j

cwii^ onde
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onde acodia a maior parte das Chriftandades de Tanjaor*

Aos 8 de Setembro paíTou ordem o novo Governador
daquellas provindas, que fucccdeo ao que efcreveo a car-

ta, que aíTima referimos, pêra que o prendeíTem, & fe Ihd

confifcaíTe tudoinaõ íe deu efta ordem à execução naquel-»

la noyte, porque fabendo delia os Chriílaõs, depois de va-«

rias altercaçoens refolutamête diíTeraõ ao Governador, ^
fe prendia ao Padre, que logo haviaõ de defpovoara terra,

& paíTar a outra. Erap ja muytos os Chriftaõs, & temen-
do que as rendas da coroa, que elle trazia arrendadas,^eri-

aõ grandes diminuiçoens, fe os Chriftaõs fe aufentaffemj

paífou fegunda ordem, que naõ prendeíTem ao Padre* ra^vj

..2j>/.Porem la pella meya noyte , inftigado dos inimigos

de Deos , mandou hum Capitão de cavallos com alguma
gente de pé, pêra que lhe cortaífe a cabeça,fem fe faber de
donde lhe viera o golpe, & que lha trouxeíTem , porque
aqueriayer. Ja chegava perto do lugar,aonde eftava o Pa-

dre , quando o Ceo fahio em fua defenfa com huma groíTa^

^ porfiada chuva acompanhada de relâmpagos, & trovo-
çnstaõ efpantofos, 4 parece cahia todo o Ceo fobre aquel-^

ksatrevidos homens ; os quais em tanta confufaõ perde-

rão o tino, & por entaõ deyxaraõ feus depravados inten*
tos. ^^ ' .';:;;;:í

- 5 Mascomo o GovernadornaÕ eftiveíle mais, ^ meyâ
legoa de diftancia do lugar, aonde aífiftia o Padre; os folda-

dos da fua guar da, que eraÕ quafi todos Chriftaõs, derad
avifo ao Padre de tudo, o que paíTava. Sabendo tudoo Pa-

dre, & julgando com os mais Chriftaõs, que com elle aífif-

tiaõ, qac o auzentarfe naquella occafiaõ cedia em menos-
cabo da ley de Deos, fe deyxaraõ ficar, aonde eftavaõ; &
Deos que tudo governa, mudou o coração daquelle idola-

tra pêra naõ continuar em feus mãos intentos.

4 Dahi a alguns dias fe partio da quelle lugar pêra o
i*eyno dé Ginja, aonde chegou depois de terpairadonem
menos que fetcrios a nado, ajudandofe de algum pao , era
que fe pegava, Deíde os últimos de Setembro athe qua-
torze de Dezembro eftevenaquellasChriftandades,aonde
o veyo vifitar o Padre Jerónimo Telles, cõ quem fe confo-
lou. He efte hum dos maiores alívios, que coftúmaò ter
nas fuás peregrinaçoensosMiffionarios, aquém o Geónaõ
falta cora outrosjuuytos. Dali paliou com muytos traba-
- -^ lhos

Míiun
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lhos aXanjaor, pêra celebrar naquellas terras a fefta do

^^
Natal, que íc celebrou com notável devaçaõ, & concurfo
desfieis: desde a veí porá de S. Thomeathe dia de JESUS
paíTaraõ de mil, & oitocentos, os que receberão os Sacra-
mentos da confiííaõ, & comunhão. Baptizou em todo ell:e

anno mil, & três pelfoas.

5 Foi grande a mercê, que fez Deos por meyo do ba-
ptifmo a huma Bracmena gentia; o Demónio a tinha toma-
do àfua conta, vexandoa de mil modos, ja apertandolhe
a garganta, ja andandolbe cora a cabeça à roda com tanta

vehemencia
,
que fete, ou oito peflbas a naõ podiaõ ter

maõ. Outras vezes a lançava no matto, & alli a apertava,&
intricava tanto, que naõ era fácil tirala do lugar, donde o
Demónio a lançara. Era muyto nobre, & rica,por iíTo ma-
is notório o feu trabalho. Ouvio dizer as maravilhas, que
Deos obrava nosq ouviaõ a ley fã£la,& ferefolveo a dey-
xar os Ídolos. Por dez mezes ouvio o catecifmo j depois de
bem provada, a baptizou o Padre Joaõ de Britto , ficando

livre dos defafoíregos,em que a trazia o Demónio. Em lu-

gar das vexaçoens do Demónio íuccederaõ as de feus pa-
rentes, que por fe ter feito Chriftaã , a injuriavaõ, quanto
podiaõ: tudo fofria com paciência; íervindo as moleftias,

quélhe davaõ os homens, de eílimulo pêra fe unir mais cõ
Deos.

6 Mais de vinte peíToas aquelle anno foraõ livres do
Demónio pellas oraçoens do Padre. Huns com os feitiços

eílavaõ tiíicoscõfirmados,outros taõ coyxos,^ fe naÕ po-
diaõ ter nos feus pés;fedo neceírario,^ os parentes os trou-

xeííem em andores: todos depois de catequizados recebê-

do ofanfto baptifmo cobrarão faudena alma,& no corpo;

& fe recolherão alegres pêra fuás terras, deyxando muytos
os andores em teftimunho do beneficio recebido.

7 AlTiftindo o Padre em Tanjaor, levantou o Demó-
nio huma das maiores períeguiçoens

,
que ouve naquelle

reyno; começou efta na província de Carajambatíi. O Pa-

dre Joaõ de Britto foi o primeiro
, que alli plantou a fé, &

athe aquelle tempo a cultivava com feu grande zelo,& fer-

vor. No fim do anno de mil íeiscentos oitenta , & quatro

prenderão a hum Chriílaõ por nome Gaudiofo de dezoito

annosde idade; deraÕlhe grandes tormentos
, pêra deyxar

a fé: trinta, & 4?^^ dias efteve carregado de ferros em húa

Hhhhh afpera
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aíperaprizaÔ; todos os dias o levavaõ ajuízo, &02Goutá-

vaõ, dandolhe golpes em todo o corpo , em que ja fe náõ

viaõ mais, que feridas} perfuadindo-oaííim os Meftres dos

gentios, como os Magiíírados, que todos eraõ feus paren-

tes, & elle muyto nobre , que dey xaile a ley de Deos. Vêr
,do que nenhum mao tratamento, nem perfuazoens o abra-

. davam; com as lagrimasnos olhos lhe diíTeram a grande

deshonra, que era de todos os feus parentes fer tantas ve-

zes açoutado por coufa taõ vil, èc bayxa, como era fer

Xhriftaô; que naô avia maior defcredito, que deyxar de

adorar aos Deofes, aquém reconheciaõ tantos letrados,

Reys, & povos; em cuja honra fe tinhaõ difpendido tanr

tosteíouros, pêra lhes edificar templos grandiofos, &di-?

-gnos da fua divindade: que era eftranho defatino cuidar

hum moço, que acertava, & que hiam errados tãtos fabios.

Logo lhe encareciaõ anobreza da fua familia/& agrande a-^.

/ronta, que por feu refpeito padecia.

.

r

5 8 De todas eílas, & outras razoes naô fez cazoalgum

^ bom Chriílaõ; refpondendo, que a fua nobreza era pade-

cer por Ghrifto; que quanto ao feguirem poucos a Ley de
'Deos, pêra elle nada importava; que fó tratava de feguira

verdade, fem olhos em que a feguiffem muytos,ou poucos;

que eílava refoluto a deyxar antes a vidajque a ley, por ra»

^zão daqual eílava prezo. >: i
^'9 Enfureceraôfe tanto com efta reporta os gentios, ^
no dia feguinte por publica fentença o condenarão à mor-
te. Succederaõ nefta occafiaõ dous cazos, depois de o
Chriílaõ eílar condenado, dignos de eterna memoria: foi o
primeiro, que huma menina de onze annos, & Cathecume-
na, parenta muy chegada do Chriílaõ, fabendo o que paf-

fava, entrou no cárcere, & pondofede joelhos a feus pés
IhediíTe: Meu Irmaõ, eu lhe invejo muyto a boaforte de
dar a vida por Chrifto, rogolhe encarecidamente, que quã-
do fe vir diante de fua divina xMageftade, lhe peça, me de
femelhante ventura, &: meyo pêra receber o fanfto baptif-

mo. Ficaram attonitos osguardas com tanta conílancia,&
hum delles com toda a fua familia ferefolveoa deyxaros
ídolos, & feguir a Chrifto.

».. ..IO O fegundo cazo foi, que aquellefan£lo Chriílaõ
deyxando fiador em o cárcere, aquella noyte fe foi defpe-
dir da may, da molher, & mais parentes, a quem o Padre

•
í ; com
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í:om outros rauytos tinha txapdzado o anno àritecedeate*
?os quais fallou defta maneira: No dia de à meiíhaã vou
dar a vida pella Ley dcChrtâo; com nenhumas pala\rras

poífo explicar o gofto, que diifo tenho: três coufas vos pe*
qo: a príoieira, que rogueis a Deos, que me dê perfeverã*
íga athe o fim: a legunda, que naõ tenhais por inámia vof^
|a eíla minha morte, antes pella mayor honra, que Deos
faz aos que quer bem, daqnal eu me reconheço,& fou in^
digno: a terceyra, que nem as perdas da honra, neni da &
zenda, vos obriguem a deyxar aLey de Deos. Refponde-*
raõtodos, que por coufa nenhuma deíle mundo deyxa-
rião a fanica Ley, que tinhaó abraçado, & que cflámavaã
piais, que luas vidas..- :.. : .-.^j ,<í^„..-..^:.,;;í -í^... ..^^íUí.íJc;|,

^ 11 Depois de fe confola^ém, & animarem eftesTervoi-

rofos Chriftaõs; o alentado mancebo Gaudiofo com ma^'
yor gofto, do que fahira do cárcere, fe tornou a elle. Ne-
fte tempo eftava o Padre Joaõ de Britto mais de noventa
legoas daquelle lugar, & prezo pello Ganaâs com grande
ligor, & aperto: por efta caufa naõ lhe foi poííível afliflir a
efte feu Chriftão. Porem os Catequiílas, & mais Chriíla*
õsfabendo^ que Gaudioíb naõ fora prezo por ordem del-
Rey, mas por ódio dos Magiíiradosfeus parentes, trouxe-^

raõ ordem do Governador, & General, pêra que fofíe íol^

to, & fereílituilfeaos Chrillaõs tudo quanto lhe tinhaã
confífcado.

C APJ T p.LO XXVL

iDe cdmo foi prezo ^^ <jr filto^ daffe tamlem noticia ^z
V humagrandeperfeguiçaôj que padeceo a Chrifian^ i

í dade. emTatijaor.

I P M quanto Gaudiofo em Tanjaor dava eflefingu-í

•*-' lar exemplo de fua Fé, & conftancia; eíleve pre-

zo com grande aperto o Padre Joaõ de Britto nas terras da
Sul do Reyno de Madure em huma Província, aonde athe

aquelle temponaõ tinhaõ entrado os Padres Miflionarios.^

Alli, por naõ ter ainda caza, fez fua aíliílencia em hum paU^

mar; nelle pregava a Fè de Chriílo a muyta gente, que çõ-

corria aouvilo, da qual jBuytos a abraçarão. 3

'^ L. " Hhhhh 2 z Nao
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2 ' Na5 fofreo O Demónio, que lhe efcapaíTem taíitaS

almas, & aíTim em huma noyte, que o Padre eílava pêra

baptizar duzentos Gatecumenos, fe atpotinaraõ os gentios

da povoaçam vifmha,& com muytà gente de armas,ao tno--

do, que os judeos a Chrífto no horto, o foraõ prender nçi

palmar. Teve deftaíua vinda noticia o fan6lo Padre, & à
imitação de Chriílo lhes fahio ao encontro, preguntando,

aquém buícavaõfNeíle tempo tiveraõ lugar os Ca^ecume-^

nos, pêra fe retirarem a feu Élvo; foi prezo com os Cate-»

quiítas, que o acompanhavam^vtb e n'T>r ? ^jo^#^ .térí^

-;:^¥iINenes fartarão o íeu ódio; cruelmente os açouta-^

ràõ, rouhandolhe, quanto tinham. Muytas vezesA/iera^j

pêra lhes cortar as cabeças, que ellesoíFereGiam com mais

vontade, dt) que os gentios lhas dezéjãvaõ tirar dos hom-
bros. Porem nunca fe a foutaraõ a lhes dar a morte, por^

a prizaô nam fora feita por ordem doNayque,nemdo$
governadores, mas fó por ódio das Gaílas, ou lamilias, que
tinhampor grande deshonra, que coufa fua recebcílea Ley
de Deosil&aíTim depois de algum tempo osfoltaraõ a tò^

-^4 iDepoi:s de íahir da prizaõ teve noticia o Padre Joa5
de Britto do que tinha paíTado com Gaudioío em Tanja-^

oi:, & com os de mais Chriftaõs; atraveíTando aquellas tcr-^

ra&paíTou logo a Tanjaor, foi a caza de Gaudiofo, a quem
deu o parabém do valor, Sc conftancia, com que tinha íd^
to roílo aos gentios; & dalli mandou dizer aosquetinhaõ
levantado á perfeguiçaõ; qiíé fe nellesávia alguma duvida
contra a Ley*de Deos, náõ era jufto a averiguaífem com a-

quelle Ghriftaõ, que naõ era letrado na Ley, que profeífa-

va; queelkeílava prezente, pêra refponder a tudo; & com
razoeSj & coma mefma vida prompto pêra fahir a campo
pella verdade. Naõ.quizera5 os gentios aceitar a difputa,

ainda que fentiam muyto, que tantos defprezando aos fe-

osPeoleSjabriçaííèmáFédosGhriftaõs. "
i

-- 5^ cLeVando mal o inimigo de noílas almas, que tantos
gentios fe converteífem fazendo em pedaços, metendo dq
bayxo dos pés, & lançando no fogo, ou nos rios os ídolos,

que antes traziaõ ao pefcoífo: ordio a mais formidável per-,

jfeguiçaõ, que padecerão naquelle Reyno os Chriftaõs. A
' 6 Sahio huma ordem do primeiro xMiniftro do Reynoí
em que difpunha,que todos os Chnílaõs foffem prezos, iSê

€^''- s ^ i^ujís^fe ^ ^ kva-
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Em o Noviciado de ^Lishoa íJv. 4. Cap,26, fpf
íevadòs a Gombucânaõ, aonde -elle a íli ília: pêra efía exe^
euçaõ mandou miniftros, & foldados por todo o Reynoi'
Começarão as prizoes dia de Reys nas Províncias do Norí
te, afliftindo neílè tempo o Padre nas Provindas do Suli'
aonde lhe chegou a noticia aos nove de Janeyro. Logo fe
poz a caminho peraCombucânaõj masos Chriftaõs, qUc
athe aili naõ tinhaô íido prezos, antes de o Padre entrar ná
cidade, lhe íahiraõ ao encontro,^ cõ rezoês convincentes
Jhe pcrfuadiraõ, que paíTaíTe o rio Colarão, que dividsQ
ReynodeTanjaordodeGinja, peradelàcom o feu-conS
íelho, & direção affiíliraosChriftaósdeTanjaorj queto-*
iioseílavaõ pendentes da fua vida* -:2:~bMr-:y

rif;:;!r Julgou que tinhaõ razaõ; &: pòílo por ellesfobrè
Jium feyxe de lenha pafíbu o rio,;que€ntaõ hiacamíaloíbl
Daquelle pofto acodia, guanto lhe era poífivel, aos Chri^
ílaõs. Jâ todos os cárceres dovReyno eftaVaõ cheyos de
Chriftaõs, aquém depois de confilcados ósbèns,dâvad
cruéis tormentoSj pêra deyxarem a Fé. Quizera o Padre
A^ifitar em peíToa ao Rey, & dar razaõ de fi, & dos feus
Chriftaõs, mas naõ teve occaíiaõ. Crecendade cada ves
mais as ondas furiofas daquella tempeftade; os Chriftaõs
da corte, aonde athe entaô naõ avia prizoes, em hum cor-*
po pedirão ao General do exercito, que era Mouro, os pa^
troei naííe diante del-Rey, pêra que lhes deíTe audiencia;&:
que fe os achaíTe culpados, lhes mandafíè a todos cortarlo*
go as cabeças. Refpondeo o Mouro,que a fua interceíiàÔ
naõ poderia fer de grande efFeyto,43orque todos os Brac-*
menes eftavab contra a Ley de Deos: masque le a cazo fe
offerecefíe occafiaõ, & el-Rey lho perguntalTe, feria de pa-^

recer, queosouvifíè. i^Msè _ 7

-ríf Sabendo hum gentio chamado Romanayque, que
erao motor de toda efta perfeguiçaô, o que pertendiaô os
Chriftaõs por meyo daquelle Mouro; o mandou vifitari'

pedindo-lhe, naõ patrocinafíè aos Chriftaõs, inimigos naõ
menos do feu grande profeta Mafamede, que o eraõ de to^
dos os Deofes daquelle Reyno; que os deyxafíè acabar de
buma vez; que fe alTim naõ foífe, em poucos annos naõ
averia hum fó homem, que adorafte aos Deofes; & que de-^
pois viriaõ os Europeos, & fogeitariaõ atodo o Reynoj; d?

efta era atraca, com que fe tinhaõ feito fenhores de tantas
terras no Oriente, É pêra que as fuás razoes tiv^íTem me-i;

Kífi -
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l\m ^ekaçâõ no agrado lââcjitelkMoiiro, lhe mandou hu

grandiófo pJtezetite, & hum cavallo com todos os aderiE^

^s de prata. Alegroufeo Mouro com aoíFerta, &dalli

por diante moftrou em íui^ mâ vontade aos Cháítaõs. ;

9 De tudo avizaraõ logo os Chriftaõs ao Padre, ^eto-^

áos os dias mandavaõ noticias por dous,& mais próprios,

le eraõ neeeflarios. EÉando as coufas nefias alturas *, os

GhriftãíOS da corte, dos quaismuytos lerviaô de levar ^s
provimenr4QS à (avaliaria, êc elefantes del-Rcy, determi^

mraõ de fe retirar, &deyxarfem provimento os elefan^

tes,i&^av^los, Eâe confelho lhes deuhum Monro prin-

cipal, dizendo, que fó por efte camánho teriaõ audiência

del-Éef. Tendo ei-Kjey noticia, deque pereciaõos cavai-

los, & elefantes, mandoii logo examinar a caufa daquellà

c?) IO Jâneíietempoeiava paflado decreto, que nenhu

Qiriílaõ ficaflè noReyno,& que nelk fenaõ pregaííè mais

a Ley de Deos, Conhecendo o Rey, & Miaiiílros, que o

faltarem os Chriílàõs com os provimentos aos elefantes,^

«avaliaria, tudo era, porque os naõqueriael-Rey ouvir,

^ pójríos olhos na fua juíiiça,© primeyro Miniílro do Rey-

no chaímou aos Chriftaõs mais principais, & lhes deu viík

das culpas, que contra elles dera Romanayque, as quais íe

reduziaõ a quatro.

' c. liiir Primeyra, queos Chriftaôsnem adoravaõ aos íe-

us !Deofes,=nem reverenciavaõ aos feus templos. Segunda

^

que naõ avia entre elles coufa particular, mas que athe as

tnolhereseraõ commuas. Terceyra, que as Virgens avi-i

aõ de . fer violadas .antes de fe receberem. Quarta, queo
timbre da Ley de Deosera beberem todos por hum raef-

mo púcaro de barro ò leyte,& que bebiaõ cufpindo pri-

meyro nelle, dizendo aos Chriftaõs, que fepuzeíTem con*^

tra feu Rey por parte dos Europeos. i ..q çòíM\ híJ
V iz A eftas calumnias refponderaõ os Chrifta6s,que

elles fó adoravaõ ao verdadcyro Deos, que fez o Ceo,& a*

terra, quenaõ adorariaõ a outro, ainda que lhes cuôaíTea

vidar Quea nenhum dos feus Deofes reconheciaô por tal^

nem faziaõ cazo dos feus templos. Que os outros capitu-;

los, que & lhes davaõ, eraõ falfiílimos; quefe íe provaíTç

íèr algum delles verdade, eraÕ contentes, de que lhe tiraf-

íèm as cabeças doshombros, &€oníifcaíremos bens, & ío^

bre•lii
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bre tudo offerecíam mil patacas pêra el-Rey,- de que paira-
ram obrigaçam, & deram também fiança, -.1

15 'Paílados que foram quinze dias, efcreveo el-Réy
ao Governador de Combucânam, que tinha prezo aos
ChriítaÕs,remettendolheoaffinado,queeíles tinhaõ paf.
iadoem lanjaor, & aosmefmos, queopaííaraõ. Extrai
ordinário foi o fentimento daquelle Bracmene, por ver â
taõ poucos Chriftaõs intêtafíèm fruítrar feus defignios Fo^
raõ muytos de parecer, que os Chriftaõs foliem arraftâdos
pella cidade, atados a caudas de jumentos,& mortos afron-
tofamente, que depois com algum crime impofto capeari-
am, ou deículpariam efta íua maldade.

14 .Porem o Bracmene, que prefidia lançou no mevõ
do confeflo a carta del-Rey,dizendo:que fe alguém fe atre-
via a provar alguma daquellas culpas, que naõ fó âquelles,
mas atodo3 os mais Chriftaõs mandaria logo matarj & què
fenaó ouveíTe, quem as provaíTe, que elle naõ mandava
mais, que feuRey; que íó ordenava, fe procedeííe a cafti*
go, depois de provados juridicamente os crimes,que fe im*
punham. Como naõ ouveíre,quem os provaflb; por íentê-í
ça pubhca deu o Juis aos Chriftaõs por livres, & que pu^
denèmviv^rnaTua Ley, como atheaquelle tempo ofa^'
ziaõ:delta íorteficou revogado aquelle perniciofo decretoj

15 Todo eftefuccefío taõ diverfo do que fe temia, af^
firma na íua carta annua de mil feiscentos, & oitenta 8c:
finco o Padre Luis de Mello, a bayxode Deos fe devia' à$
boas direçoês do Padre Joaõ de Britto, Superior, que en-
tam era da miíTaõ; & diz o mefmo Milfionario, que quandd
todos davaõ por acabada a Chriftandadc, & a Fé no Rey^
nodeTanjaor,foiDeos fervido, de que ficaííe com mais
<:redito, fendo efte hum dos fruítos, que deuaquella perfe*
guiçaõ. \

CA PI T UL O XXVII.
'Padece com osfeus Catequiflas em o Reyno àoMarava muytai

prizoes, & tormentos, & comofieos o livrou da morte^a
.

V-. J.«^ ejlava condmado, er outras coufas, que entaÔ
'

.-'.... fuccederao.

i r^QmpQÍtasaííim,& quietas as coufas de Tànjaor,'^^ paftòuo fan^o Padre ao Reyno do Maravâ^aonde
' avia
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avia defoito ahnos naõ tinha ido Padre MiíTionaiio, por fe

temerem grandes perturbações nas Chriftandades ,
que

dliavia,arefpeitodaperfeguiçaõ, que o Rey anteceílor

ao queentaõ dominava, havia levantado contra os Chrifta-

õs-no anno de mil feiscentos feíTenta, & nove, como fe re-

fere nas cartas annuas daquelle tem po. ;

-2 Antes de entrar em taõ difficultofa empreza, con-

fultou a hum Padre Miífionario antigo; que por muytas ra-

zoes foi de parecer, que tal coufa naõ intentaíle, pellos

grandes perigos, & inconvenientes, que fe oíFereciaõ. Ref-

pondeo o venerável Padre, que elle naõ pedia confelho, fe

avia, ou naõ avia de paílàr ao Reyno de Maravâ, que iíTo

tinha elle determinado configo, mas queria faber, que me-

yos lhe facilitariaõ a entrada; & como eftes fenaõ aponta-

vaõ, que todo fe punha nas maõs de Deos, que como a

obra era toda fua, naõ deyxaria de o favorecer na jornada,

como o ajudava nas demais.

. 5 Com eíla refoluçaõ, & como quem a coula,que me^

nos eftimava, era a vida temporal, em Mayo de mil feis-

centos oitenta, & féis entrou no Reyno de Maravâ, com

taõ bom fucceíTo, que athe os dezafete de Julho baptizou a

mais de dous mil, & fetenta; confeífou a todos os Chrifta-

õs, aífiftindo de dia, & de noyte nefte fandlo minifterio, &
no de baptizar; admirando os meímos gentios, de que pu-

deíTe hum fó homem aturar taõ exceflivo trabalho.

4 Depois de confolar aquelles Chriftaõs, que como

terra fequiofa avia dezoito annos efperavaõ a chuva da

Ceoj aos dezafete de Julho partio pêra as provindas do

Norte, aonde antes mandara quatro Catequiftas, que ti-

nhão jâ doutrinado grande numero de Catecumenos. No
caminho paíTando por Mangalaõ fe encontrou com o Go-
vernador do exército do Maravâ, que com mil íoldados

conduzia a maior parte da gente da cidade, & do Paço, pê-

ra hum Pagode diftante oito legoas, em ordem a explorar

com certa ceremoniá, que ufaõ,quem tinha furtado a el-

Rey hum colar de preciofiílimas pérolas , & de muytò
grande valor. I

ç Viílo naõ fer muyta a digreílàõ, naõ fera coufa de

dcfgofto aquém ler, ouvir a fuperftiçaõ, & modoj com q
íàzc cfta diligencia, & he o feguinte.Na terça feyra ao me-

yo dia põem fobre hum altar húa barra de ferro abrazada,

aqual

p
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a qual vaô lambendo os Sacerdotes do Pagode cada hum
em nome de huma das peíToas, que ha de fazer o juramen-

to, & naó dura mais, que athe a huma horaj fe algom dos

Sacerdotes queymou a lingoa,aquelle por cuja tençaõ la-

beooferro, fica culpado; & fe a naõ queymou,he julgado

por innocente. Depois de lamberem o ferro, íechaõ aos

Sacerdotes em huma caza do mefmo Pagode athe as três

horas da tarde; nefte tempo vaõ três miniftros dos princi-

pais, & rafpandolhe muyto bem a lingoa com huma folha

de palmeira, fe dizem, que naõ eftaqueymada, íicatido

por innocente aquelle por cuja tençaô lambeo; & feaffir-

maõ, quefe queymou, o daô logo por culpado: naquella

occaíiaõ entre mais de mil pefíbas, por cuja tençaõ fe lam-

beo o ferro, fó duas íahiraõ culpadas. o^ . ..-.i; ^ ;

6 Sabendo pois o General, que conduzia eíl:a|ente

pêra o Pagode, que paííàva o noíTo Miílionario com finco

Catequiílas, os mandou prender, & tomar quanto tinhaõ;

mandou os açoutar cruelmente, perfuadindoos, a que dií-

feíTemiXivâj^^Xivâ, nome de hum celebre idolo. Como
nem o Padre, nem os Catequiftas quizeíTem tomar na boca

nome taõ infame, por mais que inííaraõ os gentios athe al-

ta noyte; carregarão de grilhões ao Padre, & o amarrarão

a hum cepo no meyo da praça, & nelle puzeraõ tambeni

aos Catequiftas com huma companhia de guarda.

7 PaíTaraõ toda a noyte em vela, à imitação de Çhri-

ílo em fua payxaõ, feytos ludibrio dos foldados. Pella me-

nhaã concorreo gentio fem conto a ver os inimigos capitais

dos feus Deofes; & aquelle cuidava fazia maior obfequio

aos Ídolos, que mais afrontava aos prezos: naõ fe podem
dizer em poucas palavras as injurias, & mao tratamento, ^
aqui fe lhes fez a todos: huns lhe coípiaõ nos roílos,outros

lhe davaõ bofetadas, outros cora pao?,4.çfcarregavàô for

bre elles.
^

'
. '^

8 Neíle penofo martyrio eíliveraõ athe o meyo dia à

torreyra do Sol, que era grande: Depois lhe deraô tratos

de agoa, que elles coílumaõ dar neíla forma. Amarraõ ao

padecente huma das maõs atras com huma corda, &o lan-

çaõ em huma alagoa, aonde fe lhe põem hum homem fo-^

bre o corpo, depois o tiraô à praya, pêra que diga, o que

elles querem, que confeíTe. Tanto, que deraô eftes tratos

deagoaaíTim ao Padre^ como a feus companheiros, os lev^r-

luu rao
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raô pêra huma fortaleza chamada Calicoil,que diílava três

itegoas daqueUe lugar.

9 No caminho os tratarão com grande inhumanida-

de, & com muyto maior depois de chegarem à fortaleza.

Era hum dos Catequiílas homem jâ velho, tinhafe criado

iÍio Paço, & por eíTa razaõ conhecido do General; naõ fer-

Jvio o conhecimento de outra coufa,mais que de fer o prin-

Cipal objedo das indignações do General: que mandou
foíTe açoutado, o que fe fez por mais de meya hora; depo-
,is,qaenúoarraO:aííem por hum monte abaxo, cheyo de
,>efpirihos, & pedras; & que hum a hum lhe arrancafíèm os

Cabellos das barbas; julgando todos, que eftava jâ morto, o
mandaraõqueymarcom humtiífaõde fogo em duas, ou
três partes do corpo; o que elle por entaõ naõ íentio.

J IO Ao Padre mandarão carregar de ferros nos pes;

ientre eíles lhe meterão huma eílaca, & junto deíla puze*
raõ outra mais atras, em que lhe ataraô asmaos pella par-

te das coílas, ficando o corpo feito a modo de hum arco.

.Depois de o tirarem das eílacas; a elle, & aos Catequizas
tarregadosde ferrosos meterão todos féis em huma pe-
Tquenacaza, em que apenas cabiaõ três peíToas; alli paíía-

raõ aquella noyte; & jâ avia dousdias, & duas noytes, que
iiaõ tinhaõ comido coufa alguma, fuílentandofe dos tor-

mentos, que com eíles fe alentavaõ antigamente os fanâos
^Martyres,& à fua imitação tinhão agora forças pêra penar
reíles noíTos. Daquelle cárcere os mudarão pêra outro,ain-

Ma que mais largo, mais horrorofo pella efcuridade,& luao
'cheyroj doze dias eftiveraõ nefte cárcere padecendo tra-

balhos extraordinários; depois de ter paíTado três dias in-

teiros fem comer, lhe davaõ hum pouco de arros cozido
emagoade vinte em vinte, & quatro horas. - ...

r I PalTados os doze dias ordenou o General ao Go-
vernador da fortaleza, que lhe remeteíTe os prezos; aíTim o
fez indo elles atados com cordas pellos pulfos; & pcra os
fegurar,huma cõpanhia de loldados. Defte modo andarão
finco legoas por caminhos afperos,de mattos, & penedias,
com grandes calores: eraó entaõ os da canicula. Chega-
dos aonde eftava o General, & aprezentados os prezos di-

ante de grande numero de Miniftros, lhes perguntou o
Principal, íe eftavaõ aparelhados, pêra dizer: Xivâ,Xivâ:
como todos reípondeiíem, que denenhuma forte; lhes de-

ra5
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EmoNõvkiadõ de Ltsloa Liv.^. Cap. 27; S05
raõmuytas bofetadas; dando a primeira ao fànílo Padre
Joaõ deBritto, oíFereceo ellc a outra face, pêra levar a íè*

gunda: o que vendo hum dos Miniílros diíTe pêra os ou-
tros: o primcyro^ queenfinou a ley, que eíle fegue, dey-
xou por preceito, o que elle agora fez*

12 Logo lhes intimarão a fentença do Rey, que dizia,

aflim: Por efte Gru, ou Meílre da ley do Senhor de tudo
vir cnfinar huma nova feyta a eíles reynos em tudo cõtra^
ria às noíFas, & pornaõ querer pronunciar o nome do grã-;

de Deos Xivem, nem ordenar aos feus difci pulos, que o
pronunciem, lhe fcraõ cortados os pés, & asmaõs, & íèrà

efpetado,& o mefmo caftigo fe dará aos feus maiores Cate*
quiíl:as,& aos três mais pequenos cortarão hu péjhúa maõj'

os narizes, a lingua, as orelhas,& os deyxaraõ ir vivos«i

15 Notificada efta fentença, açoutarão cruelifíima-,

mente ao Padre, & aos Catequiftas grandes, dandolhe tã^

bem tratos encima de hú penhaíco de pedra pomes j fobre

o qual os puzeraõ deípidos, attado fó hum pano pella cin-

tura, & deytando-os ora de bruços, ora de coíias, fe lhe
punhaõ fobre os corpos athe fete, ou oito peíloas; com ef-^^

te pezo íe metiaõ pellos corpos os bicos das pedras.Quan-
do íe fazia eíla crueldade, ardia tudo com o exccífiva ca-

lor do foi, com o qual fe lhes dobrava o tormento.

1 4 Depois veyo hum official com hum efpeto de pao^
em que havia de ferefpetado o Padre , & huma enxó pêra

lhe cortar a elle, & aos Catequiílas os pés, ^ as ma,QS:tudQi

eílava a ponto; porem Deos, que fó queria por. entaõ.pror

var a eíle feu fervo, di vertio a ultima execução ; porque
chegou naquelle tempo huma carta del-Rey ao General^
em que a toda a preífa, cortando por quaifquer execuções^:

que tiveíTe entreinaõs, lhe ordenava, marchaífe logo com
toda a gente de guerra ,

pêra onde elle afliília
, por quanta

hum feu cunhado eftava rèfoluto de íe rebellar , trazendo

em feu favor, & ajuda ao Rey de Tanjaor.

1 5 Porque o aperto naõ permittia demora alguma, &
devia de a haver, ainda que naõ muy ta, athe a ultima exe*»

cuçaõ,feinterrompeo tudo; logo os recolherão carrega-t

dos de ferros em hum formidável cárcere, com grandes,

cautelas, peraquenaõ fe efcapaíTem. Dezoito dias havia,^-

eílavaõ naquella claufura padecendo as vexaçoens, que fe.

'

deyxaõ confiderar: quan.do entrou no carcerôhuín efcriri

:w
-
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vaõ, pêra ktiiiiar ao Padrea fenténça,qiie por informe àa
Geiíeral IHe dava el-Rey: toda fe prefumia,em que o Padre

fòíTe efpetado, depois de lhe cortarem os pés, & as ma^
6s*' Ouvida efta notificação, perguntou o Padre, fe a fen-íT

tença fe havia de executar alli, ou em outra parte? Refpõ*

áêOíquefó fe íàberia,quãdo vieíTe íegunda ordem del-Rey.

Deu logo graças a Deos por taó ineftimavel mercê, & pèí

dio aos Ghfiítaõs, que também lhas deífem : em acçaõ de

graças rezarão todos o Rozario da Senhora, pedindolhe

juntamente, que a todos lhes alcançaíTe a graçafinal. >

1 6 PaíTados quatro dias chegou ordem del-Rey, pêra

que os prezos foffem levados à corte, que diílava trinta Ie#

gOâs daquelle lugar: algemados de dous em dous, conduzi-^

ãos por alguma foldadefca foraõ caminhandoj chegarão à

corte depois de íinco dias com os pés taô chagados, & fe-

ridos, qud âthe aos mefmós gentios caufavaõ compayxaõi

carccreiem que os meterão, foi a eílrebaria dos cavallos>

tratandoíos como fe foíTem brutos , & naô homens: nefte

lugar efteve o fanQo Padre mais de hum mez metido em
gfiihoens de extraordinária grandeza.

t^ Alli foraõ difputar com elle os maiores letrados

do rêyno;todos íàhiraõ da difputa convencidos, & cheyos

de tanta admiração, que foraõ dizer ao Rey , que o Padre

«ftfinava huma doutrina rara, & íingular, & ainda que era

encontrada com afua, elle a provava com razoens taõfír^

fnes, & explicava com taõ boas comparaçoens, que quem
as ouvia , as naõ podia desfazer. lílo diziaõ os que tinhaô

melhor entendimento; que os outros, aquém a fua ceguei^

râ naõ deyxava penetrar da verdade, diziaõ, que era igno-

rante, & que fó o ódio, q tinha a feu Deos lhe fazia exco-
gitar algumas razoens à primeira face verdadeiras, mas em
fí falfas,&; pouco folidas.

t 1 8 Com eftas noticias mandou oRey por muytos mi-»

niílros, & athe por feu filho mais velho, q invocaíTe o no^
írie de Xivertijôu que pello menos mandaífe aos Giriftaõs,

que o invOGallem, porque tinha por grande vitupério, per^
derfelhe em publicoo refpeito. Mas como eíliveffe certo,

que o Padre naõ havia de vir em tal coufa; ordenou que
vieíTéà fua prezêça; eftãdo diãte del-Rey,fêefte lhe fallar

em Xi vê, teve cõ elle húa larga pratica fobre as coufas de
noffá fmi^a fé: pergútoulhe pella doutrina,^ cnfinava;ref-

-c — -" - pondeolhe
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pQndeolhe, que aíua doutrina era cnTinar o Gatainhp da
íal vaçaõ, à: aííim lhe explicou hum.por hum os preceitos

do Decálogo. Ouvio tudo com attcnçaõ ^ depois pergun-A

tou as duvidas, que fe lhe offereciaõ: a todas íatisfe^ o Pai
dre taô cabalmente, que o Rey diante de toda a fua corte

diíFe: verdadeiramente que naõ ha , nem pode haver ley

mais fan£la, que efta; porque manda fazer o que he virtu-i

de^ & fugir o que he peccado: & voltandofe pêra o Padreí

lhe diíTejquefenaôefqueceíTe de ley taõ fanilayhem Ao^

Deos, que adorava; que elle naõ queria feexecutalle a fê4

tença, que contra elle, & os léus Gatequiíkstinha aflinai

do. ,,
.- , ;. - .' '%,

1

9

A qui diíTe o Genefai,qiie havia prezo ao Padre: 6©

vós porque naõ invocais a Xivem? Refpondeolhe : que fé

quem adorava a Xivem, o invocava; que elle fó reconhe-^

cia por Deos verdadeiro, ao que criou o Ceo,& a terra, ^
tudo o que nelles ha,& quefó a efte havia d^ invocar.Ou|

vindo o Rey efta repofta diíTe ao Padre: Eu ílaõ vos orde^

no ,
que invoqueis a Xivem, mas fó vos mandei chamar|

pêra faber a doutrina, que enfinais:vinde ca à menhaã pellâ

menhaã pêra íallarmos mais de eípaÇo neíla matéria. íi

20 No dia ieguinte foltaram aos Catequiílas, deyxan^
do na prizam ao Padre, pêra que nam pudeíTe ir a palácio

íiillar com el-Rey; dizendo entre íi, que nam convinha fal^

laííe outra ves com o Rey, porque aflim como fallafido hu^
mafóves o enfeitiçara de forte, que revogou a fentçnça,

quejâ tinha aíTmado; fallando fegunda ves o enfeitiçaria

tanto, que deyxada a adoraçam dos DeofeS, íèguiria fó a

ley do feiticeiro. Com eíles temores o detiveram mais

quinze dias prezo no mefmo lugar, em que quando viera^'

o meteram. Acabados eiles, como vieífe hum dia folenej

em que el-Rey coftuma dar perdam a todos,navefpora de*

íle dia foraõ os Miniftros aonde eílava o Padre, & dando
o recado da parte del-Rey, o puzeram em liberdade. Por
efte caminho Deos, que fe queria ainda fervir defte feà

grande fervo, & amigo, lhe faltou cora o martyrio^ guar*,

dandolho pêra outra occafiam: dandolhe nefta as forçaéj

que bailavam pêra fofrer multiplicados martyrios;&lem
comparaçam mais penofos, do que o leria a mefma mor-*

X^. .--.
;:

ij 1 Lo^, que .0 Padre Xe.^b foa dos dgoxes da prif
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ziTQj tratou por todas as vias fallar com el-Rey,pera ocon^
verter; & quando nam confeguiíTe eíle intento, pêra alcã-

Çar delle licença, pêra poder íem eftorvo algum pregar nos
íeus Reynos a Fé deChriílo. Os gentios temendoíè diílo

jmefmo, por todos os modos o impediam: mas pode tanto
a agencia do Padre,que comprou oconfentimento daquel-
les,em cuja maõeílava impedirem, ou darem efta entrada*
Eílando ascoufas em tam boas alturas, lhe chegou ordem
do feu Padre Provincial, pêra que logo fe vifle comelle:o-r

bedeceo promptamente, deyxando pêra outra occafíam o
levar adiante a empreza, que agora tinha entre maõs: ain*

da que era de tantas confequencias, & parecia expolas to*
das a perigo, fe largava efta occàíiaÕ, puderam mais com
elle os refpeitos à fanóla obediencia,daqual fenaõ queria a-

faftar coufa alguma.

ít 22 Succederam no tempo defta gloriofa prizam ai*

guãscoufasprodigiofas: das quais feja aprimeyraacom-
-moçam, que fez em muytos a equidade de animo, com que
fofria tantos tormentos, & injurias. Vieram muytos, &
athedos Bracmenes dizendo, fe queriam converter, por^
ley,que enfinava a fofrer tam pacificamente injurias tana

atrozes,^ ainda eftimalas mais, que as honras, naõ podia
deyxar deferverdadeyra. Tanta he a efficacia da virtu-

de, que fó vifta troca os corações, & os obriga a abraçar as

difficuldades, por fe avizinharem com ella.

25 Também foi admirável o poderem corpos tam
exhauftos aturar vivos os trabalhos, que temos referido;

que parecia permittir Deos, ou querer as feridas neftes fe^

us martyreSj.pera ter, que curar nelles; porque tantas,quã-T

tas foram, em breves diasfe faravam, fem que medicina
alguma as ajudaífe: ficando depois de tantas batalhas taõ
íaòs,& illefos, como antes de fe meterem nellasporfeu
amor. : ,

24 Naquelles tratos, queaíTima diílemos lhe deram
fobre a pedra pomes, quebraram hum dos olhos a hum dos
companheiros: confolou-oo Padre Joaõ de Britto, dizen-
dolhe, que melhor era entrar com hum fó olho no Ceo, ^
Jr com dous pêra o Infernoj & fazendolhe o final da Cruz
fobre o olho quebrado, foi Deos fervido de o reftituir lo-
go à primeira ii|j^'rcza, com admiraçam dos gentios, (]ue

viraõ efta maravilha com feus olhos, fem com iíToacabarê

de oa abrir. 25 Naõ
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25 Naõ paílemos adiante fem deyxar aqui huma car-
ta, que eflando prezo, & condenado à morte efcreveo ao
Padre Provincial do Malabar,eni que lhe dâ conta da fua
prizamidíz pois aíTim.P^^f^ Provincial^ diade Sanão Aley-
xo^ vindo de viagem me prendeo o Fadrane do Mara-
vây Cumarâ Pi/ãs{ aJJimfechama:)tomounos tudo\quma,qm
diffeffemos Xivâ, Xivâ, que me largaria dandonos tudo-, que
nosfaria honra-tè' daria licença pera prlgar a Ley de Deos
(lísrmedaria huma Aldea^ & hum cavalio, Refpondi^ & féis
ChriftaÔs^ queforaõprezos comigo^ que naõ aviamos de dizer
talnome. Eufui esbofeteado^ ^ lançado em dous grilhões^ ^
^narrado ao cepo na rua aquella noyte^ e> o diafeguinte athe
as duas horas da tarde. Os Chrijlaõs e/pecialmente Xelvem
Catequiflay^ Xiran Gildeanforaõefpancados taÕ cruelmen-
tet que lhe arrancarão a pelle das coftaSy^ dospeitos^ ^fo^
raÕ lançados todos no cepo comigo,

2 6 t^o outro dia lhe deraÕ tratos de agoa^ zsr muytas
feridas. Retrocedeo alli hum Culê, & era hum dosfeis^ ^ lo-
go lhefizeraõ honra, &omandaraõy & nosfomos levados em
companhia do?adrane, ^feu exercito afortaleza de Calin-
coil, com notávelcrueldade. Alli deraõ cruéis tormentos a Xu^
rapeny que fe tem ávido como gloriofo Martyr. Nosfomos c5^
denados a fermos atanazados-^veyofogOy tenazes^ é" mais à^
parelhos., mas naõ chegou a execução

^ porque a noyte acabou a
ília: eufui lançado em dous grilhões

^ o* os outros em hum^ ^
fomos metidos em humrigorojo cárcere^ aonde eftivemos athe
líinte^ <sr oito: defiefomos trazidos ^ <(^ amarrados com cordas
ee/Ie Paganey^ aonde chegamos mortos defome ^ t^ fede^ <s^

^brazados do caminho, & em chegando nos intimarão/enten-

da de morte^Jenaõ diffejfemos Xivây Xivâ: ^ eomo dijjejfe*

mos., que naÕ aviamos de dizer talnomeJevamasmuytos couces ^

bofetadas., & açoutes, tratos, O'fomos lançados em grilhões^

<sr o Padvaneje partio a confirmar a fentença com oMaravâ^
CíT- cada hora efperamospella repofia. E efiamos muyto conten-
tes., is" conformes com a divina vontade,que nosfas tanta mer-
cê., como he dar a vida porfuafanaa Ley.Voffa Reverencia
me lancefuafanaa bençaÕ, ^ peça aos Padres todos me enco-
mendem muyto a Deos, ?ne dê a ultima graça, que eu me kfiu
hrarci de todos no Ceo. Julho :^o de 16 86.
^'' - Filho em Chrijlo de Vojfa Reverencia
^ • ^^i^.íTiUO,-;- Joaõ condenado à mortefor Çhríjiç*

o -i . ^
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CAPITULO XXVIII.

Da navegação y
que fez a Portugal^ <6?* do que Ihefuccedeo

fíQtempOy quenelleefteve\ decomofeefcufoudefev

Meftre dos Príncipes^ <sr alcançou licença deU

Rejpera voltarpêra asfias mijfoes,

1 p Artioofanclo MiirionariodoMaravâ peraaPro-

-L vincia do Malabar, a ver o que lhe queria ofeu

Padre Provincial: eíle o recebeo como a hum homem do

Ceoj&queefiiverataõ perto da Coroa do iMartyrio; de-

pois lhe diíTe, como tinha determinado, que paílalTe a Por?

tugal, & dahi aRomaa dar conta a noffo Reverendo Pa-*

dre do eftado daquella miílaó, Sc tratar com elle os negóci-

os, que lhe tocavaõ. Efcufoufe da jornada, athe fe por de

joelhos diante do Padre Provincial, rogandolhe inílantiíTi-

mamente, que o naó obrigaíTe a voltar a Europa, da qual

fe partira com animo de nunca mais a tornar a ver. Relpõ?

deo o Padre Provincial, que fua Reverencia viera à Reli-

gião pêra a fervir no que ella fe quizefíe aproveitar dos

feus preftimos: aqui naõ teve, que replicar; fenaô pedirlhe

abençaõj&asdireçoésnecefíariaspera os negócios, que

leaviaô de tratar. Logofepartio pêra Goa, nacjual achou

de viagem pêra o Reyno ao Vifo-Rey Dom Francifco de

Távora Conde de Alvorjque fe alegrou fummamente de o

trazer em fua Companhia. Vieraõ ao Brafil, aonde o Pa^

dre Joaõ de Bricto efteve no Collegio da Bahia athe partir a

frota, & nãos da índia pêra Portugal.

z Em oito de Setembro de mil feiscentos oitenta, &
oito chegou ao porto de Lisboa; defembarcou, & depois

de dar razaõ de 11 aos Prelados, a foi também dar a cl-Rey

Dom Pedro o fegundo,em cuja real protecção tinha as ma-

is bem fundadas efperanças dos feus negócios. Sua Mage-

ílade o recebeo com íingular agrado, como quem eftava

muytobem lembrado dos primeiros annos, em que o Pa-

dre Joaõ dcBritto fendo moço fidalgo lhe aíTiftira em palá-

cio; & muyto mais do grande fervor, com que fe tinha oç-

cupado na converíaõ da gentilidade, do qual por noticias

certas eílava bem informado: tudo ajudou muyto, pcra q
fua
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fua Mageíbde agora lhe delíe boas efperanças , & ao de-
pois , como veremos , bons dcípãchos.

5 Paííòii logo aos Collegios de Santarém , Coimbra,
Porro, & Braga pêra com afuaprezença afervorar aos
noííos Religiofos, ôc aceitar por companheiros de feus tra-

balhos aos queDeos tocaíTe, & efcolheíTe pêra tamglo-
riofa em preza. Chegou a Santarém , aonde fe deteve o
que baftava 5 & dalli paííbu a Coimbra : no caminho jun-
to da Villa da Golegam lhe diííe o Padre

, q o acompanha-
va , que fua Irmaã Dona Luiza Maria de Britto aíTiftia no
Pinheiro, que diílava meya legoa do lugar, em que fe acha-
vaÕ , & que pediam todas as boas razoes

,
que a foííè vi fi-

tar. Refpondeoj que elle naõ viera a Portugal ver paren- :''

tes, mas a fazer os negócios da fua Provincia j que na volta

pêra Lisboa cumpriria com aquella
, que fua Reverencia

julgava fer obrigação : naõ fe aquietou o Padre com eíla

repofta , mas chegou com a fua inftancia a pontos de def-

confiança , fe o Padre Joaô de Britto perfiftiíTe no feu pro- •

pofito : vendo elle ifto, por naõ defcomprazer a quem lhe
fazia taõ boa companhia, condefcendeo com o poílulado ;

foi a vifita , coríio coufa de paíTagem , & continuou o ca^r

minho. ;

4 Naõ foi eíle o maior lanço do feu defapego
, que jà

nefte tempo o tinha moftrado maior com fua May. Em
chegando a Lisboa , tanito que teve noticia , lhe efcreveo
com os encarecimentos de may , que ainda confervava a-

quelleamor, com que procurara impedir a jornada pêra
a índia ; que pois avia quatorze annos

, que delia fe tinhai

apartado, lhe pedia,fe chegaíTe athe Portalegre, aonde mo-
rava

,
pêra fatisfazer ao exceílivo dezejo

,
que tinha de fe

aviftar com elle ;
que fe naõ fora a diftancia de vinte, &

feislegoas (tantas fazem de Portalegre a Lisboa ) &mui-H
to mais os feus annos ,

que jà naõ eraõ pêra grandes cami-

nhos ; naõ tinha ella fofrimento, que o naõ vieíTe vera
Lisboa, pêra fatisfazer a fua fede, ou faudades. Refpon-
deo a eíía carta

,
que elle paíTavaa Coimbra fobre os negó-

cios , que o trouxeraõ a Portugal
, que na volta faria

,
por

lhe dar eíla confolaçaõ.

5 Na Cidade do Porto lhe fes grandes honras o illu-

ílriíTimo Senhor Dom joaõ de Soufa Bifpo da mefma Ci-

dade , & muito particular amigo do Padre Britto
,
por fe-
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remas famílias de ambos fervidoras da real caza de Bra-

gança : veíliofe no feu traje de Jogue , & fes as mais cere-

monias diante do Bifpo na varanda do CoUegio do Porto

;

que elle vio com grandes moftras de piedade , edificando-

fe,& chorando de confolaçaô, de ver que fe fogeitara

3 tal vida, & trage por amor de Deos. E lhe deu mui boas

efmolas para a Tua miíTaô. Também em outros dias por

dar gofto ao Cabido , a os Senhores da Camará, & aos De-

zembargadores da Relação, que todos lho mereciaô , ks

as mefmas ceremonias diante delles , que fizera diante do

Senhor Bifpo. Quando chegou ao Collegio do Porto, que-

rendo os Padres lavarlhe os pés, o naõ confentio; mas naõ

íe pode livrar de dous Irmaõs Coadjutores,quecom granr

des inílancias lhe rogarão , lhes deíTe a confolaçaõ de la-

varem huns pés , que eftiveraõ aferrolhados em grilhões

pella fé: naô pode refiftir, dizendo , que avia muitos annos

naõ tivera femelhante alivio. Depois lhe beijarão os vin-

cos dos grilhões , & os íi nais das fontes ,
que fe lhe fecha-

rão pellas naô poder curar em a prizaó, por ter algemadas

as maõs ; & dizia o Santo Padre,que depois de fechadas

tivera melhor faude ; & que elle mefmo pafmava da faude,

& forças,que fentia nos feus martirios,

t 6 K. Achoufe em Coimbra pello Natal , myílerio, que

çQ.m tanta piedade fe celebra entrenós, ajuntando-fe to-

da a communidade por algumas noites daquelles dias nas

capellas , em que fe fazem os prefepios , ofFertandofe cora

amorofos colloquios , & lagrimas a Deos Menino reclina-

pâ fua defabrigada Lapinha. A^ viíla deite melhor MiíTio-

nario reprefentou à quelle numerofo, & Sandlo Collegio,

Í5eminario illuftriflímo de varões Apoíl:olicoS,asneceílida-

des ,
que padecia de operários a fua miíTaõ de Madure , &

as mais tocantes à província do Malabar.

-i. . 7 o Tendo alli afervorado aos noíTos Religiofos, & fei-

to as diligencias , pêra que fora a Coimbra , tratou de vol-

tar pêra Lisboa : teve notícia fua May ,
que por hora naô

podia o Padre feu filho fazer a volta pella Cidade de Por-

talegre ; & naô podendo feu dezejo permittirlhe tantas

demoras, fe foi de Portalegre athe o Pinheiro
,
que fazem

defaieis legoas , & alli em caza de fua filha o efperou,

Híaadandolhe.avifo , pêra que naõ encaminhaíTe a jornada

por outra parte, Na volta fe aviftou, & deteve alguns

:*,:L:
'

- ^

^ dias
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dias com fua mãy
, paíTando logo a Lisboa , aonde o cha-

mavaõ os negócios da fua província.

«S Qiieria paíTar a Roma , como paíTaõ os mais Procu-
radores das Províncias ultramarinas, adarconta doeftado
das rniíloês , & a expedir com fua Paternidade os negóci-
os, que lhe pertencem : mas teve noticia

, quenaquelles
cempos o Papa Innocencio obrigava a todos os Miílíona-
rios

, que fe achavam em Roma, que dcíTem juramento de
fogeiçaõ, & obediência ao tribunal de Propaganda fide;
o qual juramento em os MiíTionariosPortuguezes tinha
grandes inconvenientes, por fer em prejuízo da coroa de
Portugal. Propôs eíle ponto, que era de tanta dificulda-
de, ao Reverendo Padre Geral

, pêra que vííTe oquefc
avia de fazer, &íe convinha, que foíTe, ounaõaRoma*-

9 Dilatada a partida pêra Roma athe chegar a repoftj
de nolíb Reverendo Padre Geral

; paíTou nefte entremeyo
de tempo à Província de Alentejo a fatisfazer com algumas
obrigações do feu officio , &a cumprir com algunsrefpcH
tos, que naõ podia efcuzar. Chegou ao CoUegio de Evo-s
ra

, & nelle fez por Miffionarios asmefmas diligencias,qud
fizera em o de Coimbra ; & tevealgunsmuito efcolhidos;
entre elles foi hum mancebo fecular de boas prendas, &
virtude, Collegial em o CoUegío da Madre deDeos, &
que tinha merecido o lugar por oppofiçaõ ; o qual coni
grande fervor fem ofaberem, & muito menos querereni
léus pays , ie foi pêra Lisboa , entrou na Companhia pê-
ra as miíloês do Santo Padre Joaõ de Britto

, paíTou à ín-
dia , & quando jà hia pêra o Malabar, foi Deos fervido de
o levar pêra fi j dandofe por contente com as anciãs , dç
bons dezejos

, que tinha moílrado de o fervir.

1 o Neíla occafiaõ vimos , os que eftavamos no fan-
ão Collegio de Évora aquelle homem , de quem nas An^
nuas da Companhia tínhamos ouvido ler quafi tudo,o que
£caefcritto; & com grande confolaçaõ abraçamos taõ
fan£to hofpede , & o ouvimos praticar à Communidade
na capella do Collego ; & ao depois veftiríe naquelles feus
andrajos ao modo, que andava na fua miffaò, & aíTinít

veftido appareceo, ou entrou pella capella dentro , emque
aíTiília a Gommunidade pêra ver taõ fan£lo efpe£lacuIo; a
qual elle com agrado de todos reprezentou com as cere-*^^

monias
,
que fe ufaõ nas províncias , de que era Miffiona-
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rio. Aqui o ouvimos converfar muitas vezes J Si podiafe

elle ouvir , porque nada tinha de molefto , antes muito

defenfaíliado nas fuás praticas ; o trato jucundo, & agra-

davelj lingular affabilidade nofeumodo, fem género al-

gum de íoberania aíFeítada ; com eílesbons accidentes fe

fazia a lua virtude amada geralmente de todos.

L: ii Morou as duas vezes , que efteve neíle Collegio

huma em o cubiculo do Padre Keytor , que entaõ eftavâ

de vago, a outra no ultimo cubiculo do corredor novo

,

que cabe pêra o poente , & agora ferve de alcoba ao cubí-

culo do Padre Provincial. Naõ pareçaõ efcufadas eítas

meudezas, aquém aslêr, que faõ grandes defpertadorcs

pêra a virtude > ou aos que entraõ nos tais cubiculos , ou
aos que moraõ nelles ; & muito mais fe os fervos de Deos,

quealU morarão, chegarem a ter o culto publico da Igreja;

queefperamos naõ faltara a eíle gloriofo Martyr; por quã-

to poucos , ou nenhuns da Companhia tem mais abonados
juridicamente os proceífos pêra a canonização ; que foi

eftç o maior empenho de feu grande amigo o Padre Joaõ
da Cofta , quando cà veyo da fua miíTaõ , & foi a Roma
por Procurador do Malabar ; & com razaõ fe gloriava

muito de lhe ter feito eíle ferviço. Na meza fó comia
daquellas couzas , que là comera na fua miíFaõ , como er-

vas , frutas , & ladicinios
; guardando em quanto cà an-

dou neíla matéria o mefmo rigor , que lá tinha.

12 De Évora fe partio pêra Portalegre , aonde mora-
va fua may j fez a jornada pella Villa de Monforte , aonde
vivia feu Irmaô Fernando Pereyra de Britto : depois de
ter naquelle dia caminhado quatro legoas , chegou a caza
de íeu Irmaõ,& feita huma breve vizita, tratou de profe-

guir a jornada cora tençaõ de ir dormir a Portalegre : tal

era o defapego , com que fe havia com humirmaõ, que
tanto o eftimava , & a quem naõ vira , depois que partio
pêra a índia.

,

o;;i5 Naõ bailarão inftancias, pêra o deter; &emef-
feitofepos a caminho, mas ao fahir da Villa fe meteo
o ceo de permeyo com huma tormenta de chuva , & ven-
to taõ grande, que em outras quaisquer circunííancías
impediria a jornada, quanto mais nas prezentes j em que
cftava junto de povoado , & da caza de feu Irmaõ , & fem
negocio precifo, que o obrigaíTe. Mas nada bailava pêra o
•^a dobrar;
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dobrar : athe que o Padre Doutor André Cardozo Can-
cellario da Univerfidade de Évora

,
que entaõ era o com-

panheiro íe voltou para o Padre Joaõ de Britto, & lhe
diíTecom alguma galantaria : Meu Padre Joaõ de Britto^
fe voíTa Reverencia com tal dia , & por debaixo da agoa,
& do vento quer ir hoje dormir a Portalegre

, pareceme
muito bem , vàcom Deos

,
que eu eíla noyte faço conta

de dormir em hum lugar, que chamam Monforte , em ca-
za de hum amigo

, que ahi tenho
, que fe chama Fernão

Pereyra deBritto, pella menhaãfavorecendome o tempo,
irei pêra Portalegre em feguimento de voíTa Reverencia^
& lá nos veremos. Vendo pois o incomodo

, que dava a
feu companheiro , & companheiro taõ authorizado , vol-
tou pêra caza do Irmaõ , ôc alli ficou o reílante do dia, &
aquella noyte fomente.

14 Succedeo alli huma coúza de grande novidade
,

em que fe vio , como Deos lhe communicava noticia de
couzas occultas : foi o cazo: que lhe pedio feu Irmaõ, qui-
fcííè chegar com elle ao convento , das Religiofas de
S. Francifco , & lançar a bençaõ a huma fobrinha fua , fí-»

lha de feu Irmaõ , que nelle eftava. Refiftio, dando por ef-
cufa o naõ ir a convento de Freyrasj finalmente depoisde
muitas inílancias chegou ao convento , aonde todas as
Religiofas pellas noticias

,
que tinhaõ de fuás virtudes , o

dezejavaõ ver , como a homem fan£to; em efpecial huma
das demais authoridâde chamada Maria dos Serafins, a
qual tinha pedido a FernaÕ Pereyra

, que vindo alli feu Ir^

maõ , em todo o cazo fizeíFe , com que foífe ao conven-
to, pêra o verem.

15 Chegando o Padre à grade da Igreja concorreraS
todas as Religiofas, fó faltava Maria dos Serafins, mandou-*
ielhe primeiro, & fegundo recado , fem ella chegar, di*

zendo fempre
, que logo vinha j a penas puderaõ os vo4

gos deter ao Padre, pêra que mandaííè terceiro recado,
porque fe queria defpedir ; com efte veyo Maria dos Sera-
fins

, pedio a bençaõ ao Padre , & começava a defculpar
a tardança , fem dar as caufas delia: entaõ lhe diíTe o Padre
eftas palavras : Madre, a verdadeira tença he falvar, & tu-»

do o mais defta vida he nada ; tratar da falvaçaõ
, qúe as

tenças càficaó : & paíTandoaoutra couza com pouca mais
dilação fe defpedio da fob^-inha , & mais Religiofas..

16 Paíla-
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i6 Paflados alguns dias, fallando Maria dos Serafins

com Fernaõ Pereyra , lhe perguntou , fe reparara nas pri-

meiras palavras ,
que lhe diíTera o Padre Britto.^ E refpon-

dendo, que naó, lhas referio a Religioía , ôc a elle fe lhe ex-

citarão algumas efpecies, de que o Padre as tinha ditto: en-

tão lhe diíTe , como no tempo , em que lhe mandarão a-

quelles recados , eftava bufcando com grande anela hum
papel , que era neceíTario moílrarfe em ordem a hum re-

tro de trigo ,
que fe lhe pagavaj & vendo finalmente , que

naõ apparecia , deixando os papeis por acudir áo fegun-

do recado ; diíTe coníigo muito affligida : Bem fico eu ago-

ra , fe perco a minha tença ; & vindo jà neíle tempo pêra

onde a chamavaõ, encõtrou com o terceiro recado,& che-

garido à vifta do Padre lhe diíTe eíle: Madre, a verdadeira

tença he falvar 5 Sc as mais palavras , que ficaõ referidas

;

com que ficou entendendo, que o Padre tivera conheci-

mento fuperior das caufas da fua demora.

1 7 Chegando a Portalegre a primeira porta, a que fe

apeou , foi à do Bifpo , que entaÕ era Dom Joaõ Mafcare-

iihaSjgrande aííeiçoado a todas as coufas da Companhia, ôc

muito em efpecial ao Padre JoaÕ deBritto, decujas virtu-

des tinha elle largas noticias ; com elle fe deteve couía de

duas horas ,
que ao Bifpo pello afíedo , que lhe tinha, pa-

recerão efpaço breve : dalli foi tomar a bençaõ a fua May

,

& depois pêra o Collegio da nolTa Companhia,

í; iS^i De Portalegre voltou a Lisboa, a dar calor aos

negócios da fua Provincia. O primeiro foi pedir alguma

renda perã os Catequiílasda miífaõ; nefte ponto teve bons
defpachos de fua Mageftade

, que acrecentou ao flivor a

brevidade em o fazer. No modo com que fe avia nas

fuás pertençoens , & negócios , obfervava fua Mageftade
o grande cabedal de prudência

, que avia no Padre Joaõ de
Britto ; & como o trato por caufa dosfeus negócios era

muito frequente em palácio, decadaves el-Rey fe con-
firmava mais na íua opinião ; & fe refolveo coníigo, de o
deyxar ficar no Reyno

, pêra fe aproveitar do íeu confe-
Iho , & prudência ; dando ao Padre algumas fignifícaçoes

deíla fua vontade. Fazia-fe elle defentendido;& fó tratava

de adiantar os negócios, que olevavaõapalacio.
1 9 Neíle meímo tempo lhe cobrarão grande aífeíío

os fenhores da Corte , de merecialho a fua virtude acom-
A O à panha-
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panhada de grande urbanidade, o trato dentro das lèys da
modeftia fem as cercmonias, que o fazem defabrido: huma
fan£la , & amável lhaneza com todos ; com a qual domi-
nava os coraçoens dos que o converfa vaõ: todos julgavaõ
por acerto ficar antes em Portugal, que voltar à índia.

20 Depois de varias fignificaçoetis da vontade del-
Rey , a que o Padre fe fazia defentendido, vendo fua iMa-
geílade

,
que naõ acodia a ellas , lhe declarou abertamen-

te fua vontade , de que ficaíTe no Reyno
, porque fe que-

ria fervir dos feus preílimos. Aqui o Padre Joaõ de Britto
com toda a modeftia pedio a fua Mageftade naõ lhe empe-
diílè a volta pêra a fua dezejada miíTaó j dizendo

, que elle

naõ tinha mais preftimo, que pêra Miííionario; & que
pêra efte minifterio o chamara Deos , que nelle queria dar
a vida por feu amor : a efte propofito allegou todas as ra-

zoes
, que lhe íubminiftrava feu grande efpirito , & arden^

tiffimo dezejo das miíToens.

21 Naõ fe dobrava fua Mageftade ; dizendolhe, que
ainda pêra o bem das fuás miífoens , era de maior provei-
to a fua aífiftencia em Portugal , do que em Madure; pór^
que ficando no Reyno mandaria todos os annos muitos,&
eícolhidos miflíonarios; tendo pêra ifíb grandes cómodos,
por caufa de fua real proteção

, que em tudo lhe avia de
aífiftir. Aifto refpondeo, que a fua partida naõ tirava

ouveílè muitos MilTionarios ; que pêra os levar, viera elle

a Portugal , & pêra os mover com o feu exemplo, he, que
agora queria voltar pêra a índia : antes fe viíTem

, que íe

cleyxava efquecer na pátria , & na corte , fe esfriariaõ com
efte feu exemplo menos edincativo;&taõ longe eftava de
adiantar as miíToens , ficando no Reyno

, que lhe feria

de muitos detrimentos. Quanto à proteçam de fua Mage-
ftade , que do feu zelo de propagar a fé efperava , feria a
mefma eftandoelle, ou naõ eftando em Portugal : por
tanto que fua Mageftade lhe avia de dar licença

,
pêra vol-

tar outra ves pêra a Inda. Nunca el-Rel largou palavra

,

em que moftraíTe lhe dava licença , antes claramente dizia.,

que o naõ avia de deixar ir.

22 N efte tempo chegou repofta do ndíTo Reverendo
Padre Geral Thyrlb Gonzales daquella carta , que diíTe-

nios aflima,& refolvia fua Paternidade
, que foffe a Roma:

deucontaael-Rey, o qual mandando confulcar efte ne-

gocio;
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godo ; refukou da confulta , que naõ convinha , nem era

ferviço feu, que o Padre Joaõ de Britto foííè a Roma : dif-

íb mefmo avízou logo a noíTo Reverendo Padre ; & entre

tanto foi difpondo as couzas de maneira, que quando che-

gaíTe a repoíla de Roma , eftiveíTe defembaraçado, pêra fe

embarcar.

2 5 Como fua Mageílade eftava com refoluçaõ de im-

pedir a jornada pêra a índia ; confiderava,em que occu-

paçaô de feu ferviço meteria ao Padre Joaô de Britto. Oc-

correolhe ,
que dentro de poucos annos feria neceííario

Mçílre pêra feus filhos o Sereniíílmo Principe Dom Joaõ,

& o Senhor Infante Dom Franciíco; & concorrendo pêra

eftâ occupaçaõ as prendas neceíTarias no Padre Joaô de

Britto, IhediíTe, que o tinha deftinadopera Meílre de

feus filhos, queeíía era a razam, porque fe naõ fervia

de que voltaíTe pêra a índia. Agradeceolhe o Padre a efti-

niaçaô, que delie fazia , & honra tanto fobre a fua esfera;

de que elle com toda a fubmiiraõ fe efcuzava a fua Mage-

ílade, porque Deos o chamava pêra as fuás miíToens; que

detelo em Portugal era matéria efcrupulofa,porque o bem

dasalmasfe devia antepor aquaifquer outras convenien--

cias : por tanto que fe ferviíle fua Mageílade de mandar

examinar efte ponto na balança da confciencia ; & efpera-

va em Deos ,
que avia de mudar feu parecer

j
pois como

taõpio, &catholico naõ avia de antepor o íeu ferviço

à maior gloria de Deos , & à falvaçam das almas, matérias

quefempre puderaõ mais com os SereniíFimos Reys de

Portugal, que todas as razoens de eílado. - . *

24 Fizeraõ eílas razoens qualquer abalo no animo de

fua Mageílade como taó pio, & catholico
,
que fempre

foi. Encomendou ao Padre Manoel Fernandes da noíTa

Companhia feu CõfeíTor, que confultandoefte ponto com

o Padre Sebaíliaó de Magalhães (que depois foi Confeífor

do meímo Rey ) lhe diíTeíTem, fé em impedir a jornada do

Padre Joaõ de Britto avia algum encargo de confcienciar,

25 No tempo , que o Padre andava neíla fan£ta lida.

Ília difpondo também as coufas neceíTarias pêra a navegar

çaõ, que jà naõ diítava muito. ErataÕ grande a pena,

que lhe dava a pertençaõ del-Rey ;
que por vezes diíTe :

que fe fua Mageílade o obrigaííe a ficar em Portugal , fc

avia de fingir louco , & avia de andar tirando pedrada^

aos

'iiimíL
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aos rapazes; pêra que fazendofe conceyto, que perdera o
juifo, o deyxaíTem ir pêra a fua miííaõ.

26 Entendeo, que a Sereniffima Rainha tinha parti*'

cular empenho, em que ficaíTe no Reyno,& que em quan-

to ella naõ foíTe de parecer, que o Padre fe embarcaíTe, ta^

pouco o feria el-Rey; que em tudo lhe avia de dar goftoJ

Bulcou logo ao Padre Leopoldo FuésdanoíTa Companhia,

Confeííor da ditta Senhora; & lhe rogou cora todas as in-

llancias, que fizeííè entender à Sereniffima Rainha, que
em o impedir encarregava fua confciencia; fuggerindo as

razoes,que perfudiaõ efta verdade. Tomou o Padre Leo^
poldo Fues muyto à fua conta a petição do Padre Joaõ de

Britto;cedeo a Rainha da fua pertençaõ, por fe perfuadie

pellas razoês,que lhe dera feu Confeílor,que niffo encarre*^

^ava fuaconíciencia* ^ -^s-fiv. -..

r. ^z Nefte tempo chegou carta ao Padre JoaÕ de Britto

de nolTo Reverendo Padre Geral, em qde o defobrigava

de ir aRoma. Chegavafe o tempo de partirem as nãos pe-^/

ra a índia, & faltava ainda ao Padre a licença expreíTa delt

Rey: porem eftava jâ taô feguro de a confeguir, que quan-

do fallava com el-Rey, lhe dÍ2iiaí que fuppunha, que Sua
Mageftade naõ aviade negar alicença,&que elle a tinha jâ

por concedida. Naõ a deu el-Rey antes de ouvir o pare-

cer do feu Confeflor, & do Padre Sebaíliaõ de Magalhães,

aquém, como diíTemos, tinha encomendado o exame deíle

ponto. A elle refpondeo o Padre ConfeíTor: Que vifto o
grande eípirito do Padre era mais ferviço de Deos, que

Sua Mageftade o naõ impediíTe tornar pêra as fuás Miíloes,'

& que efte era também oparecer do Padre Sebaftiaõ de
Magalhães. Com efta repofta fe deu el-Rey por conven-

cido, & ainda que contra a fua propenfam concedeoao

Padre loaõ de Britto a licença, pella qual fazia taõ exceífí-

vas inftancias. Cada hum pode confiderar de tantos ex-

ceííbs, qual nefta occafiaõ feria o feu gofto; naõ via horál

de fe ver jâ fora de Portugal, temendo, queascoufas podi-

am tomar outro caminho , & verfe em novos embara--

ços.

2 8 Começou a defpedirfe das pelToaS, a que tinha Oi

brigaçam, & tornou fegunda vez a Portalegre, affim pêra

fedefpedir de fuamay, como de feugrande amigo Dom
loaõ Mafcarenhas, & dos mais, aquém devia graça efpèci^

^ Lllll ai,
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alj como a feu Irmaõ, & outros amigos, a quem dizia: A
Deosatheo àiadojuizo, & eíta era a palavra mais com-
iiiua nas luas defpedidas. *?'

29 Naõ íe contentando com eílas defpedidas fea

grande amigo o Bifpo Dom Joaõ Mafcarenhas, teve pen*
lamentos de ir a Lisboa fazer as ultimas; mas ouve razoes
3pnuyto forçofas, que deram corte aeíle feu grande affeâos;

pello menos ailentou por cartas cora o Padre Joaõ de Brit-

to de ir athe Punhete, que he huma villa fituada naqueile

lugar , aonde o rio Zêzere entra no Tejo, diftante de Lisi

boa defanove leg;oas, & qve alli viria também o Padre Jo^
ao de Britto. Partiram o Bifpo, de Portalegre; & o Padres
de Lisboa, & entraram namefma hora em Punhete, como
fe cada hum foíTe regulando as jornadas pello outro. Alli

fizeram as ultimas defpedidas, em que o Bifpo chorou
muytas ragrimas,& as nam podia conter: querendo elle a
çompanhar ao Padre, athe ò meter no barco: porque as la^

grimas lhe cabiam dos olhos fem ceifar, lhe diíTeram, os
que lhe aífiftiam, que nam dizia bem com a decência de hã
Bifpo chorar com tanto exceíTo naquella pubhcidade. O
Padre lhe agradecia o affedlo, &com huma benévola con-
fiança eftranhava também as lagrimas; entre as quais defr
pedindo o barco, começou a auzencia dos corpos, duraa^
do fempre a prezença dos afFeótos.

cíàásífhm9i^

'.•>''

CA PI TU L O XXIX.

j -Panepêra a índiai ér comopaffou na viagem-^ athe che-^

-
; gar a Goa.

-íi T^ Efpedindo jâ de todos os feus amigos, que eram
•«Z2 r^ muytos; efperava com grandes anfias pello dia,

çm que fe avia de embarcar com feus companheiros. Duas
nãos hiamaquelleanno pêra a índia. Na capitania fe avi-
am de embarcar os outros Rcligiofos; o Padre Joaõ dG
Britto com mais dous companheiros na Almiranta. Che-
gado o dia, em que as nãos aviam de partir, eftavam jâ os
outros Miííionarios embarcados; ao Padre Joaõ de Britto
lhe era neceífario fer o ultimo; por iílo guardou pêra o
ínefmo dia, em que as nãos aviam de levantar ferro, oiríe

ítsi i. j embar-

'unuíL
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embarcar: tanto, que oiivio a peça de leva, que he o final

ultimo, que fe dá, pêra que fe recolham à nao os que ham
de fazer viagemj fahio o Padre do Collegio de San<^o An-
tão; & indo pêra fe embarcar, paíTou por Corte-real,& fu-»

bio n dar com hum abraço o ultimo vale a Dom Pedro
Luis de Menezes Marques de Marialva, hum dos feus ma-
iores amigos.

2 Feito ifto fe defpedia, quando lhe dilTe o Marques^

que o naõ íizeíTe, fem ir beijar a maõ a el-Rey; refpondco-

Ihe, que no dia antes cumprira com aqUella obrigaçam, &
que naõ tinha jâ tempo, mais que pêra fe embarcar. Aco-
dio o Marques, que as nãos naõ defpediam aquelle dia, por

tanto, que naõ avia perigo na detença, em que fua Mage-
ílade teria goílo particular; logo mandou dar avifo a el-

Rey, de que o Padre Joaõ de Britto eftava alli pêra lhe fal-

iar; mandou dizer el-Rey,que fubiíTe: aífim o fez, fiado etn

que a detença lhe naõ faria prejuifo conforme o ditto do
Marques, que também tomou à fua conta ter preíles huma
fragatinha, pêra fe embarcar, quando fe deípediíTe dei-

5 Receberaõno fuás MageíladesRey, & Rainha, que

íimbos o efperavam^ com as demonílraçoês, que outras

vezss. Em quanto fe detinha fallando com elles, ouvio

huma peça, com a qual fe alluílou dizendo, que as nãos de^

viam de ir à vela; & jâ fe lançava a beijar a maÕ a fua Ma-
geílade; o qual o defafombrou, dizendo, que naõ podia

fer botaíTem as nãos pêra fora naquelledia. Comiftofe

foi detendo. No mefmo tempo hiamasnaos quaíi huma
legoa pello rio abayxo, quando começou a aíTopraf hum
vento favoráveis aproveitandofeentam da occafiaõ os na^,

vegantes largaram mais o pano tratando de fahir aquelle

dia pella barra fora. Eftava o companheiro do Padre Joaô

de Britto a huma janela do paço, que cahia pêra o rio, com
os olhos em as nãos ,

que jâ navegavam; & vendo, que

quafi as perdia de vifta, entrou a toda a preíTa aonde efta-

va o Padre com os Reys, & lhe difte muyto fentido: Padre,

as nãos fe vam pella barra fora , & nos nos ficamos em
terra.

4 Bem fe deyxa ver, que pena teria ,
quem fó eftava

defafofegado com eftes temores. Deyxa logo aprezença

del-Key: fahe fora, cncontrafc com o Marques de Marial-

Lim 2 va.
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va, perguntalheaondeeílavaafragatinha,que fua Senhoria

lhe tinha ditto mandava pôr corrente, pêra fe embarcar.^

Refpondeo o Marques,que elle mandara fazer todas as di-

ligencias, & que nenhuma fe achara, por terem ido todas a

bordo das nãos, que partiaõ. Que por momentos efperava

por hum criado, pello qual mandara fazer as ultimas diU-

gencias. Nefte ponto appareceo o criado, dizendo, que
naô avia outra, mais que huma ao pofto da Boa vifta, mas
que hum dos fragateiros eílava tam fora defi com vinho,

que lhe parecia impoflivel atinar com remo, ou podello

menear. Partio logo o Padre em demanda da fragatinha,

indo com elle o mefmo criado do Marques, que fe chama-
va António Martins, o qual affirmou com particular ad-

miraçam, que quando caminhava, naõ fabia, fe hia pella

terra, fe pello ar; tal era a preíTa ou natural, ou fobrc-

natural, comquebofcava aquellç ultimo remédio das fuás

aníías. 'n

-

5 Chegados àquella paragem, que em Lisboa chamaõ
Boa vifta; fe meteo na fragata; & fuccedeo, que o fragatei*

ro, que diíTemos eílava toldado do vinho, cahio no rio,

quando jâ o Padre eftava dentro da embarcação: teílificoa

António Martins, que o Padre Joaõ de Britto eíl:enderao

braço, & pegando do homem, como fe fora hum pequeno
pezo, em hum abrir, & fechar de olhos o tirara do marjSí

o metera na embarcação. Logo com todo o calor mandou
remar pêra a nao Almiranta, fazendo muytos votos, & de-
precaçoês ao Sando Xavier, pêra que o fizeíTe alcançar a
nao, que bufcava,

6 Forcejava a fragata a toda a preíTa, quando o Mar*
quês de Alegrete Manoel Telles da Silva Vedor da fazen-

da real, voltando de defpedir as nãos, advirtio na preíTa da
quella fragataj & como hum barco do alto vieíTe rio aílima,

deu final, a que abordalfe; & chegandoíe,lhe ordenou,que
fe foífe àquella fragata, & fe nella hia alguma peíToa pêra as

nãos, a tomalíe, & foíTe no alcanfe delias, athe lha meter
dentro. Com efta ordem voltou o barco fobre a fragata,

ao qual fe paíTou o Padre Joaô de Britto com feu compa-
nheiroi & logo defpedio a velas, & a remos, executando a
ordem do Marques. Todas eftas diligencias fcriaõ de pou-
co proveito, íe o Capitão da Almiranta naõ fora hum gra-

de amigo do Padre Joaõ de Britto, por cuia interceíTaõ fua

Ma-

lumiu



Em o Noviciado de Lisboa Liv. 4. Cap. 2 si» 52 1

Mageftade lhe dera aquella capitania: vendo eíle, que o Pa*

dre faltava, & que as demoras naõpodiaõ íer culpáveis,

foi atraveífando a nao, dando lugar a que chegaíTe. Paf-

fada jâ a torre de Saõ Giaõ, que he na boca da barra tres

legoas de Lisboa, deu a nao vida daquelle barco, que a vi-

nha demandar: entaõ o Capitão fazendo conceyto, que

nelle vinha o Padre,atravellou de todo a nao, com que deu

lugar a que chegaíTe o barcoi & recebeo ao Padre, & a íeu

companheiro com extraordinário goílo feu, & maior do

Padre Joaõ de Britto, como de quem acabava de fahir de

humasaníias, que pêra o feu fervor eraõ maiores, que as

da morte. A muytos occorreo, que todas as demoras,que

o detiveraõ em palácio, foraõ cuidadas, & ordidas, pêra ^
fahindo as nãos pella barra fora, ficaííe o Padre no Reyno,

& davaõ por fundamento deftes diícarfos as diligencias?

que tinhaõ precedido,pera que fe accomodaíTe com a von-

tade dos SereríiíTiraos Reys, & goíto de feus amigos: po-

rem como Deos era o Piloto, que governava a nao, elle te-

ve cuidado de divertir todos os eftorvos, que podiaõ re-

tardar, ou impedir a navegação.

7 Recebido dentro em a nao nos braços dos que o
efperavaõ com elles abertos; largarão todo o pano, & foi

navegando pêra o Oriente efte fegundoXavierstaô pareci-

do ao primeiro nas anfias de padecer, & dilatar o fan£io

nome de Deos entre a inculta gentilidade. Neíla viagem»

que foi grandemente trabalhofa, nao perdoou o Padre Joaõ

de Britto a moleftia fua, por acodir ao bem efpiritual, &
corporal de feus próximos. Quanto nella padeceo, com
nenhumas palavras fe pode melhor explicar, que com as

fuás, & faõ de huma carta, que de Goa efcreveo a feu Ir-

mão Fernaõ Pereyra de Britto: dizem aííim:

8 Cheguei em qtiafifete mezes de viagem aos tres de

Novembro^ tendo partido aos oito de Abril^ dia, em quefuás

Mage/lades, ^ Altezas mefizeraõ as maiores honras do mun-

do, de que fempre vivirei lembrado, ^ agradecido ; is*

maior^& de mais eflimafoi o àarème licençapera voltarpêra

a minha miffaõ, aonde com agrada divinafaço conta de mor-

rer. Na viagem eftive mal, mas efeapei pella mifericordia de

Nofjo Senhor, MorreraÕme dous Padres muyto bons fujeitos^

(ísrmnytovirtnofos, que eraÕ o Padre Manoel de Faria, & o

Irmaõ Manoel de Figueiredo. Dagente da nao morrerão per-

to
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to de quarenta', ^ todo o pezo me cahio as coftas, porque era o

únicofacerdote y que vinha na nao-y porque humfrade Domini-

coy que também o era^ nem dizia Mijfa^ nem confejfava^ nem

fe levantava da cama por Jeus achaques-^ & dous Clérigos

ejlavaõ fujpenfos das ordens. Efpero, que Deos Nojfo Senhor

me hâ deperdoar alguns dos muytos caftigoSy que mereço por
meuspeccadosypello que padeci naquellanao. As doenças^ os

fedoreSy asfomes, asfedeSy osfrios, as calmas, as bonanças^ os

ventos contrários, o defafojfego continuo, & em fim tudo.

Atheaqui a claufula daquella carta, em que dâ conta da
íua navegação, em que teve bem, que onèreceraDeos,
^ em que imitar ao 5ando Xavier em femelhante via-

gem. -

GA P I T U L O XXX.
,--,i

• Entra no Reyno do Maravâ,fas muytas converfoês, entre

ellas a de hum Principe-,& por efta caufa heprezo-, re-

ferefe tudo, o quepaffou athefallarcom oty-

ranoyqueo condenouafnorte*

' 1 Ç^ Hegando a Goa com os trabalhos, que fe deyxaó
^^ ver na fua carta, fe deteve alli athe Fevereyro de

1(591, pêra cobrar as forças, que perdera em taõ penofa
navegação. Logo fe embarcou pêra o Malabar: deu conta
ao feu Padre Provincial de tudo, o que tinha obrado na
fua jornada: eíle o fez Vifitador da miífaõ: logo fe pós a
caminho, paíTou ao Reyno do Maravâ, em que Deos lhe
tinha jâ feito aquelles grandes favores, que contamos, na
prizaô, que alli teve. Reynava na quelle Reyno do Mara-
vâ o Principe Rauganada-devem, que fe avia levantado c5
o domínio contra leu fobrinho o Princepe Taria-devem;
era obedecido de todos, excepto de algumas terras, que
reconheciaõ a feu legitimo Senhor.

2 Efte regulo alem de fer crueliífimo, vicio taõ pró-
prio dos tyranos, era por extremo contrario à Ley de
Deos: féis annos avia, mandara elle ao PadreJoaõ de Brit-
to, naõ prégaíTe no íeu Reyno a Ley dos Ghriftaõs, & co^
moviííe, que naõ deíiília, lhe mandou dar os tormentos,
qucficao dittos.

3 Chc-

^innllà
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- '^^ Chegado pois ao Maravâ vifítou osbofquesdaquel^
le Reyno, que íerviaõ como de Igrejas, aonde concorria5
os Chriílaõs a receber os Sacramentes, & os Catecume-í
nos o baptifmo.Foi o fru6to taõ copiofo, que em quinze
mezes, que alli alfiílio, baptizou paíTante de oito mil Cate-
cumenos. Obrava Deos grandes maravilhas comos que
xecebiaõ o fan£lo baptifmo, & ouviaõ o Catecifmo: avia
diílo taõgíande fama entre os mefmos idolatras,que adoe-
cendo mortalmente o Principé Tariadevem, & vendoíb
defconfiado de todos os remédios humanos, ouvindo aS

maravilhas, que Deos obrava por meyo do Padre nos que
íeconvertiaõ de veras à Ley de Deos; mandou dizer aa
Padre o perigo, em que èftava; pedindolhe, que o foíTe In-

álruirna Fé, que elle decoração queria aljraçar a Ley de
Deos, efperando, que fó poreíie meyo alcançaria a íaude^

^uedezejava. -.T n rí-n--;^! r - -r :h r

4 Mandoulhe o Padre hum Catequifta, pêra o inílru*

irj tanto que eíte chegou, vendo o eílado,em que fe acha^'

va o Principé, lhe dilíe fobre a cabeça o Evangelho, & lhe
rezou hum Credo; no meímo ponto, que acabou o Cate-*

quifta, fe achou o Principé naõ fó livre do perigo, mas re-
íiituido a fua inteira faude, com admiração geral de todoSj
Sc mayor do Principé, que recebia o favor. Refoluto de fe

converter, mandou dizer ao Padre, que fe vifíè com elle*

pêra o inftruir, & baptizar. Como efte Principé era antes

taõ inimigo dos Chriílaõs, temerão eíles naõ foííe íingi-

iTiento, querendo por efte meyo prender ao Padre: nada fe

levou deíles difcurfos, & julgando, que o negocio era de
Deos, fe refolveo a ir fallar com o Principé*

5 Foi delle recebido com ííngularagrado^como quem
eftava tocado da maõ de Deos,& o queria bufcar de veras*

Achouo com grande difpoíiçaõ, pêra receber o baptifmo:

em quanto tratava com elle fobre efta matéria, como alli

fem contradição podia pregar, o fez com feu grande efpi-

rito, & proveito de muytas almas. Depois de celebrada

afeíía dos Reys, baptizou logo mais de duzentos Catecu-

menos. Queria o Príncipe entrar em o numero daquelles

baptizados; & fó obftava o ter elle ao ufo daquellas terras

íinco molheres, das quais avia de largar quatro, ficando fó

com huma: proposlhe o Padre o que devia fazer ncfta ma-
téria, pêra lhe poder dar o faníto baptifmoj ouviotudo

femi
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fem mudar, nem esfriar nos feusfan6los propofitosl Cha-

mou as finco molheres, & lhes diíTe, como eftava refoluto

abraçar a Ley de Deos, mas que conforme as obrigações

dos que a profeíTaõ, naó podia ter mais que humafó mo*
iher, & nomeou das fmcoaquella, de que fazia eleyçaõ;di^

zendo às outras, que fe queriaõ viver no feu palácio fepa-

radas, como fe foflem irmans fuás, lhes confignava, pêra fe

fuftentarem, ametade da fua fazenda. E feita efta diligent;

cia,fe baptizou, porque naõ tinha outra coula, que o deti-

veáe^
^

: 6 Huma das quatro repudiadas era fobrinha do tyra^

no Rauganada-devem, que tinha ufurpadoo governo;del-

le fe valeo a fobrinha reprezentandolhe a fua afronta, & tãr

bem a das outras três, dandolhe fobre iflbas quey xas, quê
lhe ditava a lua payxaõ, que era à medida do agravoj fen-

tindofe muyto de que o Principe Taria-devem as injuriaf'

fè| por querer abraçar a Ley de Deos, que era a única cau-

fa, que tinha pêra lhes fazer aquelle defacato; fendo indu^

zido por hum homem feiticeiro, que naquelles Reynos an^

dava com enc^antos mudando o juifo aos homens.
""jr Aproveitaraõfe defta occaílaõ os Bracmenes, & Sa^

cerdotes dos Ídolos, todos em hum corpo deraõ grandes

queyxasao tyrano contra o Pregador da Ley deDcos,efti*

mulando-o a que lhe tiraíTe ávida: tomou à fua conta arre-

zoar por todos nefta matéria hum Bracmene de maior au-

thoridade chamado PurpavanaÕ: efte com grandes íignifi-

caçoes de fentimento reprezentou ao tirano o eílrago, q
fazia no culto dos feus Deofesa pregação do Evangelho:

que os templos fe hiaõ fazendo defertos, as ceremonias

eíaõ defprezadas, que aos Deofes fe faltava com os facriíi-

cios, & honras, com que fempre foraõ venerados naquelle

Reyno: que fe Sua Alteza naô punha remédio a tantos def-

concertos, defpovoariaõ as terras, porque a ira dos Deo^
íes naõ podia deyxar de vir fobre ellas com grandiflimos

caítigos.

8 Aquém eftava propenfo, baftava menos que o dito;

logo mandou o tirano, que as Igrejas dos Chriftaõs foíTem
queymadas,& faqueadas fuás cazas; que lhe levaíTem pre-

zo ao Padre: encomendou efta execução a feu Primo Ti-
ru-vrcyadeven. Naô foi tanto o zelo de honrar aos Deo-^

íes, ainda que efte era grande, quanto a ambição de íe con-*

• fervar

— r-É i-
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fervar no governo, a maior caufa de perfeguir aos Chrifta-
õSi porque temia, que comoeraô jâ muytos, fe fe acoftaf-
íem ao Príncipe Tariâ^deven, o poderiaõ lançar fora do
governo, em qae fe tinha intrufo: efta razaõ de eftado era
a que fazia muito pendor , & o obrigava a favorecer aos
Bracmenes períeguindo taó de veras a Ley de Deos, & a
íodos,os que a prégavaõ,& abraçavaõ. Com efta razaõ po^
titica fe accendia mais o grande ódio, que tinha à Ley de

9 Aos oito de Janeyro fe achava o Padre Joaõ deBrit-
to nas terras de Tariâ-deven; & tendo naquelle dia admi-
niftrado os Sacramentos a grande numero de gente; depo^
is lhes mandou, que a toda a preíTa fe auzentaíTem, porque
vinha fobre elles huma grande períeguiçaõ. A penas fe ti-

nhaõ partido os Cbriftaõs, quando deraõ avifoao Padre, â
huma tropa de cavàllos q vinha bufcar, aonde eftava. Naõ
fe retirou, fendo què o pudera fazer, quando avifou aos fe-
os Chriftaõs; mãso Ceo, què lhe deu aquella noticia, pêra
que as ovelhas naõ perigaírem, também devia de lha dar,
de queera chegado o tempo, em que queria coroar os feus
trabalhos com a gloria do martyrio.

Por tanto com aquelle animo imitador de Chriftd,10
com que jâ o tinha feito em outras occafioês, fahio a rece-
ber os foldados, que o vinhaõ prender, com femblante no-
tavelmente alegre, como quem fe viaja nas maõs do mar-
tyrio, a cujo alvo tinhaõ tirado fempre os feus incanfa veis
trabalhos. Logo que lançarão maõ delle, o injuriarão to«
dos à competência; Véyo fobre o fan£lo Martyr hum chu-
veiro de golpes, & afrontas; & por fim delias lhe ataraô as
maôs, depois de o terem metido muytas vezes debayxo
dos pés: prenderão também com elle ahumfeu Gate-
quifta, que fe chamava Joaõ. - -

Começarão 1ogo a ir conduzindom prezos pêra o1 1

lugar, aonde aífiftia Rauganada-deven: caminhavaõ ambos
«péj&queriaõ os foldados, que elles acompanhaíTem ti

paíTo dos cavàllos, dandolhé pêra iíTo muytos golpes;
Quando exhauftos com o t rábalho cahiaõ, q era naõ pou-
cas vezes, os faziaõ levantar dandolhes muytos, & cruéis
golpes, trantandoosem tudo, como fe foíTem dous brutos.
Nas povoaçoens, poronde paífavaõ, eraõ também execeè-
fivosos opprobrios, que lhes faziaõ os idolatras, eomo

Mmmmm quem
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quem fe perluadia ,
que nifíb fazia fíngular obfequio a

feus Deofes. ófiia <

- • 1-2 Antes de chegarem à Corte , entrarão em huma

povoação chamada Anumandacurem: alU pararam os con^

duQores ,
pêra reforçar a guarda

,
porque temiam naõ fe

amotinaíTem os Chriílaõs, & lhos vieíTem tirar. Em quan-

to comiaõ , ataram aos dous prezos a hum carro triunfal

,

cm que coííumavaõ levar os feus Deofes , lançando huns

pezados grilhoens ao Padre. Na menhaã do dia fcguinte

chegarão novos foldados, com que puderaõ ir íeguindo

o caminho athe a Corre. Como o Padre naõ pudefle jà dar

hum paíTo, compadecido hum General do Maravá,que era

o^rande Chriílaõ , mandou ao caminho hum cavallo, pe-

dindo ao conduílor , mandalTe pôr nelle ao Padre ; como

era peíloa de refpeito, condefcenderaõ com a fua petição.

1
3

Defta forte a onze de Janeiro entrarão Padre , &
Catequiíla em Ramanadaburam Corte do principado , a-

onde morava o tyrano ',
mas porque entaõ ellava fora da

Cidade, o meterão em hum idiondo cárcere, athe que

ellechegaíTe, & difpuzeífe o que fe avia de fazer. j,

1 4 No tempo , em que o tyrano mandou prender ao

Padre; mandou também avifo a Candara-manuam , que

iie hum lugar ,
junto do qual tinha o Padre huma ermi-r

da ,
pêra que a queimaííem ,

prendendo a gente , qUe nel-

la eftiveíTe ; faqueando tudo,o que nelia acha fiem. O Go-

vernador da povoação naõ fe dando por contente com
executar a ordem de queimar, & roubar a ermida, fa-

queou também a caza de hum Catequiíla , & as de alguns

Chriílaõs, que viviaõ junto à ermida: depois prendeo

ao Catequiíla chamado Mutu , & a dous meninos ,
que a-

prendiaõ o Catecifmo chamados Arula-randam,& Maria-

dajen : mandouos açoutar inhumanamente , & algemados

os levou à Corte, aonde entrarão em doze de janeyro, &
foraõ metidos na mefma prizaõ , em que eílava feu Meíbe

o Padre Joaõ de Britto : recebeos com muitas lagrimas de

confolaçaõ, beijando muitas vezes as prizcens ,
quema-

neatavaõ a taõ innocentes cordeyros : naõ era menor a

confolaçaõ dos prezos , alegrandofe dequeDeos Ihesfí-

zeííe mercê de padecerem por fua honra. Naquelle cár-

cere eíliveraõ , athe que o tyrano chegou à Corte.

15 Trouxe elle em fua companhia a feu pnmp Tiru-
"

•

^^

vrcya-
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X^reya-devcn, que era o que tinha mandado por ordem do
tyrano prender ao Padre: eíle mandou

,
que os prezos

foíícm trazidos a fua prezença , & também as coufas, que
110 faque fe lhes tinhaõ tomado

,
que naÕ eraõ taõ precio-

zas, como as queria a fua cobiça: entre eílas pobres alfayas

hia hum Crucifixo de lataõ
, que elle cuidou fer de ouro

,

& pêra ver íe o era , o mandou tocar em huma pedra; mas
achandofe, que era de outro metal, cheyo de rayva pert.

guntou ao Padre i que couía era aquella imagem .^ Ref-
pondeo o Padre : He a imagem de meu Deos , & meu Se-
nhor. Ouvindo efta repoíla , elle com os mais começarão
a dizer muitas blasfémias contra a fanéla imagem ; & com
grande fúria tirou com ella ao cham : lançoufe por terra o
faniíio Padre, tomandoa nas maõs, beijandoa com muita
devaçaõ , & ternura , abraçandoa ^ & apertandoa ao pei-
to. Mais embravecido com ifto aquelle miniílro do Infer-

no lhe arrebatou das maõs a fan£la imagem ;& com a mef-
ma fúria lhe diílè : Se a ley , qué enfinava, era taõ fandla^'

como elle dizia, como ordenava, que os maridos naõ fí-

zeífem vida com fuás molhereSj & as repudiaíTem^ que fo-
ra injuftiça graviíTima ter mandado iílo ao Príncipe Taria^
deven : & íem ouvir reporta , os mandou levarão mefmo
cárcere , donde tinhaõ vindo.

16 Também o Principe Rauganada-deven intentou
mandar, que os prezos vieíTem a fua prezença : obftaram
a ifto com todo o empenho os facerdotes dos Ídolos por
meyo do feu famozo Bracmene Purpuvanam; que dizia ao
Príncipe , naÕ convinha tal coufa, porque aquelle feiticei^

ro com os feus encantos trazia a fi , & à íua ley a todos, os
que fallavam com elle ; por tanto

,
que nem ainda convi-

nha velo dos olhos. Temia efte , & os feus allíados, que
mandando o Principe vir ante fí o Padre , os mandaria dif-

putar com elle , coufa, que de nenhum modo queriaõ,nem
a fua foberba fe accomodava bem com aconfuíaro, que da
difputa lhes avia de nacer. Accufaram ao Padre naõ fó do
crime de pregar a ley de Deos , & deílerrar do mundo as

ceremonias dos ídolos, mas accumularam outros muitos
crimes , taõ diíEcultofos de provar, como fáceis de fingir.

Achavafe neíla occafiaõ prezente o Catholico Príncipe
Taría-deven

, que em tudo acodia pello Padre , como por
couía fua , & que muito lhe tocava.

Mmmmm s 17 Ou-
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OL 17 Ouvindo Rauganada-deven os encarecittientos ^

que lhe diziam daeíRcacia dos feitiços : diíle com os olhos

poílos em Taria-deven : Naõ podem eftes feitiços fer mais

poderofos, que os noíTos i & fenaõ veraõ todos, como
faço , com que dentro de três dias morra efte feiticeiro à

força dos noíTos feitiços , fem alguém lhe tocar. Logo deu

ordem a que fe fizeíle huma feitiçaria, queelles chamaõ
Patíra-Guli-pugei , da qual a principal ceremonia he lan-

çar no fogo a imagem daquelle , contra quem feordenaõ

osfeitiços; entaõ formarão de barro huma do Padre, &
a lançarão no fogo , tendo feito todas as mais ceremonias,

de que fe acompanha etta funçaõ.

o Cl 8 No fim dos três dias naõ duvidando do eífeito-,

que a experiência lhes moftrara em outras occafioens, mã-

dou ver ao cárcere , fe o Padre era jà , ou naõ era morto

:

acharaõnocom muito mais alentos; porque lhos dera, que

os tirara aos feitiços. Começaram logo outra feitiçariajque

he a quinta fubflancia deftas boticas ; chamaôlhe elles

Satpeviam , que dizem he a mais a£liv^a de todas ; & pê-

ra nos naõ deyxarem em duvida ,
que aííim he ,

quando a

difpoem pêra os outros , como a calcinarão pêra o Padre;

mandarão , que nos dias, em que com todos eftes adjuto^

rios pediam aos feus Deofes a morte pêra aquelle feu ini*

tnigo , lhe naõ deíTem coufa alguma de comer,antes o tra-

taflèm com a maior crueldade ,
que fer podia.

" 19 Aííim o fizeraõ ; mas Deos, que tinha muito à fua

conta a vida deíle feu fervo , lha confervou entre taõ ex-

ceíTivos rigores, com os quais fe alimentava de modo,
que cada ves eftava mais robufto. Conhecendo o tyrano ^

a debilidade de fuás mas artes contra o fervo de Deos;con- "

cebendo por iíTo grande furor, o voltou todo contra o
Principe Taria-deven,& mais fidalgos Chriftaõs, ^ lhe af-

fiíliam , mandando a todos
, que adoraííem a hum idolo,

que alU eftava, quando naÕ, que logo lhes mandaria tirar

a vida.

Refiftio o Principe , dizendo \ que elle fó avia de20
adorar ao verdadeiro Deos, de quem recebera a vida da
alma , & a faude milagrofa do corpo. Com igual conftan-^

cia reípondeo hum fidalgo chamado Para-deven : ajuda-

vaos, &confirmavaosneftaconftancia la do feu cárcere

ofando Martyrcom muitos avifos fanílosj doquede-
; - •

-. viaõ

\iiUHU.
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viaõ a Deòs , & a fuás confciencias : os caftigos
,
que no

:outro mundo tem os mãos , òc o premio, que feda aos

bons. Da mefma forte animava aos companheiros das fuás

cadeas ; inftruindoos de como fe aviam de aver
, quando

o tyrano osmandaíTe chamar a fua prezença: tanto afervo-

rou no dezejo do martyrio aos que com elleeílavam, que
ouvindo elles dizer, que o tyrano os determinava foltar

,

choraram muitas lagrimas
,
por naõ merecerem a fortuna

de dar a vida por feu Deos. . - v ,

21 Sabendo os Padres do Malabar da prlzaõ , fomes,'

& fedes, que padecia o fanâo Martyr i intentarão muitas

vezes o Padre Provincial , & os Padres Joaõ da Cofta , &
Alanoel da Rocha acudirlhe por algum modo; mas era tan-

ta a vigilância das guardas , que tinhaõ ordens apertadiíli-

mas, pêra lhe impedir toda a communicaçaô exterior coni

;os Chriftaõs , que naõ davam lugar a fe lograr alguma
das muitas diligencias, quefe faziaõ. Dos Gentios vi-

nhaõ alguns às vezes ao cárcere, huns por zombar do Pa-
dre , outros por difputar com elle ; a eftes convenciacom
SiS razoes , & a todos com a paciência nas injurias.

22 Todas as fuás praticas eraõ anciofos dezejos do
martyrio: huma vez lhe ouvirão eftar dizendo : Senhor^ é*

Redemptor mentem huma quinta feira fojies prezopor tninha

caufa^ em huma quintafeirafui eu também prezo pelh vojfai

€oncedeime agora , que affim como vós dejles a vida por meu
amor em huma crus , à dê eupor vojfo amor ; & que efte meu
corpofeja defpedaçado ; pois naÔ merece fepultura , feja ali^

mento deferas, Naõ faltou Deos a taõ fervorofa petição

com o cumprafe muito à vontade do fando Martyr , co-

momo logo fe dirá.

CAPITULO XXXI.

Dafuaglorioja morte , ^ tudo o 7nais , que antes , <sf depois

delia fuccedeo,

I T 7" Inte, Sc três dias havia jà,que o Padre eftava prezo

;

quando Rauganada-deven mandou,que elle,& feus

companheiros vieílem a juízo: temendo o tyrano fallar

com
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com o Padre; pello que lhe aviam metido na cabeça à cer^

ca dos feus feitiços 5 mandou a Tiru-vreya-dcvcn
,
que

eílava prezente, lhe perguntaíTe, fe fabia modo , com que
rebater o golpe de huma bala de artilharia , ou fe podia fa>-

zer , com que choveííe todas as vezes,que foííe neceííario.^

Ao que refpondeo , queelle abominava todas as artes de
feitiçaria. Mais de duas horas os detiveram em pe , & def-

cubertos ao foi, que era intenfiííimo , feitos objecto de
mil injurias, & afrontas. Depois mandou otyrano, que
tornaíTem pêra o cárcere, & dahi a pouco tempo orde-
nou, que lhe levajQTem a dous delles

,
que eram Mutíi, &

Arula-randam ; em cuja companhia porpermiílaõ do ty-

rano foi também feu fanfto Meílre o Padre Joaõ de Brittò:

animando-os com fua prezença , & palavras ao martírio -,

de que fe tinhaõ moílrado taõ dezejofos. Sahiraõ do cár-

cere ííizendo gala das prizoens
, que araftavaó : chegados

à prezença do tyrano , foraõ recebidos com muitas afron-

tas5& injurias : mandoulhes , que diíTeíTem as ora çoens do
feu Catecifmo. Refponderaõ, dando os fmais, que tinha

de o fer , o verdadeiro Deos; & dizendo os dez preceitos

do Decálogo , a cada palavra
, que pronunciavaõ os dous

Chriftaõs, dizia o bárbaro ablafphemia, que lhe vinha

è boca.

• 2 Perguntoulhes , fe efiavaõ com propofito de con-
firmar com a vida aquellas coufas

,
que diziaõ.^ Refpon-

deraõ
,
que naõ fó com huma , que tinhaÕ, mas fe muitas

riveraõ , as deraõ todas de boa vontade em conrfirmaçaõ
daquellas verdades. Acezo em ira o tyrano , mandou

,

que logo foíTemarcabufeados, encomendando a execução
a hum foldado conhecidamente defiro na arte de titirar :

pôs logo as coufas em ordem ; & metendo à cara huma
efpingarda,_.que efcolhera por melhor, & difparandoaj
lhe errou fogo. Enfurecido o tyrano por eíle fucceíTo

,

mandou fegunda ves levantar ocaõ àefpingarda, dizen-
dolhe

,
que tiraíTe a huma parede , que apontava; tirou, &

pegando fogo fez com duas balas
, que defpedio , fua bre-

cha em a parede : entre tanto eílavaõ immoveis os dous
foldados de Chriílo , fem temor algum da morte, que taõ
perto delles andava 5 moílrando mais valor

,
que os feus

annos ,. que naõ paífivaõ em hum de vinte, & dous; & no
outro de quinze.

. ,

'^*'>5 2 Recc-
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5 Rccreavafe o fainíto Padre de ver taõ bem lograda a

fua doutrina ; & doia-fe, de que aífini foíTe vexada a in-

nocencia : levantou a vòs, (k diíFe ao tyrano : Se he culpa

neftes meos difcipulos íeguirem a ley verdadeyra , toda
efta culpa he minha, que os enfinei; por tanto naõ he
bem ,

que elles , mas eu padeça : aqui me tendes: em mim
executai todos os caftigos

,
que eítou mais aparelhado pê-

ra os fofrer, do que vós eftais pêra mos dar. O efíeito

deftas palavras foy, que aíFim o tyrano , como todos , os

que aíliíliaó , cercarão ao ían6lo Martyr, & lhe deraõ tan-

tas bofetadas , pancadas , & açoutes , que julgavaõ todos

naõ fahiria dalli com vida. Tudo fofreo com tanta man-
fidaõ ,

que admirado hum gentio dos que ifto viraõ, diílè :

Todos contradizem a ley deite homem como falfa , mas
o feu grande fofrimento dá claras moftras, dequefóella
fem duvida he a verdadeyra ley. Taõ eíficazes faõ as vo-
zes mudas da paciência cbriftaã

, que athe pellos idolatras

mais cegos , & obllinados fe deixaõ perceber.

4 Depois deíle mao tratamento lhe perguntou o tyra-

no pello livro daley^, que enfinava; acodio hum Tolda-

do oíFerecendolhe o breviário do Padre, que era huma
das alfayas,q entrara no faque da fua Igreja: alegrouíe mui-
to com a peça; porque lhe tinhaô ditto , que com efta naõ
fó illudia toda a forte de feitiços , mas também quaifquer

balas de artilharia. Logo perguntou ao Padre, íe huma
bala de efpingarda poderia fazer mal àquelle li vro.^ Refpõ-
deo o Padre, que naturalmente fim podia : pêra experi-

mentar , o ^ lhe tinhaõ períuadido, mandou como por eí-

:carnio atar o Breviário a huma galinha ; & a hum foldado,

que lhe tiraííe com huma efpingarda : fuccedeo
, que dan-

do na galinha , & fazendoa em pedaços , hcou illefo o
Breviário: confufo o tyrano , mandou, quetiraíTefó ao
Breviário : aíTim o fes , & do tiro ficou o Breviário algum
tanto , ainda que naõ muito mordido. Vendo iílo o tyra-

no começou a arguir o Padre de mentirofo , como fe elle

tiveíTc ditto, que bala nenhuma avia de fazer mal ao Bre-

fendo fó contrario a verdade do que elle tinhaviario

ditto avia bem pouco tempo. Compadecido hum dos fí"

dalgos gentios
,
que alli aífiíliaõ , das injurias do Padre,

com modo , & Urbanidade , que o tyrano fe naõ enfure-

ceíTe, o certificou do que o Padre tinha ditto, eftranhan-
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dó tacitamente o falfo teftimunho , que lhe levantava.

5 Aqui mudou de pratica o tyrano : devia ler, quaii*

to ao que parece , pêra com eíle disfarce dar bum coxf

te àquella fua inadvertência. Perguntou ao Padre, feeílat

ya lembrado ,
que avia alguns annos lhe tinha fobpena

de morte prohibido pregar nas fuás terras a ley de Deos;

& lendolhe aífim intimado, como fe atrevera contra a ftia

vontade, tornar a pregar tal ley? Por efte crime mandou
logo, que foíTe arcabuzeado. Difpuzeraõ na praça as prér

paraçoens neceíTarias ,
pêra fe executar o caftigo : jà o

Padre eftavajuntoa hummaftro , pêra ler alvo dos tiios,

& ninguém os dezejava mais que elle.i -.^
-^ yn.ií

6 Achou o tyrano alguns inconvenientes porenfa5

na execução do caíiigo , temendo naõ ouvelíe alguma re-

volta, porcaufa do empenho do Príncipe Tariâ-deven:

por tanto aíFeniDou coníigo tirarlhe ávida fóradaquella

publicidade , & lugar : pêra efte fim o remetteo à Cidade

de Oreuy-ur, qtie eílehe ofeu nome , ainda que osqud
cfcrevem da morte defte fanélo Padre, aíFeiçoando o nome
em ordem à pronuncia mais corrente, lhe chamaõ Urgur:

eftâ íituada junto de hum rio chamado Pampárru nos íins

doReyno, diílante da Corte duas jornadas ; aonde aíTiftia

hum primo do tyrano por nome Urende-javen,taõ eruel^

como elle era; a efte mandou dizer, que lhe remetia aquel-

le prezo , pêraque lhe tiraííb a vida com a morte
, que lhe

pareceftè.

7 Com efta nova difpoííçaõ fe defpedio o fan£lo

Martyr dos companheiros das luas prizoens , que íicaraõ

naquelle cárcere ; bem fe deixa ver o fentimento,com que

o faria , do amor , com que os amava; foi levado aUrgur;
o tratamento do caminho bafta dizer

, que foi como nas

outras jornadas. No ultimo de Janeiro chegou a Urgur;

deufe conta aUrende-javen , & por fua ordem foi metido

na prizaõ. Avia muitos annos ,
que efte homem fe acha^

va leprofo,& quaíi entrevado ; por efta caufa mandou vir

ao Padre diante de 11 , & lhe pedio , que o larafle , porque
tinha noticia

, que de femelhantes curas tinha elle feito

muitas. Refpondeo o Padre, que elle naõ dava faude, que
iíío fó o podia fazer Deos Creador do Ceo,& da terrajmas

fe tivefle preftimo pêra lhe preparar algum remédio huma-
no,q o faria com muyto boa vontade. Replicou o enfermo

dizen-

t-l/i///L/
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dizendolhe, quebemíabia, quenafua maõ eftava darlhc
a morte, ou a vida; que fe lhe delie íiiude, por efte benefi-
cio lhe daria elle ávida, & que alem deíla lhe daria hum
prezente de grande valor. Reípondeo o Padre, que tudo,
quanto o mundo tem em conta, eftimava elle em nada; que
quanto à mercê, que lhe oíferecia, da vida; elle fó dezejara
fempre dália em teílimunho da Ley deDeos, que enfma-
va; nem fe perfuadia, que apudeíle empregar melhor;&
que a maior mercê, que íe lhe podia fazer, era tiraremihe a
vida por caufataõ fan£la. W-r

8 Teve também efte tyrano varias difputas com o Pa«
dre, & mandou vir osíeus Letrados, pêra que difputaíTem

com elle; a todos convenceo, fem algum dellesfe conver-
ter,porque naõ merecia a fua muyta cegueyra efte favor dá
maõ de Deos. Vendo pois o tyrano, que inílar com o Pa-
dre era perder tempo, & palavras; o mandou voltar ao cár-

cere, dalli efcreveo ao Padre Francifco Laynes danoíTa
Companhia a carta feguinte,fazendo tinta de hum carvaõ
inoido,& pena de huma palha. t^lbij J

9 Aos vinteyicsr oito de Janeyrofui levado ajuizou &
wandado arcabuzear diante do mefino Rauganada-^devm.
Pojio no lugar^ em que aviadefer arcabufeadOy ((ff* tudo em
crdem^ temendo o ditto Rauganada-deven algum motim nopo^^

vo] apartandome dos meusgloriofos confeffores de Chriflo, re*

metendome a feu primo Vrenae-javen^ o ultimo de Janeyra

fui levado ajuifò^ em que ouve huma boa difputay depois delia

iornaraõme ameterno cárcere^ aonde fico ejperando a morte

for meu Deos, Xír Senhor y
que be o que tínicamente vim bufi

car duas vezes a índia, a mifiaõ, <úr 7is terras doMaravâ^
Ainda que he muyto o trabalho^ he muyto mayor opremiofico
wnyto contente, ^ confolado in Domino': pois fendo a culpa,de

fue me accufaõ, virtude, o padecer por elfy he grande gloria

fera merecer, eftapeço, & afanãa benção de Voffa Reveren-

cia, em cujos Sacrificios&c, Cárcere pes de Fevereyro de mií

feiscentoi^noventaytísrtres,

10 No mefmo dia, que foi à vefpora do martyrio ef-

creveo também efta a feu grande amigo o Padre Joaõ da
Coíla Miííonario do Malabar: Sei muyto bem o muyto, que

devo a Vofja Reverencia', Deos lho pagará, Manoelterá in-

formado a Voffa Reverencia de toda a minha prizaÕ, (iTfuc-

ièffos delia. Fui remetido a Orij^ur,ultimamente^erafer de-

Nnnnn goi^o^^
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golado. Vadeei muytono caminho\ cheguei^isrfui levado ajui-

%o'. confejfei a Fê de Deos com largo exame: tornaraÕme a me-

ter no cárcerey em quefico e/perando o bom dia; pêra o que pe-

ço inflantemente ajan&a benção do Reverendo ?adre Provin-

cial, deVojfa Reverencia, <(sr dos mais Padres, is;*feus fan-

Mos Jacrificios. Fico muyto confolado in Domino, <sr com boa

faude. Os toldados fempre me afiftem,por iffonaõfoiímais

largo. A Deos meu bom amigo, Fevereyro três de i 69 3- ^j^'^

va efta pêra todos os Reverendos Padres. Efte anno hautizel

quatro mil <src. Humildefervo, & amigo em Chrifio Joaõ.
^

II Foraõ eftas cartas efcritas aos três vefpora do dia,

em que avia de fer coroado: logo no dia feguinte,que eraõ

quatro de Fevereyro, o mandou levar fora de Urgurahum

lugar diílante, em hum outeiro, ou cabeço, que fica emi-

nente ao rio Pamparru: a efte elegerão pêra altar de tao

fanéta viáima, como la os Judeos ao Calvário pêra o facri-

íicio de Chrifto:^ com grandes algazârras,& exceíTivas in-

jurias de poVoinnumeravel, que concorreo, o levarão à-

quelle outeiro, em que avia de íer facrifícado: em chegan-

do ao lugar,tLrou o algos huraa fouce, das com que roçaõ o

inatto, aqual eu vi, & beijei, quando ca a trouxe o Padre

Joaó da Cofta; & a começou a afiar em huma pedra; íobre

aqaalfeaíTentouo ían6lo Padre, fazendo oraçaõ a Deos,

cm quanto o algos preparava a ferramenta.

iz Neftemefmo tempo aííiftindo a efte fanclo efpe-

ílaculo dous novos Chriftaõs, arderaõ à vifta delle em tan-

to fogo do Ceo, que rompendo pella gente correrão pêra

os algozes dizendo, queeraô Chriftaõsj & que fe oíFerecj-

aõ pêra fazer companhia na mortea feu fanâo Meftre, da-

do as fuás vidas pella mefma caufa. Como os algozes naõ

tinhaõ poder mais, que pêra dar a morte ao Padre,prende-

raõ aos dous Confeflòres de Chrifto, & os mandarão me-

ter no cárcere, athe faber a vontade do tyrano.

1 3 Logo arremetteraõ ao Padre, & o defpojaraõ dos

feus veftidosj he efta injuria na aceitação daquellas gen-

tes maior, queo caftigo, que fe manda executar: achando,

que tinha hum Relicário ao pefcoço, & perfuadidos, que

alli trazia os feitiços, com que atodos encantava, & con-

vertia; receofos de que fe lhe pegaíTe o contagio, olhavaô

huns pêra os outros, apontando pêra o Relicário, como

quem dizia, que feguardaíTem de tocar tal coufa: pêra lho

tirare

\niniu
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tirarem a feu falvo, vendo^ que pendia de hum cordaõ, cd
hum alflmge tirarão huma cutilada ao cordaõ, com que^

o cortarão, & deraõ no lado do Padre huma grande fe^

rida.
''

, 14 Tanto que viraõ faltar fora do pefcoço o Relicário,' .

ITíais afoutos, que antes, fe chegarão ao Padre,que eílava

aíTentâdo) efperando pello ultimo golpe: ataraôlhe as mã-

os, & barba, que trazia comprida, ao peytoí feita eíladili-

èencia, pegando o algos daquella fouce, que diííemos,deu

^um grande golpe pella parte de detrás no pefcoço do

fando Martyr, com que lhe eortou a cabeça, ficando efta

fó pegada por huma pequena pelle junto à garganta* Suc-

cedeo neíle ponto huma coufa prodigiofa,& foi,que o cor*

po aíTim ferido avendo naturalmente de cahir pêra diante,'

pêra onde eftava inclinado, cahio pêra trás com os olhos

abertos pêra o Ceo, & os pes etoididos, ficando o corpo

comtodaacompoftura. Vendo os algozeSj que a cabeça^

eíbva ainda pegada por aquella ténue pelle ao demais cor-

po, como receando, que com os feus feitiços a tornaria a

unir, lha cortarão de todo; depois lhe Cortarão também aá

rnaõs, & os pés; Sc aílim a cabeça, como pés, ík maõs os a-

taraõ juntos à cintura do fando cadáver, & êfpetandoõ'

em hum grande efpeto de pao o arvorarão nâ(|tíelle lugar^^

aonde eíleve oito dias, em hum dos quais por ordem do
tyrano o puzeraõ em outro eípeto muyio mais alfOj que O
primeyro.

. .
'

"^

1 5 No fim dos oito dias cahio o fan£lo cadaVer do ef^

peto, & a cabeça rodando pellas afperezas do monte fof

cahir nas correntes da quelle rio,i]ue lhe ferviraõ de fepul-i

tnra: ficando aíTim em terra o íanâo cadáver, foi defpeda^

çado, & comido das feras, que ha muytaspor aquellefitioí

dando Deos cumprimento aos dezejos, que como aflima

diíTemos.tivera de fer comido das feras por feu Deos. 0$
fragmentos foraó recolhidos por dous Catequiftas, que cõ

pretexto de ir à montaria naquelle lugar, os ajuntarão, &
recolherão com toda a veneração. -'q oí»

" 16 No mefmo dia, em que cortarão a cabeça ao fan^

ão Padre, a horas de meyo dia, eftando repouzando o Pa^

drejoaõ da Cofia, por ter caminhado o dia, & noyte an^:^

tecedente,& parte daquelle dia fem fizer intervallo na joi'-^

: nadaj^^em íonhosvio ao íando Martyr com a cabeça corta=*

iSInnnn 2 da
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da nasmaÕSí & entrando no meínio ponto hum feu Cate-
quifta chamado Jorge, lhe referio o feu íbnho,de que o Ca*
tequifta o procurou divertir, dizendo, que era lonho, &
como de tal naõ avia porque fazer cazo. Dahi a três dias

chegou hum Catequiíla chamado Manoel, acompanhado
de hum daquelles dous Chrifíaõs, que eftando o Padre pe^-

rafer martyrizado fe ofíereceraõ; & deraõ a nova da glo-

riofa morte do fan£lo Padre Joaõ de Britto. Conferindo
pois o Padre Joaõ da Cofta a hora, em que lhe apparecera o
lando Martyr,com aquella, em que os menfageiros diziaõ,

que fora degolado, achou ler o mefmo tempo: diftava o lu-

gar, onde o Padre teve efte miíleriofo fonho, quarenta le-

goas da cidade de Urgurj com eíle favor lhe quis pagar a
fandta amizade, que entre fi tinhaõ eíles dous Miííiona-

1 7 Aos dous Chriílaõs, que diíTemos prenderão, quã-
do eílavaõ a ponto de cortar a cabeça ao Padre, mandou o
tyrano cortar as orelhas,& narizes, & com eíla invejada
deformidade fahir livres do cárcere; naqual afronta huma
fó pena lhes durou, que foi o naõ ganhar a vida eterna, per-
dendo naquella occaliaõ com feufanfío Meílre a temporal;
difgraça, que-hum delles chorava com inconfolaveis la-

grimas. • r

f iiS Tamhem na meíma hora, que o íanclo Padre aca^
boua vidaemUrgur, foltaraõ em Ramanada-buraõ Corte
do tyrano, diílante de Urgur algumas jornadas, aos fcus
Catequiftasy& companheiros,que alli deyxara prezos,def-
pedindoos o tyrano com honra, contra o que fe efperava:
cíimprindofehuma profecia do fanílo iMartyr, em que ti^

nha ditto,que fó elle naquella perfeguiçaõ avia de morrer.
Çx)ní1:a efta profecia do procefloauthentico, que por man-
dado do Bifpo de Melmpur Dom Gafpar Affonfo fe tirou
da vida, & morte do íanílo Padre Joaõ de Britto; pêra que
quando Deos for fervido fe lhe dê ca na terra aquelle cuU
to, que tem os fanflos Martyres, que a Igreja tem declara-
do por tais. Acabou efte fando Padre aos 4 de Feverey-
ro de mil feiscentosnoventa, & três: tendo vivido na Cõ-
panhia quanto vai do anno de 1 662 athe efte,em que mor-
reo; & fervido nas miííoês, & pêra ellas defde o anno de
^67:^ atheo anno,em que foi degolado, entrando nefta co-
ta o tempo, quegaftou a primeyra ves de Portugal athe
^U " « :V^

.; chegar

IdJdllik
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cíiegar à fua miílaõ, & osannos,que gaftou nefta fegunda

ves, que voltou ao Reyno, fobre os negócios da íua pro-

víncia, & miíToês; em que confeguio de fua Mageftade el-

•Rey Dom Pedro o Segundo muyto favoráveis defpachos

pêra os augmentos daquellas Chriílandades.

CAPITULO XXXII.

Referefe himfucceffo milagrofo em honra dofan&o Marl^^

tyr^ is*feponderaÔ brevementefiias virtudes^ ^fe
referem outras coufas em honrafua.

1 p Era gloriadeDeos,& honra do feuMartyrfucce^
i deo no anno feguinre ao de faa morte efte mila*

gre. Em huma Comarca chamada Totiaõ, que íica ao po?

ente de Calpaliaõ, adoeceo hum gentio dehuma ardentiíl-

fima febre: vendofe defcon fiado da vida, mandou vir a híí

Chriftaõ chamado Gegani, o qual por acudir ao bem dos

próximos por todos os caminhos, aprendeo alguma couíâ

de medicina , & ainda que toda eíla naô paflava de huns

pri ncipios confufos da faculdade,Gom tudo naquellas para-

res tinha nome de Medico, & coma a tal acodio a eíle o

gentio,& íelhe postodonas mãos- ^n-rn õj n^^^l-imrr/f

. 2 Por occafiaõ da cura introduzlío o Chriftaõ praticas

daLey de Deos, exhortando ao gentio^ quedeyxadosfeus

erros a abraçaíTej que por meyo delia aíÍTegtiraria a faude da

alma, & fe difporia, pêra que Deos lhe deíle também a do

corpo: dizendolhe pêra efte fim mil bens da Ley de Deos^

& excellencias delia. A ifto refpondeo o gentioí que co-

mo queria perfuadirlhe, que a Ley dos Cbriftaôs èra boa,'

fe avia taõ pouco, que o Principe Maravâ tinha mandad^o

degolar a hum Meftre delia com tanta infamiaj quanta fabi?*

aõ todosPQue fe ella fora boa,nunca hum taô grande Prin*

cipe faria tantas diligencias pella extinguir: & que eíla era

a razaõ, que tinha pêra naõ avaliar por boa efta Ley-
.

V 3 Aqui acodio o CathoHco, dizendo; que dahi meí-»

, mo fe provava fer boa; pois quem a profeíFava, a eftimava

mais, que a mefma vida, como a eílimpu aquelle Meftrejde

çaminhodiíle muyl^os louvores das virtudes do Padre João

de Britto, como eftava diante de Deos, gozanda o premia
r

'

o ^^
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^dofeu martyrio, & rogando por todos, osquefeenco-
mendavaõ a Dcos por interceflàõ dos feus merecimentos.

4 Ouvindo tudo ogentiodiííèaoChriílaõ: quefea*
quelle, que dizia fer verdadeiro Deos, por interceíTaõ da-

quelle Meftre, aquém de veras fe encomendava, em credi-

to da fua Ley lhe tiraíTe a febre, em que ardia, dentro de
vinte, & quatro horasj & fe viíTe reduzido a perfeita faude,

prometia fazerfe Chriftaõ. Aceitou o Medico o partido,

confiando em Deos, que pellos merecimentos do Padre

Joaõ deBritto daria faude na alma, & no corpo ao enfer-

mo: com efta confiança le retirou pêra caza: nodiafeguin-

te voltou à hora emprazada, & tomando o pulfo ao feu en-
fermo, o achou lem febre alguma, & dentro de poucos di-

as fe vio refiituido de todo à fua perfeita faude: à vifl:a defte

tao fingular favor do Ceo, dando de maó à idolatria, rece-

be© o fan£lo baptifmo. Efte cazo refere o Padre António
Dias na carta annua da mifíaõ doannode 1695.

5 Quem lendo efta vida, & morte do fanào Padre Jo-
ão deBritto deyxarâ de venerar nefie illuftriflimo xMartyr

hum tranfumpto daquelles grandes Meftres da Igreja os
fandosApoftoIos, cujos empregos taõ apoftadamente imi-

tou; acompanhando efta fua vida Apoftolicadetodasas
virtudes, com que ella coftuma andar acompanhada.^ Que
humildade taõ profunda, pois naõ queria coufa, que ce-
defíè em honra fua. Afeulrmaõ, quenosfobrefcriros das
cartas quando veyo ao Reyno, lhe efcrevía ao principio,

chamandoo: Muyto Reverendo Padre, O' Senhor Joaõ de
Brittomeu Irmaõ Procurador Geral do Malabar ^ lhe dizia

em huma repofta: Tambemvospeço, que quando mefizéreis
mercê efcreverme, me naÕ fonhais no fobrefcrito mais, que:
Ao Padre Joaõ de Britto da Companhia de jESUmeu Irmaõ:
& nada mais, porque eu naõfou muyto Reverendo^ nem Se-
nhor, porquefeu vojfo [rjnaÕ mais moço, & como tal, & como
Religiofofou vojfofervo-, ^fe vos chamo por vos nefiafep-
pofiçaÕ, hepor naõ alterar neflas circunfiancias o modo, por-
quefempre vos tratei, podendo vos imaginar no que era obri-
gação ininha ofejjça no que vos quero. E o fer Procurador
Geralheffj pêra os papeis, que o requerem ex officio, ^ naõ
pêra os fobrejcrttos, quefi denotaõfantaflica. E fique i/la

dittopor huma vcs, que hejâ mujto tarde^ mas mais valtarde^
que nunca*

S Defta

ILLLLUJ^
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6 Deíla humildade naceo, & também do dezejo, que

tinha de falvar almas aquella fan£ta tezidaó, que teve em
fugir das honras, pêra que os SereniíTimos Reys o queriaõ

em Portugal, fobre as quais efcrevendo ao mefmo Irmaõ

disalTim: Eu vou taõ contente^ como vim pezaro[o-, cuidar^

que alguém me dejviou^ cuido, que he engane-, porque eu nun-

ca avia deficar, porquefú no Ceo quero eftar na pátria^ <sr

por iffofô la me naõ quero apartar àe vos. Em outra tocan-

do ha mefma matéria lhe dis referindo a morte do Padre

Francifco de Almeyda: Morreo de hum accidente^ mas bem

aparelhado o ?adre Francifco de Almeyda, & eu perdi hum

grandíffimo amigo-, feja Deos bendito, que tudo acaba em a

morte: por ijfo eu me vou pêra a índia com tantogofto, & ma-

deifazer as ultimas inftanciãs, ou pedi, que fe fizefem pella

Rainha Nofa Senhora, isr disfua Mageftade^ que ?ne da li-

cença, mas que daqui a dous annos me hâ demandar chamar-,

mas efpero em Deos, quefe ejqueça. E ao Padre Joaõ da Co-

íla eícreveo das fuás miíToês: Eufempre diffe a Vojja Reve-

rencia, que naõ avia de tornar a Portugal] euqueromaisa

Ceo, que a terra,<(sr mais os mattos de Madure, que o paço de

PortugaL Das quais palavras, & certeza, com que as dis

também parece, que o fan£lo Padre tinha noticia fuperi-

or, de que naô avia de voltar ao Reyno, ainda que fua Ma°

geftade lhe diíTera, que dalU a dous annos o avia de rnandar

chamar; & em eííeito ainda no anno de 1 692,que foi o an-

tecedente ao feu martyrio, lidou a Rainha nefte ponto, &
fobre ellc efcreveo da fua parte íeu ConfeíTor o Padre Leo»,

poldoFuês aoReverendo Padre Geral, pêra que mandaíTe

vir da índia ao Padre Joaõ de Britto; donde íe infere, que

naõ podia elle ter la o ultimo defengano das võtades Reais;

pois a cartado Reverendo Padre pêra o Padre Leopoldo

foi dada em Roma aos 50 de Setembro de 1Ó92, & che-

gou a Portugal dous mezes,& meyo antes da morte do fan-

âoPadre. ^

7 Com que palavras fe poderá encarecer a grande co -

fiança, que teve em Deos, naõ fogindo aos perigos, mas

metendofe nelles, quando era neceíTario pêra fua maior

gloria.^ Teílimunhabemiíloalemdoque fica efcrito efta

breve carta ao Padre Joaõ da Cofta: Dizem agora^queo
' Maravâtemditto,que efperà prenderme, & covtarme aca-

hça^ <^ ajfm por termo âpfegaçaõ do Evangelho nasfua^



fi^S Imagem ãa Vktttde.

terras-, fe aijim ofizer^peraque hefaliara Iremos maisfedopera
oCeo:& comoefta uova eflejajâ muyto efpalhaday julgo mõ
fer gloria de Deos deyxar agora ejlas terras: eu mõ confio em
mimnaday que/ou hum grandijfimopeccador, mas confiofú em
Deos^ que emfemelhantes oçcafioês da fmpliciter poffe\ <£n

nas oraçoeSy & Janãos Jacrificios de Vojfa Reverencia', que
podem alcançar muyto de Deos-, <(^ ajjim comefpecialidade os

pego agora. No entre tanto vai continuando a converfaõ^ os

baptifmos^<(sr afrequência dos Sacramentos em maiornumero^
<jrde diverfas partes pedem de novo Catequiftas^, E quanta
melhor heifto^ que todas as grandezas de Europa^

8 A fede de falvar almas foi nelle infaciavelj iflb fe vio
em todas as fuás obras, & palavras: as fuás cartas todas
cheiravaõ a Deos, metendo nçUas muytas coufas fan£las>

& efpirituais, exhortando de caminho às virtudes, U bens
da alma: deftaseftaõ femeadas as fuás cartas, ainda quando
refpondia a negócios, que fe lhe encomendavaõ: bafte pêra
prova alem das que ficaõ apontadas efta afeulrmaõ: Saã
taõ grandes as occupaçúês^ em que meacho^ é' o tropelde ne^
gocios^& vifítaSy que me levaô o tempo, que fôfurtando efte a
outras occupagoêspoffofatisfazer a efla. Eftimo vojfafaude^
O*peço a Deos a empregueisfempre em o amar, que hefo o
çom que vos avetsde achar a hora da morte, érpor toda a e^
ternidade: avojfo fevviço fica, acomque Nofi^oSenhm'7ne
favorece. Chegou o papel; queira Deos,que ofaça eu hem nos
feus divinos olhos, porquefú a conta, que tenho que lhe dar
he a que me atormenta. Deos vosguarde &c.
^^9 O Padre Jerónimo Telles, de que aíTimafe fez men4
çàõ, Miflíonario também de Madure, & de quem oíànélo
Martyrjoaõde Britto câemoReynodiíTe, efcrevendo a
hum feu Irmaõ da noíTa Companhia: O Padre Jerónimo
Telles hehojeo melhor Mijfionario, que tem a miffaõ,&faz
miytos, ^ muyto grandes ferviços. a Deos No/Jo Senhor, a
Igreja, <(^ a CompanhiaiVofa Reverema pode dar muytas
graças a Deos de ter tal Irmaõ,porque he humjanão, -

IO EíleMiíIíonarioefcrevendóafeu Irmaõ em carta
áos4 de Agofto de 1 684 diz aíTim, fallando dofanao
Fadre João de Britto: As novas defta mifiaõ vaõ naAnnua^
qneetitresladei,por mo pedir o Padre 7oaõ de Britto infigw
MiJlionano,o qualfendo taõ illufire corre todos eftes Reyms
ape defcal^o com tanto dezejo deacodir aos Chrifiaõs, ^ aos

qus

'LLUU ÍM
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quefe convertem-, que me parece hum verdadeiro retrato do

Sanão Xavier.

II Em outra dada em 5 de Janeyro de 1 687, quan-

do o fanâo Padre avia de vir ao Reyno por Procurador,

dizaífim efcrevendoao mefmo Irmaó: Jâlhe ejcrevi por

via de Goa., mas porque depois dijfofuccedeo a eley§ao do Pro*

curador Gerala Roma, faço eftapor via de França^ pois perà

Goajá naÕhe tempo, pevajignificar em como vai o Padre ^ú^

aô de BrittOy varaõ verdadeyramente Apoftolico, & in/igne

Jogeito em toda a matéria, que de[de que veyo comigo dejje

Reyno, eftevefemprenefta mijfaõ', que augmetou extraordina'-

riamerite a cufta de infinitos trabalhos, z^ horríveis perfegui-

çoès,<^ultimofendo Superior delia fotífou de [eus poderes^

peva aliviar aos outros,^ mortificar/è mais afi,andandofem^

pre em huma roda viva, ^ metendofe nos maiores perigos, pe^.

ra/alvar as almas, & exaltar a Fê de Chrifto, por amor da-

qualfoi prezo muytas vezes, ísrpadeceo infinitos martyrtosia^

eftefamofo Mijjionario, k^ grande Apoftolò de mjfos tempos

devo eu alem de infinitas obrigaçoêS)<jtinfjumeraveisfavores

humaffeâo extraordinário, i^áfirí

< li O mefmo em outra carta fallando do fanâo Mar-

tyr, &doincanfâvelfervor,comque trabalhava, dis, que o
Padre Joaõ de Britto fe avia no zelo das almas, & trabalhos

pellas lalvar, taô incanfavelmente, que naõ fabia, que Saõ

Franciíco de Xavier feouveílecom mais fervor neftas ma-
térias. Refiro os dittos deíle Padre,que como era teílim u-

liha,& taõ abonada, dos Apoftolicos empregos deíle fan^

€io Martyr,naõ tenho pêra mim, que fallava tanto levadq

do aíFeâo, que lhe merecia eíle, quanto pelloque julgava

do agigantado efpirito, com que indefeíTamente procura-

va a falVaçaõ das almas à imitação do grande Apoftolò do
Oriente, dequem foi hum dos maiores imitadores, que te-

ve a Companhia nas Apoftòlicas, & gloriofiíTimas miíToês

da índia, como fe deyxa bem ver de tudo,o que íàea referi*

éi&ú E quem tiver noticia dos filhos da noíTa Com panhiãj

que nas índias trabalharão incanfavelmente na falvaçaô

das almas à imitação do Sanfto Apoílolo Saõ Francifco de

Xavier, & conferiras obras, & fervores década hum com
as do fan£lo Martyr JoaÕ de Britto, por ventura, que jul-

gue, ou ao menos duvide, íè as mifíbes da Índia depois do

San£lo Xavier tiveraõ Miílionario mais gloriofo,

t^i ii- Ooooo 15 Nos
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15 Nos annos feguintes aos de fua morte veyo a efle

Reyno por Procurador do Malabar o Padre Joaõ daCoík,
6í troQxe configo o cutelo, ou fouce de roçar matro, .com

que o degolarão, a qual por bom preço fe ouve do gentio,,

dequem eraj que fenaõ queria desfazer delia, por ter niíTo

naõ fei que agouro; mas deyxoufe vencer do dinhéiro,que

tudo vence, com condição, que lhe avia de tirar o, cabo, q
de outra forte temia algum grande defaílre ; facilmenfe

fe veyo no concerto, & fe recolheo elle preciofo inftra^

mento. .vv«i ,- -v^t^^j^^^

14 O Padre lhe mandou na índia fazer de filigrana áq
prata huma bem lavrada bainha, em que o meteoj & quan-

do chegou ao Reyno ofoioíFerecer ael-Rey,oqualconi

grande piedade o beijou, porem naõ aceitou a oíFerta, di^

zendo, que melhor ficava na Companhia, aonde feria mais

refpeitada, & naò correria perigo de fe perder, & fervia

pêra afervorar aos Míííionarios. ^>

^ i';^. Beijarão também a eíla fan£la Reliquia os Senho;4

fes da Corte amigos do Venerável Padre naõ fem grande

aíFe£lo, & piedade lembrandofe, que era inftrumento dó
martyriode hum homem, aquém avia taõ pouco tinhaõ

converfado. Entre outros Senhores O Marques de Màrial?

va tomandoo naá maõs, & fazendolhe as merecidas revt?

•rencias, diííe diante de alg^^is Religiofos da Companhia?

'Naõ feiyqueinfezmais^ fe ofanãoPadre JodÔ de BtitíopelJa

inartyrio^ fe eu peílo impedir. Significando nifto,,queelle

fora hum dos mais empenhados, pêra o Padre naõ voltar

pêra a índia. Eík peçafe guarda na Procuratura do Malá^

bar no Collegiode Sando Antaõ em Lisboa. ;: :yj

-.^.ií^i Naõ he bem paííemos em filencio huma profeeí$

tíe feu gloriofo martyrio,que muytos ouvirão em Portugal

referir ao Padre Joaõ de Britto. Em huma das prizoes,

que ficaõ referidas, antes deelle virão Reyno, eftava tam~

*bera com feu Meílre prezo hum menino Chriftaõ; diíl&r

lhe o fando Padre: fe os gentios depois de me matarem,

•quizerem também matarte a ti, que has de fazer.^ Refppnr

•deo: Padre,os gentios nem a mim, nem a vos haõde mata^r

agora; mas vos heis de hir à voíía terra, & heis de voltar

pcraefta, &entaõvoshaõ de matar. O que tudo fe cumr

-frio à- rifca: no ditto defte menino tinha o fan£loMarty|

grande féj.& delle nacia, ou porventura de revelação, (\m

.> tinha,w' J-,

'Luniia.
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tinha, dizer alTertivamente, que aviade vokarperaaíua
Miílh5,& quelâoefperavaõ os tormentos.

17 Alem das maravilhas aílima referidas depois da

morte do Venerável Padre, tive noticia de outras, com ^
Deos acreditou feu martyrio. No paço do Tirano Regu-
nâda-devem huma fua cunhada, & hum filho deíla fica-

rão livres do Demónio por receberem o fan£lo bautifino.

Omefmo eíFeito fe efperava emhuma molher domeímo
tirano, que era Irmaa deíb; & fua Irmaa por ordem do Pa-

dre Francifco Laynes a inftruia no Catecifino. Todas eftas

converfoês fe atribuem ao fangue do Padre Joaõ de Brit-»

to, pois fuccediaõ em caza do meímo tirano, que o man*
dou matar. . 'jrlí-

i § Em Cornapata veyo à Igreja huma Chriftaã próxi-

ma ao parto, & fentiatais apertos, que íe perfuadia mor-
reria. O Padre Jozeph Carvalho a confolou, & lhe deu
huma firma de huma carta do Padre JoaÓ de Brittdj dia
com grande Fé a tomou, & aplicou a fi, & teve hum parfd

feliciSimo. Poz ao menino por nome Joaõ em honra do
Venerável Martyr» .

, ^

1

9

Huma Chriílaã padecia varias enfermidades; muy^
tos remédios fe lhe aplicaram, todos Tem eíFeito. Vendo
ifio feus pays, lhe deraõ a beber da terra, em que fora der-^

ramado o fangue do Martyr, & com efte remédio logo fí-*

cou livre de todas as enfermidades.

20 Foi evidente final da ira de Deos a morte de Ma -^'

rungichiaõ hum dos principais, que ordiraõ a morte dó
Padre. Depois delia continuou em vexar os Chriftaõs, &
dizendofelhe temefiTe algú cafi:igo'de DetíSjde tudo feria^

dizendo, que ià tardava. Mas parecia queria Deos fofifeo

feu cafiiigo no mefmo mez, emque o Padre morreo. ^ Por-r

que em Fevereiro no anno feguinte à morte do Padre o
afíaltoo tal enfermidade, que corrompendofelhe as entra^

nhãs, as lançava pela boca. Lavrou a corrupção logo por.

todo o corpo, defpedindo de fi tal cheyro, que ninguém a

elle fe podia chegar, & com efl:a dor, & vehemencia âen-^

tro de vinte, & quatro horas, que naõ durou mais a enfer-

midade, deu fua alma ao Demónio.
21 No mefmo mes deu tal pefte na povoação^ onde a

Padre foi prezo, que de todos os moradores hum fó ficou

com vida, tomo pêra teílimunha docaíbgo, & açoute de

t Ooooo 2 DeoSo
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Deos.Eílas coufas efcreve nas Annuas de 1 691 j & 95 b
venerável PadreJozeph Carvalho também ditozo Martyr
na mefma miíTaõ.

O Padre António Dias tem affim em huma Annua22

fua do Anno de 1 692 : Hegrande a devaçaÕ, que os Chri-

ftaos tem ao Venerável Padre ^oaõ de Britto^ dos quais aat^
guns bebendo da terra do lugar y em que elle morreo, comedet»

Deosfilhos^ carecejido del/es muytos annos, ^

2^5 Pêra que íe veja a grande opinião, que tinha do
fandlo Martyr noíTo Reverendo Padre Geral, ajuntemosá>-

qui as cartas, que eícreveo aos ConfeíTores das Magefta-
des, quando intentarão, que vokaíTe da índia pêra ferMe-
ílre dos Príncipes.

Carta pêra ConfeíFor del-Rey o Reverendo" Padre
Sebaíliaõ de Magalhães.

24 Recebi neftapofla huma carta de Voffa Reverencia ef-

crita em finco de Junho proxime pajfado^naqual me da noii-

m dagrande propençaÕ^quefua Mageftade:que Deos guar-
de^ mojlra a que o Padre JoaÕ de Brttto torne a repetir a na-
vegação da índia pera Portugal. Creyo terá Voffa Reveren-
cia entendidof

quam prompto eflou^ zsr eflarei, pêra executar

aj/im niftot como em tudo o maiSy que/e oferecer, quantofor do
agrado^ <arferviço defua Mageftadefnasjâ, que Voffa Reve-
rencia me adverte^, que afingularpiedade , <ísr re&a intenção

defua Mageflade fo pertende deyxar na efcolha do Padre
Britto ouficar na India^ ou voltarpêra effe Reyno, conforme
elle julgar, que fera maiorferviço de Deos-, entendo me na

5

ejlranharâfua Magefladefignificar eu a Voffa Reverencia o
quejulgo nefia matéria; ts* he, que avinda do Padre Britto

pêra Portugal fera fem duvida contra o maior ferviço de
Deos, confiderados os grandes talentos de Milfionario,quea
divina bondade comunicou ao ditto ?adre, dandolhe zelo^Apo-

fiolicopera dilatar noffa fanaa Fé, o* particular graça pêra
a pregar, ^ atrahir a ella comfeu bom modo, <(srgrande peri^
cia da lingoa Malabar grande numero de gentios, & outras
muytas prendas próprias de hum homem efcolhido de Deos pe-;

raofervirna empreza das almas, jiaõ dos Chriftaõs em Eu-
ropa, mas dos gentios tia índia, aojide osfobredittos talentos
renderam centopor hum, como ja moflra a experiência do co-

piofofruão,que o Padre Britto colheo dafiapregação no Ma-
labar^

'LLUlllJi
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/abaVy & em Portugal naõfrutificarão htmpor cento.

25 O mefinojulgo pondo os olhos no maior hein da mijfiaõ

do Malabar^ a qualtendo afua Mageftade por feufingidar
protcãor^ naõ perdera coufa alguma efn Portugal com a au^
zencia do Padre Britto, <sr na índiaganhara muyto com afim
presença valendofe dos feus talentos^ zelo^ & experiência da

mlJaõ^ 'is' perícia da língua Malabar^ é" tendo nelle hum vi-

vo exemplar de Mifjiojiarios Apofiolicos\ a cuja vifta^ & dos

finais^ que no corpo lhe deyxaraõ oí martyrioSy quepadeceopel-

la Ft\ & amor deJESU Chri/loy conceberãogrande fervor os

Mijfionarios^^ trabalharão com maior zelo^ o* de/velo no he

efpiritual daquella mij[aõ\ a qualje deve antepor a qualquer.

emolumento temporal., que o Padre Britío lhepoderia grange-^

ar comfua afjiftencia em Lisboa,

2 6 Pello contrario que defanimados ficarão os mefmos
Miffionarios^ a* que frios nosfeus bonspropofitos todos aquela

ks Religiofos da Companhia^ quepertendempajfar de Europa
as miffoes do Malabar.,fe virem dejixar a empreza das almaSf
aquém devia fer nellafua guia^ ^ Capitão^ Pêra huns, ét

outrosfrà efie exemplo degrande' e/candalo, &pêra o Padre
Britto matéria de naÕpouco difcredito, porque o poderão ta*
ehar de inconftante -,

por voltar taÕprefiopêra oReyno., donde
partio em Março proxifne paffado, & de menos ^elozo nofèr^
'viço de Deos., por trocar os trabalhos da miffaÒ pello defcan^
ço de Portugal. Com que poderáfacilmente perder em breve
tempo a grande opinião defanãidade^ que grangeou eín tan-^

tos annos a cufia de muytos trabalhos no Malabar .^ naÕ cofta^^

7nando Deos concorrer comfuás particulares graças.^ étfingu^
lares dons., com quem deyxa a empreza das almas.^a que o cha-
mou. Ifio he o que diante de Deos entendo nefte particular^

retnetendomeJempre.,ér emtudo ao reãiffimoparecer defua
Míígeflade.,emcujaconfciencia defencarrego a minha. Epor-*

quejenaõ oferece outra coufa.,acabo recomendandome nosfan-
fíosficrificioSy éf orações de Voffa Reverencia Roma. zi de

Julho de 1690.

Servo em Chrijlo

Thyrfo Gonzaks»

A Carta pêra o Reverendo Padre Leopoldo Fues
ConfeíTor da Rainha disaílim.

,

27 As obrigações^ em que nos tem pofto a SereniJJtma^

Ra-
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Rainha de Portugal^ o* afwgular benevolência] com que fa-
vorece', i5* patrocina ejta nojfa mínima Companhia pifliffima-

mente pedem de nos., como devido tributo., naô fú o agradeeh
mento., mas também hum animopromptiffimo pêra obedecer ao

minimo aceno, & Jignificaçaô da vontade deftia real Ma^^

gejlade, - "'

2 8 Por efta cauja quizeráeu com o exercido da minha o^

hedienciafatisfazer ao grande dezejo^ que tem a Sereniíjimíi

Rainha^ de que o Padre JoaÔ de Britto deyxe a mifJaÔdQ
Malabar., aísr venhapêra Portugalmovido dasparticulares ra^

zoes, queVoJfa Reverencia de jnandado da ditta Seremjfinm

Rainha me reprezentou. Porem conjiderado bem efte negoci»

diante de Deos^julgo ( cít* ijlo mefmo ejcrevifa ao Padre Se^

baftiaÕ de Magalhães jigmficafje ao Sereniffimo Rey de Por-r

tugal) que cedera em maior gloria de Deos.,falvaçã5 das al-

maSy acrecentamento da Provinda do Malabar., & maior hon-

ra do mefmo Padre Joaõ de Britto., fenaÕ divertirmos a taÕ

grande MiJJionario da empreza^pera a qual o Efpirtto Sanão
àfegregou., como a outro Apojlolo das gentes\ da Corte de Lis^

hoa^^ o levou de Portugalpêra o Malabar. E como a Sere-

m/fima Rainha com todofeu coração., & afe&os promova as

obras deferviço de Deos, conver/aõ das almas, <(sr osprogrej-r

fos da miffaõdo Malabar , teidoo certa confiança., de que ha de

ievar a bem perjevere o Padre Brittofidelijjimo Mimflro,<sr
operário doSefihor em cultivar a vinha^ que o mefmo Penhor

lhe encomendou, VoJJa Reverencia em meu nome lançado aos

reais p^es da Serenijjima Rainha de Portugallhe renda hmnor-
taisgraças pellas innumeraveis mercês., que temosrecebido de

fua liberal maõ.,& pello muyto credito, que logra a Compa-.

ífhia ãfombra de/eu poderofo patrocinio. Nosfandos Sacrifi^

dos de Voffa Reverencia muyto me recomendo. Roma ^ode
Setembro de i 692.

Servo em o Senhor

:/, Thyrfo Gonzales.

29 A vida, que aqui fica efcritta, fe recolheo da que
defte íanélo Martyr efci^evco feu Irmaõ Fernaó Pereyra de
Britto conforme os documentos, que fe lhe tinhaõ dado dá
Companhia, por efte fidalgo levar em gofto fer o efcritor

davidadeíeumuyílin£io Irmaõ. Naõ fe contentou elle

com a fim pies narra ç-aõ das acções virtuofas, masíobre
"'^^'V elias

ILUIXIM
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ellas tecia feus difcuríos políticos , cjue faziáõ algum tan-
to menos fluida , & aprazível a liçaó : por efta, ou por
qualquer outra caufa íenaõ imprimio aquellaobra: delk,
como diíre,recolhi eftas noticias, acrefcentando outras cer-

tas de homens, que as ouvirão ao mefmo fan£to Padre,
& outras que nelle fe obfervaraõ

, quando veyo a Portu-
gal, Também eícreveraõ íua vida em latim /& a impri4
miraô os noííos Padres Franeezes; mas muito diminuta
por falta de noticias. Naõ apontou feulrmaõ ascazas^í

& rua, onde nacera, o que lhe naõ era diílicultozo , fendo
ainda viva fua may. Poílo que nefte ponto íís depois algu-?

ma diligencia , nadapude defcubrir , no que tive alguma
pena

,
porque chegando , como efperamos , a fer canoni^

zado, poderia lervir a noticia, pêra nellas fe lhe levantar

Igreja, como ao gloriofo S. António. Só me diíTehum
noíToIrmaõ Coadjutor muy velho, que elle o conhecera
morar com fua may na rua de Saõ Chriílovaó na Freguezia
defte Sando ém as cazas

,
que depois foraõ de hum AíFon-

fo de Pina Caldas, letrado naquelles tempos muiconheci-i
do em Lisboa. loq i ^

c A p I T u L O xxxm.
íví

-Vida do Padre Manoel Rodrigues MíJ]ionario de Madarh ; Ek7 ccâ.

Entra na MiffaÕ , <3* algumas coufas , que Befuccederão í
i^^ <í3' nella obrou. -à

O'

-I O Om.razaõfe pode gloriar aVilía de Vianna da
^^ Província de Alentejo no Arcebifpado de Evor^

de fer pátria do Padre Manoel Rodrigues Miírionario de
grande efpirito, & de excellentes virtudes narniíTaSde

Madure. Tem efta nobre Villa dado à Companhia \\q^

mens demuytas letras , & virtude. Entre eftes naõ mere^
ce lugar inferioro Padre Manoel Rodrigues. 'Ghamavaô-^

fefeus pays Simaõ Rodrigues, &CatherinaDia.s. Sendo
eftudante do primeiro Curío, ôí tendo dezafete annos de
idade entrou na Companhia em Lisboa aos vinte de janei-

ro de 1642. Dezejozo de gaftar fuavida naconverfaõ
das almas paíTou à índia no anno de 1 6473 potiçQS annos ^

*,ii,i corno
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como fe vè , depois do fim do feu noviciado, ^é^ éh :>

' t Pellos annos de i665,anno mais, anno menos, jà

o Padre Manoel Rodrigues eftava na mJíTaõ de Madure, a=7

onde trabalhou com grande efpirito coufa de vinte,& dous

annos ; & trabalhara os mars de fua vida , fe a obediência o

naô occupara eni governar affim naíua provincia doMa-^^

labãr , como na de Goa. Deu principio aos feus empre*

gos Apoftolicos na Reíidencia de Candalur. Ouve pôr

entaõ alli queitaçaõ, fem os gentios darem moleília ao Pa^

dre, nem aos Chriftaõs. Entre outras converfoes foi miiy

notável a de hum Capitão , o qual era perfeguido dehurr

ma doença terrível: ora o privava dos fentidos, ora lhe

tolhia os membros , ora fazia com ella tais geftos , & me|

neos ,
que bem fe deixava entender tinha o diabo no cor*'

^^•iHuns o tinhaô por energúmeno, outros atribuiam

tudo a doença haturai ; & tudo era ^porque à doença nâ^

tufai acreceo o enredo do Demónio. 1

f Fes gaílos exGcíTivos com Médicos , & ídolos ,ta-i

do fem algum proveito. Vendofe com os cabedais perdi-*

dos fem melhora nos achaques; porconfelho de alguns

Chriftaõs foi ter com o Padre Manoel Rodrigues. No ca-

minho padeceo accidentes terríveis , procurando o de-

monio defviàlo, perá que naõ falldfe com o Padre. Final-

mente vencidas as refiftencias veyo a fua prezença. Foi

colifá notável ,
queapltcandolhe o Padre o San£to Cruci-

fixo, fefentio alliviado do mal, que o atormentava. Foi

inftruido na fé , & depois de bautizado, celíou a força , &
extravagâncias daquella malignidade, continuando fó

oqueeranelle achaque natural. Procedeo como fervo-

rofo Chriftaõ, & acabou a vida temporalcom fmais de en-

trar na vida eterna. ^' ^ >

.

-'4 No anno de 1 66& teve a feu cuidado a Refidencia

de Mulipari, que era de grande deftrito, porque alem do
que tinha pêra outros rumos , pêra o fui era de três dias

de caminho. Amaior parte defte anno gaftou em compri*

das jornadas, vizitando por ordem do Padre Provincial as

Reíidencias, de que confta amiífaõ. Foraõmuytos os

trabalhos, que padeceo neftes caminhos ; entre elles o vá*

litou Deos com hum taõ grande, que foi particular racreê

do Ceo efcapar delle com vida. c j^o- ..i .^4.0^ >> ':

5 Foi o cazo,que voltando o Padre de Sâtiamangaíatii
-•->• pêra
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pera a fua Reridencia,achou os caminhos perturbados com
guerra

,
porque o Nayque de Madure tinha decido fobre

alguns fen hores feus vaílalos rebeldes. Julgou o Padre,qae
poderia paíTar, fegundo lhe tinhaõ affirmado alguns Chri-
ílaõs daquella terra. Era dia do Beato Luis Gonzaga j
quando o Padre chegou a hum lugar ; onde cuidava aver
niaior fegnrança , fe achou no maior perigo

; porque o
fenhor daquella terra temendofe do Nayque mandou im-
pedir os caminhos , & matar a quantos paíTaíTem. Antes
de chegar ao lugar , ondeeftavam os foldados, quis Deos,
que o chamaíTem pera hum enfermo

,
que eftava às portas

da morte, fem ter recibido o fanâo baptifmo ; admini-

ílroulho, & nefta demora taõ proveitofa pera aquella alma
eíleve a fortuna do Padre em efcapar da morte. Acaban-
do de bautizar o enfermo , & continuando feu caminho
lhe veyo nas coílas bradando hum foldado ChriftaÕ

,
que

naõ paíTafle a diante
,
porque a todas as partes fe tinha

mandado ordem pera o matarem.

. , 6 Com efte avifo fe recolheo o Padre pera a fortaleza^

0m que eftava o Regulo jà acompanhado de alguns Chri-
ftaõs, quealli ferviam deíoldados, & lhe tinhaõ vindo
ao encontro. Querendofe o Padre meter em huma rama-
da , lhe fahio hum Badagâ

,
que depois de lhe perguntar »

quem era, & donde vinha, o notificou, que foííè diante do
Regulo. Neíle paíTo fe achou o Padre fó com hum dos fol-

dados Ch ri ílaõs , porque todos os mais o defempararaõ;
Parecialhe ao Padre

,
que fallando com o Regulo, & certi-

íícandoo de quem era, lhe naõ faria defacato algum. O
Badagâ o levou athe aporta da fortaleza, mas por mais
inílancias, que o Padre fez , nem o Badagâ, nem os que af-

fiíliaõ h porta , o quizeraõ deyxar entrar dentro.

7 Era muyta a gente ,
que fahio a ver o Padre, & naÕ

faltarão alguns
,
que o receberão com palavras afrontofas.

Foi o Badagâ fallar com o Regulo , dizendolhe , o que lhe

pareceo, de forte , que o Regulo ficou certificado, que
o Padre trazia muito ouro : por iíTo deu fentença condici-

onada, conforme o eíFeito depois moílrou; que feaífim

foíTe, como lhe tinhaõ ditto, o mataíTem , & aos feus

moços , & lhe trouxeíTem o recheo ; quando naõ
, que o

deyxaíTem ir em paz. Com eíta refoluçaõ veyo de den-
tro o Badagâ, que em fegredo avizou aos foldados do

Ppppp que
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que aviam de fazer fegundo a ordem do Regulo. Qpiso

Padre ficar aquella noyte na fortaleza , mas naõ fe lhe deu -^

lugar. DiíTeraõlhe, que fefoíTe pello mefmo caminho,

por onde tinha vindo. Sahiraõ logo dous foldados , & o

foraõ guiando pêra hum tnatto, onde fe avia dç executar

a ordem do Regulo.

8 Deites dous foldados hum era Chriftaô, o qual çhe-

gandofe a hum dos moços do Padre lhe diííè era fegredo

,

quanto fe paííava j
por tanto trataífem das almas

, porque _

a morte eftava perto. Creo o Padre o avifo , por fer oTol-

dado Chriíhõ ; confeífou aos moços, &elle fe preparou'

pêra morrer. Chegarão ao matto , donde íahiraõ oyto, ou

dez foldados, que logo deraó bufca ao fato. E naõ achanf

doem dinheiro mais ,
que alguns fanoes moeda ordinária

daquellas terras
,
que todos naõ faziaõ huma pataca, paf-

mados de acharem tâõ pouco, começarão a plharhuns pê-

raQS outrfPs. Tif^raõ aos moços as arrecadas de o.uro,que

levavaõ nas orelhas, conforme o ufo da terra, dey xará ra

porem as do Padre, porque eraõ de pouco valor. Dqs
foldados dous ellavaó aflétados; dilTe hum pêra os demais,

que cortaflem a cabeça ao Padre , & aos feus moços.

9 Ouvindo o Padre eíla fentença , fem mais demora

fe poz de joelhos., maõs levantadas pêra o Ceo , &
o pefcoço oflfereejdo ao golpe da efpada. O mefmo à fua

imitação íizeraõ os moços. Aquém naõ enternecerá efta

acçaõ ,
que athe aos mefmos gentios enterneceo.^ Porque

hum dos dous
,
que diííemos eílavaõ aflentados , & pare-

cia fer o principal, aquém afacçaõ eftava encomendada,

vendo que quem alfim fe ofFerecia à morte,naõ podia deir,

xar de fer Religiofo de boa vida ; lhe diíle
,
que fe levan-

taíTe, porque fenaõ avia de executar nelle femelhante fen^

tença. Como o Padre tinha dado credito ao Chriftaõ

,

que lhe tinha dito , que era ordem foííem todos mortosí,

períiftio namefma pollura. O que vendo o gentio fe le-

vantou , & pegandolhe do braço o fez aíTentar junto de ii

.

10 Porem logo com grande defçnfado lhe começou
a perguntar, pêra que ferviaô humas mezinhas, que no
fato,q tomaraõjtinha achado.^ Refpondeolhc o Padre finj-

ceramenteos preftimos, quetinhaõas mefinhas. Oque .

o Padre aqui teve por fmgular meree de Deos foi, 4^e
dando bufca áo fato , naõ deraó fe de hum calisdc cobrej

que
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que tinha a copa dourada ,• porque í'e oviíTem, imagina-
riam fer todo de ouro, &poriiroo matariam. Depois o
defpediraõ em companhia de dous foldados

, que o acom-
panharão atbepaíTar hum rio; alem do qual foraõ cami-
nhando mais defafuftados de femelhantes encontros ao
paíTado , mas com tanta moleftia

, quanta o mefmo Padre
em huma carta fua refere por eftas palavras.

11 Aquella noyte, diselle, dormimos ao fereno le-

ves do fato, & dos eftamagos ; porque éramos finco , &
oarrôsnaõ bailava pêra hum, nemtinhamos com que o
comprar , mas dando graças a Deos por nos livrar daquel-
la , que amim pello titulo fe me reprezentou pouco de re-

ceber , no dia íeguinte athe o foi pofto caminhamos junto
do rio Caveri fartos de agoa , & mortos de fome

, que à
lioyte nos matarão em caía de ChinapenBadagâ, naõ fera

lagrimas daquelles Chriftaõs, que ouvirão o referido. Ifto

he o que dis o Padre depois de eícapar daquelle trance,
quedeíles, & poreíla caufa padecem muytos os Padres
Miííionarios naquellas terras : porque como aquelles
bárbaros naõ conhecem o valor das almas

, que os Miífio-
narios alli vaõ grangear, perfuademfe, que poíFuem groíTos
thefouros j nem as muy tas experiências acabaõ de os de-
fenganar.

1 2 Por eftar a Refi dencia da Cidade de Madure fem
Padre, fe revezarão em lhe acodir o Padre André Freyre
& o Padre Manoel Rodrigues. O Padre Manoel Rodrigues
teve grande trabalho nos caminhos

, porque os fes no in-
verno

, que alli no tal tempo , mais que nas outras partes,
faõ trabalhozos. Aos Chriftaõs acodia de noyte, por ter o
contrario muytos inconvenientes naquella terra, a refpei-
to de ferem os Chriftaõs de caftas inferiores , & fegundo
a barbaria dos povos feria coufa muy fea , fe os gentios o
viííem tratar com femelhante gente.

15 Nefta occaííaò fez muytos bautimos notáveis,'

delles me contento cora referir hum
, por fer efte homem

grande miniftro do demónio , aftim em perfeguir os Chri-
ftaõs , como em celebrar com aparatos as feftas dos Ídolos.

Quisodiabopagarlheos ferviços pello modo que coftu-
ma. E começando pella molher lha matou à força de tor-
jTientos. Logo entrou com elle , & q pôz em eftado, que
jà os parentes davaõ ordem àfogueyra, em que oaviaó
i''- PPPPP ^ de
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de queytnar. Nefte tempo chegou àquella povõáçaó hum
Catequifta ; pediraõlhe os Chriílaõs, quefoíTe ver aquel-

!e homem , por quanto jà tinha dado palavra de ouvir o

Cateciímo , íe fe viíTe livre do demónio. Eftava nos ulti*

mos apertos. Certificoufe o Catequifta da fua vontade.

DiíTelhe as coufas neceíTarias no tal conflido , fazendolhe

fazer aílos de Fé, Efperahça, Caridade, & Contrição.

Poslhe vigia, dilatando o bautifmo pêra o ultimo trance,

fe o mal naõ afroyxafle. Mas foi Deos fervido de fe ir logo

vendo melhoria de tal forte ,
que aoterceyro dia fe achou

de todo livre; & fendo infíruido competentemente,o Pa^

dre Manoel Rodrigues obautizou pondolhe por nome
Xavier,

li JL mr
CAPITULO XXXIV.

cDo que ohrou , <ír Ihejuccedeom Rejidencm de Madure. >

zoi

-^-TsJ ^ Refídencia de Madure fez o Padre xManoel

•>0>s>^^ Rodrigues grandes ferviços a Deos. Naquelle

tempo eftava aquella Cidade muy defcahida de fua antiga

opulência, por ter o Regulo mudado a Corte pêra outra

parte. Dalli acodia' o Padre aos Chriftaõs de varias pro-

víncias todas anexas a efta Refidencia
,
porque alem da

provincia de Madure tinha a de Utamapaliam três dias de

caminho diftante pêra o Poente ; a do Maravà diftante

dous dias , & mais : a de Tenganje, & a de Caetarro três,

& quatro. Sendo grandiífimas as difficuldades em dif-

correr por eftas provincias , no tempo
,
que alli efteve o

Padre Manoel Rodrigues foraõ maiores por rezaõ da fo-

me , roubos, guerras , ôc injuftiças
,
que avia em todas a-

quellas provincias.

, ? í«/i ;No meyo de tantos infortúnios naõ deyxou de co-

lher bom fruto dos feus trabalhos , ainda que naõ taõ co-

piofo , como nos annos de bonança. Tudo o mefmo Pa-

dre declara no paragrafo de huma carta lua
, que dis aíTim

efcrevcndo ao Padre André Freyre. Prezentes devem íer

a Vofla Reverencia as calamidades, que efte anno paíTado

fobrevieraõ a efte Reyno em geral , & muyto em particu-

lar por eftas bandas ; porque naõ falando na fome, que foi

'.i. tal,

'u,uiim
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raí, que duvido fe das três partes dos moradores ficou hun

manefta provinda ,
que a naõ defemparaíTcj foraõ, & faõ

ainda hoje tantas as tiranias 5 & em falta dos inin?igos de

fora tantos os de dentro , que ninguém pode dizer, fegu-

roeílou. Os miniftros Reais por huma parte , & eíles faô

os mais perniciofos.os Maravas por outra,& os ladroes por

to das , & todos áquèm nlàis hà de pilhai:. :> k/H h

5 Ifto he o que cà correo o anno paíTado , Sc ainda

continua no prezente, porem naõ obftantes eílesimpedÍT

mentos íis daqui duas viagens às terras do fui. A Utamat

paleam naõ pude ir ,
porem mandei là hum Catequifta;

que depois de dous mezes
,
que là gaftpu , voltou Com

grande difficuldade , deyxando feito pouco, ou nenhum
fruto , aíTim por caufa da fome ,

que hà muytos annos du*

ra por aquellas partes, como também por razaõ da guerra,

que hà tanto tempo ,
queanda aceza entre aquelles Rega--

los , íem acabar de ter fi m. Neíta terra , aonde aífiílo, na^

da fe fis de novo na converfaÕ , nem vejo final de fe po-

der fazer ; falvo fe Deos nofío Senhor, aquém tudo he

facillimo, obrar alguma maravilha, ou de óutrò modo

»

que elle fó fabe , & nós naõ alcaníçamoso Nas duas vezes,'

-que fui às terras do fui bauti^eicento , & féííenta, & qua-

tro peíToas , naõ entrando.neftè numero as que na hora da

morte recebendo o fagradobautiímo foraõ pêra o Ceo

,

& as mais delias eraõ crianças. Atheaqiúi o paragrafo dá

carta do Padre Manoel Rodrigues, .
-.>

4 Avia neíle tempo grande falta de Miffionarios, po|

terem muytos efpirado afogados com o imraenfo trabalho,'

que rinhaõ fobre íeus hombros. Por iíTo creceo também o

pezo , a os que ficarão com vida. Trabalhava eííefadre>

como fe fofíe igual ao numero de muytos obreiros;'' *

5 Entre outras converfoens, que naquella tetra fes>

foi em tudo rara a de hum mercador gentio. Xfte dey-

xando a mercancia fefes Jogue tratando de viver como

homem penitente , & efpiritual nafuafeyta, ouíeytas,

porque foraõ varias as que feguio em efpaço de vinte án-

íios
,
que teve efta vida , a qual acompanhou com extra-

ordinárias penitencias ,
que fazia. Naõ fallando nas dos

jejuns, &abftinencias, que eraõ rigorofas, porque paíFava

dias inteiros, & às vezes muytos juntos , fem comer nada;

quatorze annos antes de fua morte vivcq com im molher,

como
Oi-i;
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como fé foflem irmaõs , & naõ cazados j coufa rara entre
femelhantes penitentes , que de ordinário tem dnas , &
mais mõlheres , pêra fe parecerem mais com feus DeofeSj
de que prégaõ tiveraõ muytas, por lhes naõ bailar fó

húma i
pêra com tais exemplos capearem fua incontinen^

da. o yÓçB-iJUO lOq ;*£V£2í •-;>>

6
^
Porem todo efte rigor ; & todo efte modo de vidai"

qUê tinha eíte mercador feito Jogue era mais mercancia
,

que fazia pêra que o éílimaíTem
, queóbfequio a feus DeG^-^

fés, pêra osagradar; porque naõ fazendo nenhum cazo
dèlles, nem das fèitas , em que elles faõ adorados por di-

vindades, fó tratava defe^xaltãr afí, como feelIefoíTe

Déòs entre os cegos
,
que por tal o tinhaõ , & veneravaõ.

Eíle Jogue, que com maícara de virtude, & penitencia en-
cabria huma foberba luceferina dentro de feu cora^aõ, lé^

-vado delia diante de hum Ghriftaõ blasfemou híim diâ

da ley de Deos. O Ghriftaõ o reprehendeo com grande
zelo , & praticou com elle fobre alguns myfterios, & coú-
íàs dá lèy de Deos , de queo Jogue naõ tinha noticia j &
foi Com táÕ bom fucceííò, que tocandolhe Deos o cora-
ção logo õ Jogue ferefolvéoaouviroCatecifmo.
";;y Foilhc dito efte com cautela, como fe coftuma di-

rèt a í^melhatítè gente. Hum anno inteiro fe gaftou em o
ptòvar na Fé, & em^ lhe propor os divinos myfterios.q en-
cerra. Era efte homem doutilfimo em fuás feitas j &por
cila razaõ foraõ muytas , & grandes as duvidas

,
que pro-

pôs, pêra alcançar melhor a verdade , como elle dizia.

Em fim tiradas todas as duvidas, abraçando a ley de Deos
de coração , o que antes era blasfemo fe fes pregador dò
Evangelho} moftrando grande zelo, de que todos co-
nheceífem a Deos. Poriílo naõ fó a fua molher , mas a to-
dos os moradores da fua cafta exhortava a fe fazerem
ChriftaÕS, dandolhe confelhos faudaveis. Do feu corpo
nada tratava, & pellos rigores antigos o tinha taõ debili-
tado

, que nâõ fe podendo ter em pé , era neceflario
,
que

olevantaíTem duas peífoas.
"' 8 • Ncfta forma fe fes levar diante do Padre Manoel
Rodrigues

, quando foi vizitar aquella Chriftandade do
fui

, aonde elle eftava efperando com grande anfia o fagra-
do bautifmo

,
que recebeo da maõ do Padre ; & foi com

^aõ grande fé, que o Padre lhe deu logo afagradaCom-
munhaõXAi
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tnunhaõ, parecendolhe , quenaõ podia jà durar rnuytos

dias com vida. Eaííim fuccedep, porque fó finco dias,

depois que fe bautizou, efteve neíla vida miferavel,obran-
do Deos na fua morre grandes maravilhas : porque dous
dias antes de morrer diííe a íua molher; q fó aquelles dous
dias teria de vida,& q neíte particular lhe giiatuãíTe fegre-

do,athe elle efpirar. Tanto^ efpirou , notarão os eircun-

ílantes, q noroílo lhe aparecera certa lus, & fermoíura ex-

traordinária. Alem diftoviraõ huma grande claridade 5

com aqual fe perfuadiram, que amanhecera
,
por fer aquel^

le tempo de madrugada; porem deíaparecendo logo ficou

efcuro , como antes, naõ amanhecendo fe naõ dahi a mais

de huma hora. Ditofo homem por certo, pois no meyo de

tanta, & tam envelhecida cegueyra aíTim foube abraçar

^

verdade, &logo fahio dos perigos de a tornar a perder.

Certo
,
que fe o Padre Manoel Rodrigues naõ tivera ou?

tro premio de fuás lõgas navegaçoens, compridas jorna-

das, &vida taô penitente, mais que fazer eflebautifmo

nos mattos de Madure , tudo daria por bem empregado
pella confolaçaõ de fazer tal bautifmo. j

9 Ornais, que nefta Relidencia padeceo, & traba»

Ihou o Padre Manoel Rodrigues, refere elle mefmo em hu-

ma carta fua por eftas palavras : No principio do anno de
1 674 efperei em Madure pella Padre Provincial confor-

me à fua ordem , porque alli fe queria ver comigo, & corn

os mais Padres da miflàm
,
que pudeíTem vir. Depois que

o Padre Provincial voltou de Madure pêra a cofta da Pef-

cariâ, fui eu, ainda que tarde , vifitar osChriftaõs, que
iícam de Madure pêra o fui ;

porque naõ o fazendo éntaõ,

temia naõ o poder fazer dahi a muyto tempo , como
fuccedeo depois ,

que fe paíTou hum anno inteiro , fem
poder fazer aquella jornada. Parti pois de Madure no in-

verno , & chegando ao primeiro porto fiz avizo aos Chri-

llaõsda minha vinda. Depois de lhes adminiftrar os Sa-

cramentos , me veyo demandar hum Catequifta ,
que ca-

tequiza , & eftâ morador naquella provincia, & entaõ por

razaõ das injuíliças fe tinha defterrado pêra huma povoa-

çam junto às ferras do Malabar , lugar pouco acomodado,^

pêra exercitar noíTos minifterios ; porem como a fefta do
Natal eftava perto , me refolvi a ir com elle pêra aquelle

pofto j por naõ ter outro.

10 No
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Ic IO No primeiro dia cheguei à fortaleza deCaetarro

-jâ de noyte , & na meíma noyte confeíTando os Chriftaõs,

que alli avia^& dandolhes a Communhaõ me parti de má--

dragada fazendo a pé minha viagem por caminhos de mui-

ta agoa,& de grandes lamas,alem de íere infeftados de hum
Maravá ladram

,
que com bom numero de foldados andar

va roubando , & tinha atemorizado toda aquella terra.

'Aquelle dia jà no fim da jornada nos molhamos todos ,
&-

âffim paíTamos aquella noyte em cafa de hum Chriftaõ ; Sc

comomefmo temor, que no dia antecedente, antes de

amanhecer me parti por grandes levadas de agoa, deyxan-

do avizo aos Chriílaõs
, ^ me foííèm buícar ao lugar

,
pêra

onde caminhava.

*. 1 1 1 Alem difto fe ajuntou o aver de paíTar por lugares,

& povoaçoens , onde temos grandes inimigosj & o poílo,

que era o fim da minha jornada , era huma povoação , em
que avia muy tos Brâmanes, os maiores inimigos, que tem
a Ley de Deos , & os mais foberbos

, que hà neftas terras:

íè bem alguns delles alli fe tem feito difcipulos de hum Pa-

rca , que he tido por hum oráculo daquelles cegosjpor eíta

razaô nos foi também neceíTario entrar de noyte naquelle

liigar, aonde os Chriftaõs nos receberão com grande ale-

gria, &coníolaçaõ.

Depois de alli chegar, em huma cazinha de palha,iz

*^5 tne largarão, fís hu*m altar, & concertei decentemête tu-

do o mais pêra dizer MiíTa. Concorrerão os Chriftaõs,

que alli confeíTei , & aos quais dei a fagrada Communhaõ;
mas naõ puderaõ vir todos , porque a chuva, que femcef-

far choveo por efpaço de oito , ou mais dias , os impedio.

Nefte tempo ,
que por razaõ das chuvas , & grandes frios

ao pé daquellas ferras
, pêra todos foi muy dcfabrido, ca-

hi eu com hum dosChriftaõs , que no caminho me acom-
panharão , enfermo : mas foi Deos fervido, que naquelle

fitio, aonde jiaõ tinha Medico, nem Enfermeiro, nem
regalos, que hum enfermo coftuma ternos coíTos Colle-

gios, irie parou a doença, pêra ajudar àquelles Chrifl:aÕs,

dos quais os que eftavaõ mais longe, depois deamaynar
achuva, fevieraõconfeíTar, &commungar.

15 Eftando eu nefta povoação fuccedcraõ os cazos
fcguintes. Em huma das oitavas do Natal , depois de eu
ter dito MiíTa , advertirão os Chriftaõ§ , que junto da po-

voação

'UUlilM
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voaçaõpaíTavamáyta gente; de guerra, que moílrava fa*,

zer numero de duzentos homens ; & advertindo conhe-j
ceraõ ; ^cjue era o Maravá ladraõ aíllma dito, cjue dahi pou-
co diftante tinha roubado, huma povoação muy rica , ^
morto nella muyta gente;r& o mefmo fizera iiquella, fô
Deos o naõ divertira

; porque naquella occafiaõ, confpçf-^

liieme diíle hum foldado* Chriftaôíofabia, trazia tatiH
bem intentos de a roubar. Depois , que os moradoreS'
fouberaõ , que gente era aquella , tanto quea virão pafiàr

avante, logo defpovoaraõ , & eu juntamente Gom ellesjr

porque temerão
, que o mal, que entaõ lhes naõ fizera,

ò íizeire depois. Eu dey miiytas graças a Deos, porme li-

vrar com aquelles Chriílaós daquellè perigo taõ grande.

J4 > Outro cazo fuccedeo , & foi deíía maneira. Avia
poucos dias antes de eu iràquella povoação , quefallecera
hum Chriftaõ de boa vida. A molher

, que também era
Chriílaã, com duas filhas,q rinha, o deíemparou naquella
doença^levãdo com figo as filhas pêra outra povoaçaQ,pera
viver alli à fombra de huns feus paretes gentios. Naõ dey-;

xou iílo de caiifar efcaiidalo entreosChriílaõs. Depois da
morte do marido veyo ella celebrar as exéquias, cõforme
o coííume da terra ; & com a filha mais pequena adoecea
gravemente, o que foi tido por caftigo bem merecido!,
por ter defemparado a feu marido na enfermidade, de qu q
morreo. xMortal era a enfermidade , que ella tinha, porj
iíTo lhe mi niílrei os Sacramentos, &íis ornais, que aoc-*

caíiaõ pedia. t

15 Entrou a enferma em agonia, porem foram tais

as vizagens, & meneos, que os circundantes cheyos cíe teí

mor, & efpanto a defempararaõ. Logo hum Chinílaõ beni
entendido, aquém eutínhaencommendado, que naquel-
la hora lhe meteíTe na maó hum Crucifixo, que tinha in-

dulgência plenária , entrando na caza da enferma lhe mo-
flrou a fagrada imagem , animandoa, pêra que naõ temeíTe
o inimigo naquella hora. Com a viíla do Sandlo Crucifií

xo ficou a enferma quieta , & diíTe : Com a prezença deíle

Senhor fe acabarão os meus temores ; & íe elle pouco an-
tes aqui eílivera comigo, naõ tinha eu, que temer. Depois
de dizer iílo , declarou huma horrenda vizaõ , que tivera,

-dizendo aííim : Vi humafantafma negra , fea , & de dif-

forme grandeza, que vinha pêra me pegar, & me levar



cómíígo; n^âs tanto, queaiínagetrr de Chrifío crucific-

ado aqui entrou, logo fogiomuyto longe, & ainda laefti

Acabando a enferma de referir ifto,com a imagem de No&
feRedemptor nas maõs deu paGÍficam-ente a alma a íèu

€reador, como piamente podemos crer. A filha^queera

<lè^enor idade, também falleeeo, & fe foi perá o Geo péí-

kí^ merecimentos de JESU Ghrifto com a graça do bautit

rifo. Athê aqui o Padre naqUella fua carta. Depoisvoltoa

á^ fedurê com femelhante trabalho ao que tinha padfifcidò

ria yòr
D ofí^maí 300"'

LL -TfTq-TttrrTtrrnnr '/ liiíi ua.

^-^ecSiiooPadrrkànoelRôdn^^
i^ip^^^à^^ fliççedeo naReJidenCia deVarugapciti^ cu.,l ^-^

^p-f^ 'A Reíidéteia' de Madure pàtToUo Padre Manoel

í5i;Jb/: Rodrigues pêra a de Varugapati' alem do rio Co^

tóao:%e dilatada, & por falta de MiíTionarios avia annos

riáô afliftiá ní^Ua Padre algum, mas revezadamente lhe acu-

diaõõs PadVes, que tinhaô cuidado das outras. Depois

que o Padre Manoel Rodrigues, fendo Superior de toda

arniíTaõ, alli começou a affiíHr, começarão também a con-

correr os Chriftaõs; que avia muyto tempo naõ tinhaô re^

cebido òs Sacramentos. Eraõ tantos em numero, que

quatro, & fuico Padres teriaõ bem, que fazef , em dar ex-

pedição às confiíroês, que cada dia aUi avia: & pòr nâõ po-

der o Padre dar vazaõ a tantos, fe detinhaô alli muytos al-

guns dias, athe lhe chegar a fua vez. Ouvetãmbem muy-

tosbautifmosnos poucos mezes, que em Varugapati en-

taÔ aíTiftio: paíTaraó eftes de quatrocentos.

2 Por fer a Igreja, que alli avia, pequena pêra concur-

fostaõ grandes, tratou o Padre de fazer huma mais capas

com ajuda dos Chriftaõs, que fendo gente pobre trabalha-

rão nella com taô grande fervor, que brevemente fe aca^

bou, com grande confolaçaõ de todos, & pezardos inimi-

gos da Fe. N ella celebrou o Padre com os feus Chriftaõs a

fefta da Pafchoa. Porem com a vinda do Sabagi,que dahiá

poucos mezes deceô com exercito fobre aquella provin

cia; naõ fó a Igreja, mas também o Padre Manoel Rodri-

gues com maiS:alguns Padres, que alli entaõfe acharão,
^^'^ cor^
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correrão grande rifco entre aqnelles bárbaros.

5 O cazo foi,que vindo o Sabagí pacificamente àquel-
las terras, & publicando a fama deJie, que nenhum infulto
confentia fazerem os feus foldados, caíligando feverame-
te àquelles, que cometiaõ culpas ainda muyto leves. To-
dos fem nenhum temor fe deyxaraõ eftar em fuás cazas, o
Padre Manoel Rodrigues com os mais Padres fez o mef-
ino. Porem o effeito moftrou o contrario, do que a fama
tinha divulgado. Porque depois que o Sabagí aíTentou o
feu arrayal junto do rio Colaraõ,dalli fahiaõ os foldados de
cayallo cõ rauyta gente a bulcar palha pêra a cavallaria;&
naõ fe contentando com a que achavaõ nos palheiros f.& medas, desfaziaõ também as cazas, que todas faõ pa-
lhaças.

4 Chegando à Igreja do Padre, que entaõ eftava cu-
berta de novo com boa palha, a começarão a defmanchar;
& naõ contentes com ifto queriaÔ levar prezos aos Padres
Manoel Rodrigues, André Freyre,& ao venerável Padre
Joaõ de Britto, que alli fe achavaõ, dizendo fer gente, que
tinha fogido da rota dos Mouros, que pouco antes tinha a-
vido no Reyno de Ginja. Vendo os Padres a femrazaõ da-
queila gente, cuja lingua naõ entendiaõ, como nem elles a
dos Padres, do modo que puderaõ, lhe fignificaraõ ferem
Religiofos penitentes, que nenhum trato tinhaõ com os
Mouros. Em fim hum delles, que parecia fer principal,

dandolhes credito, naõ fó naõ fez, o que intentava, mas
fazendo-lhes cortezia os deyxou, & fe foi com os mais fol-
dados. Entaõ os Padres, pêra naõ terem outro tal encon-
tro, fe retirarão pêra lugar mais feguro, ficando aquella ca-
za, & Igreja a Deos, Sc à ventura. Deos a guardou naõ fó
aquella ves, mas também a fcgunda, quando o exercito do
Sabagí voltou de Ginja, pêra ir dar fobreTanjaor.
- 5 Naõ efcaparaõ porem as fearas naquella Província,^

porque cortarão a mayor parte delias, pêra fuílerítar os
cavallos, tendo neíla parte os Chrifiaõs grandes perdas, &
contínuos íobrefaltos, por caufa dos quais fe retirarão cõ
fuás familias pêra os mattos. Nefta occafiaõ fez tambenx
nelles íeu aíTento o Padre Manoel Rodrigues tendo grandes
incómodos aflíjm por falta do neceíTario pêra fe viver, co-
mo por fer obrigado a eftar em choupanas. Defta forte

affim as ovelhas, como opaftor andarão algum tçmpo por

Qgqqq z aquel^



aquelles mattos, athe que amaynandoííís defenqwetfçoli

.tornííraô pêra fuás cazas. •- "^ -

,- } 6 Na mefma occafiaõ, em que eíla Refidencia eílevé

perturbada com as armas do Sabagi, procurou o Demónio

iazer também a fua, & meter em trabalho aos Chriílaõs.

^uccedeo tudo na forma feguinte. Junto do rio Colara5

marava hum mancebo Ghriílaõ homem de grande fc, char

jmavafe Xavier. Eíle pello trato, que teve com hum gen^

do, o perftiadio na ultima doença a fer Chriftaô, mílruido

çomò fofria o tempo, obautizou, & brevemente morrco,

Xavier, & os mais Chriftaõs com grande pompa o levarão

àíepultura. Naõ podefofrereíle,efpe£laculo hum jogus

da infame feyta do Lingaõ , cujo torpiilimp idolo eftes

malditos trazem ao pefcoço, cuíloulhe pella vida, que tã-

tos^^da lua eaftai quais^faõ aíjueiles Chriílaõs, tivefíera

deyxado o Lingaô por feguir a Ley de Deos, de que a ellê

fe lhe diminukõ cojari:4eríi¥dp^»ÍAO§luGr;0Sç.Q^^^ ftltâ

4e tantos difcipulos. "^^ ^..._ ,- .r. a ^ - • ^^cu -Tr^il

. 7 -Ajuntando pois outros da fua flicçam , & feyta,no

m;ey*o da pompa funeral deu fobre os Ghriíbõs; & fabeur

dó fer Xavier a caufa de tudo, lançando mam delle, o co^

liieçou com os mais a efpancar cruelmente. No ineyo das

pancadas lhe dizia, que largaíle a Ley de Deos; a que ref-

poiKlia Xavier, que antes perderia a vida. Naõ contente

p )ogue tratou de levar prezo a Xavier diante do Senhor

dâquellas terras, & fazerlhequeyxa contra os Ghriíbõs,

4e que defprezavaó aos feus Deofes. Antes difto tamou

as contas a muytos Ghriílaõ s, & as atou nos feus pés,

&

aífim andou paíleando com grande foberba,& defprezo da

íí^'*' j'H ,^:^.Ley de Deos. ,„..

r '8 QuizeraÕ os Ghriftaõs compor aquella defordem

pormeyodasjúfliçasdas povoações, mas eftaseftavaõ íc^

Jbòrnadas pello Jogue, por iíTo foi fem fruílo efta diligen-

<:ia. Logo recorreram ao Padre Manoel Rodrigues por

confelho nefte aperto, & a faber o modo, com que fe aviaõ;

de aver diante do Senhor principal da Província, pêra cu-^

ja prezença eftavaõ emprazados. Porque os gentios lhe ti-*:

nham por força feito paíTar hum aíTmado, em que fe obri*?

gavaõ a pagar pêra o paço certa quantia de dinheiro,fe dif-i

putiindo com os gentios ficafTem delles vencidos; & a mef^

ma pena pagariaõ os gentios, fe elles foliem os vencidos

.fi3í;p:; •-f-';'
Vcn-
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Vendo o Padre efte aperto, & cónheeendol^em os cmbu-
ftes dos logues, os animou cqni as efperanças da viíloria»

Á caufa encomendou a hum Ghriílaõ parente do Senhor
da Província, homem de grande Fé, muy lido nas fuás hi-

ílorias, & no falar eloquente. Avia razoes, pêra que nem
o Padre, nem algum dosfeusCatcquiílasfahiíIènaquella

Dccafiaó a campo; mas eftaya deaviíp, pera^Ue pediadoct

QíipertOjfe meter nelle como .bon> paftor. . -rro r:r n-r jttíi

9 (Lò eíla repofta, ^ refo}u|aõ fe partiraQOsChriftâ'»"

Õs cheyos de animoiíSc confiados em Deos.E o Chriftaõ, a
quem fe encomendou o negocio, o fez; taÕ bem, comoo
pudera fazer qualquerCatequiíla dos m^is.verfadosnasfei*

tas dós logues. Depois do logue ajuntai ínuytos da fua

feytà de Xiveri, & muyt^s da fcita de Vixnu, que pera.eílas

[funções todos fe dam as maõsfendp entrefi notavelínentc

opoílos, fez diante do Senhor daterra a queyxa, que aíli%

ma diílemos: Que jâ naõ avia Deoíbs, porque os Ghriftaõs

íilem de dizer, queosnaõ avia, osdefprezay,aõin eno .ríoípi'

-7ri 0;3 O Governador goílava muyto do Chriftaõ, aquém
o negocio fe encomendara, ^ por vezes tjnha pfàlicado

com ellefobre coufasda Fé, perguntpulhe com agrado, 4
negocio, & queyxa era aquelja/ O. GhdíJ^õ, que eílava

fenhòr da queílam, lhe diíTe, que os ChriflaÕs a ninguém
tinhaõ feito mal,que fo enfinavamg caminho da falvacara,',

a quem o queria feguir, & que o Iogue,f qpe fe queyxava
dos Chriftaõ s tinha delinquido gravemente, fa^sendofe ju-

is em matéria, que lhe naõ competia, & caíiigado com def-*^

humanidade a hum Chriftaõ, que lhe naõ tinha feito ai*-

gum agravo. Ouvindo o Governador eftas, & outras ra-í

zoes femelhantes naõ diíFçrio por entam a efte negocio,fa*i

zendo pouco cazo das queyxas dos logues, que todos os

diasem hum corpo como amotinados vinham à porta.do
paço a pedir lhe fizeííem juftiça. -»

1 1 Moftrava o Governador grande defejo de fe inten

rar das verdades de noíTa fandla Fè; pêra ifto tinha varias,

praticas com o Chriftam, o qual lhe defcobrio os erros das»

luas feitas com taõ bom fucceíTo.que o Governador queyíl

mou alguns livros, que tinha de feitiçarias, & coufas tof-s

pes. Continuando dezejava faber a certeza de outras cou*i

fas,emque comumente tropeça toda aquella gentilidade;

humufoia transmigração di*s almas, que aquellas gentes;
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fingirão dizendo: que ha outra geraçani) na ^uálfedao
premio pellas virtudes, & caftigo pellos peccados, que fe

íizeraõ na primeira. De forte, que quem foi virtuofonefta

geraçaõ,na fegiiinte paííando fua alma a outro corpo nafce

Rey, grande Senhor, ou com alguma das felicidades defta

vida; pello contrario fuccede ao que foi peccador. Mo-
ílrou o Chriílaõ com boas razoes, naõ aver fegunda gera-

çam, mais que a prezente. Ao que elle diíTe nem o Go-^

vernador, nem Os feus letrados tiveraõ, que refponder.

Neftas praticas fe gaílou quaíi hum mes. Enfadado o 4o^
gue de tantas demoras amotinou naõ fó as caílas infcrio-^

res, mas também aos Brâmanes da cidade, pêra fe porem
em campo pellos íeus Deoíes. « ??oaoO .^?M^^r=l - b :kí

:f^^i2 Entre eftes hum Brâmane grande Meílre da Ley*
o qual por grandeza levava fempre diante defi, ainda na lus

do meyp dia,hum pagem com huma tocha accza, quis dif-

jputar com o Chriftáô; mas a poucos paííbs vio bem a pou-
ca lus, que dava a fua tocha,porque as razoes do Chriftaõ

como lus maior efcureceraô os feus argumentos, em que
naõ avia mais, que fumos. Entendendo o Governador a

verdade, ainda que a nam abraçou, lhe pareceo, que nam
era bem contfadizela. Por tanto encomendou a alguns ho-

mens do feu paço, que compuzeíTem eíle negocio de forte,

que aos Chriílaõs fe deíTe alguma fatisfa^am, pois fem ra-

zão foram agravados.

-'^m i^o-AíTim o fizeram, mandaram chamarão Iogue,& ao
Ghriftaõ agravado. Trouxe o logue configo grande nu-
mero de gentios, com o ChriftaÕ vieram poucos Chriftaõs.

informados ellesdo fuccedido reprehenderam graviínma-
mente ao logue, por fe atrever a caftigar como juis, fendo
elle hum pobre pedinte. Mandaraõlhe reílituir as contas,

que tinha tomado aos Chriílaõs. Fez alguma repugnância,

em dar as contas, de que elles enfadados lhe mandaram alli

diante de todos dar muytos pefcoçoes. Querendo evitar

eftes, fe foi retirando pêra trás, & vergonhofamente cahio:

dentro de humacova,ficando fua foberba muy bem humi-
lhada, & efcarnecida. Reftituio as contas, & os juizes por
tiltimarefoluçam diíTeram aos Chriílaõs, que ou elles, ou
léus Meftres podiam pregar a fua doutrina naquella Pro-
vincia, & que quem os impediíTe, feria caftigado com ri-

gor, & afpereza. Defta forte fe defvancceo aquella tem-^

peftade

-LLUILUÍ
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peftade com furamogoílo dosChriftaõs, & do Padre Ma-«

noel Rodrigues, qiiie comi^usxpafelhosos dir^igio, & com
íuas orações osajudou. c:hy'A -:''''

cíÍjo:^!* :í::r.'/ r-

1 4 Padecia jà nefte tempo o Padre Manoel Rodrigues

muytos achaques, caulados dos feus trabalhos^ mas os a*

chaques naô eram cauía de afroxar nas obrigações de Mií*

íionario, porque nenhum amor tinha a feu corpo.Fez^nefte

tempo algumas jornadas acodindo a outrâs partes. Delias

da conta ao Padre André Freyre em huma carta na forma

feguinte. Prezente he a Voíla Reverencia, como íahindo

eu defte pofto em Julho de 1 677, na coaformidade,& pel-

las caufas, que também lhe faÕ prezentes, voltei aqui jà en^

trado Janeyro, &naõ roais fedo; a ííim por gaílar três me*

zes no ir, & vir das cortas da Pefcaria, & Travancor; co-

mo porque quando cheguei jâ perto, achei eíkr por aqui

alojado o exercito do Sabagíj que me tinha primeyro obri-

gado a deyxar efte lugar mais depreíTa, do que eu, & os

mais imaginávamos.

15 Nefte perfiíli athe Mayo, & naõ ociofo, como
Voíla Reverencia vio, poriíTo naó defcrevo eíle meu ócio.

No principio de Mayo meobrigoua fahir daqui a doença

do Padre Vicente Duarte, que Deos tem. Voltei meado
Outubro, & no tempo,que aííifti na minha Refidencia,que

naõ foram fete mezes completos, fis quinhentos, & quarl-

tabautifmos;aforaosquefebautizaram na hora da mor-

te, que naô foram poucos, mas nos os naô coftumamos ef«

€rever, porque fuppomos, o eílam ja no livro da vida.'

Entre os dittos bautifmos me parecem dignos de memo-
ria os dous feguintes. Bem conhece Vofía Reverencia o
gentio cabeça defta povoação; oqualafllmpor naõ ter fi-

lhos da primeyra, & legitima molher, como pella razaó

ordinária deterem muytaseftes gentios, cazou com a fc-

gunda, daqual tem jà dous, ambos bautizados,& a may
por caufa dos mefmos he catecumena,& naô mais pellò im-»

pedimento tocado, que íó com a morte de algum dos três

poderá ceifar.

16 Varias vezes fe tem malogrado os partos da pri«

meyra molher com naô pequeno fentimentofeu,& do ma-

rido, que lhe tem mais affeiçaô aífim pello natural, que to-

dos louvam, como pello fangue derivado dos Dureis, ou

fenhores de Catalur,^ Parambur, qualidades, que faltam

na
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na fegunáS. Pario pois finalmente efta íentida mnylium
íilho, emcujonacimento por muyto desejado fez o pay

grandes demonftraçoes de alegria com banquetes, feílas, éc

ioucros gaftos, tendo nelles a maior parte Brâmanes, & Jo-

gues; aquém efte anno com demazia poroccafiaõ do parto

antes de vir a lus, & depois deu mais os ouvidos^ que nun"

ca; gaitando cora elles muyto, & fazendofe por feu confe-

Iho devoto do idolo Perumal, cujo finete, ou marca lhe

imprimiram nos hombros com hum ferro abrazado, eomo
ordinariamente fizem a femelhantes devotos; pagando por

fer aífim ferrado,& cauterizado o falario, que fe coíluma,

ou ainda mais, a hum, que aqui veyo do Pagode de Xiran-

gam a cavallo àcufta, & por grandeza do novo-candif

dato.

17 Celebrou depois difto neíla povoaçam a feíla a hu
Diabo, com qus me caufou nam pouca moleftia, pov fe a-

judarnella por força dos Chriftaõs; porem bem o pagou

logo com a perda da fazenda, & defterro, que teve por

caufa das guerras, que fobrevieram. Na conjunçam do
dito parto, eftrondos de fefta,& alegria, referindome hum
Chriftaõ por miúdo os gaftos

,
que alli íe faziaõ, &, com

quem; & as felicidades, que aíTim Brâmanes, como jogues

ominavaõ à criança, & aos pays; a eftes as que coftumam

j

&àquellâasqueellesignoravaô, mas Deos por fua boca

declarava, como depois vimos. Dilfe eu entaõ pêra o Pa-

'dre loaõ de Britto, que eftava comigo, & pêra os mais cir-

cunftantes laftimados todos da cegueira do gentio, affira

pella razaõ commua de próximo, como pella particular de

nos ter Deos à íua fombra dado aqui abrigo, & lugar de af-

fiftencia, que muytos annos procuramos em outra parte íe

eíFeito: diífc pois, que fó Deos dando alguma doença à-

quella criança, ou àmay, podia fazer mudar de intentos, &
allumiar, tanta cegueira.

1 8 Eis que no dia feguinte enferma a criança de forte,

que os pays, & todos os mais aíTim parentes, como profe-

tas falfosdeíconfiaraõ do que tinhaõ dito em fuás profe-

cias, & do favor dos feus Ídolos, aos quais atribuindolhes

o bom fuGceJOTo daquelle parto, tinhaõ primeiro invocado,

& folenizado. Por tanto contra o que o Diabo, & feus

miniftros pertendiaõ, refolveraõfe os pays, que o filho mo-
ribundo foíTe bautizado, que por efte meyo viveria, como

ti-

'LLUJJJJd.
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tinháõ vivido os dous da fegunda molherj recebendo em
femelhante perigo o bautiímo. Mandei logo la hum Catei-

quiíla^ qiie por achar a criança em grande aperto^ lhe dea'

ofiindo bautifmOj & naquèila mefma noyre foi Deos fer^

vido de lhe dar a vida eternaj & naõ a temporal, queos
paysfó iiitentavahli .: ír-o- r r. ?rí-^;n^' -r';^

r 1 9 Com a morre da criahçaj prantos, & triftezas dok

pays toda a congregaçatn dos profetas menrirofos defapa*

receo, fentidos também todos elles^ naõ daquella morte^

jmas porque com elía tinham fim os banquetes^em qiie tani

abundantemente achavam de comer, que he o fim total de
íeus embuftes, &nientira§; & naõ pouco fe laftimam ao
prezente,em que a may daditta criança Goni beneplácito

do marido fica ouvindo o Cateciímo, & a exemplo feu tã-

belTi outras; porque fentindofe ella outra vêS pejadíi^ dey-

xando de íeguir ao marido ern fua cegúeiía, com efperan-

ças de melhor fortuna le refolveo a ouvir o Catecifmo; cô
que efpero vira a fer toda efta pòvoaçám de ChriílaõSipor-

que nella mais faó ja efteS, que os gentios*

20 O fegundo cazo foi deíla maneira. Huma molhei
filha de Chriílaõs cazada com hum gentio^ de querft tinha

jâ três filhos ( naõ avia certeza fe de pequena fora baotiza-

da ) indo hum dia vizitar a feus pais^ no caminho foi viza
tada do Diabo, quefe apoderou deik fortemente.' O ma^
rido querendoa livrar, fefóitci: com hum Brâmane feitio

çeiro> que a experiência tinha moftrado, lançara alguns

Diabos com fuás rezas, Sc ceremonias. Fez o Brâmane^
recebendo primeiro a paga, o que fuás mas artes lhe enfi^

navam, porem fem proveito: antes indignado aquelk ef-

piriro maligno contra elle, &dizendolhe: vos amim afuf

gentar.^ Lhe pegou com os dentes de hum braçoj & otra^
tou como coílumaõ os cães, quando eílam mais ray-

vofos. : .

2 1 Afrontado o Brâmane de lhe fahir tanto ao con-
trario, do que tinha experimentado em outros, fe refol-

veo tomar vingança do cazo, & enveilindo com a ende-

moninhada, foraõ tantos os cotíces, que lhe deu^ que lhe

lançou fora duas das armas, com que o tinha tífendida^

Deyxando pois femelhante medico, em quem a enferma
achou mezinhas tamcuílofaS, a levarão a otítrds,,que tam^

tem depois de pagos (porque por aqui, como VoíTaRe*^

. . í Rrrfr vercncia
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.verenciaíabe, primeyro fe pagã a cufa, & depois fe daõ as

mezinhas, pêra que nem o preço deíhsfalte,aquem a$ ve-
de, que de ordinário laõ os Médicos, nem fucceda fíear ò
trabalho fem paga) fizeraõ tudo,oquerabiam, porem fem
mais fruto, que tornar a pobre paciente cauterizada em
varias partes do corpo. Finalmente valendofe dos Chri*
áíaõs, como ordinariamente fazem, primeyro com humas
contas,^: depois com huma Cruz fe vio aquella pobre mof
Iher livre do Diabo,, mas naõ de todo, porque faltando^
lhe a Cruz tornou outra ves a fer atormentada delle. Ou*
wooCatecifmocomomaridoj& filhos, & entam fendo
juntamente bautizada com elles ficou de todo livre. Athè
aqui a carta do Padre Manoel Rodrigues. - ? ' *"?'^ q
-LJ n^*; oíqfíiozt- ::: íL . . : . )oobni. ^ )

-nf ~:/)"-r^ HHy r Ifnn 'f^
''<
}
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:sMíf mais, quê o Padre ManoelRodriguespadeveoneflã i^

ReJidencia^(ísrnadeCmdalur. Ed^Jiia morte, ?

Tià: p Ntre as digrefíbês, que fezefte os annos, que cul-
-*--'. tivou a- Refidencia de Varugapati, foram algumas

emaííííliraReligiofosnoífosMiíTionarios nas fuás doen^
ças. Adoecendo mortalmente o Padre Vicente Duarte
em Aneicareipaleam muytos dias de caminho de Varuga-
pati, tendo noticia o Padre Manoel Rodrigues, fe$ aquel-
la jornada a toda apreíTa, mas quando chegou, }â Deos o
tinha alliviado dos trabalhos deíla vida mortal Teve cõ
tudo a ida do Padre muytas utilidades. Em primeiro lu-
gar fervio de aguar o godo, que tinhaõ os gentios, aílim
de fe ter pouco antes por hum defaftre queymado aquelli
caza,& Igreja,como pella morte do Padre. Logo tratou de
reedificar a Igreja , em que teve algumas contradições,
porque os inimigos da Fé por meyo de hum novo Gover-
nador lhe fizeram parar a obra.

-^2 Tinhaõ os Chriftaõs prudentemente encuberto al-
gum tempo a morte do Padre Vicente Duarte, athe che-
gar o Padre Manoel Rodrigues. Aírimqueamortefe di-
vulgou veyo logo o Governador a ver o Padre, naõ tanta
pello ver, &faudar, mas pêra lançar maõ, do que poralli
achaíle; & affim o teria feito, le os ChriftaÕs naÕ tiveram

encu-
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çncubertb a morte. Tudo porem fe compôs por via^dehfl

cunhado do Governador, homem de melhor condiçaõy

Eíle vindo vifitar ao Padre, lhe defcobrio, o que os genti-*

os tinham influido no Governador, dando por caufa pêra

p odiar, que aonde elle eftava, naó chovia; heeílahuma

das ordinárias. culpas, que os gentios formaõ naquellas

terras contra os Padres, dizendo fer caftigo dos feus Deo-

fes, pellos permittirem entre £,& nas íuas povoaçoes.Mas

.brevemente Deos confundi© cfta calumnia, porque cho-

veo tanto, que o trabalho de três mezes, que o Governa-

dor gaftou com naó pequena opreíTam dos naturais em fa^

bricar hum aíTude, a chuva de huma fó noyte aííim o des-

fez com a enchente do rio, que naó ficou pedra fobre pe-

dra. Entre os gentios, que naó eram contrários aos Chri-*

ílaõs, alguns diíTeraõ fer aquella ruina caíligo do que o

Governador tinha feito ao Padre. '^

5 Depois de compor as coufas deílaReíídenciajfe

recolheo pêra Varugapati. No principio de 1 679 lhe foi

precifo ir a Elamangalam, que diíla dalli pêra o Poente,

como fete dias de caminho. Acauíafoi a doença do Pa*

drejoaõ António Amadio, que Ihefalleceo nosbraçosí

No tempo, que o Padre eíleveauzente, ouve grandes re^

voltas em Varugapati, tudo originado dos inimigos da Fé;

poriíTo quando o Padre voltou, andou primeiro à roda

daquella terra tomando as alturas às coufas. f>

4 Finalmente gentios, & Ghriílaós q forao chamar,&

trouxeraó com grande alegria : pêra Varugapati; Porem

como viíTe, que naó fe dava comprimento à palavra de fe

reftituir, o que fe lhe tinha tomado, nada deu por feguro:

& affim fe tornou a defviar. Paííou a fefta do Natal em
Vandaley. AlU acodiram muytos Chriftaõs: todo o apa-

rato da fefta teve muyta femelhançacomòdefemparo da

cova de Belém. Tudo fefez em huma pobre, & defabri*

gada palhota. Depois voltou pêra Varugapati tomando

as coufas melhor. ar'í..M'^"fif^f^'^í7'>

r 5 Defta Refidencia, aotide tantos annos aííiftio , &
cultivou com incanfaveis trabalhos, pois he certOj que o ^
aqui efcrevo, he coufa muy pouca, pêra o que elles em íí

foram, paflou pêra a Refídencia de Candalur, que fica nos

mattos, onde habitam os ladroes; &alli viviaõ os Mifíio-

'narioscoin menQS defenquietaçaõimastodo o defaííoílego

Rrrrr z íe-?4ív "^'
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fe goàrdou pêra o Padre Manoel Rodrigues. Ascáufas;?

porque foi pêra aquelle poíio, & as perturbações, que ío^.

tevieraíiijjcontg eíle em huma fua carta, que quero aqui a^

juntar por fuás mefmas palavras; que nenhumas podem
melhor pintarcom as fuás próprias cores eftes trabalhos^

queas palavras de quem os experimentou. >

- i5 Vam correndo ( dis o Padre ) dous annos, comd
a Voíla Reverencia he prezente, que fui mandado pèrà
efte pollo a fim de fugir viagens, por jâ me fentir incapaz

dellasj porem Deos NoíTo Senhor parece naO be fervido;

queeueílejâ fem as fazer, nem faça nefte lugar muyrji de^
tença; o que parece mais conforme aííímao noíTo particu*

lar jnílituto,eomo no eftado de viandantes convém atodos;

os que fomos individues da natureza humana.
^ 7 Acabada a fefta do Natal do anno antecedente, &
eftando eu aqui pêra celebrar a do primeyro dia de janei^

ro de 1 682 de no/Ta RedempçaÕ, fem o poder fazer, nem
dizer miífa, por caufa do Mâravà,quéCorreo vinha; parti

ílaíjui dfi madrugada, & na Igreja da$ chagas fis huma, &
outra coil^fa; & depois tornando pêra efte lugar com me*
Ibores novas, em breves dias foi necellario voltar, & com
relbluçaõ de naõ tornara vir,antes de as perturbações toi

piarem aííçnto firme. Porem quando menos o cuidava,me
obrigou a caridadie a fahir dalli a todo rifcojâ entrada $
quarefma, & amedrontado tudo por eftas partes com a vi»

zinhança do Maravi E havendo eq de atraveííàr varias

cftradas continuadas entaõ delle, pêra Tricherapali, pêra
ir fazer companhia ao Padre Rodrigo de Abreu, que me a-

vifou ficava febricitante cõ dous Chriftaõs, que q tinhaô
Acompanhado a fazer humascÕfííToes nas ferras; aonde a
malignidade da agoa ( com a detença, que la fez^naô paíTar

de quatro dias
) parece, foi a caufa do dito accidente; parti

defte lugar hum domingo, & athe chegar a Pacurijâ alto
iiieyodiâ,& foi de Março, tive três fuftos do Maravi

8 Logo ao partir me encontrei com alguns,mas-CDmo
me acompanhavaõ dous Chriftaõs da mefma naçaõ, que
tmhaõ vindo à Igreja, por mercê deDeos pafíèi fem riíco;
porem clles admirados de me ver foraõ encarados em
niim, athe lhe fahar de vifta. Depois ouvimos da parte do
fui tocar tambores Reais, que hiaõ marchando pêra o nor-
te» Ecomo o taí lom nos deu cuidada (porque Adindo o
^

' exer-
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^x^mto marchando por aquelle rumo, era negiscío imÇof-

fiyel efcaparmos do feu encontro) feita pciaieko conftJlm^

& refolvendoiieUa continuar a viagem ao fom dos tambo»-

í-es, que tocavaõ muyto perto, fomosapreírandoopaíTol

i& chegados a V-aruga, pararão acjuellas vo2esv& fe viran?

em parte do fui vários fombreiros,& cavallos, & fera alli

mo defcobrirem, mas fó depois de paíTado o perigo, apeaí^^

inos em Pacacuri Fervente fotei ' :' ^^^ ^ --^'^ -^h'=- "^^"^^ ^

9 Dalli feito depreíTa de Gomer,& eu entre tanto íàí^

tisfazendo às penfoes de facerdote, pellas três, ou quatro

horas da tarde fahi guiado por hum Chriílaô, que o Padre

enfermo tinha mandado, athe o íim da jornada, aonde che*

guei pella meya noyte; o que fema tal guia ( por nem eo^

nem os mais, que me acompanhavaõ a tais horas, fabermos

o caminho )na6 era poíTivelcõfeguir; como nem fem im*

pecilhos paíTar, como paíTei, hum poílo affiftido pellos

Mayfures , que em tal occafiaõ me teriaõpor fofpeitdi

^ mais fabendo o rumo donde eu vinha, /& deyxava o

Maravâ, queentâõ oafincero, ou fingido fazia as partes

do Nayque. :.r://bífj: ,>
'^"'

-^

Achei o Padre muyto fraco, & pofto, que melholo

rado das febres, naó de todo livre delias; &'por ifío Iheaf-^

fifti, athe paífar a fefta da Pafchoa,& o izentar do trabalho;

que temos nella. Porem nem efta paíTei allii fern faftos,por->

queantesdedizermiíTa, tendo nos dias antes confeííadó

muytos, & pêra o fazer no da fefta aindacoufa de fincoen*-

ta, eftando aéiiualraente confeíTaridoderaõ rebate, que vh

nha o Maravâ. Como efta vos de fua vinda corria avia di*

as, & por iíTo fe temia, facilmente fe lhe deu credito. Po-

rem ainda, que o rebate fahio falfo, as cònfiftbes pararão

naquelle dia, & fó a fuás horas ouve lugar de miiTa. Faze-

do pois ainda por alguns dias companhia ao Padre; & cer*

to de o Maravâ, depois da rota entre o Mayfur, & Sabagt,

feter retirado com medo defte; & também certo de ter

ceifado huma nova, que por via dos Chriftaõsdaquella na-

ção nos veyo, de o dito Maravâ querer entender com elles

pelío ferem, & com os Meftres, que os enfmaraõ, & dey-^

xando ao Padre ja melhorado, me defpedi delle. Pera^me

defviar de algum impecilho no caminho, fistambem dela

vkgem de noyte, & foy Deos fervido de me trazer aqof,.

comioi:inhâ levado la a falvamento, fe be canfado,& ipoit;

do como hum fal, ** *^^^
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-o-ff- Masnaõfoi ifío baílante pêra eu aqui me defeí*

,

antes brevemente me retirei por caufa de hum Maniagar,
que veyofobreeílas terras, & fegundo diziaõ, também*
fobre nós. E foi neceíTario íafar daqui com as vitualhas
pêra as bandas de Aur; onde o medo, queporalli avia
dosladroens, me naõ deyxava fazer lama demafiada. Paf*
/ei a ver ao Padre Rodrigo de Abreu fegunda ves, por
eftar amda com algumas reliquias da doença paíTada. Ejá
^ntes deíla caritativa tinha feito varias viagens da mefma
qualidade

; & huma foi acodir com os Sacramentos a Fa-
yaíTei. Era daquellafamilia dos caíladorestaõ augmentada
neílamiíraõ daquem, & dalém do rio Colarão, de cujo
çrecimento depois de Deos , foi eíla Chriftaã caufa
por primeira na fé

, que fempre confervou muyto viva
com ííngular devaçaõ , &fanaos procedimentos.

iz Aos Padres moílrava, & tinha tanto aíFeao,q'n?iíi-
do os via, como feviíTe Anjos. E ainda que efta ves eíca-
pou

,
como^a idade era jà muyta, & por iíTonem alcatru-

^adafe podia bem menear, em Novembro doanno, de
que falíamos, quando menos o cuidavam, vindo as mo-
Iheres do feryiço do campo, a acharão em paíTamento, pa-
rece que de todo deftituida do calor natural, mas ainda em
leu juizo; com que lhes ad vertio algumas couzas pêra bem
de fua alma ^ que alli entregou a feu Creador, como de fua
mifericordia nos pesrfuadem efperar tantos annos de boa
vida deíía boa velha. <

ÍH/i^ifíNa ida ) & vinda defta jornada me naõ faltou ;em queexercitar a paciência, naõ fócom arepitiçaô das
dores, & achaque do braço direyto, mas também com
hum accidente de pedra

, que me moleftou dez dias , em
que me fez companhia cora toda a caridade o Padre fo-
zeph da Sylva meu vizinho, & duvido fe com a mefma lhe
afliíti eu em hum accidente de dor de olhos, que omole-
Itou ouros tantos, ou mais dias, paíTando por caufa delle
eíte botn companheiro algumas noytes íem dormir, &
com maiores merecimentos , do que eu nas minhas andan-
ças, &moleftias.

;
í^^í 4' 'Como poiso fobredito Maniagar durou pouco no

governo, & também nefta vida, porque os ladroens o
matarão, mdo elle fugindo de Tanjaor pêra Tricherapali,
aonde o queriao prender

, & como com fua morte ficou
<-'i»»-«i
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iílo mais quieto; jà com algumas noticias de fer morto é
Nayque de Madure, me deípedi do Padre Rodrigo :^*é

Abreu , & de noyte como fis à ida pêra la , me vim recd-^

Ihendopera aqui; cuidando teria lugar de fazer metios

viagens : porem com a morte do Nayque ficou tudo peofj

do que cftava ; & eftes ladroens ,
que naõ pel^dcm occa-^

ííam , eílavaô à lerta ; & vendo o governo banzeiro , co-^

meçaram a fazer das fuás ,
primeiro ao longe , U depois

juntodaCidad€deTrichérapali. c:Ên r

15 Por raxaô detle defaforo deram os do governa

com algum poder fobre aá ladroeyras ; & dando fòccô êni

huma povoação nas arrayas delias , a qual era ffieríos cul^

pada , & maiiando alli duas peíToas fe reGolheraõ. No dia

pois , em que elles alli deraõ , fahi daqui pêra ir acodir íf

alguns doentes alem da dita povoação ,
por ofiáe avia de

paííar ; & tendo noticia do que paiava , depois de ter art^

dado boa parte do caminho,arribei pêra éfte poíb; áondej

& em todas eftas ladrotiras fabido o fucceíTo , & Correndo

cada hora novas
,
que vinha cavalaria da Cidade,fiGGU iílo

por aqui notavelmente medrozo ; & tanto
,
que doUsdiaS

antes do Natal de noyte com grande orvalho , & mayoi?

frio , eílando eu jà repouzando , me vieram acordar , di^

zendo ,
que infallivelmente vinha cavalaria em numero**/

& fe nam fabia a hora de vir, nem o lugar , em que trazia

a proa. ;*

16 Os moradores com eílas novas deyxando o fato-/

& cabanas (fe bem eu ia dantes tinha mandado levar daqai

os mais das noífas vitualhas ) começarão a ir fahindô cà^

daqual pêra feu rumo : &eucom os que me acompanha^

vaõ, fui feguindo o do Nafcente ; & depois de parar húmí

pouco afaftado da povoação com a companhia , que co-

migo foi , fentindo o rigor do frio
,
que ajudava muyto

hum diluvio de orvalho ,
que cahia; vendo

,
que o nafcei?

do foi eílava ainda vagarofo, & fazer fogo em tal occafiao*

naõ fervia ao intento do defvio , me fis na volta de Cu-

nampati ; aonde , & na5 aqui , tive a fefta do Natal. Se

bem parece foi Deos aífim fervido ,
porque ComO o Padfé

meu vizinho he nas forças , o que fabemos ; & feu dpiri-

to as excede , & o concurfo dos Chriftaôs alli foigrandcv

a naõ ter quem o ajudaíTe (como nos Chriftaôs naõ hapru-^'

dencia , nem paciência pêra efperar) fe o Padre pêra fatis«í

v.M fazer
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fazer a feu dezejo , le puzeííe a confeíTalos de dia, & de
p.oyte, difficultofamente efcaparia ds alguma doença com
q^trabalho. v'/.!;

^r>: 1 7 Alguns dias depois da fefla toe retirei pêra aqui,a{*

firn porque os temores da cavnkria de algum modo ceíla*

raõ , como por fobrêvirem alii alguns impedimentos à
rioíía aíTiftencia , que fuponho terá o Padre Jozeph da Sil-

va referido a VoíTa Reverencia , & fera Dcos fervido def-
viar

, pêra nas occaíioens nos naó vermos de todo defem-
parados fem hum lugar feguro pêra nós,& noíFas vitualhas;

porem nem por aqui o eftou eu ainda : & efta he a razaõ
de naó começar huma Igreja em falta da de Caudal ur; que
por caufados Maniagares, quenellafe vinhaô alojar,man-
dei totalmente deícpbrir ; & fó exiftem as paredes , que o
inverno futuro desfará : nem cuido

,
que teremos fegu-

rança , em quanto as embrulhadas do Reyno naô ceíTare,

houver cabeça certa
, que governe.

õf J 8 E com iílo tenho referido a VoíTa Reverencia fe

naô todas , a mayor parte de minhas viagens, & fuás cau-
fas no anno , de que falíamos ; em que os Catequiíbs pel-

ias mefmas obrarão pouco neíta refidencia ; ^ os que eílaõ
na Cidade de Tricherapali

,
quafi nada , excepto o faze-

rem alguns bautifmos no artigo da morte , & acodirem
nelle com caridade aos enfermos. Foraõpoisos bautifmos
eílé anno entrando também alguns dados pelIosCatequi-
ílas em artigo da morte

, quatrocentos, & finco, & a índa
que faõ mais , do que foraô no anno de 1 68o naõ chegam
aigualar, osque antigamente eraõ , nem pode deyxar de^

fer aííim
, por aver tantas perturbaçoens em todo eíle

tempo.

-Ç.I9 Atheaqui, o que o Padre Manoel Rodrigues dis
de fuás moleftias , & viagens ameudadas , & trabalhofas,
que o eram ainda mais pêra quem eftava taõ achacado

,

& cercado de trabalhos, como elleeftava emefpaço de
mais de vmte , & hum annos de MiíTaõ j em que naõ fó
neíla , mas em outras muytas Refidencias delia tinha tra-
balhado com grande efpirito , & zelo da converfaõ das al-
mas. Depois de ter vivido, & fervido por efpaço de vin-
te

, & dousannosneftalaboriofiírimaMiíram de Madure,
fem perdoar a lida

, nem trabalho por converter almas a.

Deos
,
tendo feito grandes ferviços a Dcos 5 os Superio^

^^~-* res
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res attendendo também a feus muytos achaques , o appli^f!

caraõ a outras occupaçoens em climas mais amorofos. Bení'

quizcra o Padre antes morrerão pè de huma mouta defem-

parado dos alivios humanos, que eftes favores, quefe
íàziam a feus achaques. Mas como, quem he Religiofo

fanílo, como elle era, naótemourra vontade mais, que
a de feus Superiores, com ella fe hà de acomodar ; &he
mais virtude, que encoftar aos próprios didtames , ainda

que fe reprezentem mais fandtos.

20 Como o talento deíle Padre era de grande esfera

,

lhe encomendaram vários governos: No anno de lóSâi^

era Provincial da Provincia do Malabar. Depois foi pro-*'

movido a fer Provincial da Provincia de Goa. Em todas^

eílas occupaçoês deu muytos exemplos de virtudes Reli-

giofas, avendofe com grande zelo no cuidado da obfer-

vancia , indo diante aos mais com o feu exemplo.

z i Foi tido por homem fevero. Duas vezes foi Pro-

vincial da Provincia de Goa , & neftes feus governos def-^

pedio a muytos da Companhia , porque o mereciam. Dá
íegunda ves, que foi Provincial, depois de ter algum,

tempo de governo, lhe fobreveyo a doença,de que mor-^

reo. Preparoufe, como quem vivera tam fanáamente.

Eftando neíla hora , hum Padre grave
,
que julgava tinha

excedido nos muytos, que defpedio , efperava deíTe difto

alguma fatisfaçaõ ; porem como o vilTe tam deíabafado ,'

lhe perguntou , fe tinha alguma couía , queentaõ lhe deíTc

pena;comorefpondefe; que naô:inílou,dizendo dos muy*
tos ,

que defpedira, & que era bem deííè diíTo alguma ía-

tisfaçaó. A ifto diíTe : meu Padre , dos que deipedi ne-

nhum efcrupulo tenho ; de algum efcrupulo, que tive dos

que naô defpedi ,
jàeftou confeíFado- Depois com fuma

paz entregou fua ditofa alma nas maõs de feu Criador , a

quem tinha feito ferviços taô gloriofos em todos os an-

nos de fua vida. Sua morte foi em Goa , athe a prezente

iiaô tive noticia do anno , mez , & dia.

k-

CAPITULO XXXVII. B^ns^
Vida doPadre Leopoldo Fues Confejjor da Serenijjtma

Q^^fJ^
Rainha de PortugalDona Maria Sophia

,

«fe 1 697.

I A Inda, que o Padre Leopoldo Fuês naô teve por
-^^ patjria aoreyno de Portugal,com tudo eíTés annos^

Sssss que
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que entre nós viveo , moftro tanto amor a efla província,

deu nella taõ excellentes exemplos, que naõ pede a boa

Gorrefpondencia , os deixemos efquecer. Viveo nefla ca-

za dos Noviços de Lisboa, portanto aqui he o lugar ne-

íla obra mais acomodado, pois eíles fanftos Irmaõs tiveraõ

feus exemplos vivos entre fi, bem he os tenhaõ também
cferitos. Naceo eíle Padre em Brunfui na Saxoniaem A-
lemanhaaos i8 de Abrilde 1642, de gente illuílre; ain-

da que neíla matéria nunca feouvio defuaboca huma fó

palavra; & tendo alguns Irmaõs Religiofos, era muito

pouco o comercio , que com elles tinha ; moftrandofe ne-

íla matéria homem deíapegado difto q chamamos carne,

& fangue : nem fe fabe , lhe mandaíTe couía alguma , das

muitas curiofidades , que ordinariamente coftumaõ paílar

pellas maõs , dos que tem occupaçaõ femelhante 3 que te-

ve o Padre Leopoldo.

2 Entrou na Companhia de J E S U aos z de Outu-
bro de 1 657 na qual fes a profiçaõ do quarto voto em 1

5

de Agofto de 1 675. AíTiftio muitos annos na Corte do E-

leitor Palatino , fendo Meftre, & Confefíor de feus filhos.

Donde veyo pêra Portugal por ConteíTor da Rainha Do-
na Maria Sophia, a que omefmo Padre Leopoldo Fuês
tinha dirigido nas matérias de efpirito desde a idade de
féis annosj & por eíla cauía lhe teve fempre a ditta Senho-

ra grande reípeito : às boas direcçoens deíle Padre fe de-

ve a grande piedade, com que fempreedifficouatodo o
feu Reyno, em que foi grandemente amada detodos,em

quanto viveo, & fentida fua morte , mais que a de qual-

qualquer outra Rainha.

5 Ao Padre Leopoldo Fuês deve a Compa-
nhia o grande amor ,

que fempre teve a noíTas coufas

,

por iíTo a nomcavaõ alguns , Regina Apofiolorum : &
ella na verdade moftrou fempre, que era mãy da
Companhia patrocinando-a com feu real amparo, & enri-

quicendo-a com o Real CoUegio de Beja
, que lhe fundou^

& com_ muytos ornamentos preciozos , que deu a todas as

noíTas cazas de Lisboa.

4 Depois de chegar a efte Reyno o Padre Leopoldo
Fuês com a Senhora Rainha, efcolheo das cazas ,

que te-

mos em Lisboa , a do Noviciado , pêra fua morada : ndíla

viveo, &: neíla veyo a morrer. Em todas as í)aas ac^oens

fe

-LLUU IJl
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,fe moílrava homem grande Rcligioío j & c|ue tinhílfingur

lar eftimaçaõ do exercício das virtudes. Tinha a fua oráK

^aõ da Communidade na tribuna , que do elauftro dort-*

demorava^ cahe pêra a Igreja : alem defta oração, quan-

do fe levantava a Communidade ordinariamente tinhaô

jà gaftado algum tempo iiefte íando exereieio nomefmd
lugaf. Acabada a MiíTa

,
gaílava muy to mais tempo

, quej

o ordinário
i
em dar graças a Deos. ;.

. 5 Todos os annos tinha duas vezes os Exercícios de
S» Igrtacio ; & era de notável exemplo a feveridade do leu

retiro nefte fan6lo tempo. Naô admittia género algum d@

vifita nem dos deca^za^ fiem dos de foraípor maisilluftres,

que foíTem: fe o vinhaõ neftas occaíioens a buícar Condes^

ou Marqueses j ou algum Bifpo^ fcbiaõ^ fem lhe fallar

;

Direi dous cazos^ de que eilfou teftemunha : hum foi ^

que o veyo vifitar o Núncio de fua SanClidade
, que

entaõ era Cardeal ; & dandofe recado ao Padre , refponn

dco : que eílava em Eiercicios ^ dm os acabando , iria fa^

ber de fua Eminência) o que lhe ordenava: &Gom eftat

repoíla fe recolheo o Cardeal outra ves pcra o feu coche

fem género algurá de diííàborj como quem fabia j qué
erte era o eftilo

,
que guardava inviolavelmente o Padre

Leopoldo Fuês no tempo dos ExereicioSi

. 6 OoutrofucceíTopafroúnaõmenoSjqtiecomáRai-'

nha fua Confeííada : veyo efta ao Noviciado, como fazia

algumas vezes particularmente no tempo da quarefma^

ater oraçaõ na Capella no tempo do Paílo^ & ouvir a

meditação do P. M. 8c colloquios dos Irmaõs NoviíTosj

deufe recado ao Padre Leopoldo Fuês* de que fua Ma-
gefladeeftavaemcaza: elle fe deyxóu ficar, fem lhe vir

aíTiftir ; dizendo
,
que fua Mageílade fabiamuyto bem ^ o

rigor, que elle fempre obfcrvara nosExercieios , & que

diífo , fe naõ avia de aggradar , nem neftas occafioens ef^

peravadellealTiftencias algumas*

7 A todos nos caufou aííim admiração , como ediííi-.

caçaõ ; como também, huma grande opinião do refpeito^

que efta Senhora tinha ao Padre feu Confefíbr : & nos dei-

xou a nós efte grande exemplo da feveridade, com que

nos devemos portar em taõ fagrado tempo , como he eftCi

dos Exercidos de noíToS. Patriarca*
^

8 A^ noyte acabado o repouzo hia ouvir liçaô Efpiri-)

,. Sssss 2 tuaí
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tual à CapeÍk,& a meditação 4 o P. Reyror propunha àos

irmaõs Noviços pêra a oração do dia íeguinte. Naõ fàlta^

và no S exercícios da Communidade, queeraó de morti-

íiGáçaô ; como lèrvir àmeía, lavar a louça na cozinha >

tomar difciplina nas coílas em o refeitório nos dias ,
que fe

Êoftuina entre nós. Aflíim mefmo dizia varias vezes a fua

Éulpa da cadeyrâ do refeytório , & fazia efte a£lo de hu*

mildade com tanta fumilíaô , dizendo de fi tantas confu-^

foens , que edificava fumamente a todos , depois em pèni-

te«cia deftas fuás faltas comia na mefa , em que por peni-

tencia fe come entre nos» -

r 9 Foi muito inimigo da ociolidade,fempre o achariaõ

©lícUpàdo. Avendo pouco tempo,que fe tinha levantado

ée huma doença, & quando ainda fe nam podia ter em pê^

entrando eu no feu cubiculo , o achei aíTentado em huma
cadeira, lendo por hum livro; & como reparaííe no diver-

ti'íneiito, apontando o dano, que lhe podia fazer^ me re-

fpOndeo: Que nam podia eílar ociofo,& que tinha por me-
igos mal €Ílc dano, que o eftar fem fazer alguma coufi.

lõ Occupoufe em traduzir em latim os íermoens do
Padre António Vieyra, Sc imprimirão fe em Colónia to-

das ellas obras,que verteo em latim o Padre Leopoldo Fu-
ês.Eftimou grandemente ao Padre António Vieyra, & to-

das as fuais coUfaS} a clle fe devem todas as boas diligenci-

as, que fe applicaram, pêra que fallecendo o Padre Antó-
nio Vieyra, fe nam esbrângeflèm os feus manufcriptos,an-

tes fe confervaíTem todos como partos preciofiííímos do
íòais exellente ingenho, q venerou o fcculo de feifcentos.

- 1 1 Foi homem naturalmente pudico em todas as fu-

ás acçoens,ík notou hum Irmam,que o a companhou mui-
tos annos, que fendo tam continuo o trato em palácio , &
eom os Senhores Infantes, nunca, fendo elles criancinhas,

púzera a maÕ na cabeça a algum delles , ou o tocara em
iinal da benevolência , & amor , que lhes tinha.

' iiz Lembrame
, que na ultima enfermidade, guardou

íèmpregrande compofiçaõ, & recato, como o pudera
guardar o mais pudibundo Noviíío; pondo grande cuida-
do, em que todo o corpo eftiveíTe cuberto com toda a

decência, indolhe hum Irmaõ a applicar huma medecini
como dcfcobriíTe , ou comeífaíTe adefcobrir hum pê do
doente,cíle todo definquieto,lhe diífe:Irroaõ,Irmaô hone-
^^'^

ilida-
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IKdáde : encommedãdolhe muiro a vigilaftcia neíla thate-*

ria , tanto das meninas dos feus olhos. ^
. 1 ^ Vilitando a hum fenhor grande defte Reyno , áètí

çom os olhos em algumas pinturas nada decentes , noíitti

da vifita ao defpedirfe,cheo de hu fanto zelojlhe eftranhoti

ter nas falas do feu palácio aquellas pinturas obfceilas, di-

zêdolhe, q fe as naõ mãdaíTe tirar, lhe naõ tornaria a Gaza,

• 14 Tevemuyto fmgular amora fua Reltgiaò, êcá
inoítrou em muytas occaíioens acodindopôr fisas coiifa%

^ empenhando pêra iíTo às valias
,
que tinha <5orn a Rai-

nha. O que bem fe viona demaíidà dascotífas tocam^
ao Collegio do Santo Xavier de Lisboa ; na qual fem dú-

vida feviriaõ aconfeguir todos os bons effeitos; íéfbf
algumas razoens particulares ,

que nilTò intervieraõ aiftda

da parte da Companhia > fe naõ defiftiffe danofíà per-

tençaõ.

1

5

Pêra eílas occafioens , em que fe tratava dos m*^

gocios da Religião , he que guardava os feus valiment-òS:

naõ pêra as pertençoens ,
que tiveíTein alguns Religiofòâ

noíTos em ordem a adiantar o partido de íèus parentes :^
era já taÕ conhecida efta fua izenç^õ ,

que nenhuin fe Ihô

atrevia a pedir feu patroc:inío peta femelhances negócios:

mas quando a coufa era áa Companhia naõ era neceííàrio

muyto
,
pêra elie a tomar com efpecialidade à fua cônta.

16 De Beja lhe efcreveraõ , que o Feitor de húfti

Conde deíle Reyno impedia , fe tiraíTe pedra pêra o novo
Collegio emhuma fazenda, que era daquelle Conde; lo-

go fem demora alguma , fe foi a fua caza o Padre Leòpõl-*

do Fuês 5 & a poucas palavras íhe úifft : Senhor , de Bíeja

fe efcreve iílo ; VoíTa Senhoria advirta , que as obras da-

quelle CMegio faô da Ráinba minha Senhora ; & qne

Voíla Senhoria tem duas filhas em palaGio noferviçõ áé

mefma Rainha : naÕ foi neceíTario mais , pêra que Con*

de efcreveíTe logo ao feu Feitor
,
que de nenhum Uioddi

itnpediíle , tiraríe toda a pedra ,
que quizeíTe pêra o Col-

legio , nas fuás terras ; nem taõ illuílre Senhor fazia c^m
deílas pouquidades , mas os Feitores cuidaõ às vezes

, qúè
ganhaõ muito com eftes alvitres j em outras coufas os que-^

rem feus amosmais advertidos , & elles o naõ faõ
, partii;

eularmenre quando intervém o feu commodo próprio.

•^ j r Ouve eraivdes debates ècerca da fundação do
: Colle-
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CoUegiodeBeja, os quais todos fe vencerão comajuja
de Deos, que tomou pêra iííopor inílrumento ao Padre
Leopoldo Fuês. Elle foi o primeiro

, que fallou à Rai-
nha, & aperfuadio, aque fundaíTe o Collegio de Beja^

. & alhanou as difficuldades
,
que a podiaõ defviar defteS

fandos intentos. i

1 8 Teve grande devaçaÕ à Senhora , nas Vigih*as das
fuás feílas jejuava a paõ,& agoa.Eílando na mefa, varias ve-
!zes por defcuido, dos que preparaõ o refeitorio,lhe faltou

alguma parte principal, & mais precifa pêra feus achaques^
da raçaõ , que fe lhe ccílumava pôr : mas nunca deu o mi-
nimo fmal defta falta , accommodandolecom ella , como
^fizera, feachaíTe tudo preparado.

^ 1 9 Dava muytas efmolas aos pobres ^ & também à
caza em que morava. Com as fuás efmolas fc fes o reta^

bolo do S.Chrifto da Igreja do Noviciado.Ajuntou huma
muito boa Uvraria,a maior parte delia cõftava de livros hu-
maniílas

, porque tinha efpecial aíFe£lo a eíla faculdade

:

ficou efta por fua morte ao Collegio de Beja, porque em
• vida lha tinha applicado com hcença de noífo Reverendo
Padre Geral.

! 20 Foi o Padre Leopoldo muito devoto de Chriílo
.Crucificado: em eílando achacado , o tinha quaíí fempre
nasmaõs, &lhe fazia muytos colloquios; viíitava muy-
tas vezes na Igreja o altar do Santo Crucifixo. Parece
foi vaticinio defta devaçaõ , o que tinha acontecido ao
Padre Leopoldo fendo menino; mandarão fazer delle
hum retrato , & o pintor , que o tirou muyto ao natural

,

lhe pintou namaõ hum Crucifixo, & debaixo do pé as
armas da fua familia ; que também foi hum como prefagio
do pouco, que asavia deeftimar. Em honra de Chriílo
Crucificado tinha cA^ecial devaçaõ a Sãda Maria Magda-
lena, pello grande afíeao, que a Sanda lhe tivera aíliftin-

(dolhe ao pé da Cruz.

^21 Tinha grande zelo do bem aílím efpiritual, como
corporal do proximojdefte lhe nacia a afllftencia, que fazia
HO confcílionario

, todos os dias
,
que avia confiíloens na

caza, onde eftava. Tinha ditto ao Porteiro o avifafife^
quando as ouvefie , como aos demais Sacerdotes; naõ
querendo, queo fer Confefior daRainha, o izentafife da-,
quellc fando exercicio. Afíiftia com todas as boas diligen-'cr

cias
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das aos hereges, em que avia alguma inclinaíTaÕ, a fe con-

verterem^ -& deites fe reduzirão fete por fua induílria; aos
quais favorecia, quanto eftava na fua mam. Se adoecia al-

gum; elle empeílba o hia vifitar ajudandoo aííim com fan-

ecos avifos, como com efmolas, fe avia delias necef-

(idade.

Em huma occaííaô fe chegou a elle oírmaõ íèuiz

cõpanheiro, & lhe reprezentou a grande miferia, em que
crtava certo enfermo pobre; pêra que o Padre o focorrcíTe

cô alguma eímola, aqual elle lhe queria logo levar: aqui

lhe diífe o Padre Leopoldo: Pois eu irei com voíco: & to-

mando ambos as capas, foi à caza daquelle pobre, aquemi

achou deitado fobre huma vil efteira; confolouo, abrigou

com fuás caritativas maõs a defnudez do enfermo; & dan-

dolhe huma boa eímola, fe recolheo pêra caza.

25 Dizia a fua miíTacom devaçaõ, & no altar mor, a-

cabada ella, que durava três quartos tinha meya hora de
oraçaõ dando a Deos as graças por aquelle fingular bene-

fício. Quando fazia com o corpo alguma reverencia a

Deos, as fazia taõ profundas, que quafi tocava a terra. Va-
rias vezes jâ alta noyteò achou feu companheiro diante

do SanfliíTimo c5 os braços eftendidos, &" derramando
muytas lagrimas, & com a mefma poftura o achou tambê
outras vezes no feu cubiculo diante de ChriíloCrucifi'

cado.

24 Alem das fobreditas devaçoes à Senhora todos os

dias lhe rezava o feu ofíício; & também a coroa com gran-»

de pauía, & devaçaõ gaílando nella meya hora: alem de
lhe jejuar as vigilias das fuás feílas a paõ, & agoa, como fi-

ca ditto, nunca faltava no jejum dos fabbados; & a vifita-

va todos os dias na fua capella, que tem em o Noviciado

nos corredores debayxo.

Z5 No palácio tes^efempre grande circunfpecçaõ em
todas as fuás acções, particularmente nos olhos, & foi ne-

lles taõ recatado, que alguma Senhora das de palácio diíTe,

que nunca pudera ver, de que cor eraõ os olhos do Padre

Leopoldo. Nas vifitas de Senhoras illuílres, que por ra-

zaõ de feu oíficio, naõ podia evitar; fempre tinha o Com-
panheiro jnnto de fi, & fó quando fe avia de tratar alguma

coufa de íegredo, o mandava a faftar, quanto bailava, pêra

naõ ouvir, o que fe fallava, ficando fempre àviíla; nem
perjnittia o contrario. ^6 ^^^
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26 Em quanto fe podia fervir, no que tocava ao feu

cubículo, como em fazer a cama,& mais coufas^ naõ con-

fentia, que as fizeílè o Companheiro.

27 Sobreveo ao Padre Leopoldo huma fiftuladebay-

xo da barba, que lhe deu muyto, que padecer aflim pela

moleília delia, como também pella muyta,que tinha no

modo de a trazer reparada, que era atando huma faixa por

debayxo da barba no alto da cabeça; efta lhe durou aberta

muytos annos, fem aver remédio algum, que a fechaíTe.

Succedia algumas vezes faltarlhe por efquecimento o Cõ-
panheiro com as curas coílumadas; calavafe o Padre,& fo-

mente quando apparecia o Irmaõ, fe fubria modeílamen-

te, com que dava a entender o defcuido do Cõpanheiro,

Queyxandofe eíle, de que o naõ avizaíle, pois fabia, que

tudo fora efquecimentoj lhe dizia o Padre: Perdoaime Ir-

maõ a moleftia, que vos dou; como fentido ainda daquella

leve fínificaçaõ, com que dava a entender o defcuido,

em que tinha cabido.

2 8 Varias vezes o Irmaõ Noviço lhe faltou em o re-

feitório por inadvertência cõ a raçaõ de vinhoj & como o

Padre Miniftro advertindo o defcuido, penitencialle ao

Irmaõ, pêra que dalli por diante foííe mais lembrado: o
'Padre Leopoldo, como ouviíTe no refeitório a penitencia,

fe moftrou depois fentido ao Padre Miniftro, de que por

feu refpeito, fe tiveíTe dado qualquer moleftia âquelle Ir-

maõ Noviço.
• 2 9 Communicava os feus interiores ao feu Padre efpi-^

ritual com grande amor, & confiança, aproveitandofe de

todos os avifos, que lhe dava;como quem naõ fazia aquelr

la acçaõ de virtude por ceremonia. E diífe o venerável

Padre Joaõ da Fonfeca, que foi feu ConfeíTor muytos an^»

nos, que venerava muyto no Padre Leopoldo a meudeza,

com qne fe confcífava fazendo cazo dos átomos mais pe-

quenos, como fe foífem grandes de feitos.

.:5 o Neftas, & outras virtudes fe exercitou os onze
annos, que viveo neíle Reyno: quando lhe veyoa infermi-

dade, de que morreoj durou efta vinte, & quatro dias: a

origem delia attribuiraõ alguns àquella fiftula, que tinhaj

aqual algum tempo antes defta doença; tinha defpedido

defi, dousoíllculos, ou lafcas de oílos das gengivas, & de-

pois fe fechou; tomando outra via o humor, que defcarre-

gava
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gava pela fiílula: começou poisa doença cõ hum tumor ^

na parte iníima do ventre» que fc ajuifou, feria alguma po-»

ftema, applicaraõfe-lhe alguns remédios refolutivos por

tranfpiraçaõ, cõ os quais fe desfez, ou retirou pcra dentro

o humor, que era caufa da inchação; porem o enfermo foi

lèmpre de mal em peyor; fem fortirem eífeito os muy tos

medicamentos, que lhe applicaraõ os melhores Médicos;'

& Surgioés da Corte, que todos por ordem da Rainha lhe

aíTiftiaõ , & ella frequentemente mandava faber do efta-

do da doença.

51 Neíte tempo foi viíitado por muytas peíToas il-

luílres, porque geralmente era eftimado de todos pela fa-

avidade,& candura, que refpeitavaõ em feus fanÔos co-

ílumes, que taõ proveitofos tinhaõ fido a efte Reyno pela

excellenteeducaíraõ,& piedade fmgular, com que defde

os primeiros annos tinha inílruido a Senhora Rainha de

Portugal, Porem a maior parte do tempo gaftava cõ Deos,

com Chrifto Crucificado, cuja imagem quafi lempre tinha

nas maôs, fazendolhe muytos colloquios, & fervorofas

jaculatórias; todorefignado em fua divina võtade.

92 Aos principios, em quanto deu qualquer lugar a

doença, nunca deyxou de rezar o officio divino,íendo,qué

tinha mais que baftante caufa pêra o deyxar; & fó nelle

quisadifpenfaçaõ, quelhedeu a total impoíhbilidade de

o rezar. A noyte antes de morrer inftou, lhe deíTem o fan-^

âo ViaticojO qual fe tinha dilatado, por parecer aos Mé-
dicos, que ainda naõ obrigava a neceíridade;nem avia,por^

que dar eíTe fufto à Rainha,a qual, tinhaõ pêra fi, que eíla-

va pejada, & que cõ a nova podia ter alguma perturbação

nociva; porque fabiaô o grande amor, & aíFefto, que fem-

pre tivera ao Padre feu CófeíTor, & o quanto coílumava

fentir ainda as fuás indifpofiçoes de menor momento.

:5 5 Cõ tudo, vifta a inftancia do doente, fe lhe trouxe

o fan£lo Viatico, ao qual fezhumterniíTimocolloquio cõ

muytas lagrimas fuás, & dos que acõpanhavam ao Senhor^

pedio perdaõ a todos da defedificaçaô, que tinha dado na-

quella caza; depois recebeo o Diviniffimo Sacramento: &
dahi a coufa de mcya hora pedio a fanâa UnçaÕ, que logo

íe lhe deu, indo elle mefmo refpõdendo ao Sacerdote, que

lha dava. Recebidos a íTimos Sacramentos, o mais tempo

athe as duas horas da noy te, em que morreo, gaftou tendo

:; TtttC nas
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nas mãos a imagem úz Chriílo Crucificado, fazendo fer^

võrofos a£^os de Efperança, Fé, & Caridade: quando fe a-

vifinhava jâ a ultima hora d^ vida, pedio lhe meteííem na

maó huma vela aceza, & ao Padre feu Cõfeflor, que lhe

leíTe a Payxam de Chriílo efcripta por Saõ Joaõ: nefte tem-

.po levantou os olhos ao Ceo cõ hum modo tam elevado,

6í íoberano, que o notou muyto o venerável Padre Joaõ

da Fófeca, que entam era feu Confeííòr, & lhe aífiília; Sc

mo referio por coufa digna de reparo efpecial, a crecentã-

do, que por ventura naquelle tempo, fizera Deos algum

niimo efpecial àquelle virtúofo Padre, cuja vida fora de

homem jufto. Depois abayxando os olhos nomeando cõ

humas vozes jà truncadas o Sandiiílímo nomedeJESU,
deu a alma a feu Criador aos z6 de Outubro duas horas

depoisdameyanoytenoannode 1697. Tendo 40 annos

de Cõpanhia, & 22 annos de profeíío.

34 Eíla he huma breve fumma da vida, & morte do
Padre Leopoldo Fues. Depois de morto ficou com o ro-

ílo aprazível; cõcorreram a fuás exéquias muytos dos Se-

nhores grandes do Reyno, & muytos Religiofos de todas

as Religiões; comos quais feencheo a Igreja do Novicia-

do de Lisboa: feu corpo foi pofto em hum caixam fechado

Cõ duas chaves, que fe meteo em huma das fepulturas do
cruzeiro. Foi fua morte fentida de todos, os que tiveraõ

conhecimento de fua bondade, & virtude; particularmen-

te da Rainha Regente fua confeíTada, que o eílimava, co-

mo fefora feu pay; & grandemente fe ediHcou da humiL
dade, cõ que eftando pêra morrer, lhe mandara pedir per^

damdomal, queafervira. /

95 Nem he bem paliemos em filencio pêra prova, do-
que efta Senhora eftimava ao Padre Leopoldo, a grande
demonrtraçaõ, que fez a primeira vez, que adoeceo gra-

vemente em o Noviciado de Lisboa; vindo cila mefmo
cm peíiòa ao vifitar; & metendo-feno cubiculo do enfer-

mo, fe fechoufócõelle, & fe deteve largo tempo; eftaai'

do efperando toda a fua comitiva. Depois de morto, mã^
dou dizer muytasmiífas por fua alma^ & ordenou, fe lhe

levaífem algumas alfaias fuás, como a imagem do lan£to

Crucifixo, com que morrera, & outrasjque eílimou como
prendas de homem tam virtúofo, como ella fabia fer o feu

Padre Leopoldo.

-..- 35 Foi
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56 foi efte venerável Padre verdadcyro Ifraelita fem

género algum de dobrez, era de natural benigno, & dotan-

do de humainnocente candura; muyto amigo da fua Re-

Ugiam, cujos créditos zelou fempre grandemente, & pro^'

curou adiantar, quanto pode: como em eíFeito adiantou

em todas as occafioes, que diíío felhe oífereceram: por to-;

das eftas razoêSj & pellofanílo, &bom exemplo, coque
viveo nefta Provincia, & nos edificou, he jufto, fique efta

breve memoria aos vindouros em ímal do nofío agradeci^

mento. Tudo o que aqui fica efcrittofe recolheo dos te-

ftemunhos de peíloas, quecõ elle viverão, & fouberaò de

fuás coufas, & da miior parte deílas fui eu teftemunha de

vifta os annos, que vivi em o Noviciado de Lisboa, aonde

também morava o Padre Leopoldo Fues.

C A P I T U L O XXXVIII.

Vida do Padre Joaõ Furtado, Em Coi
imbra

aos ^.de

deI Ç\ Padrejoaõ Furtado foi homem de vida inculpa- ^7J,j
^^ vel, porem taõ amigo do retiro, que de fuás vir- 170O'

tuofas acções a menor parte he,a de (\ temos noticia: delle

fe pòd€ dizer,que foi hú vivo retrato da perfeição, & meu-

deza, cõ que íe deve portar hum verdadeyro Religiofo da

Cõpanhia. O que de fuás virtudes fe fabe, aíTim do que fe

diíle nas cõferencias, que delias fe fizeraõ em o Collegio de

Coimbra, onde morreo, como do que diíferam alguns em
particular, li€ o feguintew^^'

'

-2" INafceo o venerável Padre joaõ Furtado em a cida^

de de Lisboa;feus pays foram Ambrofio Gouvea de Me-

dõça, & Izabel Pereyra; entrou na Cõpanhia em Lisboa

aos 2 o de Novembro de 1644, tendo de idade dezafeis

annos: acabado o Noviciado foi efttidar ao Collegio de

Coimbra: foube cõ gi^ande primor as letras humanas; &
fendo, que cõcorreo cõ muytos de efcolhidos engenhos,&
nasktras humanas de nomecoiihecido, na compofiçaõ do

anno de i65i,levouolrmaG Joaõ Furtado os priineiros

prémios de proza, elegia, & epigrama; &naôlhefaltoa

voto peralevar também o primeyro de Heróico, mas por

naõ acciímulat todos em hum fó; fendo tantos, U taõ bo»s

Ttttt z os
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t)S tbemas, que cõpetiam; tomada huma leve caufa, íe lhe

<leu o fegundo premio de heróico. Sendo, que anota,qiie

fe punha pareceo a muytos, naõ fer fufficiente, pêra lhe ti-

rarem o primeyro premioj nunca do Irmaõ Furtado feou-

vioa minima queyxa; antes na fuavirtuofa opinião lhe

tinham feito grande favor nos prémios, que lhe tinham

dado.

5 Notavaílètambcm, que fazendo todos fm guiar efti-

maçaõ de fuás boas prendas, nunca fe vio nelle fmal algíí,

ou de fe ter a fi em mais, ou de ter aos outros em menos:

antes nelle tudo era humildade, & comedimento Religio-

fo. Na Philofophia, que eftudou no mefmo Collegio, foi

affim mefmo grande eftudante; & tanto, que hum de feus

cõdifcipulos, que ao depois leo Theologia em a Univerfi^

dadedeEvora,cõfeírou, que avendo entre feus cõdifcipu-

lõs muytòs Angulares eíiudantes, fó o argumento do Ir-

maõ Joaõ Furtado lhe dava, em que entender; & quando
lhe avia de argumentar, o fazia eftar cõ fufto, porque a ex-

periência lhe rinha enfmado, que os argumentos deíle íèu

cõdiícipulotinhaô fempre grande pezo, & vinhaõ muyto
bem cõfiderados.

,

4 Sendo tara aventajados os progreíTos na Philofo-

phia; eraõ maiores, os que fazia no exercicio das virtudeSj-

<^ue fempre na Religiam foram o feu principal eftudo: cõ-

tra os feus procedimentos nunca ouve a minima queyxa,
untes eraõ elles de tanta edificaçam, que fendo jâ do quar-^

to Curfo, todas as vezes, que podia; hia ter repoulo cõ a-

quelles Irmaõs do Recolhimento, que avia menos tempo
tinham vindo do Noviciado; tendo diíTo particular gofto

aífim o Padre Reytor como o Padre Prefeito do Recolhi-
mento, que na cota, que tomava aosirmaõs, fe lhe diziam,

quetiveramrepoufocõ o Irmaõ Furtado; tinha por muy-
to certo, que no tal repoufo, naõ poderia ter ávido coufa
digna de fe notar; porqueem fua prezenfa nenhum teria a--

trevimento pêra fazer, ou dizer coufa, que de fi tiveíTe al-

gum defeito.

5 Nem por iíTo era de enfado aos Irmaõs do Recolhi-
mento; porque a fua pratica alem de fer efpiritual, era
muyto alegre, & deíenfaftiada a todos, os quecõ elle falia-

vam. Sendo do terceiro Curfo na quareíma de 1 65 1 , a

companhou a hum Padre que foi em miífaõ à villa de Tor.

, rcs
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rcs nova:^: paflada a Pafcoa foi cõ o mefmo Padre a Lisboa,'

& fe hofpedou em a caza de Saõ Roque. Pedio logo o Ir-

mão Furtado licença pêra ter repoulo com os Irmãos No-
viços, que aíTiftem naquella cazaj & aííentado cõ elles em
ochaõ o tinha, na capellinha dos enfermos com grande

cõfolaçam dos Irmaõs Noviços, & naõ menor aproveita-,

mento de feu efpirito. O mefmo fazia no tempo da recrea*

çam, em quanto efteve naquella caza.

r 6 LeooPadreJoaõ Furtado Philofophia em Évora

cõ nome de grande, & virtuofo Meftre; todos os difcipu-

los veneravaô, & viaõ nelle huma grande innocencia de

coílumes, & eftudo da perfeição Religiofa. Vez ouve,em

que entrando algum em o feu cubiculo no fim das ferias,

conheceo nelle alguma affliçam, por caufa da pouca poílil-

!a, coque fe achava no fim das ferias, & lhe diíTercomo

aíTim eílâ Voífa Reverenfia tam falto de poítila tendo tido

rodo efte tempo pêra afazer.^ Aqui acodio o Padre com
huma grande candura, &fan6la íinceridade: Chariííimo,

levourae muyto cempo,o examinar nos Autores le eftavaõ

allegados cõ fidelidade, & certeza, por eíles livros, aos

quais me encofto, quando componho. Moftrando neíla

repoíla, fe perfuadia, poderia aver algum género de men-

tira, em pôr alguma allegaçam de outro modo, do que na

verdade era da qual raeudeza demafiadamente efcrupulo*

fa, fc deyxa bem ver a grende pureza de côfciencia, em 4
fe procurava confervar. j -

i 7 Leo alTim mefmo alguns annõsTheologia era Évo-

ra cõ câdeyrade fubftituto; depois o mandou a obediência^

peraRoma, a fazer o officio de Revifor, onde efteve algús

annos, & dalli voltando pêra o Reyno , foi decano da

Theologia de Coimbra: Prefeito do Recolhimento no

mefmo Collegio;& tudo o que lhe reftou da vida alU ga-

ílou cõ faniSta, & ediíícativa velhice.

, 8 Hum Padre, que era Miniftro do Recolhimento,no

tempo, que o Padre Furtado era Prefeitoj diííb que em

três annos, que fizera aquella occupaçam de Miniftro, po-^

deria jurar, que nunca vira, que o Padre Joaõ Furtado

quebrafe a minima regra da Cõpanhia antes era põtualif-

íimo na obfervancia de todas. Hia ter as vifitas cõ os mef-

mos Irmaõs acabada a claííe. Foi coufa de grande edifica-

çam, a que fazia todos os dias; depois de irem os noííos
^

Ir-
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Irmãos pêra as fuás claíTes, tomava o Padre o feu tinteiro,

& pafta, Sc íe hia à livraria publica do Collegio, onde ga-

ftava todo o tempo das claíTesem fazer feus notados; & em
dando o final a acabar o eftudo; fe recolhia outra ves pêra

o Noviciado, aonde entaõ eílava o Recolhimento; cuja

diftancia pellas fubidas, que tem, he molefta ainda aos de'

menos annos, mas a virtude deíle Padre facilitava todas

eíTas difficuldades: às quais podia occorrer, levando cõ li-

cença, livros pêra o feu cubiculo, que facilmente le lhe

cõcederia. Deíle modo evitava a ociofi dade, cõ mais mo-
leftiafua, & cõ muyta edificaçamnoíía.

9 No oflicio de Prefeito do Recolhimento nunca fe

meteo no governo, & difpofiçoes do Padre Miniílro, dey-
xando a cada oíiicio, o que lhe tocava. Se alguma ves en»

cõtrava a alguns Irmaõs quebrando o filencio, a fua repre-

hençam era, paífando porelles, dar hum como fufpiro; fi-

nal da pena, que tinha, de que fe quebraííe a regra. Quan-
do cõ a palavra era necellario eftranhar algum defeito, o
fazia cõ tanta manfidaõ, & modeftia, que emendandofe o
delinquente, procurava, nam lhe foííem as fuás palavras

de alguma affliçam, ou de pena. > sm
I o Hum dia de cõpofíçoes o perturbaram dentro do

cubiculo os Irmaõs, que fallavam no corredor: fahio à por-
ra, pêra moderar aquelledefcuido,ou cõafua prezençajOU
eõ as fuás palavras; & como dèíle cõ os olhos em hum Ir-

mão, que era grande parte daquella pouca cautela, & fe

ocGultavade trás de humamezadeeíludo,dasqueeííavaõ
no corredor: o Padre Furtado pondo nelleos olhos com
grande urbanidade, íó lhe diíTe graciofamente o de Horá-
cio : Quandoque bónus dormitat Hormrus. E ainda que â
definquietaçam, que lhe tinha dado, merecia maior repre-
hençaõ, naõ cabia eíla na fumma bõdade do Padre joaõ
turtaclo. , «vijji.vi.iwi/

II Quando faziaõ algúitia acçam publica,hia aos feus

cubiculos, & dandolhe os parabéns fe alegrava do bõ fuc-
ccíTo, que tivera. Foi o Padre Joaõ Furtado homem muy-
to modefto, & cõpoílo: os olhos andavam fempre como
os coftumam trazer os noííos Irmaõs Noviços; por todos
quantos paíTava inclinava fempre a cabeça írzendolhe re-
verencia; & neftas matérias fempre procurava,de fe antici-

par a todos, & de os refpeitar, como fe lhe foíTeni Superio-

res.
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res. As maõs nunca lhe cahiam da cintura perabayxo»

tendoas quietas côa decência, que mandaanoíTa regra da

raodeília. No íilencio foi obfervantiírimoj em dando o
linal a acabar o repoufo, nam dizia rnais palavra alguma.

Em íe tangendo a alguma ob€diencia,acodia põtualmente,

& nos últimos annos, quando jâ nam podia acodircõa-

quella diligencia, cõ que antes o coílumava fazer, fe antici-

pava, fahindo do feu cubiculo antes de fe dar o íinal cõ a

campa pêra acodir a comunidade.

1 2 Foi também muyto pobre, & amante deíla virtu-

de; o que bem fe vio em varias occaíioes, achandofe falto

de huns óculos, por nam ter, cõ que os côprar, pedio ao

Padre Reytor huma efmola pêra eík eíFeito; & depois de

oscõprar, como lhe fobejaííem alguns rea^s, os levou ao

Padre Reytor dandolhe as graças pela efmola^ que lhe ti-

nham feito.

15 Pelo amor, que tinha a efta virtude, nam queria,

que chamaííem feu, ao que eftava debayxo da fua maõ; co-

mo à fuajanella eíliveííe huma parrcyra pouco cõcertada,

felheoífereceohamnoíTo Irmaõ eftudante dizendo^ que

fendo fua Reverencia cõtente, lhe cõcertaria a fuâ parrey-

ra; nam íe agradou o Padre daquella palaVra, íua; &g5
boas palavras, lhe diflè: que lhe agradecia muyto aquella

boa võtade,mas que a parreyra era da Religiaõ,& nam fua;

por tanto, que ella teria cuidado, de lhe fazer o beneficio

neceíTario.

1

4

Tinha certas horas,em cj todos os dias vifitava os

enfermos; nas quais vifitas todo íe revéília de afíabilidade,

alegrandoos cõ praticas fuaves, & que nada tinham de en-

fadonhas. Nas fuás cóverfaçoes nunca fe ouvio palavra de

murmuraçam, & fe acazo íe dizia palavra, que cheirafle a

ella, logo fe calava, & cõ a carregaçam do femblante dava

a entender, o quanto lhe defagradava todo o género de

murmuraçam. Nunca da fua boca fe ouvio palavra fmi-

ficativa de alguma queyxa dos Superiores, fendo, que lhe

nam faltaram occafioês, em que as queyxas poderiam ter

alguma defculpa, mas a fua modeftia, & fofrimento nunca

davam lugar a ellas. Nam fe metia cÕ vidas alheas, fó tra-

tava de íe meter cõfigo,& com o que tocava a occupaçam,

que fazia.

15 Era por extremo defapegado de tudo, o que era

car-
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carne, Sc fangue, ou coufas, que tem affinida de com eíla

matéria. Eftando no Collegio de Coimbra,o veyo,aver hã
feu fobrinho, que avia mais de vinte annos, que o naõ vi-

ra, ao qual tomando a vifita de pê, em poucas palavras fe-

defpedio delle, dizendolhe, que nunca mais o bufcaíTe,

porque lhe naõ avia de vir a fallar à portaria. Foi tam re-

colhido, que vivendo muytos annos em o Collegio de Co-
imbra, nunca pedio licença, pêra ir fora, nem fe vio fallar

com feculares na portaria, mais, que quando foi a fallar c5
feu fobrinho, em que moftrou o defapego, que temos re-

ferido.

ló Refava o feu oííicio divinode joelhos, & com gra-

de attençaõ. Tinha notável piedade, & a moftrava nas

coufas de devaçaõ, particularmente no tremendo facriíi-

cio da Miíla, que celebrava com muyta paufa, & reveren-

cia. Tinha fingular amora obfervancia das regras, as qua-
is guardava com toda a exaçaõ: em huma conferencia, q
fez em Coimbra o Padre Provincial, fobre, quemeyos nos
ajudariaó pêra a obfervancia do nolTo Inftituto; a confide-

raçaõ, que deu o Padre Joaõ Furtado, foi, que nos ajuda-

ria o ter amor as regras; & inftituto, que profeíTamos; deu
alma a efta fua confideraçaõ cõ o de David em os Pfalmos:

Meditahar in manàath tiús^ qua ãtlexi nmis\ Aonde outra

letra tem: Delkiahar in mandatiSy Porque os tinha por de-

licias, os guardava cÕ o cuidado, que elle de fi confeíía em
outros lugares: inculcou nefta occafiam o Padre JoaÕ Fur-
tado o meyo, de que elle fe aproveitava, pêra fer tam ex-
tremado na obfervancia.

1

7

Teve também muyto efpecial devaçaô à Virgem
Senhora, & nos deyxou delia evidentes indicios nas mui-
tas dedicatórias, que lhe fez na fua Philofophia; em todas
as matérias, que de novo compunha, fazia em o principio
fua dedicatória à Virgem Senhora, taõ culta, pia, & aífe-

£luofa, que claramente fe deyxa ver naciaõ as palavras de
hum coração, que todo era da Virgem May. Mas porque as

minhas palavras nam podem finifícar, quanto explicam as

fuasj nam fera coufa molefta, referir aqui algumas claufu-

lasdaquellas dedicatórias.

1 8 Na dos additamentos à Lógica, dis aííim: VirgÍ7JÍ

Matri dulcíjfmia^ SanBijfimds^ AugujTiffima, dedicatio. Nec
meritis faíis tuis^ Mater dtikijfima, nec voth méis íatis^

r ?hi^
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Phihfophicum laborem initio a me tiht múverfimfuijfe dicatu:

parmnniwis eft maiores qua[dam ejnfdem partes de integra

tibiji/lere, cui vellemfingidas quaftíojies^ imo is^ charaãeres

finguíoSy nominatim confecrarc . c^ccipiesigitur hocopufcu^

lum non tam adexiguam lucemaiV', qnam ad immenfum timrn

fpkndoremy Lunapukhrior^ lucuhfatiim^ obfequii jnagis er^^

ga te mei^qtiam Coni?nbricenfis Lógica addttamentum. Com
eíla meíma piedade, & cultura eíhm feitas todas as outras

dedicatórias, que faõ niuytas, & fepodem ver naspoftillas

defle Religiofo Padr^; eu as deyxo; porque pella piedade,

& amor pêra com eíla Senhora, com que eílâ compoftaa

referida, fe deyxa bem vero neélar de devaçaõ, com que

fuavifou todas as outras.

1 9 Seguia em tudo a comunidade, com aquella meu^
deza, que eílilam os noííòsírmaõs Noviços; porque o Pa^>

dre Furtado em toda a fua vida nam fez outra coufa mais^

.

que fer perpetuamente nos feus procedimentos hum mui-

to apontado Noviço. Muytos Padres,que o conheceram,

& trataram por muytos annos, confeílaram, que nunca vi-

ram nelleacçam, que cheiraífe a peccado venial. Foi do-

tado de huma pudicicia Angélica; por caufa defta fofreo

muytos annos o achaque, de que finalmente veyo a mor-

rer, fendo que fepermittiraas curas, que a furgia applica

a femelhantes quebras da natureza, pudera viver mais an-

nos, ou paíTar com menos incomodo, os que lhe reftavam

de vida: mas o feu pudor natural naô deu lugar aos coílu-

roados reparos, & aíhm fe accómodou íernprecom as mo-
leílias, que nam podia deyxar de padecer muyto grandes.

Nam era a menor em tam obfervante Padre o impedirlhe

-aquelle achaque,o fervir no refeitório à meza; quando o a-

vifavamperaaquelleminifterio, a fua defculpa ordinária

era, dizer com grande fubmiífaõ: Eu nam poíTo; porque

temo de quebrar. C.oílumava dizer ifto, quando o achaque

a penas dava lugar a andar em pé.

Emhumaoccafiaõ, que por caufa de defcançar al-20
guma da gente moça, que aííiftia de noyte a alguns doen-

tes, que avia de perigo em o Collegio,fe aproveitou o Pa-

dre Miniílro dos Padres velhos da caza, pêra aíTiftirem de

diaporfen turno algumas horas aos enfermos; notou o
mefmo Padre a boa graça, & diligencia, com que o Padre

Furtado accodia a aíTiílir o tempo,que o avifavam eíliveííe

Vvvvv Gom
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com algum doente; fera nunca Te defcobrir nelle palavra

alguma, ou final, com <]ue procuraífe, defviarfe neíla, ou

naquella hora da tal aíFiílencia.

2 1 Padcceo o Padre Joaô Furtado por toda a vida hu-

ma desfeita tempeftade de efcrupulos, com que parece o

quis Deos provar, & nelles lhe deu muyto, que padecer

em os largos annos, que viveo com efta anfiofa penali-

dade.

22 Chegoulhe finalmente por caza a doença, de que

morreo, que toda fe originou da roura, que tinha avia

muytos annos,cujos remédios tinha dilatado athe naõ ma-

is o feu pudor natural. Quando fe lhe acodio,foi jâ taõ fo-

ra de occafiaõ, que nenhum eíFeito fortiraô os remédios,

que fe lhe applicaram. Em todo o tempo, que a doença lhe

durou, íe occupava em louvores de Deos, levandolhe to-

das as palavras aquelle Senhor, aquém fempre fe dera, &
entregara de todo o coração.

2 5 Quando nefta ultima doença o avifaraõ,pera mor-

rer, nada fe alterou com a nova: a fua confiçam foi huma
reconciliação breve , dizendo a feu Confeflor : Padre ifto

baila, porque jâ tenho feito todas as diligencias moraes:

de íorte, que com o avifo da morte, fe pos fim aos efcru-

pulos do Padre loaõ Furtado: a razaô devia fer, a que di-

zia o Padre lozeph de Seyxas: Que os efcrupulos do Pa-

dre loaô Furtado naô eraô depois, fenaõ antes de obrar.

24 Nefte tempo diífe o Padre Reytor ao Padre, com
quem fe cófeíTava o doente, lhe deelaraíTe da fua parte,

que tinha fua Reverencia licença pêra aíTmar peíToas, por-

quem levavaem gofto, fe repartiflem os feus papeis: agra-

deceo o doente a benevolência, que com elle uíava o Pa-

dre Reytor, mas naõ veyo em aceytar a tal licença, dizen-

do : que difpuzeílè o Superior do pobre cabedal,que dey-

xava, como melhor lhe parecefle.

2 5 Morreo in ofculo domini aos finco de Fevereyro de

1 700, tendo primeiro tomado com grande piedade o San-

ílo Viatico , & Extrema-unçaò ; deyxando a todos gran-

des finais, de que era homem predeftinado. Foi geral em
todos obom conceyto de fua faníla vida, & religioííífi-

mos coflumes : & naõ faltarão muytos Religiofos noííos

,

que com grande devaçaõ tocavaõ as contas em feu vene-

rável rofto, recolhendo também alguns pedaços de feu

veíli-
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-teílido. Ainda Te eílendco amais a deVa^ãô^ He outros

^

rCjue depois de eftar jà na Capella o cadiíver , lhe defcaiçá-»

raó os ^apatos, cortarão as unhas de an^bos os pés, & com
ellas algumas partículas da mefma carne ; & tampem lhe

cortarão as unhas dasmaõs, & parte dos cabellosdaca^

beça, & barba, pêra os confervarem como relíquias de
homem Sanâo. i

2 6 Tinha 72 annos completos , quando morreo , de
fCompanhia fincoenta , & féis annos, & dous mezes, &
meyo : & de Profeíío do quarto voto ^5 annòs , & meyoá
Foi tido , 6i ávido por homem jufto , & de vida innocen-

5&j em cujos procedimentos ninguém achou, que culpar;

fempre guardou aquelle teor de vida > que aprendeo em ò
Noviciado, Foi muyto douto em todas as faculdades 1

que aprendeo , bem verdade he ,
qiíe a multidão de efcrd?

pulos , que por toda a vida o peffeguio , naõdeu lugar, a

que fahiííem , & fe lograffem as relevantes prendas, &
grande cabedal de fabedoria,com que Deos o enriquecerai

o- 27 Os papeis
, que deixou foraõmuytos quadernos

de prègaçoens , & de praticas em Português; teve o Pa-r

dre joaõ Furtado grande liçaõ das fanílas EfcripturaSi &
Sanâos Padres. Deyxou mais féis, ou fette tomos de Mor
íal em latim todos perfeytos,athe na letra, & acabados co-
mo pêra aeílámpa, com fuás introduçoens , relumosde
parágrafos à margem , & feusindices no fim década tomo.
E poílo) que neílas obras fempre féacoíla a algum Author,
que refume ^ com tudo dis de fua caza, refuta, eílabeleee,

tudo em claro , & perfeito eílilo , como quemo teve áu-

reo em todas as fuás poílillas, como teílemunhaõ , os que
j;is verfaraõ. Só pêra efcrever eíles tomos de Moral , conFi

a perfeição de letra , com que eílaõ , quaíi, fem rifca , nem
borraõ algum jfe requeriaõ muytos annos, & demanda
muyio trabalho fó a efcriptura

,
quanto mais o eftudo re«

qui li to pêra os compor.

^ C A P 1 T U L O XXXIX. ' -

í í; , . -Vida do Padre Ignacio Rodrigues. 'm f^a*-

i 'Sua fátHa^ entrada na Companhia , & annos ^qiiè nelU mJo %

fr/^ Padre Fgtíado Rodrigues ,> ciljas virtudes; éfcfe^õ,
..KJ fQJ [^jyuj dos homeríSja quem tiveram por 6n>^o,^&
L-v.:-> Vvvvv % amigo
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^migo de D0OS,todos osq o conheceraõ,& tratarão; dé vi"-

da.inclilpavel, deexeíxiplo muy íingular,& digno de quefe

pei*pefue^na memoria de todos
,
pêra edificação dos vin-

douros , & dos que vivemos com elle ; & pêra que rodais

os da Companhia demos graças aDeos pomos dar ram

fando Irmaõ ; &, pêra que entendamos
,
que em todos os

tempos andaõ entre nós, homens de virtude mais, que or-

dinária j os quais nos devem fervir de eftimulo no cami-

nho da perfeição , confiderando
,
que ofeu.barro, &ò

noíTo fam de huma mefma efpecie. ; •> ii '-^b '^ ' o/síií

'. z Naceo efte ditofo Padre na Villa de Chaves, qiíé

he huma da? melhores da provincia de Traslofmontes, Át

feus prineipios fe começou a ver
,
que era dado por Deok

pom alguma efpecialidade
,
porque as oraçoens de fuamay

lhe confervaraõ ávida. Naõ fei porque enfadamento a

avò do Padre Ignacio , lançou àfua filha huma maldição,

que dos filhos que tiveíTe nenhum íe lografíe, nem lhe paf»-

faíTe do joelho pêra fima. Permittio Deos por feus ogcuIj-

tosjuizoç, que a praga tivefie feueffeito; porque rendo

alguns filhos,\nenhumdellcs fe chegava a lograr, Sc morria

rios primeiros annos : vivendo com eíla anfia , recorreo à

'Senhora, & ao Sanftiííimo Sacramento, pedindo inftanre-

mente a Deos,lhe deixaíTe ver logrado a algum filho: rendo

cfte, a quem pôs o nome de António, confeguio com fuás

joraçoens, q.ue mammoreíTe, como os mais.

, ^ -Viofe alíim dodeípacho dcíla petição, como de
.^todo O mais teor de fua vida

,
que António era filho de o-

raçoens, que ordinariamente coílumaõ fcr filhos de bcU'

çaô. Era propenfo a ufar de caridade com os pobres ; em
icerta occafiam chegando à fua porta hum pobre mui roto,

;&defabrigado,recolhendo-o dentro de cafa, o pôs coníí-

go à mefa,& depois o meteo na fua cama, em que o pobre
•dormio, & defcanfou. Depois de exercitar efte a£lo de ca-

ridade, fentio dentro de fi particulares impulfos de fer

Religiofo da Companhia, os quais fe Iheforaõ fempre con-
fervando, athe os pôr em execução. Também ajudou a os
fomentar o trato com os Religiofos da Companhia, a quem
teve por Meílres no CoUegio de Monterrey em Galiza nas

.... fronteirasdaquelle Reyno , naõ longe da villa de Chaves.
Sendo Provincial da Companhia o Padre Doutor Manoel
Coffca, paílando pela villa de Chaves com o Padre feu

: ... .V cora-
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ióompanheiro, que era natural daquella terra, fe lhe oííe-^

íeceo o noíTo eítudante finiíicando feus antigos dezejos;

vendonelleo bom fitio
,
que tinha pêra a Companhia , o

admittio , & feitas as diligencias ordinárias , foi manda-i

do entrar em o Noviciado de Coimbra* - * ».. .^ .>m/

4 Entrou naquelle fando Noviciado aos oriízê 4ê

Mayo de i>695 tendo de idade quafi dezanove annosrpou-

co tempo fe deteve alii
,
porque mandando a fan£ta obe-

diência alguns Irmaós Noviços pêra Lisboa y hum delleâ

foi o noíTo Irmaõ Ignaçio , a quem n\ud.ou o nome o Pa-

dre Meftre dos Noviços attendendo ^ a que avia outros

do mefmo iiome , & fobrenome na Província. Chegando

a Lisboa, como o tempo de Noviço em Coimbra foíTe

inuy pouco, ainda a modeftianaõ tinha feito nelle o ha-

bito de ter os olhos bayxos , antes com a§ licenças da jor-

nada eftava neíle particular como o dia , em que tomou a

roupeta , por iíTo entrando peld cubiculí5 do Padre Rey*

tor do Noviciado , fe pôs com os olhos abertos , & ven*

do a livraria do cubiculo diíTe muyto alegre pêra o Padre

Reytor : O la quanto de livros naõ eftamos nós mal (Jua-

do o Padre Reytor ouvio efta finceridade , & vio o fitio

do novo hofpede , diíTe dentro de fi : Bem aviado eftou

com tal Noviço , naõ nos falta aqui
,
qUe desbaílar.

5 Nos principies moftrou alguma eíperteza, a qual

pouco a pouco íe lhe foi cerceando , com a deftreza , com
que o coílumaõ fazer os Meftres expertos : Depois com
as meditaçoens, & praticas do Padre Reytor de tal modo
fe penetrou de Deos, que fe começou a entregar de veras

ao exercício das virtudes, como veremos j quando abay*

xo fallarmos de cada huma de perfi , que agora fó Vottdi-*

zendo huma breve fuma da íua vida. .v^nu-u-:-

6 A todos os Noviços era hum vivo efpelho de per-

feição. Acabado o Noviciado eftudou letras humanas na

mefma caza , aonde entam à imitação do que fe ufa em
Roma,fe eftudavaõ. Com oseíludosem nada defdiífe dos

fervores de Noviço. Teve naquelle tempo por leu Meftre

efpiritual ao Padre Joaò daFonfeca , em cujas virtudes te^

ve muyto que imitar. Era o Irmaõ Ignacio de feliz enge-

nho, que percebia com facilidade, & prompto no que

obrava. Soube muy bem as letras humanas. No fallar la-

tim foi expedito , & obfervanre na regra , que manda,ao&

^-í.-..

'

que
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que eftadani ] fiillar na língua latina. De Lisboa foi marti

çladoeftudar Philofophia a Évora, &iendo, queem Lisr

boa padecia muyto de hum achaque procedido de fecura^

& via, que em Eyora fe poderia augmentar , fe accommoí-
dou com a obediência, daqualnunca fedeíviou hum fó

apiede.

»íjuf:i ,; Eíludou em Évora alguns annos com geral

edificação de todos , & opinião de virtude : athe que
ílíbendo o; Padre Provincial o muyto, que padecia do
lèu antiga achaque o mandou paíTar pêra Coimbra;
pêra ver, fe com p clima diverfo tinha alguma melhoriai
Antes que paíTe a diante naõ quero deyxar em filencio ^

G que íiie aconteceo
, quando em Évora ouve de fa-?

hir do Recolhimento, por fe lhe ter jà acabado o tempo ;

finificoulhe o Padre Miniíiro, que fe o IrmaÕ Ignacio
naõ tiveíTediíTo pena , teria elle gofto, que hcaíle no Re^
colhimeíito por todo o tempo, que eíludaííe Philofophia;

refpondpo,que elle por fi eílava prompto, vivendo na for-
tná dos demais , como fe ainda naõ tiveífe acabado o feu
tempo : porem como a coufa era nova -, naõ fe quis fiar de
fi; mas confultoU a hum Padre, que lhe diíTeííe , qual lhe
eíkva melhor pêra o aproveitamento do feu efpiriro ; quo
elle eílava prompto a executar, o que elle reíolveílc ; &
Julgantjoo aííím, pedir aos Superiores, o deyxaííèm ficar.

Refpondeolhe
, que fízeífe , o que faziaõ os mais

, que a
ponto eílava em fazer da fua parte

,
por íe naõ esfriar nos

fervoresíanÔGS, queem íí fentia. A elle coníelho feac-
pomodou

^ dando aos Irmaõs do Collegio os mefmos ex-
emplos de virtude , que dera aos do Recolhimento.
. 8 Procedendo aíílm em Évora, como em Coimbra
com a raefma igualdade de coííumes, fem por achaques,
aíFroxãr alguma coufa em feus fervores, o chamou Deos
pêra as gloriofas miílbens do Oriente, que pertendeo com
grandes inil:acias, & coníeguio com a diííiculdade,que no
íímfedirá, toda originada da fua virtude ,& mais dotes
naturais, todos elles completos pêra os noíTos minyílerios.
Concorriaõ no Irmaõ Ignacio todas as boas prendas, que
o podiaõ fazer eílimado neíla Provinda, porque fabia bem
as faculdades

, que eíludou , & era muyto pêra as enlinar
nas mai$ efplendidas cadeiras; o génio amável, o trato
fuave, ik bem quiílo de todos : a fua virtude a ninguém era
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pezada. Porem as mefmas razoens, que a outros ferviriaõ

de laços, que os ataíTem, íoraõ pêra elle os motivos do fett

defengano, conílderando , que aííim tinha mais, queoí^

ferecer aDeos.

9 Hia em o fetimo anno de Religião, & no quarto de

Philofophia
,
quando foi avizado pêra a MiíTaõ da índia i

de que recebeo gofto incrivel , & o fmifiGaõ as cartas, que

naquelle tempo efcreveo a alguns feus condifcipulos.

Paífou a Lisboa, tomou ordens dcMiíTa, & a celebrou

com grande confolaçaõ fua. Chegando o tempo da mon-

ção fe embarcou taô rico de boas obras , como ellas por fi

oiraõ moílrando.

C A P I T U LO XL.

Da devaçaõy que tinha ao Beato Luis; ^comopro'^

curou de o imitar em tudo. Como o imitou na

devaçaÕ ao Santi^mo ^ <!p7í Se-

nhora.

I XIJ Oi íingularmcntc devoto do noíTo B. Luis Gon-
^ zaga, a vida deftc Sanfto era a regra da fua. Efme-

roufe tanto em o imitar, que muytos diziaõ, que fe lè per-

deíie a vidado B.Luis a podiaõ tresladar pela vida do Pa-

dre Ignacio Rodrigues.Lia frequenteraêtefua vida,& qua-*

fi a fabia de memoria. Quando algum o arguia de alguma

íanfla extravagância , ou rigor, que ufaya comfigo : era

repofta nellc muy ordinária: Aífimofazia o B.Luis. A-

juntouhum dia quatro condifcipulos, ScaíTentou cora

elles,q cada hum na polis,em que íe achaffe,metefle pratica

de Deos, peraque aíHm pouco a pouco fe foíTe confervan-

doe{lebomcoftume,dizendo, que eíTe era o modo do B.

Luis Gonzaga. Repetia, & trazia muytas vezes à pratica

os ditos mais efpeciais do B. Luis nas matérias da virtude

,

& fentia particular jubilo, quando lhe fallavaõ nelle,como

coufa que amava de coração. No primeiro anno , que fe

examinou de Philofophia, hum dos Padres examinadores

fabendo efte feu aíFeao pêra com o fanao,argumentando-

lhe nos finais , formou toda a fua duvida , nas açuíTenas

,

que o B. Luis tem na maõ, fe eraõ final ex iníliíuto, ou
^

natu-
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natural da fua pureza : Tanto que ouvio nomear ao íeii

San6to fe alegrou por extremo , & refpondeo com agra-

do feu, & de todos os mais, que nas palavras, & fem-

blante liam o feu grande afíe61o. Aílím mefmoera gran^

demente aíFeiçoado ao fandlo Irmaõ Joaõ Brecmáns : as

vidas deíles faníliíTunos írmaõs eraõ o norte por onde go-
vernava fuás acçoens.

'í AíTim como a primeira, & maior devaçaõ , que
teveoSando Luis Gonzaga foi a do SanâiíTimo Sacra-

mento, efta foi também fmgulariírima no Padre Ignacio

Rodrigues. O cuidado v com que fê preparava pêra o
receber , era quanto eílava na fua maô. Os dias da fema-

na Qiiinra,Sefla, & Sabbado lhe ferviaõ, pêra fe difpor em
ordem ao receber j Domingo, Segunda, Terça , & Quar-
ta, pêra lhe dar a« graças ^ello aver recebido

; pedindo
naquellcs dias aos San6tos Anjos, & mais moradores do
Ceooeníinairefíi , a prepararfe, pêra receber taõ fohera-

no hofpede ; &nosoutroslhes rogava o ajudaílèm, a dar-

Ihe as graças
,
par ter viíitado fiía alma.

5 Nas vefperas de communhaõ gaftava mais tempo
em oraçaô. Là no interior de fua alma tinha cffigiado hu-
Tnacuíi:odia,fervindolhe de peanha feu coração, aííiftindo

ao Sanâiílimo todos os Anjos, & outros muytos Sandlos,

que conforme fua devaçaõ punha de guarda em Laus pe-
renne ao Senhor , a quem elle também aííiftia com todas

as potencias, &fentidos. .i.ww^... :,.í ,

4 A fua oraçaô tinha ordinariamente diante do San-
âiíTimo. Nos oito dias

,
que tinha de ferias na quinta a

fua maior aíTiílencia era na Capella em prezença do San*-

éíiíTimo Sacramento, fendo efta frequente aífiílencia a
maior parte das fuás recreaçoens na quelles oito dias. Co-
ílumafe em Évora levar na quinta-feyra Sanda o Sanâií-

íimo pêra a Capella do Recolhimento , por ficar mais per-

to, da Igreja. No tempo
, que alli eftava o Senhor arhe

Sabbado da allelluia , naõ fomente a íTiftia de continuo na
Capella, mas fes concerto com muytos Irmãos, peraque
naquellcs dias por feu turno aííiftiíTem , & cortejaílem a
taõ foberano Senhor, que fe dignava fer hofpede do feu
Recolhimento. ;•

5, Succedeolhe hum dia de quinta
, que o era também

de communhaõ
, por caufa de ajudar a huma iMillá , naó

.
. .'r. com-

"t-^^Tra
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commungar no tempo
,
que os mais o fizeraõ : dandofe íí-

liai com a campa pcra a Communidade partir pêra a quin-^

ta , determinou o Padre Miniftro do Recolhimento
, que

ellc íoHè também por naó ficar fó em caza, & q naõ com-
mungaíTeaquelledia : teve o fervo de Deos tanta pena,
que como hum menino começou a chorar de fentimento

;

pello que o Padre Miniftro ,
que amava muyto fua virtu-

de , pello naõ deíconfolar, o deixou ficar em caza aquel-

le dia
,
pêra naõ perder a communhaó , que eraõ todas

as fuás delicias.

6 Depois de commungar, alem do quarto, que todos

em comunidade gaftam em dar graças a Deos? gaílava elle

os três quartos, que faltam athe a hora, em que fe da íinal

ao eíludo. Huma communhaõ lhe fervia de aparelho pê-

ra outra, &muytas juntas de preparaçam pêra o receber

em algum dia mais foiemne. Nas vefporas de cõmunham
fendo do Recolhimento, & também quando jâ era do
Collegio, hia failar de Deos com os írmaós Noviços, & o
fazia com tanto fervor, & agrado, que todos appeteçiam

foííè feu cõpanhciro, perafe accenderem mais nos dezejos

de receber ao Senhor. De muytas cõfideraçoes fe ajuda-

va pêra o receber com mais devaçam; mas a confideraçaõ,

em que a fentia mayor, era a da Cananêa: Nam^ zr catei-

liedunt de miciSy qiioe cadunt demenjis dominorum fuorumi

Cõli deravafe como hum gozinho junto daquella íacrofan-

cia mefa, efperando que delia cahiíTe aquelle divino fu-

ílento, com que fó fe fatisfaziaõ íuas anfias.

7 Quando na capella ouvia dar íinal com a campai-

nha a levantar o Senhor, o hia adorar aííiílindo-lhe athe

commungar o Sacerdote. No dia de Corpus Chriíli era

continuo na capella, o mefmo fazia em Lisboa no tempo
do Laus-perenneaííiílindo no coro da Igreja do Novicia-

do, íem nunca fe aíTentar diante do Senhor.

8 DomyfteriodoNacimentode Chriílo Noíío Se-

nhor foi também por extremo devoto. Em prova defta

devaçaõreferiohumReligiofo, que fendo feu inílruido,

hum raez antes do Natal o fentia levantar todas as noy tes»

tanto que foava a meya noyte, a ter meya hora de oraçaô

cõfiderando neíle myílerio, & que o ouvia chorar, & fen-

do, que fó lançava fobre íi a roupeta, dizia naõ fentir frio

algum, eíFeitos do grande calor, que ardia dentro em fua

Xxxxx alma.
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alma. Efta mefma devaçam inculcava ao feu inílrnido; &
pêra acordar fempre à meya noyte , lhe aconfelhou, rezaf-

fe três Padres Noíibs, & Ave Marias às Almas do Purga-

tório, que elle aíTim o fazia, & que em dando a meya noy-

te em ponto logo acordava pêra a fua devaçam; fez o in-

ílruido o mefmo, & cõ grande admiração fua experimen^

tou, que no ponto, que foava a meya noyte, acordava,

ainda que eftivefíe em o mais profundo fono. Foi devo-

tiíTimo das Almas do Purgatório, & lhe tinha applicado

toda a fatisfaçam das fuás obras.

9 Na devaçaô da Senhora feaflinalou fempre muyto

â imitaçam do B. Luis. O nome ordinário, com que a to-

mava na boca, era o de Minha Senhora; & avifitava muy-
tas vezes nas fuás capellas pedindolhe perdam do mal, que

a fervia. Nas vefporas das fuás folenidades eram tara ri~

gorofos os jejuns, que muytas vezes, por queyxas, que de

tanto rigor tinhaõ os Superiores, o mandavam outra vez

à meza ordenando-lhe, que comeíTe.

10 No tempo, que eíludava humanidades, fazia mui-
tas vezes declamações em obfequio da Senhora, & quan-

do na claíTe as reprezentava, o fazia com tanto afícâo de

honrar, & engrandecer fuás excellencias, que no femblã-

te fe lia o fervente amor, que abrazava feu coraçaô,refum-

brando nas mefmas faces huma graça do Ceo, que fó ven-

dofe, como eu a vi muytas vezes, fe explicaj & me occor-

ria, que com aquelle aíFedo devia reprezentar as fuás de-

clamações o noflò Beato Eftanislao,como fe lê na fua vida.

O eílilo todo era aíFeftuofo, tirando muyto pêra o do glo-

riofo Sandlo lllefonfo, quando anííofamente multiplica

palavras laudatorias defta Senhora
, parecendolhe todas

muy poucas pêra expUcar o exceíTivo do feu aíFedlo.

11 Difle varias vezes, que hum dos maiores goílos,

que teria, era andar por todo o mundo pregando a deva-

çam da Senhora. Também fe lhe ouvio dizer, que fe a fua

difgraçafoífe tanta, que o defpediíTem da Companhia, elle

tinha feito efcritp à Senhora, de fervir em qualquer Reli»

giam, & que todos os lucros do feu trabalho feaviaõ de
gaftar em feu culto,& obfequio, como os do efcravo em
utilidade de feu Senhor.

12 Todos os dias rezava de joelhos, oRofario, ^
oflicio da Senhora. Nos fabbados, alem do jejum, trazia o

cíli-
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dliciõ.: Dasprerògativas do Rof.irio tklkva ctó tarifas

fervores, que arnuytos, que o ouviatn, fez^topot Úéò rei

zarem toda a vida. Nas doucrinaSj que fazia, fempre in:s

enleava a devaçaõ da Senhora com talíefficaGiajqiie â rhètlá

dentro nos corações: algum noífo Reiigiofo confelíoU, quí
alguma coufa de devaçam, que em á achava petla mifefi^

ícordia de Deós, a devia toda às pratitías defte virtuofo Pá-^

dre, có as quais experimentava era fuà alma partiGular áti
vacam, & ternura pêra as coufas der DeoSé on yj xioáit

-íM:jl p Nam fe lhe paíTou com o NoviciadoKTâií^dèíj*^

íliime das Novenas antes das íeftasla Seníhoíáv^ftecôféfS

vou femprCj refervando pera€llcv^uan4o o tifiha defemb

pedido, o quarto antes da Ladainha^tiò ^ual deòòis de fêí*

zar certo numero derAve Marias^ & Salve Raihhas/lédè-f

tinha em meditarnas prêtògativas da Senhora: éfté mefm^
eílilo guardava por rodo í)oita vário das fàâsfêíhs* ^ vi b

c íí4í;. Nos dias» que hira quinta^ nathfô VifitáM a Sè^

nhora muyras vezes na capellaj mas com hiim fanélo mq-
dõ, & agra^dócõvidava aiííuytos dõS tfmãos7 peri' timbl,

a irem viíTtar^rj^^prirnèicá cduíii qiiépèrguí^avâ aos me-
ninos, aos eftudantes, & à gente docarapoj com que falia-

va, eraj que devaçara tinham àSentóa/Oêpois com exê-

pios, que lhes trazia, & com muytas razoes oS exhdrtava
aíheterem^paftictílardevaçaõi '- ^.' -rn:^. ^ '

i

15 Todas as vezes, que ouvia, tiòraá, oú qtjâitòs do
relógio, alem de outras breves devaçoes, fazia à Setihori

muytas jaculatórias. Quando eíludava Philoíbphiâ^ a Câ-^'

daparagrapho da poftilla a faudava.com a Ave ilaria*Na*

vcfpbras das fuás íoknidades lhe fazia fempre efpeciai*

mortificações, & tomava dilciplina
<

publieâ no refeU

tariò.-
:'~ '"'

-

"
:

- ^-;-^ ^-,^^;^ /-..ni;:: £

! j 6 Quando veyo do Noviciado de Lisboa pêra Evo^
ra, pello caminho tudo era dizer louvores da Senhprâ,can'^

tarlhe Ladainhas,& com efte feu bom exemplo afervorou

tanto aos companheiros ,
que todos faziam o mefmo^ gá*

fiando qua(í todo o tempo em honrar, & venerara Múf
deOeos, de quem com aquelles aftedos à imita^ítm d€^

feu grande devoto, feconfeíTavam em tudo verdadeyroè

filhos.... ...^ :
.

;^--'--
- :•

'--^ r:>^'^^:^":r-ri:^ ,f:v*nO

. i;? Çoftornava eíle dizer, que era © máisdéfeftradd

peccadõr, queavia no mundo,aííim feexplica íua profufi'-»'

'I /i Xxxxx z dà



^hitól<Jââè,TTf5 as que tinha grande côfiança na MayHô
Deos, & <5ue por m^yo do feu Rofario, efperava, lhe al^

cançaria de
,
DeòS: htm aâo de cõtriça:ò , & verdadeiro

arrepehdiniento de todas as fuás culpas, na hórÁ da mortei
Qpàndõ ou hia aexèreiciòí ou à quinta, & encontrava, al^

^gamas íloresi às recolhiaj pêra fazer delias ofFerta à Senho^
ray & lhe ornar ;OS feus altares. Nos dias de quinta tinha

^#êfpedalitecreaçaõi varrer a capellaem obfequio da • Se=»

lihora, &' no tempo das ilores, ornarlhe também cô.ellas «i

"íeu altârt ;fEjnha tam^lto cõceyto deíla devaçaô^ que^di-
ii% f>areGerlhe impofíivel perderfe alguma alma^ que fofíe

devôtàrdaSènhoíra^ accrecentando, que Deos íe dava^por
empenhadbeni a faiscar, aindaqúe folfedo peccador mare
|)éídiíi% & eftragado. Finalmente o Padre Ignacionaõ
^^ece^qUe era íeu, inãs todo defta Senhora; com ella an^
dava fempre naboca, & no coração, procurando por to-*

<doB ostjGtodos ferhum de feusmaiores filhos, &devQtos.
'^m mi

Tfm.

-^<. ,',. -^-. :ia-^^ ^ -.-í^- j...j,^»v

As mais virtudes quero ebipH*mêiro lugattefé-.

xii" os exemplos de fua morti ficàçaõ ; porque ne-

^ítâ'virtude ded tantos, & taõ raros, que podem competir,:

^ebm^osquehosdeyxaramosfanftos, que mais eftudo fi-.

^erâõ delia, a qual reconhecem todos por fundamento de-
fie fcrmofo edifício da perfeição Evangélica, & femellahe
hir fundando no arji j ; .r ^

z Sempre, & em todas as coufas, que podia,'& o dèy-'

5cavàín,fepBrfeguio;pnvandofedétudo,o"que lhe podia
íèr de gofto. Os oihosfempreostraziacahidoSj&ouve-
algum maisefperto, qUe com fanaa curiofidade o obfer-

^ vou muytos tempos, pêra veríeemaígumaoccaíiaõo a-i

- panhava com ellès levantados, & por fim das fuás diligen-:
cias veyo a cõfeíTar, que depois de todasellas, nam labía ,>

de que cor foíTem os olhos do Padre IgnacioRodrigues.:
Outro, que teve com elle trato muy particular em a Kõ^
yiçiiido'^dè Lisboa, & no Góliegiò deEVbrai diffé^ que em
todos aquellerahnos nuaca lhe vii:a.os olhos levaiitàdos.

5 An-

l^LLLLLWi
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^cv^víAntés era ifto jà tam notório, que indo huraa ve?

os Irmaõs cõ elle pella cefca de Lisboa, em tempo, que p^h

decia ex<íeírivas dores de cabeça, começaram a importunar

lo, queolhaífe pêra a cidade em ordem a tomav algum alt*

jvio: deftas inftanciasíó: tirara õ. delle; levantar os olho? pê-

ra o Ceo*& logo os tornou a fua antiga poftu ravfem pod<|^

yem acabar çoin ellerque os puzeíTe na cidade. .
v

tu 4 .,..Quandobiaàquinta(conlp f^conta do Beato Ltíi^)

fe lhe perguntaílem, que coufas avia nelUi naõ íaberia refe-

f)õder5 &o raefmo açôteeta, quando eô os inais Irmãos fã-

hia ap^campo a fazer exerciçioyO qud tóaíshe de admira!^

mtn ainda quandp entrava nos templQS lhe veriaõ kYapr

xaros olhos, peraVer p ornato, cõ queeftavíím* : ,:

>;/f . Nodia,em qCie a Senhora kainhad^ Inglaterra éti-

WPU lía cidade de Evpra,. foram todos osReligiofos díi

JCôpanhia^ excepto Nõvíços^eíperala aoçàminhp,& aífitá

^íVieram todos diante da mefma Sejihora. Aveixdppor tod^

;i cidade, &ruas por onde paíTava, coufas rauy plaufiveis^

§c curipfas, qu ais as^eoftumam aver nas entradas dos Rep
em as cidades, pPadre Ignadopaírou ppr entre ellas km
darfédefcPtífaalgumaj porque apdeppis em caza, faljan-

do os outros diante delle dp fumptuofo dos arcos, & d^

iingular ornato das fontes da cidade, ^ mais coufas appár

ratofâSyeWefe achava em tudotam novo, cpmo fe naõ tir

yera ido com osí mais; por quanto fó hiáalli cõ o corpo^

(que os fentidòs todos hiam embebidos erpPeos. Ej^$

mefÍTia mortifícàçaip Abfervaya nas prociíToIs^ quando

poracõpanhaf a outros,íuècedia acharfe nellas,ou pproR?»^

,de ellaspaílavam'. ^-!o r'"*> i^rF5;np;0 #r*!í;^ ? í :.

"

; 6r Parece, que na5 tinha o Padre Ignacio olhos peta

os por em creatura alguma, pois os naõ ppria fitos em ho*

mem algum, ,& muyto menos em mplheres; que a pqreza

.dos homens,fâ;iaos naõ permitte ver femelhantes ob}ei|.

iios ainda com aquella indiíFerençadé vifta, cõ que fe vê

buma pedra^ PU hurna arvore; & tem por a bominaçap

dar ainda de improyifp cpm os olhos, em quem pode de

qualquer raòdp:, que feja , defenquietar-lhe os aíFeâos.

Exemplo heefte,que pPâdre.Ignacioaprendeodo kn Beat

íofLuLS^ <\m fendo menino, & vivendo anrios no ferviçti

víd.^ ImperaJrizjj núncafoybe de que cor era. v:í

- .^ ; Fugiã^^ de ouvir diícanteS;^^ aq«eiias,ttiuíí-.
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'Cà^S, qiJepóV âtguma celebridade Académica fuccêdia âver
-msáulas;& pellas evitar mortificando feus ouvidos, foli

•<:apa de algum pretexto, que a fua virtude logo defdobriaj
"íe ficava no Gubiculo. riloíí/jf) ,oí
^•'

]8 Mortificava o õlíadloGõnaõ cheirar flor, ou hetVá
•fiiavç; & feem algumaoccafiaõ por ui-banidade fe fc
ferecia alguma flor, íe efcufava modeftamente dea âèeitár^

^rivâíidò ^fte fentido de qualquer rècrea^àõ^jque ^alli

lhe pudefle naccp.i-^. * i"^i.tí£iaQí> :^:^j ^m^^úfismr^í^q^nl^

-^ $^ O íencidc), i|M kfpmQ em^htifm petpfefui tôTOrl
<fei ò dlo gôftò. Tirtha; li^o, quea Séííhora diíi^á^ a hufrtii

•^^eji^ióíà-gránde l%r^ í^à,& qííe prbcuravf íMj^v etííq
mais lhe pôdèíia agfàdar, que obfervaffê três coifas tprix

ifièit*âi,it]fâfe!guàrdiíie ftia pureZa cò toda a exac^aô. 5egíin-
^ayquÊàé^itaííe e5 bõ animo, oqué ás outras TejertalTeiíf.

l^erceirâ, guc fe privaííè na me^a dos melhores bocados;
^odâs 4S óbfefvou põtualmente poi^ entender o efpecial
gofl:o, quediíTo receberia a Senhora; ítiasem èfpêciàl, & c3
íexceíTó à terceira; porque fempre ri^a meza fe privava, dd
aque era melhor, & podia íeí* dé maisgoftd. < - i ; l^i-' ^ aitj

- I õ No principio do anno propunha a SefíhôVa ãê íè

«bfter em feii obfequiò de tal firuta por todo aquelle arirtòj

&;aí!5íii o paíTava todo fem a tocar, ainda qUe naõ tiveífe

tJútsra tia miéza. Ouve verões inteiros, qúé naÕ meteo gé-
nero algum de fruta na boca, diíTimulando eíla fua mòrti^
£câíçaô CG dizer, que lhe naÕ fazia bem, fendo aílim,que
"cbiiduzia muyto a fua fiefcura pêra o achaque, de que tã-

I í ^Seem alguma occafiaõ era obrigado àcdméf dè
^lgiQtíí|)!^ato"niáis bem preparado, elleò deftemperava cõ
-agòafria.òu de outra modo, & o tornava defenxabidõ;'
í|iorem illo fazia cõ taldisfirce, quefó Oper<}:ebia, quem ti^í

Tiha noticia defl:as fuás (anilas invenções, á de propofita
o obfervava. Hum feu condifci pulo, que o tratou com
Tnais familiaridade, cõfeflòu, que nunca lhe vir4 comer
doce, nem ainda quando eftava doente. " : n
.^ofcz

í H uma vez Ihediííèram, qtie ó paõ ralo era b5 pe-^
ra o achaque, que padecia, contentodhe muytoeíleréí
medio,; pêra ter oCcafiaõ de comer mais vezes dô paõ dôâ
moços, fem fe cuidar o fazia por mortificação, fíiasfo^
mehte por m^dicinai'-'?<?^r!5 iivua;;?) or^rj -

^"^
^'

i^ Naõ
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1 5 Naô tocava coufa particular ,
que fe lhe puzeíTe ;

da porçaõ comia muy pouco, & o mais tempo fe lhe paíTa-

va em a revolver ,
pêra que lhe naô trouxeíTem couza al-

guma, o que elle aborrecia , Sc moftrava fentir. Vinha

muytas vezes da meia , quafí fem comer , & por efta cau*

ia os Superiores o mandavaõ fegunda ves à meia , &coíH

efpecialidade obfervar fe comia , ou naõ comia.

1 4 Sobre todas foi muy heróica a mortificação , com

queem certa occafiaõ fe vonceo ;
porque vendo no corre-

dor hum efcarro nojento , & afquerofo , & fentindo em li

aquelle horror ,
que configo trazem femelhantes obje£los,

com hum valor incrivel, fe lançou por terra, & ofor-

veo.
. , r •

1 5 Achoufelhe hum caderninho , em que tmha eicri-

tas mortificaçoens efpeciais pêra os dias da femana: como,

naõ aver de beber agoa à fefta-feyra por todo o dia , em
honra da fede ,

que por noíTo amor Chrifto Senhor noíTo

tinha padecido na cruz. Outro dia naõ fe aíTentar no cu-

biculo, nem fora delle ,
quanto lhe foíTe poííivel , &ne-

fta forma tinha outras pellosdiasdafemana.

1 6 Por caufa de fuás continuas,& rigorofas abílinen -

cias fe lhe debilitou de forte o eftamago ,
que apenas po-

dia digerir o alimento , ainda que foíTe muy pouco j por

efta caufa chegou atai eftado, que fe cuidava, fertiíico

confirmado.
^

17 Naõ fez menor guerra ao fentido do ta£lo, do

que a fez aos outros , martyrizandofe em todo feu corpo.

Pedio a hum feu condifcipulo, lhe mandaíTe fazer a Lisboa

dous cilicios de ferro pêra os braços com quatro ordens de

bicos; refiftio por vezes o condifci pulo, mas finalmente

vencido de fuás fan^as importunaçoens, lhos mandou vit

muytoà medida dofeudezejo ; elle os aceitou com incrí-

vel gofto, & agradecimento, dizendolhe, que tinha li-

cença dos Superiores ,
pêra ufar delles. Afora eftes tinha

outros cilicios, que eftes eraõ os feus mais prezados cabe-

dais, & entre todos hum defmarcado, que fó vello era tor-

mento
,
quanto mais uiar delle.

18. Chegou a lançar efpinhos , & ortigas na cama re-

volvendofe entre ellas , como o fizera entre as maismimo-

fas flores j mas prohibindolhe o Confefíòr efta mortifica-

ção, logo inventou outras, com que a fuprir^ & nifto, dif-
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fe hum Padre
,
que foi íen Miniílro do Recolhimento em

Évora , era muy notável efte fervo de Deos; porque quan-
do lhe atalhava alguma mortificarão

,
pêra attentar por

fua faude , logo o feu fervor defcobria , & inventava ou-
tras ; &: que lidar com elle neíla matéria , era lidar com a
Hidra de Hercules, que cortada huma pullavaõ muytas
cabeçasjo que mais canoniza eíla fua virtude faõ os modos
iandtosjcom que confeguia muytas licenças, pêra íe morti-
ficar, no que era agradavelmente importuno.

1 9 DiíTe eíle mefmo Padre
, q dandolhe huã vez licença

pêra certa mortificação , vira em feurofto húa alegria taõ
do Ceojq por m uytos tempos lhe ficou impreíTaná memo-
ria a imagem della;& q notara,que o fervo de Deos,como
fugindo naõ fe advertiffe naquelle jubilo , fe íahira logo
do cubículo em ouvindo o fim do Superior.

20 Sendo Noviço naõ trazia veíle no tempo do in-
verno , pêra que o penetraífe o frio , 6c foi neceífario

,

mandarlhe oPadreReytor,queatrouxeííe. Do gibaõ u-
fava muy poucas vezes. O cilicio punha duas horas todos
os dias , nos de communhaõ athe o jantar. DiíTe hum Re-
ligiofo,a quem elle em o Noviciado inílruia,quequaíi fem-
pre eílava de joelhos no cubiculo, & que neíia poílura fa-
zia as fuás devaçoens , &que reparara, paíTarenfe fema-
nas inteiras, em quefenaõaífentava, excepto naquellas
occaíioens, em que naõ podia fizer o contrario, como era
nas praticas, doutrmas, & refeitório.

21 Na cama lhe acharão por vezes paos nodofos, fobre
os quais fe deitava: dado em o Noviciado fé deíla extrava*
gancia o cõpanheiro do cubiculo,© diíTe ao Padre Reytor,
q em peííoa veyo examinar, o q paíTava, & achandoos me-
tidos na cama

, o reprehendeo feveramente , & ainda o
chegou a cominar

, que fe fe naõ moderaífe em femelhan-
tes extravagâncias, o avia dedefpedir da Companhia^ a-
mda que dizia iílo fó pello aterrar

j porque fabia , que os
princípios donde nacia eílafanda fome de fe mortificar,
todos eraõ de Deos, fem as feces , que às vezes fe miíluraõ
neítas extravagâncias.

22 Sendo IrmaÕ do RecoIhimento,quando lhe davaõ
iiroulas

,
as hia oíferecer a outros IrmaÕs

, pedindolhe por
grande mercê

, que lhas aceitaíTem , & fe o faziaõ , rece-
bia gofto muy particular, Neíle mefmo eílado, fe lhe da-

vaõ
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vaõ alguma penitenciada recebia com lignificaçoens de go-»

fto efpecial ; occallaõ ouve , em que avizado pêra huma

penitencia, depois de ler a forma , a beijou, & ajoelhan-

do com alegria incris^el , a deu ao Irmaõ Sottominiftro.

25 Ainda que a faa vida foi hum perpetuo jejum, nas

fedas feyras da Quarefma jejuava a paõ , &agoa em honra

da Payxaô do Senhor , de que também foi dcvotiílimo.

24 A' imitação do S. Xavier apertava algumas vezes

com cordéis aquellas partes do corpo, que lemos na vida

do fan£io Apoftolo. Outras vezes metia pedrinhas no$

çapatos ,
pêra mortificar os pés.

25 Quando era precifoeftar aíTentado , como na me-»*

fa j 6c outros lugares , pêra neíTe lugar de defcanfo o naô

ter, eftava fem fe encoílar , & aíTentado na extremidade

do banco. Finalmente diíTeraõ todos os que o tratarão, ^
nefta virtude quafi paíTou a exceíTo , & que naô ouve cou-*

fa, em que podendo, naõ deíTe deígofto a feu corpo , a

quem caftigava com íeveriííimas difciplinas , taô forte-

mente ,
que nellas empregava todas as forças ,

que ainda

quenaõeraõmuytas, odezejo defecafiigar neílas occa-

fioens lhe dobra va os alentos.

CAPITULO XLII.

De fua fervorofa oração ^ <s* outras virtudes,

- * "p^ Eíle defapego de íi naciaõ as anciãs, que ti-*

•*-^ nha de fe unir com feu Deos pello trato com elle

naoraçaô. O tempo que lhe crecia das fuás obrigaçoens,

o gaftava todo com Deos. Retiravafe das recreaçoens or-

dinárias, pêra ter oraçaó. Em Évora fendo do Recolhi^

meto fe eícondia muy tas vezes em húa vaã de bayxo da ef-

cada doNoviciado,& naquelle retiro lobrego gaftava mui-

horas em oraçaõ , como fe eftivera na cova de algum de-

ferto , fem que alguém deíTe fé delle ; fó as teas de aranha,'

de que às vezes fahia acompanhado, davaô a entender o

lugar, aonde eftivera, athequealli o foraõ achar os ou-

tros irmaõs. efíjyor

1

2 Em Lisboa, quando eftudava , logo em fe levan-

tando, fehi ater oraçaô à tribuna, &em dando a campa

/inalà oraçaõ, hia pêra a Capella , a ter a fua hora com os

^,,:.,, y Yyyyy demais.
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demais. Apodara era de joelhos, athe que fe lhe orde-

nou , eíliveíTe hum quarto de joelhos, outro de pé, & af-

lim os foíTe alternando. Quando por fua muyta fraqueza

era obrigado a fe aíTentar algum pouco , o fazia aílentan-

dofe íobre os pés de tal modo
,
que aííim aquella parte ^

.como o mais corpo eftava atormentado.

^ Muytas vezes com licença ficava em oraçaõjdepois

de í'e recolher a Communidade. Em Évora tinhaõ os Ir-

mãos do Recolhimento tal opinião da fua virtude
, que

no tempo da oraçaõ
,
que fe tem na capella , muytos pro-

curavaõ ficar junto delle, pêra aterem melhor, porque
€0m eíla faníta vizinhança experimentavaõ era íi mais fer-

vor , & recolhimento interior de fuás potencias, como fe

o que tinha efte fervo de Deos, felhe communicaílea
elles. Nos dias de almoço , em dando os três quartos,

quando os mais hiaõ ao refeitório , ellefehia à Capella,
:& alli gaftava aquelle quarto athe a hora em oraçaõ, dando
alimento à alma no tempo

,
que os mais o davaõ ao corpo.

'••4 Os dia de quinta eraõ pêra elle dias de oraçaô. Pe-
dia licença pêra ir ter oraçaõ à Capelk, & aífeiçoava a ou-
tros ,' pêra o acompanharem , & todos juntos vinhaõ orar

no tempo, que os outros fe recreavaõ. Também fendo
do Recolhimento pedia licença pêra fe afaílar do jogo ,

& em algum lagar íblitario fazia as fuás devaçoens , & de-
pois tinha oraçaõ por largo tempo.

5 Andava taõ adluado no cuidar em Deos, que pode-
mos dizer delle, que andava em perpetua oraçaõ, nem
pêra elle avia gofto maior, que tratar com Doos, ou fallar

de fuás excellencias. Algum achaque,de que padeceo muy-
to , fe crê era mais originado da contenção , com que fe

embebia todo em Deos , violentando com eíía força efpi-

ritual asoperaçoens das potencias interiores ; no modo
que fe lê fuccedia a outros findos , &emefpecial aoB.
Luís Gonzaga. svíii:,

6 Da Pobreza fe tratou fempre como filho, que muy-^
to a amava. Naó fomente fe perfuadia

, q.ue o peyordc
caza fe lhe avia de dar , conforme o diz a regra , mas com
muytas razoens perfuadia elle aoirmaõ, que tinha a feu
cargo repartir os vertidos, lhe deíTe a elle o mais velho, &
opeyor, que tiveffe em feu poder. cj

7 Occafiaõouve,emquenaõavendo outros capatos^
•

'^"'^ VCVi^
"

que

^^uii{Uil
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^ue fe lhe dar fe naõ huns novos , & pedindo a decência

deixaíTe , os que trazia , aceitou os novos , depois com li-

cença os deu a outro Irmaõ ,
pêra lhe dar os ufados

,
que

trazia.

8 Do amor , que tinha de viver daíiipegado de tudo,^

nacia,que em tendo alguns prémios, ou livros, os repartia

pellosirmaõs, rogandolhe
,
que lhe fizelíem graça de lhos

aceitar. Vindolhe algum dinheiro de feus parentes o em-
pregou em livros , depois confiderando , que por aquelle

caminho fe lhe podia o coração iraíFeiçoando àscouías da

terra
,
pedio licença ao Padre Reytor ,

pêra os dcftribuir

pellos Irmaõs , outros levou ao Padre Reytor
,
pêra que

os aplicaííè, conforme lhe pareceíTe melhor. Da mefma
forte diílribuio outros papeis , & poftillas , & ouve tem-

po , em que hum Irmaõ íeu companheiro, como elle con-

íeíTou, lhe naõ vio tiveíle outra coufa mais que Horas, ci-

licios , difciplinas , Sc hum refifto de papel da Senhora da
Conceyçaõ. -

9 Acazo hum dia de inverno à noyte , quebrandofe-

Ihe hum pedaço do ourelo , como a coufa inútil , o lançou

pdia janela no pátio do Recolhimento. Depois de fe reco-

lher, lhe começou avir efcrupulo( que deíles padeceo

muyto) que podia chover de noyte,& que levando a agoa

aquelle fragmento , fe poderia intupir o cano
, por onde

defagua o pátio ^ & aver alguma ruina contra a fanâa po-

breza ; logo fe levantou, & o foi lançar, aonde naõ pudef-

fefernocivo: depois alliviado defte efcrupulo fe tornou

a recolher.

I o Na pureza fempre entre nós viveo mais como An-
jo, que como homem. Baftava pêra prova aquella cau-

tela taõ fingular, queteve nos olhos, & fica referida af-

fima. Tinha por grande defar nefta virtude aceitar na ma5
alhea, qualquer couía, que fe lhe oíFereceíTe por benevo-

lência , como huma flor, & femelhantes meudezas. Dizia,

que fe por falta alguma dos outros avia de ir aos Superio-

res , era por faltas contra a regra de tocar, aíTim pello que

tinha de liviandade, como também porque eftes defcuidos

davaõ occafiaõ a incentivos menos puros.

I I Na obediência fe moílrou taõ pontual, como San-

eio Ignacio quer, o fejaõ todos os feus filhos. Naõ fe con-

tentando com acodir ao final da campa j eftando expedi-

Yyyyy a^ to
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to o hia efperar nos lugares , pêra que elle fe dava. Se o

final da campa o apanhava occupado, largava no m elmo
ponto , quanto tinha entre maõs. Do amor deíla virtude

nacia o que tinha a feus Superiores , que era grande. A-
indà que fentia em íí particular propenfaõ às penitencias,

& mortificaçoens, fempre fe ajuílava com as prohibiçoens

do Superior, & Confeííbres. Bem verdade he, que defeja-

va , que tudo, o que lhe ordenavaô , foííe fempre contra

a fua inclinação , & que todas as obediências foíTem afflí-

âivas ; & as que mais fentiâ , eraõ , as que fe ordenavaõ
ao feu alivio.

12 Quando ajudava a algum official de caza na fitii

officina lhe guardava o mefmo refpeito ,
que ao Superior.

Diííe huma ves diante do Irmaõ Sottominiftro do Reco-,

Ihimento huma palavra
,
que lhe pareceo mais afpera ; ^

tendo pêra fi , que fora pouco refpeito ao Superior , foi

depois pedir ao mefmo Irmaõ , que lhe perdoaíTe , & que
lhe deíTe penitencia poraqucUa falta. Defte refpeito vi-

nha, que nas occafioens
,
que íe ofFereciaõ, de fervir a

algum Superior , o fazia com particular contentamento

,

dezcjando em tudo darlhe o gofto
,
que pudeíTe.

15 A humildade foi ntlleà medida das mais virtu-

des , fazendo muy a meudoaquellas acçoens, em qucella

mais fe deixa ver. PoriíTo comia no chaõ muytas vezes

,

beijava os pés aos outros Religiofos; & fendo jà do Reco-
lhimento pedia, lhe notalfem as faltas, entendendo todos,

que a petição nacia do dezejo , que tinha de fe humilhar,
& abater. No mefmo eílado de Irmaõ do Recolhimento,
pedio , lhe deífem hum Inílrutor , como fe fas cm o No-
viciado , & como o Padre Miniftro, por lhe fazer goílo

,

lho concedeífe ; elle lhe obedecia com aquella candura

,

que o fizera o Noviço mais obfervante. ^ • ^^

1 4 Aborrecia todo o género de efplendor próprio, &
por eíla cauía dizia

, que fe enfinaíle , fó goftaria de algu-
ma efcola de lêr, porque nella eftava livre de acçoens, que
foíTemdeíeulufimento. íf-^-^- :? . -t

•''*'-i5 Nas compofiçoens, ainda que por fazer, o que
manda a Religião, fecanfava nosthemas, & procurava
de os compor com acerto, & perfeição, pedia a Deos,que
lhe naõ deíTe o gofto de levar premio. E quando depois
de o ter dado , fuccedia defcubrir algum errO; fe alegrava,

quan-

Hl{Ul
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quanto outros fe coftumaõ entriftccer.

16 Occaíiaò ouve , em que merecendo hum thcmíi

feu o premio , o Padre Prefeito por equivocaçaõ dos nú-

meros o deu a outro , eftando elle prezente , & fabendo

que o theraacom o premio lhe pertencia, fe calou, ficando

mais contente, do que o ficara com o premio.

- 1 7 Lendo liçaõ efpiritual ou na mefa , ou na Capella,'

cahia em erros no ler
,
pêra que mandandoo repetir , ou-

veííe occafioens de feu defprezo, & de o terem por inepto

os mais Noviços.
18 Quando eftudando Philofophia argumentava, &

via que o feu argumento podia fer de algum defdouro ao

defendente, defiftia na maior força delle. Outras vezes

defendendo fe raoflrava apanhado no argumento , ou por

fua humildade, ou por aílim dar melhor lugar a gloriado

arguente com a qual fe alegrava pello muyto que condu^

zia, pêra elle fe humilhar.

1 9 Em Évora , & Coimbra o quizeraó fazer Sotto-

ininill-ro dos Irmaõs Noviços; porem com todos os mo-

dos, & razoens, que a fua virtude lhe faggería, fe efcufou,

porque aquella occupaçaõ
,
quanto elle cuidava , tinha

algum tanto dehonrinha ; vendo os Superiores, que diíTo

tomava alguma pena , admittiraõ íuas efcufas.

20 Envergonhavafe muyto ,
quando alguém lhe pe^

^ia, queoencommendaííea Deos, & muyto mais felhe

íhamavaõ fantinho ,
porque fó queria o defprezaíTem, &

das fuás oraçoens tinha muy bayxo conceyto , fendo que

o tinha grande das oraçoens dos outros Irmaõs, por iflo

era fácil em fazer contratos efpirituaes.

21 Naõ fei, que favor lhe fes o Padre Miniftro do Re-

colhimento , & entendendo o verdadeiro humilde , que

cedia cm feu louvor , entrou no cubículo do Padre Mi-

niílro , & pofto de joelhos começou a chorar , & foluçar

cm modo ,
que cuftou muyto ao Padre Miniftro confola*

Jo naquella fua magoa , & trifteza. Em o Noviciado pe-

dio com grandes inftancias ao Padre Reytor , lhe deíTe o

grão de Irmaó Coadjutor temporal, que elle julgava di-

zer melhor com o efpirito de humildade ,
que o grão de

cftudante, que de fi condus mais pêra aaltives; que elle

taõ de veras aborrecia.

zz Nos oíEcios humildes fe occupava com particular

jubilo,
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jubilo, bufcando todos os minifterios, que conduziam pê-
ra eíla virtude , como levar a feus hombros a caldeira dos
pobres athe a portaria » o que fazia muytas vezes , ôi ou-
tros femelhantes minifterios.

2 ^ De todas eftas virtudes, & amor que tinha a Deos
naceo o grande amor

, que teve aos próximos , procuran-
do naõ fer penofo a algum delles

; por efta cauía era con-
trario a fallar nos repoufos de Philofophias , porque fen-

do eftas matérias occaíionadas a porfiar
, poderia fucceder

difgoftar a algum de íèus Irmaõs.

24 Entendeo, que hum Religiofo eftava delle agra-
vado , & fendo que naõ achava em fi culpa daquelle diíía-

bor, que o outro tinha , fe foi ter com elle , & com todas
as veras, como fefoífe culpado, lhe pedio perdaõ. Naõ
queria, nem confentia

, que em íuaprezença femurmu-
raíTe de feus Irmaõs ; & por extremo aborrecia efte vicio
tam perniciozo nas Communidades Religiofas. Se entre
alguns do feu eftado fuccedia aver diíTençaõ ; elle fe metia
ora com huns , ora com outros , & tam boas , & íantas
razoens , & com tal modo lhas fabia dizer

,
que defterra-

va todos os diílàbores
, que avia entre huns, & outros , &

que elle julgava oíFenderem levemente a caridade de ir-

maõs ; & nefta matéria fez muytos ferviços a Deos, & à
Religião como certificarão , os que com elle vivêraõ.

25 No jogo, &mais recreaçoens nada tinha dein-
jucundo , antes era hum dos que faziaõ mais alegremente
a fua funçaõ, dandolhe Deos hum agrado pêra com todos,
& elle a todos fe amolgava,fem por iíTo ter diminuiçoens a
fua virtude :tudofazia por dar contentamento a feus Ir^
maõs, que amava como a fimefmo.

26 Nosrepouzosofeutratoeracom os que via mais
inclinados à virtude ; notavafe

, que os que tinhaõ mais
trato com elle aproveitavaõ muyto nas virtudes. Tinha
efpecial modo, pêra íe meter com os defconfolados ,

&

comos que fehiaõ esfriando na virtude, afervorando a
eftes,& dando àquelles cõfolaçaõ nas fuás affliçoens. Nos
argumentos

, quando via
, que o defendente naõ eftava

na razaõ, elle cortando por fi lha infínuava
, pêra que naõ

ficafte defgoftado feu Irmaõ.
27 Quando eftudava humanidades, vendo que al-

guns Irmaõs naõ podiaõeftudar fem grande diííiculdade

as
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as liçoens de hum dos li vros daííícos , comprou com o feu

dinheiro humcommenro, & o pôz na livraria publica,

.pêra que os menos adiantados fe foíTem ajudando com a-^,

quelle fuhíidio : o que elle fez levado da caridade , & de*

zejo, de que naõ tiveírem tanta moleília com aquella li-^

íÇaõ.-

2 8 Eíle amor caritativo fe via mais no fer vir aos en-

ffcrmos: pêra lhes aííiílir , deixava muytas vezes de irà

quinta; quando via, que lhe poderiam negar a licença,

andava nos dias antes catequizando ao Superior , pêra que

odeyxaílè ficar em caza , trazendolhe muytas razoens

,.pera o perfuadir , a que lhe concedeíTe a licença.

CAPITULO XLIII.

Opinião
,
que fe teve defua virtude , o?* defua ditofa

morte,

< -

> I Ç^ Om todas eftas virtudes ,
que eraõ notórias a

^

•-' ^ todos , fe teve delle hum geral conceyto de Ir-

mão Sando. A hum Padre dos mais graves, & doutos

do CoUegio de Évora ouvi dizer , fallando deíle fervo

de Deos: Que elle por aquella virtude, & fanâidade,

que nelle confiderava, lhe tinha dentro de íi hum particu-

lar refpeito , como o podia ter a hum homem de muytos

annos, & de muyta autoridade. Outro Religiofo , eílan-

do o Barbeiro pêra fazer o cabello ao Padre Ignacio , diíTe

pêra alguns, que alli fe achavaõ : a eíle hei de recolher os

cabellos por reliquia, porque he hum fancto. Muytos Pa-

dres graves no Collegio de Évora, abfervando a modeftia,

com que fe avia nofervir damefa; diíTeraõ aofeuPadr^

Miniílro do Recolhimento : Que o Irmaõ Ignacio lhes pa-

decia moço Angélico. Os Padres, que foraô feus Miniftros

em o Recolhimento de Évora , diíTeraó ,
que naô tinhaô

conhecido Noviço mais fervorofo, nem mais meudoem
todas as coufas, do que no Recolhimento o era efte fervo

de Deos: que naõ avia coufa por minima, quefoíTe, pe-

raque naõ pediíTe licença ,
que tudo queria foíTe regulado

pella vontade do Superior. A todos , os que me lembra

tér ouvido fallar deíle virtuofo Padre ^ ouvi fempre dizer,

que
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que era fan£lo, & de vida tnuy exemplar, & ajuílada com
a regra de fando Ignacio , cujos ápices eraõ pêra elle co-

mo os iVlandamentos da Ley de Deos , aííim os obfervava

a todos: nem denota outra coufa aquella mortificação,

que por fe ajuílar com a regra bufcou em todas as coufas

poíTiveis, à imitação do B. Luis Gonzaga, a quem em
tudo procurou de veras imitar.

2 Pêra abonar cabalmente fuás virtudes , quero aqui

ajuntar por fim , & coroa delias o teílemunho , que defte

grande fervo de Deos deu por efcrito o Padre Miguel Dias>

que foy feu iMeílre fendo Noviço em Lisboa ; o qual por
fuás mefmas palavras he o feguinte : Em todo o tempo,
que fui xMeftre de Noviços do Padre Ignacio Rodrigues

na caza da Provação de Lisboa , íis conceito , que a fua

virtude mais que ordinária, com que refplandecia entre

os outros Noviços , dava certas efperanças de perfeverar

nella pello tempo adiante , como moflrou a experiência :

porque era rauy dado à oraçaõ , & prezença de Deos,
muy devoto , fem biocos , nem ceremonias, niuy cândido,

& fíncero com todos , & em particular com os Superio-

res ; muy dócil, & inclinado a todo o género de virtude,

Sc muy caritativo , & agradável a todos , tomando muy-
tas vezes pêra fi o trabalho

,
que era fuperior a fuás forçaç,

por aliviar aos outros.

5 Em particular obfervei nelle hum efpirito de mor-
tificação , & penitencia , taõ íingular

, que fe lhe naõ fo-

ra à maõj negandolhe grande parte das penitencias
,
pêra

que me pedia licença
,
perderia as forças , & a faude ; co-

mo hia perdendo com a muyta abftinencia, que fazia ; Sc

por iílo foy neceíTario porlhe taxa , determinandolhe com
toda a meudeza a quantidade, que avia de comer, do paõ,
da porçaõ , do pofpafto , Sc mais coufas. E geralmente
em todo o género de penitencias , Sc afperezas era taõ fer-

vorofo
,
que algumas vezes me pareceo conveniente , rç*

prehendelo com afpereza,& ainda ameaçalo (pêra lhe m^-
ter terror , Sc ver fe com iílo o podia moderar

) que o avia
de deípedir por extravagante , fe naõ fe emendaíTe.

4 Em huma noyte de feíla feyra da Semana Saneia ?

depois de eu ter gaitado com os Noviços tempo confide-
ravcl cm fandas coníideraçoens , Sc calloquios ao Senhor
raortoj^ à Virgem SanaiíTima em fua foledade^os mandei

reco-

JTT/Ta
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5

recolher aos feus cubículos , & dormir o reftante da noy-

te. Dahi a pouco (ou a cazo, ou por alguma fofpeita ,
qué

tive , de que o Irmaõ Ignacio faria alguma extravagância

naquella fagrada noyte ) entrei em hum cubículo , em que

eílava huma fermofa imagem de vulto do Senhor Ecce ho'*

ftjo , & achei nelle ao írmaõ Ignacio de joelhos atado pel-

lo pefcoço com huma ponta da corda
,
que era comprida,

com que a Sanita imagem tinha atadas as maõs ; & aíFim

atado exterior, & interiormente com feu Deos eftava eni

oraçaõ com hum gefto taô devoto ,
que me compungio ^

& enterneceo.
...,.,... ^^...ç»

5 Quando íoube
,
que eu tinha a meu cargo o cuida-

do da Província, logo me efcreveo huma cartarem que di-

zia : Agora fun, que tenho hum pay , que me hà <le conce-

der licença pêra as mortifícaçoens, & penitencias, que de-

2ejo ; & Ifoy apontando muytas em particular : mas eu,

que o conhecia bem, & fabia, que o feu efpirito era maior,

que as fuás forças, o remeti ao arbítrio do feu ConfeíTor,

ao qual por terceira peílba mandei avizar , que foíTe muy-
to attento com elle , em lhe conceder as penitencias

»
que

pediííè , porque era demafiadamente fervorofo nefte par-

ticular.' ':t"^ -'^^vh" ^j',n3TVjO':' -'; :\-:'"

6 Dous annos me andou pedindo com grande inftan-

cia a miílaõ da Índia ,
particulariT>ente híima vez, que me

efcreveo neíla matéria huma carta muy larga, allegando,

que tinha feito voto de ir , & outras muytas razoens com
tanta defcriçaÕ , & efpirito

,
que moftrandoa ew ao Padre

Joaõ Pereyrameu companheyro, & Secretario da Provín-

cia, fe admirou muyto do grande efpirito, & prudência

ídeíle fervo de Deos, dezejandoJximmamente de o conhe-

cer : & quando o vio no Collegio de Coimbra , íe aífeiço-

t)u muyto à fua virtude, & agradável modo de pro-

ceder, n o^

r^'^ Mas porque eu
,
por na6 defraudar a Província de

tal fogeito, o defenganei , que lhe naõ avia de conceder li*

cença de ir pêra a índia, inftou com taô repetidas, &
fervorofas cartas ,

que entrei em eícrupulo de lhe impedic

a miíTaô ; & pêra me livrar delle
,
propus a fua pertençaõ

na confulta daProvincia,explicando aos Padres Confulto*

res a virtude, & exceilentes partes defte fogeito; & ten-

do pêra mim ,
que naõ feriaõ de parecer , que a Província

ia ' Zzzzz o lar-
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^olargafle ; 'rifas fuccedeo ao contrario
,
porque todos unir

' 'formemente julgarão , que Deos o chamava pêra a índia.

Com iftolhe dei licença com grande repugnância minha

;

'que parece me adeviiihavao coraçtô ,
que nem a Jndia,

^<ifiiiiJPx)rtugal o aviaÕ de lograr ,^como na realidade fucce-

*3eo , ánticipandofe o Ceo ao levar pêra fi^ antes de che*
'jgaraGoa. '-^rr-jm

_
i 8 Athe aqui o teftemunho do Padre Miguel* Dias leu

Meftre dos Noviços , & na fua carta me dizia ; naõ contar

mais particularidades das fuás virtudes, porque jà euas ti-

l^fiha de outras peííoas, & noticias neftafua vida, que eu
ihè mandei , pêra a ler , & veríe nella avia alguma couía,

que deídiíTeííe do conceito, & opiniaô,que tinha delle fer-

vo de Deos , como quem fabia com mais certeza o teor de
Aia ían£la vida. Com efte grande cabedal de virtudes fe

achava efte fervo do Senhor, quando no anno de 1702 o
avizaraõ pêra a miíTaõ da índia, que tanto dezejara, & naõ
confeguira o íeu Beato Luis Gonzaga. Pêra ella fe embar-
cou no dito anno. Entrado em a navegação fobrevieraõ

muytas, & muy graves doenças em a nao. Nefta nao, co-
mo me diíTe hum Padre Milfionario , nas viagens, que fez,

fempre ouve muytas doenças, & aíTim parecia efíar iná-
cionada , como as cazas em que hà doenças contagiofas»

FoíTe ^ como foíFe ; ella fe abrazou ,em. doenças , de que
piorreraõ muytospaífageiros. -^-r"

r^5i: Quiso Senhor dar efta occafiaõao Padre Ignacio
^Rodrigues, pêra fer na morte imitador do feu Beato Luis,

como o fora na vida; originandofe fua morte de fervir aos

enfermos , como a do Beato Luis. Acodia com grande
fervor a toda a forte de miferaveiç^ fem. fazcrrepano

OPadreE^ancifco Furtado da noíTa Companhia?io

feu condifcipulo , & companheiro me efcreveo em humíi
fua o ieguinte fobre os fervores , & morte defte feu bêdito
companheiro: Depois, que nos embarcamos (diz o Padre)
continuou fempre efte Padre com o mcímo fervor de vi-

da , & como na nao crefciaõ as occafiocns
,
pêra exercitar

obras de caridade , a que o fervor o levava , era continua
nas confiflbens , doutrinas, & acodir aos doentes, naõ fc

-efquecendo debuícar na mefina naolugar m3Ísefcufo,.pe-
ira tomar cada dia huma rija difciplina. i ? v r i^!?

i.>.
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' ir I ' AíTiftindo a noyte do Domingo da Refurreiçaã
petaa íegunda Feyra a hum moribundo , contrahio huma
maligna

,
que em breves dias o tirou de feus fentidoSi nia^

pouco antes de morrer , tornou em íí com perfeito juizo,'

& íeconfeíTou comigo , que era ja o único ConfeíTor^ que
reftava na nao,por quanto o Padre Joaõ da Rocha jà nefte

tempo naõ dava acordo defi ; & eu poílo, queeílava tam-
bém com maligna , tinhacom tudo alguns intervallos, nos
quais ficavaem mim.

Ti Efte foy o único Sacramento , que tomou o dito

Padre
,
por naõ aver ,

quem lhe pudeflè miniftrar o do
Sân£tiírimo Viatico ; & querendolhe eu miniftrar o da
Sanda Unçaô, fe achou naõ avia o Santlo óleo

, por fe ter

entornado. Depois de confeíTado.paíTando algu tempo me
fiz levar outra vez em braços ao feu beliche , & lhe per-

guntei , fe tinha alguma coufa , de que fe quizeíTe recon^

ciliar , ou alguma pena ? E me diííe com bom femblante,

que naõ. 1

' 1 1 Morreo nos princípios de Mayo , Sc foy muy íen-

tida fua morte de todos , dos quais era tido por San£loJ

Varias vezes me communicou os grandes dezejos^que (en-^

tia de fervir a Deos neftas partes : & naõ íei , fe foy caft:i-

go de Deos aefta Província de Goa , privala de hum taô

grande fogeyto ; em cujas oraçoens me encomendo muj-
tas vezes pedindolhe rogue a Deos la no Ceo por efte íeu

indigno companheyro. Athe aqui a carta do Padre Fran-

cifco Furtado, em que refere a morte do Padre Ignacio

Rodrigues. Depois me elcreveo o mefmo Padre Furtado»!

que 6 Padre falecera em finco de Mayo.

14 Tudo o quenefta vida fica eícrito recolhi daqueí^

les feus condifcipulos, & contemporâneos, queforaõte-

ftemunhas de viíla de fuás virtudes , & me alegro muyto
deter feyto efte pequeno obfequio a taÕ fanfto difcípulo,

de quem fui Meftre nas letras humanas em o Noviciado

de Lisboa ,& em quem fempre reconheci virtude mais

,

que ordinária. "Algumas coufas
,
que deftas virtudes pa-

recem mais recônditas , contava elle a alguns , que via in-

clinados à virtude nas praticas particulares, dizendo o
que élle nefta, & naquella virtude exercitava j & fabia

aquelle, diante de quem o dizia, naõ tinha nifto ou-

tro intento ^ fe naõ fomentar a virtude naquelles, que
- Zzzzz ^ via

<



Via acila pTOpenfos cora alguma efpecialidaÊÍê ; ,
femimíío

intervir género algí»ni de 'vaidade , ou hipoerizia : dcts

tíuais .vícios fefabia eftar inuy: alheyo o Ra^dre Ignacio

No mar *

-' Vida do Padre Diogo Vidal MiJJionano da Qhina^ t^iig

Pij^ tíí China , alcança grandes favores pêra a. Cidade de

nm rMacao. Trata de abrir Chrijlandade em^QuainJi» .^kú

mm de t r\ Padre Diogo Vidal naceo em Rio de Mòurò
^^°'^' :\J termo da V illa de Cafcais doArGebifpado de Lis^

boà.. Seus pays fe chamaraÕ Domingos dos Sanflos ,
&^

Maria da Syiveira. Entrou na Companhia em Lisboa*

Depois éíludoii nò Golíegio de Coimbra. Nóannode
1-684 fe embarcou pêra a Índia, com intentos de gaftar

fua vida nas miíToens pertencentes a Macao. Paffou à Chir

na , refídio muyios annos na Província deCantaõ faienH

áò com grande zelo todos os minifterios de homem Apo-^

ítolieOj andando dehumas em outras povoaçoens quaíií

fem parar acodindo aos ChriftaÕs, Efta vida de todos os

Miííionarios he hum continuo exercício de todas as virtu>í

des
,

pois fem ellas mal fe poderiaõ fofrer tantos incõmo^

dbs,& taittas fadigas, humasfobre outras. .;í;:,:>i
•

2 Naõ fe atou a caridade deíle Padre aos feusGhrj^

fiaõsde Cantaõ) fezhum grandilfimo ferviço à Cidade de

Macao
,
porque fem ellatalcoufa cuidar, a honrou, &

livrou dé opreíToens iniquIíTimaS, com que de continuo á

aiííombravaõ , & dcíenquietavaõ osChinas , em cujas ter-

ras, & a cuja mercê alli eílà há tantos annos eíla gloriofa

colónia de Portuguezes, & Deos com fua efpecial provi-

dencia a defende
;
porque acabando ella, fe acabaÕ as glo^

riofasChriftandades
,
que dalli dependem , & fe fomen«

5 Nôànnfydei^i^ii (Êrâqwofbnperador^
tinhaxladopòr decreto Real liberdade, pêra que nofen
Itnperiè fe pudéíTè livremente feguíi , & abraçar a Ley de
'

'

- --^ Deos,



Em o Novídadõ Íe~Lisboa Lh,^4" Cap. 44. ^ if
Deos , fç ácharâ a Cidade de Macao oprimida dá pobrezai'

íjfíim por terem os contratantes Portuguezes padecido

grandes perdas nos feus contratos , como por caufa.xlos

Chinas, que moravaÕ na Cidade, & ttnhaõ algum gene?
ro de mando.Eftes,& outros vadios Chinas cada diafahiaõ

^om hiftorias, & enredos, pêra tirarem dinheiro dos pobres

fPortuguezes ; com as cjuais moleílias muyto pertubavaô a
todos, nem ellas eram facilmente remediáveis. 5]

-r?4 -Sabendo os Senhores de Macao o grande vâlinígn-

itp^ que o Padre Diogo Vidal tinha com oVifcReyda
Provincia de Cantaõ, lhe enviarão huma petiçaõ^em qu6

relatavaõ as íuas moleílias , & caufa delias , pêra que fi-

z^ííe por alcançar.do Vifoi-Key provizaô , com que fe pu-*

zeíTeremedioá tantos defaforos. Tinha eíle negocio gra^

^íiíTiraasdiíílculdades, mas todas venceo obom meneoi

& diligencias, que o Padre aplicou ; fem defpezas da Ci*

dade
,
que fetal quizeíTe concluir à força de dinheiro, fa-r

xia gaftos immenfos , & mais prova vel era ,. que fem eíFeit

tíT. pois alê.de outras coufas ei;a precifo mãdar fahir de Ma?
cao muytos moradores Chinas ,

que eraõ a origem deílâ$

perturbaçoens. Tudo confeguio, porque íincoe^tav &
oyto mercadores Chinas fotaõ mandados defpejar,^ na<|

pôr mais pè em Macao. Com ifto jficou a Cidade defaba*

feda , mas naõ o ficou o Padre Diogo Vidal,

^ -ç- 1 Davalhe grande pena ver o defprezo , com que os

Chinas tratavaõ aos Senhores mais nobres de Maicao , a os

iTemplos , & aos Sacerdotes. Quanto aos nobres os trar'

tavaõ os Mandarinetes Chinas diante dos tribunais mayo^

res como a fubditos. Aos Padres çhamavao Bonzos ; aa

Senhor Bifpo Rey dos Bonzos , às igrejas Pagodes , ao;s

do governo nomes de pouca eílimaçaõ ^ como também o
erâ:ô todosos fobreditosnomes. As quais coufas

,
que rííi

Europa naõ moílraõ a vileza, que alli arguem, remediou

o Padre, alcançando do Vifo-Rey hum alvará, em que

a todas as coufas fe davam nomes graves, & decentes. Ao
Bifpo fe chamava Doutor da fabedoria , que governa a

Ley; A Jgreja , Sala do Senhor do Ceo ; & nefta con-

íormidade fe foraô dando às mais coufas nomes de refpey-

rtô , &: auíoridade ,
pelos quais fó feriaõ dalli por diante

ínomeada s^^Edílo feobferva entre os Chinas com notável

£r%òr ,iBÍngaeín pode fazer o contrario fob^iiaviffiraas pc-

,x

^JQí*'
nas,
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nas, queelles a rifca executaõ. Foraõ todas eílas graças,

que o Padre confeguio de grande honra pêra a cidade ^ &
pêra as .coufas da Religião. O dito alvará fe mandou em
Macáo abrir em huma grande pedra,& pôr em lugar publi-

co, pêra que à fua vifta mudem os Chinas o defprezo
,
qué

tinhaõ denoíTas coufasem eftimaçaõ.Coufafoi elk de tãtò

porte
,
que com rezam pode a cidade de Macao contar ao

radre Diogo Vidal entre os mais iníignes bemíeitores.
' ' 6 Naquella miíTaõ naõ avia perfeguiçoês, & aíTim vt-

via oPadre quieto difcorrendo pellas aldeãs , em que avia

Chriílaõs > os quais ordinariamente eraõ muy pobres ; Sc

fendo que os Chinas geralmente faõ tibios , & naõ taõ fer-

vorofos como outras Chriftandades do Oriente,avia muy-
tos de grande devaçaõ , & fervor , efpecialmente nas mo-
lheres,em quem o amor de Deos naquella terra mais fe arca;

porque nellas acha melhor difpoíiçaõ. Tem na China as

molheres grande honeftidade,& recolhimento,por illo faõ

as vidas mais innocentes. Na Igreja fenaó ajuntaõ com os

homens, mas tem Igrejas à parte, aonde aífiílem aos offici-

cios divinos com toda a quietação, & modeftia.

7 Naõ fe atando o P. Diogo Vidal fó às aldeãs, que a

feu cargo eílavaõ, determinou abrir nova miíTaõ napro-
vincia de Quamíi. O Collegio de Macao dentro da Chi-
na tem por deílrito feu as provincias de Quamtum , onde
eílàCantaô, & a província de Quamíi , a cuja metropoli

foy o Padre Diogo Vidal Eíta provincia confina com o
Reyno de Tunquim: jà neíla ouve antigamente Padres da
Companhia, mas foíTe ou por guerras , ou por mãos ch"mas

naõ durarão ali muyto, nem a efte tempo fe íabia , onde ti-

veíTem vivido, oufoíTem fepultados.

8 Depois que o Tártaro entrou na China , & delia íe

fez fenhor, efteve aquella provincia muytos annos fem fe

fogeitar; 6c depois de eftar fogeita , aíTim por avcr falta de
fogeitos, como pellas grandes diííiculdades

, que coftuma
aver naquelle Império em abrir novas Chriftandades , naõ
ouve modo, com que fe pudefle mandar algum Padre à-

quella provincia; ate que no annode 16S7 governando
aquellas duas provincias hum Mandarim afeiçoado aos Pa-
dres da Companhia

, que tinha configo hum fecular, que
eftimava, efte fora irmaõ da Companhia , o Padre Philipu-
chi bemconhecidopello grande milagre quenelle obrou

Saõ
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9

Saõ Francifco Xavier, fe quis aproveitar da oca?;ÍaQ, pêra

;

introduzir em Quamfi algum MiíTionario.

9 Em primeiro lugar deu ordem a çazas na metropoli^
^

pêra depois ir o Padre, As cazas fe acharão , offerecendo-l

as o Governador àquelle feculav, & elle as oífereceo aos da ':

Companhia. Naõ baftava ifto pêra algum Padre podeC
*

emprender aquella viagem: pois os Chinas de nenhul forte
^

ali perraitiriaõ eftrangeiros, nem o Mandarim, por ter ou--]

tros fuperiores, com o feii favor podia emparar os Padres,
-

quanto baftava pêra íer firme a fcgurança.
^

I o Ha nos Chinas hum coftume entre elles de grande'

piedade,& he vifitar as fepulturas de feus antepaíTados, &
he crime impedirfe a alguém efta piedade. Defte meyo fe

aproveitarão neíla ocaífaõ os Padres. E aífim fe fez huma
petição ao fupremo Mandarim, pedindolhe permitiíTe/oí-

fe ali hum Padre a tratar das fepulturrs dos noífos. O Man-

darim poz ofeu defpacho,peraque o Governador da cida-

de Metropoli de Quamfi examinaíTe , fe avia ali fepulturas

de noíTos. Efta petição mandou entregar ao Padre Phili-

puchi, que vifto ter jh cazas, & fer o Governador da cida^

de aííeiçoado ,
podia mandar là Padre com baftantQ fegu-

rança. AlTim por eftar o defpacho paftâdo em nome do Pa*

dre Joaquim Calmes, Ôç efte falecer, como por outros em-*

baraços, ceflbu por entaô efta çmpreza.

No anno feguinte vendo os Clérigos Françezes,1

1

quam bera corria com os da Companhia aquelle grandçr

Mandarim,& que entre os Mandarins naô fe faz delles ao?

da Companhia a diftinçaõ ,
que hà entre huns, & outros,

pertenderão dar à execução, oqne intentara ,& tinha em
aberto o Padre Philipuchi: peraifto difteraó, ferem irmaõs

do noíTo Padre Verbeeft , que era Prefidente das Matemá-

ticas, viíitaraõ, ^í iizeraõ jfeu prezente ao Mandarim, tra-

touos como aos da Companhia. Meteraõlhe huma peti-

ção na forma , da que fica dita ;
que teve o mefmo defpa-

cho.

12 Naõ paflàraõ muytos dias, em que hum dos Cléri-

gos teve naô fei que deícònfiança de hum Chriftaõ ,
que

neftenegocioos tinha ajudado i levado ou da íua payxaõ;,

ou por meter medo ao Chriftaõ defembainhou huma cata-

na, com a qual deu alguns golpes em hum livro de couro ,

onde o Chriftaõ ( legundo he eftilo dos Chinas )
guardava

i. f.- ; >J ^
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os papeis das vizitas. Divulgoufeo defacato entre os Chi-

nas, & chegou ao Mandarim ; ao qual moderarão com lhe

dizerem, que aquelle homem tinha de quando em quando
fúrias de louco. ]

1 5 Com tudo ordenou o Mandarim ao Chriftaõ, que

IhelevaíTe o feu defpaeho. Os Clérigos perfuadidos fer

aquillo naô do Mandarim, mas do Chrjíl:aõ,naõ lhe quize-

raõ entregar o papel. O Chriftaõ fe ouve com cautela ref-

pendendo ao Mandarim, que como aquelle homem eftava

louco, temia pedirlhe o papel, porque poderia fazer algum

deíatino. O Mandarim, que era prudende , & naõ lhe fal-

tavaõ caminhos pêra impedir a execução do feu defpaeho,

calou, & fó diífe:embora, perderão o feu viatico, & gaftos

da jornada. De tudo ifto foraõ avizados os Clérigos , mas
de nada fizeraõ cazo. Tratarão do caminho , como aviaõ

neceífàriamête de paíTar pella cidade , onde efte Mandarim
eftava, o tornarão a vifitar, porem o Mandarim fe naõ quis

ver com elles, mas ainda os tratou com honra , refponden*

do ao feu papel das vifitas, & mandandolhe algumas cou-

las de comer. Pêra contraminar o feu primeiro defpaeho

avizou aos Mandarins da Metropoli ,
que fe la apareceíkm

huns eftrangeiros com tal defpaeho feu, foubeflem,q eílava

revogado, & era de nenhum vigor. -''l

14 Continuarão os Clérigos a fua viagem, &chegarf^

do à Metropoli vifitaraõ hum Mandarim, queosrecebeo
bem. Deu eííe logo conta ao Vifo-Rey dos novos hofpe-

des,oqual por tero avizo fobredito^fe enfadou,& mandou
meter logo em prizaõ ao China, que os guiara. Com ifto o
Mandarim fe foi ter com Os Clérigos, contandolhes, oque
paífiva, & dizendolhes , fe Voltaflem logo,fe naÕ queriaõ

ter algum grande trabalho. Aífim o fizeraõ tirando defta

jornada nenhuma outra couía mais, que gaftos, & deixare-

na mais difficultofa. í-ir*'' /

-í:q|^ < Ficarão muy lentidos os Clérigos, & fem advertir

nas coufas, que deraõ, a fe fruftrar o feu trabalho;imagina-

raõ, que tudo lhes viera do Padre Francilco Xavier Phili-

pudii^que aífiftiaem Cantaõ, &era Viíítador da Compa-
nhia. Sobre ifto formarão grandes queixas contra o Padre.

& o citarão a juizo. No que ouve muytos dares , & toma-
res, que naõ fi^cm ao meu intento : o qual fófoi com eft<]

breve noticia moftrar a difticuldade.da empreza
,
que to-

mou
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mou em ferviço de Deos o Padre Diogo Vidal, & as caufas

de naò coníeguir adequadamente,o que pertendia.

CAPITULO XLV.

Dajornada
,
que o Padre Diogo Vidalfez a Metropoli de

Quarnjif pêrafundar nova Chriftandade.

I p AíTaraô òs annos athe 1 6^z^ íem fe tratar de fazer
-- Chriftandade na Metropoli de Qaamfi. No anno

de 92 fahindo o decreto, pello qual fe concedeo a liberda-

de da ley de Deos na China, eícreveo o Padre Vidal ao Pa-

dre Vifitador Francifco Nogueyra, acodiíTe às almas da

provincia de Quamfi
,
pois eraõ annexas às miíToens do

Caílegio de Macao, & natal provincia naõ avia Igreja al-

guma. Eftava a provincia de Macao pobre , riias naõ obf-

tanceiíTo o Padre Vifitador ajuntou dinheiro, que enviou

ao Padre Vidal com ordem, aque puzeíle todas as induftri-*

as, pêra paíFar à Metropoli de Quamíi , & nella abrir Igre^

p, & Chriftandade.

z Preparoufe o Padre cora alguns prefentes pêra os

Mandarins, juntamente vio,fe avia a carta de doaçaõ,ou de
venda das cazas na Metropoli , mas fó fe achou a petição

com o defpacho em nome do Padre Joaquim Calmesjasca^

zàs jácftâvaõ em terceiro lenhor. Confiado em Deos, &
levando carta do Padre António Thomas

,
que era valido

do Emperador, pêra o Supremo Mandarim daquellas pro-

víncias, & outra pêra o Vifo-Rey de Quamfí , fe poz a ca*

minho aos i^ de Dezembro de 1692. Preparando hum
prefente de oyto coufas vifitou ao Supremo Mandarim , o
qual o tratou com tanta honra, que dis o Padre , naõ cria,

que depois que a China he China , Mandarim de tanta di-

gnidade fízefte femelhante honra a homem Europeo.

^ Era a caza defte homem taõ alteada , que huma ír-

maã do Emperador eftava cazada com hum Irmaó defte

Mandarim. Recebeo elle todo o prefente do Padre, que

também ifto he honra grande , & fuigular favor. Deu de

premio aos moços féis tacis, mandou logo ao barco prefen-

te de oito coufas de comer,& no dia feguinte foi em peíToa

pagar a vifita, coufa, que naõ fazem fcnaõ a pefíbas da fua

'Dii03 Aaaaaa cali-
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calidade. No terceiro dia convidou ao Padre pêra banque-

te. Viíitou aos outros Mandarins, & todos à vifta da hon-

ra, que o Supremo lhe fizera, o tratarão com a mefma cor-

téíia.

4 A eíle Mandarim deu noticia , em como na Metro-

poli de Quamíi tivcraõ os da Companhia caza , aqual por

falta de comodidade naò tinhaõ ido concertar,que lhe pe-

dia hum mandado, peraque o povo daquella cidade o naõ

impediíTe. E também lhe diffe das fepulturas dos noíTos,

Paifou o Mandarim ordem ao Governador da Metropol],

peraque examinados aquelles pontos, & achando ferem

como a petição dizia, de tudo deífc provifam ao Padre.

5 He eílílo entre os Chinas fazerfe logo avifo a todo o

defirito do Supremo Mandarim, dascoufas notáveis
, que

em feu tribunal fuccedem; & aífim fe divulgou logo a ex-

traordinária honra, comque tratou ao Padre. Defpedioíè

o Padre peduidolhe guarda,por fer o caminho infeftado de

ladroes. Ordenou elle, que de humas em outras eílancias

de Toldados certo numero acompanhaíTe ao Padre arhea

MetropoU de Quamíi. Tudo fe executou à rifca
,
porque

na China a obediência aos Mandarins he pontualill]ma,por

quanto elles fe fazem mui refpeitados. Por todo o cami-

nho viíitava aos Mandarins das cidades,os quais todos imi-

tavaóoexemplo do Supremo Mandarim. Com eíla oca-

fiaõ ouve por todas aqueilas terras alguma noticia da ley

de Deos, que aquelles povos naõ tinhaõ.

6 Aos nove de Janeyro de 1695 chegou à Metropo-

li de Quamfi. Era jà perto da noyte , & o Vifo-Rey tinha

fechado o feu palácio. Com tudo pareceo conveniente ir

logo vifitalo, aílim porque jâ todos fabiaõ da chegada do
Padre, como porque feria muyto mais honra , & credito,

-fe naquelle tempo fe viíTe com o Vifo-Rey. Tinha o Pa-

dre naõ fó tençaõ de abrir ali Igreja , mas fe pudeíTe tam-
bém comunicação com os noflos Padres de Tunquim , &
Cochinchina, porque feria eíla communicaçaõ de grandes

^ luilidades, pêra ferem providos osMilftonarios. Teve eíla

vifita bom fucceífo, porque o Vifo-Rey o recebeo , & naõ
permittio foife para o barco,antes o mandou apofentar em
huma hofpedaria fua , & pôr à porta guarda de foldados,

como a peífoa illuílre. No dia feguinte o foi vifitar levan-

do conligo o feu châ Tártaro, que fe fez com leytcj he eíla

corte-

TJTTTTJ
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tortefia fmnl de grande honra ,

porque he dar a entender^'

que em peíToa vai fervir ao hofpede.

7 Deulhe a carta do Padre António Thomas, & qua-

do vio lhe falava cm Igreja, ficou fuípcnfo 5 & refpondeo^'

queelle naõ podia dar tal licêça,vifto ali naô termos antes

cazas, & como o Padre referiíle a licença , que antes íe de-

ra ao Padre Joaquim Calmes, refpondeo , que eíTa fora re-

vogada aos Europeos, que antes la tinhaõ ido: por quanto
efte era o mefmo Vifo-Rey,que teve as defconfíanças com
os Clérigos Francezes. Declaroulhe o Padre, que aquelles

Clérigos naõ eraô da Companhia , por tanto que o cefpa-

cho do Padre da Companhia eftava em pe, & fófe dilatara

por caufa de morrer o Padre. .. . -

f 8 Como os outros Mandarins coftumaôòbfervafi Sr a-'

icomodarfe à vontade do poder mayor,como entenderão a

defafeiçaõ deíle hnova Igreja, todos foraõ defyiandoo

negocio, & pertençaô do Padre. Vendo eíle^ que eftando

o Vifo-Rey averfo, era remar contra a marêj cõníiderando

também
, que entender com as cazas antigas era trabalha

de balde, tratou de comprar outras por terceira peííba,po-

is ao Padre ninguém fe atreveria a venderlhas por medo do
Vifo-Rey. Hum mancebo China, que o acompanhava 5

comprou humas com pretexto de ferem perafeu Pay , &
as trefpaíTou aos Padres.

9 Eftando efte negocio nas fobreditas alturas ,:tenda

o Padre tomado opulfo às coufas, julgou que o deterlè

mais tempo tinha feus perigos, porque podia defcahir da

grande honra,em que eftavaj & também porque os moços
lhe adoecerão todos,por fer clima de roins ares. Por eftas

cauías tratou dele defpedir.Nadefpedida tàmbem o Vifo-*

Rey lhe fez notáveis honras , & lhe mandou de prefente

felknta tacis, quatro peças de feda, dous copinhos de pra-

ta, & quatro colheres. Recebeo o Padre as mais coufas;

excepto a prata, porque também o Vifo-Rey recebeo par-

te do prezente do Padre. Nefíes fins lhe diflè o Padre ami-

gavelmente, que naõ fabia , fe algum dos Padres o tinha a-

gravado, pois com elle moftrava eftes rigores. A ifto diíTe

o Vifo-Rey,que antes o Padre Verbieft lhe tinha dado hús

óculos , & também conhecia ao Padre Thomas Pereyra,

que de nenhum fora defgoftado, mas que elle naõ podia

dizer contra o que jalgavaj & pegando da maõ ao Padre

Aaaaaa z ein
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çiíi final de benevolência lhe diíTe daas> ou três vezes \ naõ

imaginafíe, era feu contrai io.

*, 1^0 ..: Ainda que o Padre neíla viagem naô confeguioos

intentos de abrir Igreja;foi efta jornada de grandiííimo cre-

dito pêra nofla Santa Fé entre aquellas gentes ^ onde era

defconhecida. Levava o Padre quantidade de livros
^
que

repartio por todos os Mandarins alFim nas cidades, por on:-

dc paflou, como na Metropoli de Quamíi. Mandou tam-
bém alli imprimir o decreto do Emperador , & repartio

muytas copias delle, deixandoas também fixadas nas par-

tas da hofpedaria , pefaque foubeíTem avia no Império Ii>-

berdade de feguir a ley de Deos. Como o Padre era trata-

do com tanta honra,& fahia pellas ruas jà a cavallo
, jà em

cadeira; fahiaõ innumeraveis a velo5& lhe chamavam hum
grande Senhor da ley de Deos: donde fe feguio , que nem
grande , nem pequeno deyxou de faber havia ley de

Deoç.
1 1 Nem eíla fama foi fem fruto efpiritual das almas:

por quanto à gente, que os Mandarins deraõ ao Padre pêra

o íervir, mandou elle enfmar o catecifmo, & deu livros,^

bautizou a três , que fe difpuzeraõ, & inftruiraõ ,
quanto

bailava. Antes de lè partir , vieraõ juntos todos os Efcri-

vaês de hum tribunal com feu papel de viíita , pedindolhe

quizeííèm deixar ver ao Padre
, porque o queriaó conhe-

cer , & abaterlhe cabeça. No papel diliaõ , vinhaõ abater

cabeça, & entrar na ley. Na mefma hofpedaria diílè o Pa*

di:e muytas vezes Míííà. Na volta foi vifitando fegunda

vez aos Mandarins. Chegando à cidade,onde refidia o Su -

premo Mandarim, o vifitou, & lhe fez petiçaõ,em que de-

clarava o fuccedido particularmente acerca das cazas , que
eíbvaõ em outro dono. Infiília o Padre niílo , naõ pellas

cazas , mas porque fazia muyto à fua pertençaõ faber fe

tiveraõ antes ali cazas os da Companhia. Também nefta

ocafiaõ fez reftituir a fepultura do Padre Nicolao Smogo-
kfqui Polaco , fobre a qual indignamente fe tinhaõ levan-

tado algumas cazas de foldados , & outro povo. Por peti-

ção do Padre as mandou logo derrubar, & reftituir a fepul-

tura,fegundo cftilo Sinico. Naó foi efte favor taõ pequeno,
que o Padre Verbieft o naõ pertendeífe os annos antes , &
o naõ pode alcançar, fem pêra ilTofer baftante fua grande
autoridade, & muyto vali^nento com os Mandarins.

.:.í;A li Eíh
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í2 Elb provinda de Quamfi hehuma das mais def-

povoadas da China, niontuofa,de ares, & agoas ròins.Tem

quatro géneros de genies,que os Chinas diftinguem por le-

tras, que fignifícam alguns animais, porgue tem aeftas gen-

tes por barbaras,& humadaquellas quatro caftas dizem fer

gente , que todos nacem com cauda como brutos, Hà en-

tre os Chinas huma grande politica ,
que nenhum Manda-

rim hà de fer natural naõ fó da terra,mas nem ainda da pro-

vincia» onde governa ;
porque aíTim eftaõ os naturais mais

fogeitoS. Só €Íla provincia alem do Supremo Mandaritífl

tem hum natural da terra. Os naturais ordinariamente

naõ vivem nas Cidades , porque neftas moraÔ Chinas dô

outras provincias, mas em aldeãs , & palhoças fora das çi*

dades, &pellos campos.

15 He provincia pobre : muy infeftada de tigres ', &
ferpentes.O caminho de Cantaõ athe a Metroppli daqtíel*

la província he hum rio continuado , mas chegando à prò*

yincia todo corre entre montesmuy perigofo affim pelape*

nédia, como por outros incómodos^ que fó a paciência dos

Chinas o pode navegar , pois he huma continua fubidâ;dê

montes, & em partes parece mais fácil levar os barcps aOS

hombros, que pellaagoa. E dis oPadre, que havia dia , no
qual por caufa deílas fobidas efcaçamente fe podia andar

iegoa, & meya com exceíTivo trabalho dos marinheiros: fe

íicaô fora das eílancias dos foldadoS , hâ grande perigo de

ladroens,& dos tigres , & de noyte huns , & outros fazeta

preza nos paíTageiros. De huma ves correô o Padre grail*

de perigo, porque as agoas corriaõ com talftífia, que leva*-'

raõ configo o barco, & a os marinheiros, qtie por cordas ú
puxavaõ à firga,& dando em huma pedra efteve quaíí per-

dido, fez muyta agoa;& tiveraô bem,que lidar, pêra fe vèr

fora deílc trabalho. O Padre Diogo Vidal attribue ao An-
jo da Guarda, efcaparem de perigo tam evidente. Efta he

em fuma a jornada, que pêra gloria de Deos o Padre Vidal

emprendeo. No quetpcaao caminho, que procurou abrir

pêra Cochinchina, & Tunquim, por incomodou, que iflb

por entaõ teve, nam fortio eíFeito. Confideradal bemas

coufas de Quamfi, julgou o Padre, que continuandofe efll

fundar alli Chriftandade, feria a mifíàõ huma das mais tra-*

balhofâs, Si Apoftolicas daChina.

CAPP
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G-A P I T U L O XLVI.

Paffa o Padre Diogo VidalaTúnquim^ <j;* de algumas coufh

quepajfo u^ athe irpêra a aldeã de Hien,

i T\A China paíTou eíle fervorofo Padre por ordem^ da obediência ao Reyno de Tunquim. Eíla viage

le fezno annode 1694. O Padre Provincial Francifco

ííogueyra,fendo Vifitador tinha metido às efcondidas em
Tunquim aíg uns Religiofos da Companhia ,

por quanto

eftava aíli prohibida com feveras leys a promulgação da fé.

Na volta pêra Macao diíTe El-Rey âo Padre Francifco No"-

gueyra,que voltando o barco ,& levandolhe alguma louça
da China trataria da eftancia dos Padres no íeu Reyno : cô

efta tanta , ou quanta efperança , o Padre Francifco No*
gueyra, jà Provincial,& os mais Padres de Macao julgarão,

que convinha a jornada por ver , fe o Rey compria fua pa-

lavra, & feria de gi'ande confolaçaô pêra toda a Chriílan-

dade, feos Padres alli afíiftiííem às claras.

2 Pareceo ir em peíloa o Padre Provincial
,
por quan-

to fe o Rey o naó viíle la , fe poderia defculpar com iílo

,

pêra naõ deyxar fícaros Padres;levou coníigoàs claras aos

Padres Diogo Vidal , & Joaõ de Sequeyra ; & disfarçados

pêra osefconder noReyno ao Padre IfidoroLuci italiano,

& mais a doús Padres^ & hum Irmaõ de naçaõ Tunquins.

Partirão de Macao aos 2 9 de Março de 1 694 , chegarão a

Tunquim aos 15 de Abril.

^ Logo que chegarão , antes do barco fer vifitado , os

:

três Padres íe meterão às efcondidas pella terra dentro, cõ
ornamentos fagrados, & coufas de devaçao, porque vindo
às maõs dos gentios feriaô queimadas. Entrarão os Man-
darins no barco, levarão do fato

, quanto quizeraõ , naõ
deixando nem ainda o neceífario,. pêra fe aviar pêra a
volta a Macao.

""'•

4 A o Padre Provincial , & a os dous Padres Joaõ' de
Sequeyra, & Diogo Vidal, os levarão à Corte, & ao Irmão
Ignacío com titulo de Moço dos Padres. Chegados à Cor-
te forno admitidos à prefença do Rey , que os tratou com
benevolência, & recebeo os prezentes , aíTim elle como o

Prin-

^'^riTíjUli
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Príncipe. Viíitaram aos principais Mandarins da Corre >

& todos lhe deram boas efperanças, de que cl-Rey os dey-

xaria ficar no Reyno, o que os Europeos ínglezes , Olan*

dezes, & Francezes julgavam por impoíiivel por caufa

do grande ódio, queelles fabiam íinhaoRey à Ley de

Deos.

5 Os Feytores ínglezes , & Olandezes vifiraram aos

Padres , como alii coílumaõ os Europeos
,
quando alguns

vem de novo , fó o Bifpo de Auren , &: os fcus Clérigos

Francezes faltarão neda benevolência , coafa de que

muytofeefcandalizaram os mefmos hereges. Porquanto

eíles Francezes fe queriam alU introduzir cõ o governo ef-

piritual, fendo aquelle Reyno da jurifdiçaõ do Bifpo de

iMacao, & do padroado dos Reys de Portugal: pelopoUT».

CO que goílavaõ de ver naquellas terras aos da Compa-

nhia, osnaõ viíitarara, devendo pello menos diffimular

a fua pay xam ,
por naõ dar, que íalar aos hereges^

6 O alvoroço , & alegria' dos Ghriftaós, & Catequi-

zas foy taô grande
,
que chorarão de coníolaçaô. De to^

das as Províncias concorreram à caza dos Padres;era tanto

o fervor ,
que por evitar alguma revokiçam nos gentios, os

Padres naõ admitiam vifitas fe naõ de noyte, & de poucos.

Mas ainda que a diligencia dos Padres foy grande , valeo

pouco ;
porque era tanto o dezejo de os ver

,
que rompiao

ás paredes das cazas , & entravam ; por ferem as cazas de

palha naõ era difficultofa a irrupção. Se os Catequiílas os

reprehendiam; arepoílaera, que naõ queriam mais
,
que

ver aos Padres , & voltar ; & alguns ouve, que eíliveram

três , & quatro dias efperando às portas da caza alguma

conjunção de falar com os Padres.

7 Amiílam eftava muy perturbada com aquelle Bif-

po , & Clérigos Francezes ,
porque o Bifpo , & feus Clé-

rigos diziaõ ,
que todos os que fe confeílavaõ com os da

Companhia, hiaó pêra o Inferno ,
pois naõ tinhaó poder

pêra abfolver. Levava o Padre Vidal proviíaõ do Bifpo

de Macao, pêra fer alli feu Vigário da vara, o que aceytoa

por naõ aver clérigo, que o foíTe. Fez logo fabedor ao Bif-

po de Auren da fua provifaó , & lhe mandou moftrar a

Bulia juftificada, pella qual confiava fer o Bifpo de Macao

Prelado daquellas Chriftandades : porem elle fedeyxoa

íicar com eíles papeis , Jacarta refpondeo, fer elle, &
naô



9-»$ imagem da Vinude

naô o Bifpo de Míicao Prelado daquella Igrejaj & mandou
intimar aos Chriílaõs , que ofeguiaõ, que todas as con-
fííToens feytas com os Padres da Companhia eraõ nullas

,

por naô terem poder ,pera abfolver. Bem fe deyxa ver a

perturbação ,
que tais divifoens cauíariaõ , & certo que

eftas Chriftandades por caufa deíles Clérigos tem padeci-
do muyto detrimento

,
pois he fem duvida, qiie fe achou,

que muytos eraõ inficionados com os erros *de Janfenio, &
transfundiaõ efta fua peçonha nos neófitos; & porque os
da Companhia femprea ferra, & a fogo perfeguera aos he-
reges, por iífo tanto os aborrecem. Saõ os Janfeniítas

gente muy diílimulada , 6i poreíla razaô perfeguem mais
afeu falvo, vendendoíe virtuofos, fendo que faõ lobos
com pelle de ovelha.

8 Muytos faziaô negociação das confiçoens,aceytan-
do dinheiro por ellas , coufa na verdade

, que as fazia pe-
zadas. E os pobres Chriftaõs fe perfuadiaô

,
que fem dar

dinheyro naõ avia abfolviçaõ. Aonoílo Padre Leaô Gon-
zaga lhe fuccedeo nifto hum cazo , que quero referir , &
prova bem a perfuazaõ , em que a avareza de tais Miííio-

narios tinha metido aos neófitos. Pediolhe hum Chri-
ílaõ, fe o queria confeíTar ; refpondeo o Padre; que de
boa vontade : tirou logo da bolfa coufa de huma pataca

,

que deu ao Padre , & elle a aceitou perfuadido fer alguma
reílituiçaõ. Ficou o penitente parado, entaõ lhe diííe o
Padre

,
que determinavacom aquelle dinheyrof Imaginou

o homem
,
que o Padre fazia reparo em fer pouco; & dif-

fe : Padre , eu fou hum homens pobre , & naõ tenho por
horamaisr que eík dinheyro ; fe naõ bafta pêra eu poder
confeíTar todos os meus pecados, confeífarei três,, ou qua-
tro; & quando tiver mais, entaõ o trarei, & confeflarei
os outros. Ficou o Padre atónito com tal co.ufa^& lhe deií
logo o dinheyro , dizendo, fe confeífaíTe, pois os da Com-
panhia naô levavaõ dinheyro por confilíoens. Confefia-í
do eííe foy dar novas aos outros Chriílaõs , de queefíava
alli hum Padre da Companhia, que confeííava de graça.
Caufou eíla entre elles novidade tanta abalo

,
que teve o

Padre de os confeíTar a todos, &osdeyxon confoladiííj-
mos

, rogandolhe , que paíFâíTe por alli muytas vezes. Ne4
fta matéria pudera eu contar muytas coufas, mas naõ ha
porque deter em referir feroelhantes defordens

,
quenao
podem
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podem deyxar de cortar o coração aos Religiofos da Com-;

panhia, pays, & primeyros Apoítolos daqaellas Cbriftan--

aades. '
'

^ ^

9 Depois de o Padre Provincial vizitar grande parte

daquella Chriftandade , fem niíTo ter impedimento, vol-

tou à Corte , aonde deyxara aos Padres Diogo Vidal , &
|oaÕ de Sequeyra, que alli tinhaõ feyto muytos íerviçosa

Deos , & fó o Padre Vidal tinha bautizado 225 adultos,'

fendo que avia fó três mezes eftavaõ na Corte* Imaginava

o Padre Provincial ,
que voltaria no barco peta Macao^,^

queria faber do Rey omodo , com que os dous Padres a-^

viam de ficar defcubertos em Tunquim. Feitas todas as

diligencias pêra effeito defte negocio ; foy o dcfpâcho dei-

Rey ,
que os Padres poderiaõ ficar em Hien j que he hu-

ma aldeã deputada pêra morarem todos os eftrangeyros'»

Ordenou mais , que ficaíTem entregues ao Governador

daProvinciadoSuL
Efte chamou logo aos Padres, &lheS diíTé, quâIO

el-Rey lhes dava a licença de ficarem em Tunquim com
os moços , que trouxeraõ de Macao, porque naõ era con-

tente fe ferviíTem com Tunquins. Ácrecentou mais, que

naõ tratariaõ os Padres com os Chriílaõs , nem prègariaÕ

aos gentios. Naõ ficarão contentes os Padres,mas refpon-

deraõ ,
que no que pudeííem , & foíTe licito, naõ faltaria5

em dar goílo a el-Rey. Refponderaõ com efta equi-

vocaçaõ, porque todos os Chriílaõs lhes aíTeguravaõ j""

que tudo aquillo era medo , que lhe queriaÕ meter , &
q os Tunquinslogo fe esfriavaõ na execução de fuás leysJ

Naõ fentiaó os Padres tanto o ficar em Hien , quanto a-

verem de eftar debayxo das difpofíçoens, & querer do
Governador daquella Provincia , que era inimigo capital

dos Chriílaõs , & da fanda Cruz em tanto extremo , que

vendo em hum dia ,
que por occafiaõ de feílas, que fe fa-

ziaõael-Rey, humanao Ingleza lançara a fua bandeyra,^

em que eíla naçaõ ufa da Cruz , elle a mandou tirar , &
queimar , fem ter algum refpeito à folenidade do dia.

1 1 Sendo pois tal eíle homem, julgarão os Padres por

coufa ociofa ficar em Hien : a iílo diíferaõ os Chrifl:aõs f

que aquella habitação era comraua aos eílrangeyros , &
que alli eíliveraÕ ja os noíTos Padres quafi com o mefmo

aperto , & prohibiçaõ , & aílualmente eílavaõ os Cleri-
^ i-

^ Bbbbbb gos
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gosFrancezes: fóo Bifpo de Aaren depois de muytos

,
annos com ricos prezcntes ,

que deu ao Rey , & Manda-
rins , alcançou morar na Corte com trajos de fecular , &
niercador,tratandofe por Feytor delRey de França; &: da

dita Corte naõ fó naõ podia fahir às aldeãs , mas nem na

Corte podia tratar com os Chriílaõs, fe naõ às efcondidas.

Demais que também os Padres , ao menos trez vezes no
anno,aviaõ de ir à Corte oíFerecer feus prezentesap Rey

;

& que neíle tempo ainda que às efcondidas podiam tratar

na converfam dos gentios, & facramentar os Chriílaõs.

JDifto refultaria novo animo nos Chriílaõs, fabendo que
o Rey tinha concedido licença , de ficarem os Padres def-

cubertos no feu Reyno : a qual couía naõ era pequeno fa-

vor , fendo tanto o ódio
, que os gentios tinhaõ à fé : que

ascoufas podiaõ tomar outro femblante, & confeguirfe

alguma liberdade.

1 2 Por eílas razoens julgarão os Padres \ convinha fi-

car ainda com aquelles apertos. Toda a duvida era , íe fi-

caria também o Padre Provincial, porque os Chriílaõs in-

liavam , que ficaíTe. Muytas razoens tinha pêra voltar pê-
ra Macao, Primeyramente nem elle fabia a lingua da terra,

íiem a fua muyta idade dava jà lugar pêra a aprender. A-
Jem diílo o Padre , que lhe avia de fucceder no governo,
naõ poderia vir a Tunquim

, pêra fe inteyrar dos negóci-
os do governo

, queeílavam em aberto. A tudo fe ajun-
tava eílar o Collegio de Macao muy falto de fogeytos. Por
eílas razoens diíTeram os Padres fer conveniente a fua par-
tida. Logo que o Mandarim teve diílo noticia , mandou
intimar aos Padres, que fe o Padre Provincial fe foíTe, tam-
bém os mais fe aviaõ de partir com elle. lílo fuppoílo fe re-
folveo o Padre Provincial a íicar , efperando occaííaõ, em
que fem detrimento alcançaíTe licença

, pêra fe ir pêra Ma-
cao , como em eíFcyto íuccedeo , como adiante reíirirei.

'^r^ 15 Aos 7 de Agoílo de 1694 eílando o Padre Provin-
cial muy doente mandou o Governador , a quem os Pa-
dres eílavam encommendados, que logo fefoííem pêra
Hienem companhia de hum feu foidado , o qual lhe apon-
taria lugar, onde aíTiíliíTem athe lua chegada. Logo os
Padres com três moços,que trouxeram de Macao , & com
pirmaõignacio Martins, fe puzeram a caminho. Deixou
o Padre Provmcial o feu fatinho na Cçrte, porque o Man-
^ \. . darim
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darim os admonira, que lhe avia de queymar todas as cou-

fas de devaçam ,
que no feu fato lhe achaíTe. Levarão fo-.

inence alguns livros , & hum ornamento pêra dizer MiíTa

dilFimulado com a outra roupa , & fato.

14 Tanto que os 5 Padres chegaram a Hien ,
que

diíla da Corte três dias de caminho, começaram a expe-t

rimentar trabalhos; porque logo que defembarcaraõ, o fol4

dado os levou à caza das vigias dos foldados , onde coíla-

mavam eftar os malfeytores prezos ; alli os entregou ao

Capitão dos foldados, queosrecebeocom muyta galhofa;

encomendou às vigias, que naõ deyxaíTem fallar com elles

a pefíoa alguma ; & que nem a bulcar de comer íahifle al-

gum, fem ir com boa guarda. Sobre eftas recomenda-

çoens , os meteram em hum canto daquella triftiílíma caza,

naõ fó eftreyto, & immundo, mas tam cheyo de ratos , &
formigas, que naõ podiam os Padres pôr os pés no chaõ,

fem feirem rooleftados daquellasíevandijas. Tomaram por

melhor partido irem dormir entre os Toldados
,
que com

os feus tangeres , & defenvolturas os naõ deyxavam pe-

gar no fono. A todos ifto moleftava grandemente, & mais

ao Padre Provincial por caaía da doença, que o afíligia.
:,;

15 Chegando ])ouco depois oíenfatinho, fe ajuntai

ram à roda delle os foldados, & meudamente foram vendo

tudo, pêra ver fe achavam verónicas , & coufas de deva;^

çam.' A cazo encontraram duas contas, & huma veronip

ca &como fetiveffem dado em alguma grande preza --^

fizeram muyta fefta j naõ íó naõ quizeram reftituir eftas

coufas, mas de novo tornaram a revolver.0 fato. Masco-:

roo naõ achaíTem mais das coufas y quebufcavam, invefti^

ram com os Padres, & lhes mandaram tirar tudo , o que

traziam nas mangas , & algibeyras, í oram abrindo os li-

vros , & breviários , & como nelles viffem as eftampas

»

os foram pondo também de parte , pêra os levarem. De-

pois demuytas inftancias, reftituiraoos breviários com

condiçam ,
que vindo o Mandarim da Corte ,^& pedindo

eftas coufas lhas entregariam : fó o ornamento da Miíia poc

vir demiftura com as outras coufas efcapou. Dando com

a pedra de ara, a defcozeram, & achando no meyo a

fanaa Reliquia , fe perfuadiram avia alli coufa de preço

,

& tanto cavaram, & boliram , queM í^aõ deram por latis-

íeytos athelhenaõ veremofundo..n í»:^ :i

Bbbbbb 2 íéCom
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'.*W Com çfcapar o ornamento, em dous mezes lhe

naõ foi poíTivel dizerem huma fó Miíra,remèndo fer fen ti-

dos, porque as vigias eram rigoroíííTimas de dia,& de noy-
te. Huma fó conlblaçaõ os alentava, & era, que vindo da
Corte o Mandarim afroxariam alguma coufa eftes rigores.

Porem eftas efperanças brevemente fe vio ,
que eram fal-

lidas.

CAPITULO XLVIL

Padece o Padre Diogo Vidalmuytos trabalhos , he defter-

radoporcau/adaféy&fua/anãamorte,
'-

' T ^S0> ^"^ ° Governador chegou da Corte, o Car-*
-*-^ cereyro lhe levou as duas contas,& verónica,^ no

fato dos Padres tinha defcuberto. Foy tãbe o Padre Diogo
Vidala caza do Governador com o Padre Joaõ de Sequei-
ra pêra fazerem feu requerimento. Ficou no carceie o Pa-
dre Provincial

, por eílar doente de cama. O Mandarim
alem de lhe naõ dar audiência , mandoUvlogo queymaras
contas , & verónica ; & depois mandou dizer aos Padres,
que lhe entregaílem todos os livros ,& coufas de deva-
çaõ, que traziam enifeus corpos. A ifto refponderam,
que as mais coufas de devaçaõ, que tinhaõ coníígo , eram
do feu ufo , & naõ pêra repartirem aos Chriílaõs

; que fe
elle lhe naõ confentia viverem como Chxiftaõs, queeraõ^
os defenganaíTe, que de outra forte naõ podiam ficar na-
quelleReyno. Com efta refoluçaõ veyo o Mandarim em
queficaíTem com as fuás coufas de devaçaõ , mas que as
aviam de dar â rol

, porque achandofelhe outras feriam
caíligados

j & ordenoulhes
, que lhe mandaíTem os livros,

que os queria ver, & depois os reftituiria. Fiados nefta
palavra lhos mandaram aíRm os Europeos , como os da
Imgua China.

\ z Confiderando o Padre Provincial
, que o Manda,

rim naõ guardara a palavra, que lhe tinha dado, de que
podia ter os feus livros , & temendo que vendo as eftam -

pas os mandaria queymar, recolheo os breviários à cama,
onde eftava enfermo,& diíTe ao Capitão, que tinha os mais
JUVros, que aquelles nem podia, nem avia de entregar,ain-

" ^ - ~ àã

TH» f í í í tíU
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da que lhe mandaffem cortar a cabeça. Levou o Capita^

iílo muyto a mal, & mandou a hum foldado ,
quelhosto^;

maíTe por força. Chegando o foldado à cama,o Padre Pro^

vincial íe abraçou com os livros,dizendo por acenos, por-

que naó fabia a lingua, que IhecortaíTe a cabeça, que quan*.

to livros os naõ avia de entregar. Vendo elles iílo, leva*

raõ os outros livros contando ao Governador, oquepaf-

fará. Caloufe o Governador, & vendo oslivros Europe:^

os, como naõ ottvéffe,quem os entendeíle, os mandou re^

ftituir. Mandou rever bem os Sinicos, & encontrando

nelles hum Catecifmo, o mandou logo queymar, deyxou

ficar dos outros, que lhe podiaó fervir, os mais reíti-

tuio. _ . _

.. 5 Imaginavaõ os Padres, que com líto aquietaílee

Governador,&lhesaííignaíre lugar, em qoe raoraíTem,

conforme a difpofiçaõ del-Rey. Mas elle os deyxou ficar

no mefmo cárcere encomendando de novo às vigias,^ os

guardaílem bem. Comohuma veznaóaGompanhaíTemao

moço, que fora bufcar agoa aos Padres^ os multou em pe^

na pecuniária. Alem diílo deu ordema hum efcnvaõ,que

todos os drs& ddJe bufca ao fato dos Padres-, foi efta ve-

xarão , & apertos taô extraordin^fios, que athe os genti*

osle magoavam. '

\

4 Ali os veyo vizitar certo Mandarim, que era da ca*

za do Principe herdeyro do Reyno, que foi hum grande

favor:as lagrimas lhe vieram aos olhos vendo taô exceííivas

tiranias, & lhe prometeo de fazer com o Principe, que fof-

fem pêra a Corte, mas nunca o pode coníeguir. Outros

naõ fabendo os fantlos fins, que os Padres tmhaô neíta lua

prizam, atónitos diziam: de maneira, que os outros pêra

fe verem foltos, & livres dos cárceres, gaílam quanto te;

& vos gartaftes, quanta prata trouxeíles de Macao, pêra

vos vires meter nefta immunda prizam? Em fim atodos

enternecia tanto fofrimento , & fe magoavam de tantas ti-

ramas

5 Só o Governador pêra mais os confumir, nem ala-

da os queria ouvir, mas tudo o que entre elle, & osPadres

paíTava, avia de fer por meyo dos feus ofíiciais. Mam le

acabava de perfuadir, que osPadres deyxalTem de ter mar-

is contas, & verónicas; por iíTo inftava, lhe deílem por ei-

critG todas, as que tinhaõ do feu ufo, OsPadres temedo.
•* qu6
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qúcconfeíTando as que tinham do feu ufo , lhas mandaííe
tomar por força , & queymaííè, foram dilatando ; mas co-
mo creceílem as inftancias , & promeíTas de as naõ tomar

,

pediram efcrivam
, que íízeflè o rol : tudo vinha a fer qua-

tro verónicas, & íinco contas, asque os Padres, & moços
tinham. Feita a liíla , naõ fe deu por contente o Governa-
dor, ordenou fizeíTem outra , &que acreícentaffem, que
que achandofelhe mais das apontadas, fe fogeytavam a to-
do o caftigo, que por iíTo lhes foífe dado. Foram os Padres
diíTimulandocom eftafegunda obrigação , ê^ diíFerindoa
pêra outro tempo.
' 6 Inílavam, que lhes aííígnaíTe lugar, pêra fazerem ca-
za: depois de importunado , elle em peííoa foi ver o chaõ,
que lhes avia de conceder, pêra fabricarem fua habitação.
Aííignoulhes hum muyto elheyto , todo rodeado de mo-
radores, & de três vigias, que de dia , &de noyte os vi-
gialTem

: a huma pôs defronte da porta. Vieram fazer efta
mais choupana, quecaza, os Catequiftas da Corte , con-
correram os Padres com os materiaes

, que eram bambus,
certo género decanas groíías, &eí]:eyras, concorrendo
alguns Chriftaós com efmolas. Acabada a caza fe paííaraó
aella, ficaram com mais alguma largueza : podiam cora
mais focego ler por hum livro , & dizer de quando em
quando MiíTa

,
ainda que denoyte,& com grandes cau-

telas. Quanto às vigias, & apertos, pêra que ninguém
fallaííè com os Padres ,^ nem foíTem fora íem levar guarda,
era tudo quaíi com o rigor, que antes, pois athe a porta
lhe fechavam por fora. Peraoírmaõ ígnacio Martins ira
Corte bufcar algumas cazas, aflim chamaõ alli a certa moe-
da , pêra o fuftento dos Padres , dava o Governador raras
vezes licença

,
porque dizia, que hia \i fallar com os Chri-

•ftaõs
; quando lha concedia , era por efcrito , & fomente

por tantos dias , ameaçandoo
,
que fe fogiífe , ou fe deti-

veíTe mais , feria caftigado gravemente.

7 Tinha tal ódio à Ley de Deos
, que nenhum Chri-

Itao íe atrevia a ir àquella aldeã, por medo do Governa-
dor. A huns mercadores

, que vieram a feus negócios, fa-
bcndoque eram Chriílaós, os mandou prender, & apc-
nav, ío por prefumir

, que tinham vindo afim de fallar
com os Padres, coufa que aos mercadores nam paíTara por
penlamenco. Mandou feus foldados por toda a fua provín-

cia

~^^TJÍiJ Ull
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cia pêra q lhe trouxeíTem prezos a todos os Chríflaõs,pro-

metendo prémios aos mais diligentes. Fes notáveis cruel-

dades nos qvie lhe vieram às maõs, que foraõ muytos.

8 Aos Padres apertava de cada ves mais. Avia quaíl

anno, & meyo, que eí^ivam naquella prizam. Morreolhes

hum dos moços, & os outros dous lhe adoeceram. Por

efta caufa foram obrigados a lavarem por fuás maõs a rou-

pa, fa^er a cozinha , & o mais ferviço da pobre caza. Tu-
00 fofriam fundados na efperança ,

que os Chriftaõs IheS

davam, de que o Mandarim afroxaria, como na verdade

fuccedeo. Dali íecõmunicavaõ por cartas com os Padre?,

que andavam occultos, com os Gatequiftas, Sc Chriftaõs;

& jà quãdo os Padres queriam fahir fora de caza, naõ os a-

companhavam oS guardas* Qando pelo annonovo (como

era coftume) foram à Corte ofFerecer feus prezentes ao

Rey , & Mandarins , naõ lhes poz foldado, que os vigiaf-

fe : por iíTo na Corte podiao facratnentar aos Chriftaõs

,

8c bautizar aos adultos ,
que fe convertiam. Voltando da

Corte acharão agrado no Governador , bem contra o que

podiaõ efperar de homem taõ perverfo, & taõ inimigo de

Deos.

9 Daqui tomou occaííaõ o Padre Provincial pêra lhe

pedir licença , em ordem a voltar pêra Macao pelo Impé-

rio da China. Refpondeo com aftabilidade, queifíbnaó

eftava na fua maõ ,
que era coufa del-Rey. Por efta caufa

foy o Padre à Corte ; aonde el-Rey , & os jMandarins o

trataram com benevolência : defpacharam tudo , como
pedia : porque lhe deram licença, pêra fe voltar por terra,

& levar configo os moços, que trouxera de Macao ; & que

os Padres, que ficavam em Hien, fofíem fervidos por mo-
ços Tunquins : pêra ifto lhes deyxou tomar dous Gate-

quiftas , dos que aíTiftiaó na Corte : com efta difpofiçaô

de CO ufas ficarão os Padres em Hien mais defabafados, &
com ocommodo, que dczejavaõ, pêra aprender a lingua-

O Padre Provincial Francisco Nogueyra fe partio pêra

Macao.

Três vezes no anno podiam os Padres ir à Corre10
a vizitar com feus prezentes a el-Rey , & alli lhes era con-

cedido deterfe quinze dias , nos quais o feu difvelo era

facramentar os Chriftaõs. No anno de 1696 voltou de

Macao o Padre Provincial Franciíco Nogueyra trazendo

conli-
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con/Igo alguns Padres,que meteo occultamente na miílàõr

Depois de muytos trabalhos chegou à Corte , vizitou a

el-Rey. No meímo tempo vieram de Hien os dous Padres
Diogo Vidal, & JoaÕ de Sequeyra vifitar a el-Rey. Achou
o Padre Provincial benevolência Iq Rey. Pediolhe, que
pois os Padres fe achavam taõ mal em Hien , lhes conce-
oeíTe morar em outra parte : imaginando

,
que por efta

via íicariaõ livres das vigias, & apertos daquelle Manda-
rim taõ inimigo da Ley de Deos.

f I Naõ fuccedeo efle intento, ainda que El-Rey deu
, a licença, porque cometendo a execução delia aomefmo
Mandarim, eíle naõ quis,que os Padres ficaíTem fora defeu
poder; & em comprimento do defpacho intentava mudar
aos Padres pêra outra caza, onde os apertos ou foíTem ma-
iores, ou pelo menos iguais:por efta razaõ os Padres fe dey-
xaraõ da fua pertençaõ. Os Padres Vidal , & Sequeyra fe

voltarão pêra o cárcere de Hien; & o Padre Provincial
caminhou por terra pêra Macao com intentos de abrir no-
vo caminho pella provincia de Quamfi da China; mas naò
podendo ter effeito , voltou atras , pêra feguir o caminho,
que o anno antes abrira. Nefta volta foi prezo dos Mandar
rins por caufa da cruel perfeguiçaõ,que fe levantou contra
os Padres, de que elle naõ tinha noticia.

12 A origem foi a feguinte : Por via dos Olandezes fe

mandava aos Padres de Tunquim hum caixote de contas,
verónicas , & coufas de devaçaõ

; jà outras vezes por efta

via lhe foraõ,& as tiravaõ da nao; mas agora foi tal a vigi-

lância, que o naõpuderaõ fazer. Foi o caixote entre as
mais couzas pêra a alfandega. Abriofeno ultimo de Julho
de 1 696. Deu logo o Mandarim conta a El-Rey, que fahio
de fi com furorjmandou prender os Padres,& Catequiftas,
& dar bufca nas Igrejas. O Padre Joaõ de Sequeyra eftava
graviílimamente enfermo na Corte, onde com licença fe
tinha ido curar

: puzeraõlhe rigorozas vigias , & ordenou
El-Rey, que o Governador de Hien lhe trouxeíle à Corte
ao Padre Vidal.

15 Tanto que o Governador teve efta carta , mandou
ao Padre Vidal fofíb a Corte em companhia de hum dos fe-
us officiais. Em chegando foi levado a palacio,aonde fahio
hum vabdo del-Rey, & em feu nome lhe perguntou; como
tendo El-Rey prohibido vieíTem a leu Reyno aquellas

cou-
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couílis fe atrevera a mandalas vir. A iílo refpondeo
, que

aquellas couílis fe mandarão de Europa^ aonde fe naõ fabia,

oque paílava em Tunquim, & que os Olandezes por bòa
cortefia, que com os Padres tinhaõ,naõ abrirão o cayxote.

Avendofeo Padre narepolla fempre com palavras, que
defviavao de fi a mentira,& naõ deícobriaõ fer o cayxote

mandado de Macao. >'; -v- - -
,

*

1 4 Chegou neíle tempo o Govémador de Hieh , ellô

com o valido entrarão a falar a El-Rey, deyxando alli hum
Efcrivaõ, que tomaííè a repofta do Padre^ fua pátria, & lu-

gares, onde eílivera. Feito ií]:o,avifaraõ ao Padre, que fof-

íè pêra a caza ,
que o Governador deHien tinha na corteJ

Os Mandarins ficarão em conferencia quafi athe a noyteJ
Logo que o Governador fahio do paço , fe foi pêra Hien ;

deixou ordem, que levaíTem ao Padre Sequeyra pêra a ca-

za, onde o Padre Vidal eftava. Dallioslevâriaõ a palacid

fendo chamados; & ultimamente conforme a ordem dei*

Rey lhos levariaô a Hien.

1 5 Aos 2 de Agofto mandou o valido
,
que levaíTem

ao Padre Vidal a huma praça junto ao templo de certo ido^^

lo. Eftando aili o Padre efperando,chegou o valido rodea-

do de foldados : quatro homens traziaõ a feus hombros õ
cayxote dos prémios , outros traziaõ em ceftos alguns li-^

vros , taboas de eftampar , & ferros de hoftias
, que fe apa-

nharão na caza de hum Chriftaõ. Tudo íe poz no meyo
da praça, o valido cõ os feus adjuntos fe recolherão à fõbra

do alpendre daquelletéplo, cujas portas eftavaõ fechadas.

A^fombrW do alpendre ie tinhaõ eftendido alguas eíleiras>

que íaó os feus tribunais; eftando fobre ellas em pe com as

coíks pêra o templo, íizeraõ vir perante fi ao Padre Vidal:

entaõ o valido da parte do Rey lhe falou nefta forma : Jà
vos fabieis,que a fé de Chrifto he prohibida neíles Reynos.

Tinhavos El-Rey dado licença pêra ficar em Hien
, pêra o

irdes cortejar nos tempos coftumados. Agora vos tomou
eílas coufas, &fegundo asleys do Reyno vos devia tirara

vida: mas como o feu animo he taõ grande, vos manda ref-

tituir as coufas de valor, & a prata, q fe vos tomou,& per-

doa a vida; porem as coufas ,
que pertencem à Religião as

manda queymar em publico.

1 6 A eílas palavras refpondeo o Padre Vidal: Quanto

aos prémios, contas, & yeronicas tenho dado razaõ:quan-

Cccccc ÍQ

/
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to a me perdoar El-Rey a vida , eu lhe agradeço o benefi-

.cio,mas fe por pregar a verdadeira fé, me mãdara matar,fe-

ria pêra mim grande gloria: quando eu vim a Tunquim, jà

vimoíFerecido a morrer por eíta caufa
,
porque em toda a

parte diante de Reys, & Mandarins hei de profeíTar as ver-

dades, que enííno. Efta pratica atalhou o Mandarim,dizen-

do, que jà El-Rey lhe tinha perdoado, por tanto convinha

agradecerlhe o beneficio ; porque fenaõ fora efta grande

piedade del-Rey, que figura era o Padre pêra efcapar com
vjda.^ Logo o mandou afaftar pêra huma banda, & elle com
os feus adjuntos fe aíTentou nas eíleiras. Mandarão accen-

der fogo,& indo tirando cada coufa de per fi do cayxote as

hiam lançando no fogo , no qual ultimamente lançarão o
cayxote, livros, & os ferros das hoftias quebrados. As cin-

zas de tudo fe lançarão no rio ; & chamando outra ves pe-

rante íí ao Padre, lhe entregarão o dinheiro , vidros,& ou-

ifas couías dejjgum valor,que vinhaõ no cayxote.

1 7 Feito aíTim tudo ifto,mandaraô ao Padre acompa-
nhadode foldados pêra a caza , onde eftava de cama o Pa-

4re Joaõ de Sequeyra com ordem, que logo partiíTem pêra

Hien, & alli executariaõ as ordens, que o Governador lhe

deíTe. Chegados os Padres a Hien , lhes mandou dizer o
Governador, eftiveíTem promptos pêra partir logo, que

vieíTe ordem del-Rey. No dia feguinte, que eraõ oyto.de

Agofto lhe mandou dizer, era chegada a ordem , & que na

rnenhaã do dia feguinte aviam fem replica de partir,

1 8 Mandou também a hum Mandarim com quatro

eícrivaens, pêra tomarem a rol tudo, oque os Padres aviaõ

de levar: naô cuftou pouco ao Padre Vidal livrar o orna-

mento da MiíTa. Vendo o rol, duas vezes mandou dizer

ao Padre, q fe tinha alguma coufa prohibida , a entregaíTe

,

porque achandofelhe nos lugares, por onde avia de paííàr,

teria graviíFimo trabalho. Finalmente partirão de Hien em
huma barca, na qual hia hum Mandarim,& junto a efta ou-
tra chea de foldados. Chegando à província do Lefte fo-

raõ entregues ao Governador com carta do Governador
de Hien.

19 Alli por falta de barca fe detiveraõ três, ou quatro
dias,& com licença dos guardas algumas devotas Chriftans
lhe trouxeraõ feus refrefcos. O Governador mandou vi-

íiur ao Padre, dizendo,que fe compadecia do feu trabalho;

c: mas
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mas que era ordem del-Rey
,
que naó podia deyxar de a

executar. Logo que apareceo barca, continuarão, ao prin-

cipio feguindo-os huma íó barca de foldados , ao depois

quatro, padecendo muytos incómodos. Antes de chegar

aos fins de Tunquim morreo o bemdito Padre Joaõ de Se-

queyra da molelHa da jornada , como em fua vida efcrevo-

O Padre Diogo Vidal teve modo , comque dos confins da

China fe tornou a introduzir na miííaõ de Tunquim; nella

trabalhou com grandes perigos de vida, atheque a fanta o-

bediencia o chamou de Macao, pêra onde partio em Mayo
de 1698, tendofe empregado na cultura das almas poref-

paço de anno, & meyo, depois que foi defterrado.

20 O Padre Provincial FrancifcoNogueyrafaleceo

ditofamente na prizam, quãdo vinha em ferros pêra a Cor-

te. Era eíle Padre natural de Lisboa homem de grande

efpirito; Sc de grandes efpiritos. Entrou na Companhia na

índia. Sérvio muytos annos na Provincia de Goaj depois

paífoua fer Vifitador da Provincia de Japam, & Vice-pro-

vincia da China : onde fez coufas muy heróicas , que

me naõ pertence eícrever. O Padre Diogo Vidal vc-

yo depois a Portugal,& dahi a Roma; voltou pêra o Ori-

ente no anno de 1 704. Na viagem morreo tam fan6lamê-

te, como tinha vivido tantos annos. Sua morte foi na li-

nha, porque encoilandofe a nao a Guiné contrahiram os

paíTageiros muy tas, & graves doenças, de que morreo grã-

,

de numero delles,& deftas acabou o Padre Vidal com mor-

te de fandlo, como me referio o Padre Feliz Jozeph Perey-

ra, que o confeíTou, mas naõ íe lembrava nem do mez, nS

do dia de fua morte. O mez ou foi Mayo, ou Junho.

CAPITULO XLVIIL

Do Padre Agoftinho de Lima, is* Irmaõ Manoel de Al-

meyda eftudante,

I XJ AceooPadreAgoílinhodcLiraaem Regalados >^

J^^ terra do Arcebifpado de Braga. Seus pays fe cha-

maram Fruauofo Alvres, & Catherina Pires. Entrou na

Companhia aos 9 de Março de 1 620 na caza do Monte

Olivete de Lisboa. Ja nefte tempo contava vinte, & hum
Cccccc 2 annos

Em
Braga
an. 1660

aos 6. de
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ánnos de idade, & eíludava cazos de còiifciencia. Foi doS

Padres Coadjutores efpirituais de virtude, que ouVe nefta

Provinda. Áquella tefidam, & modo, em que fe poz no
feuNóviciado,eíreconrervou toda a vida, o queentíe nos

he ílnal de grande virtude. ' '' '^^ •' ' '•

2 O mais do tempo gaílou na occupaçam de Miniftro,

porque o foi no Collegio de Coimbra, rio de Sandto An-
tão, na caza dos Noviços, & no Collegio de Braga. Sem-*

prefe ouve com toda aredidaõ, & inteireza, defpidode

aííeftos rafteiros, que fazem os ânimos mais aíFeicoadosâ

êftes, que àquelles. Nas penitencias, qiié dava, lhe fica-

vam devendo dinheiro^ raõ bom, & fuaveera o modo, ^
tinha com os culpados. Comfigo ufou de grande rigor.

Duas vezes no dia fe difciplinava, athe derramar fangiíe.

Dous dias na fomana, & às vòfporasdas feftas o feu comer
naõ era outro mais, que paó de milho, & agoa. Na meza
naõ tocava iguaria alguma fora do comer groíTeiro, que na
communidade he ordinário.

5 Em trinta, & finco annos naõ dormioem cama,
humas vezes tirava os lançois, outras o colcham, ficando

fobre as taboas, & muytas vezes dormiano cham. Fazen-

do grande frio, punha a Cabeça de bayxo do efguicho a-

berto do lavatório, & alli deyxava decer a agoa pello cor-

po, fingindo, que fe lavava. Por dentro andava muiínal
enroupado, pêra que o frio o magoafiTe.

4 A fua pobreza foi rara. Quinzfe atirids trouxé ôs

meímos çapatos, os quais elle remendava,& pregava com
taxinhas os pedaços de fola, como hecoftume fazerem òs
ruílicos, & os pobres, Tinhaíè muyto odiò a fi fí^fmo,^
fe atenuou tanto, que no feu corpo nam parecia aver ma-
is, que oíTos, & íobre elles a pelle. NaÔ avia pêra elle obe-
diência mais penoza, que aquella, a ^uè fe ajurttava honra,
& eílimaçaõ. Avendo as Freyras doMonfaõ de pafi^ar pê-
ra Braga, nomeou o Cabido de Braga a douí; homeris gra-
ves de cada Religião, peraquefoííem conduzidas com o
decoro, que Ic lhes devia. Dos dous da Companhia foi hu
o Padre Lima: quando lhe derârn o aVifo, tendo aquillo
por eftimaçam, que delle le fazia, pedio com grân'de5 ve-
ras o efcufaíTem, dizendo fef hum idiota, & Coadiutor ef-

piritual, que pêra nada prèílava, & outras razols deíleja-
ès, que naõ tiveram outrb efeito, fenaõ conheGerfe mais
fua humildade, — > ^ J^^ç
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5 Nas GouGs de obediência , em que fó concorria

mortificação , nihgUem era mais prompto. Eftando na

Rcíidencia do Canal, o mandou chamar o Padre Provinci-

al, pêra que foíle pêra oCoUcgio de Bragança; paíTaVaneP

te rempò jâ de féílenta annos. Sendo ?t terra de clima taô

rigorolb, elle fem demora fe preparou pêra a jornada, mo^

ílrandono roílo alegria. Entaô lhe diííe certo Religiofo:

que a fua idade naô era jâ pêra Bragança: a que elle refpon-

deo alegre: Tudo ha de fer contemplar na Virtude da obe-

diência, & nada executar.^ Com a qual repofla deu a en-

tender, quam difpofto eftava, pêra dar à execução, o que

lhe foíTe mandado.

6 Pêra com os pobres era de tanta caridade, que elle,

cingido hum avental, lhe repartia à portaria todos os dia^s

a elmola, que fe lhe coftumá darj & chamava algum Irmaô

eftudante, que lhes enfinaíTe a doutrina, dizendo, que pêra

aquillo naó tinha prellimo. No ouvir confifloês foi inca-

favel; aos mais pobres ouviâ de melhor vontade, & corn

os rudes fe detinha mais tempo examinandoos,& inllruin-

doos na doutrina Chriftaã. Ainda que nas confííToês era

com os penitentes algum tanto fevero, nem por iíTo a gen-^

te fogia delle, antes fe chegavaõ a elle com mais confiança,

& dezejo, de que os ouviíTe.

7 Admiravafe muyto, quando ouvindo confifloês de

Religiofos noflbs, fe lhe dizia algum defeito mais carre-

gado, naõ fabendojcomo pudeffe cahiríemelhante defcui-

do em hum Religiofo. Naõfe perfuadindo, que outrem

cometefíe, o que elle naõ faria. A fua confciencia fiava

configo muy delgado, a penas em feus defeitos íe acharia

macula de culpa venial. Na converfaçaõ era agradável

ainda que com os homens fallava muy pouco,fendo aflimi

que o trato com Deos lhe levava algumas fete horas. Nun -

ca o viram ociozoj no cubículo ou rezava, ou fe ocupava

em alguma outra coufa. Quem õ naõ achafíè no feu cubí-

culo avia de bufcar emoGoro,ondeGeíTandoas obriga*

coes, era certo.
<.t • • 1 j

8 Eíle trato com Deos fe vio mais em o Noviciado de

Lisboa, onde a folidam convida ao trato com Deos. AlU

compôs humas devotas meditações, nas quais eftampou o

fervor de feu efpirito. Alli era o primeiro nos officios hu«

inildes,6c também fedeu com cuidado ao eftudo dos ca--

zos

*$
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zosdeconfciencia. Todos osannos tinha dez dias de ex-

ercidos efpirituais de San6lo Ignacio: neftes a penas fofria^

que alguém lhe falaíle, quercndoos fomente pêra fallar cõ
leu Deos.

9 Foi homem, em cuja lingua fe naõ ouvio murmura-
ção, a todos refpeitava, & venerava. Cuidoufe, que tivera

revelação defua morte, porque diíTo deu alguns finais. Lo-
go, que fe fogeitou à cama, vifitandoo certo Padre lhe dif-

fe, pêra o alegrar: Também os Atlantes cahem, meu Padre
Lima.^ Refpondeo: jâ nos naõ falta fenaõ a Igreja. Tendo
grandes dores, naõ fe lhe ouvio palavra, em que as fignifi-

caíre,levandoas com admirável paciência. Depois de re-

cebidos os Sacramentos acabou fanâamente em Braga no
annode 1660 aos 6 deJaneiro.Ouve particular fentime-
to em fua morte, & todos a boca chea o chamavam fanéto.

Procuravam aver reliquias fuás. O Padre André Cardozo,
que morreo fendo C^ancellario da Univerfidade de Évora,
& na carta Annua efcreveo fuás virtudes, dis que eftimava
em muyto fuás difcipHnas, as quais confervava eníangoen-
tadas. Hum fidalgo mayilluftrepedio fuás contas dizen-
do, as pezaria a ouro, porque lhas deíTem.

10 O IrmaÕ Manoel de Almeyda naceo em Alheira no
Arcebifpado de Braga. Neíla cidade começou a eíludar

"de Mar- com graudcs moílras de feliz engenho, porque em dezoito

^1641. mezes de eftudo foube muy bem o latim. Era o melhor de
feus condifcipulos no faber, & na virtude. Naturalmen-
te foi modeílo, & bem inclinado. Todos os dias ouvia
MiíTa, & pregação, quando a avia no Collegio. Ertranha-^

va tanto traveífuras, & trato menos grave, quejâoco^
nheciaõ, & diante delle eraõ obrigados os condifcipulos a
eftarcompoílos. Sua vida era de moçoinnocente.

1

1

O Senhor, que o queria pêra fi, lhe deu hum ítu
vente dezejo de fer Religiofo. Coftumava elle ir todos os
fabbados vifitar huma imagem de Noíla Senhora, em hum
morteiro da Piedade, que fica algum tanto afaftado de Bra-
ga. Alli diante da Senhora, elle, & outro eftudante fca
amigo fizeram firme propofito de fe abraçar com a Cruz
de Chrifto em Religião. Ambos o cumprirão na Compa-
nhia. Teve tanto goílo de o aceitarem na Companhia, q
dizia alguns dias antes de entrar a feus Irmãos, que fc lhe
diífcíTem, que naõ avia de fer Apoílolo, & que os Padres o
naõ queriaõ, de pafmo morreria. iz Aos

Em
Coimbra
aos ia

> de

1641

xuxuXAH
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i 2 Aos eíludantes, aquém tomava liçaõ, levava com

tàò bom modo, que dando conta dos que anaõfabiaQ

(o que fazia com huma fummiíTaõ, & encolhimento, o-

Ihando pêra o Meftre, o qual no rofto lhe lia o fentimento,

que tinha de ver caftigar alguém ) nenhum fe efcandaliza-

vadelle. Depois, que entrou em desejos de fer da Com-

.panhia, frequentava muyto a nofia Igreja, tendo nella ora-

^aÕ, & commungando a meudo; por iíTo diziaõ delle oS

-Côildifcipulos, que jâera Apoftolo. Sabendo elles, que

eftava aceito, lhe rogavam mil bens, porque todos o ama-

vaõ grandemente, &diziaô, que bem certas lhe fahiraõ a$

fofpeitas, que tinhaõ, de que avia de fer Apoftolo. Na tar-

de, em que o avifaraô pêra entrar, o levarão os Meftres ao

refeitório, onde nenhuma coufa quis comer, dando por ré-

polia, que com o prazer, que tinha de eílar f
^çebido na

jCompanhia,fe lhe fora o apetite de comer. _-^t^

15 Foi fer Noviço a Lisboa, onde entrou na Compa^

nhiaaosijdeOe^eembrodeió^S. Eftandona primeira

-provação, parecia Noviço píove^o no tempo de Religi-

ão. Fallava de Déos com tal modo, & fervor, que a todos

efpantava. Naõ íe queria, feriaô como os mais, aíTentar no

cham. Logo fe poz em huma modeftia taõ ferrada, como

fe jâ andafíe com a roupeta. Serldo elle efte, antes de fe por

em andar com os Irmãos, bem fe infere, qual feria depoiç.

Se lhe davaõ alguma reprehenfaõ, naõ por faltas, que elle

fizeíTe, pois ninguém fe lembrou, que por efta caufa lhe

deífem alguma penitencia, ainda leve, moílrava tanta fere-

nidade, que nunca fe lhe vio moítra de impaciência, antes

recebia as reprehenfoês com tofto alegre, como quem gOf.

ílava muyto de fer mortificado, & deíeílimadó*

14 Tendo féis mezes de Noviciado, feu Meílre o Pa*

dre Francifco de Távora lhe entregou alguns Irmaõs, pêra

os ináruir, avendo outros mais antigos, que o podiaõ fa-

zer. Nas devaçoês, & coufas efpirituais parecia incanfa*

vel,fempre as fazia de joelhos, ou empe. Era muy amigo

dos exercicios de humildade, Sc com huma fandta fofre-

guidaõ fe pegava fempre, ao que fentia mais repugnância;

Nunca fe lhe ouvio palavra, que cheiraíTe a próprio lou-

vor. Os mais o punhaõ huns aos outros por exemplo de

Noviços perfeitos, Sc em quem fe ve muyto de Deos.Fol-

gava muyto de levar, & trazer a panela dos pobres, & de

alavarcõaíleyojêí curioíidade'. ,J5 ^"""
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15 Nuncíireplicou, ao que o companheiro mais anti-

go lhe dizia; tanto, que alguma vez o PadreReytorlhe
chegou a dizer por modo de graça: Bafla, que obedeceis
mais ao companheiro, do queamim.^ lílo dizia, porque
algumas vezes lhe mandava fazer alguma coufa, fem faber,

que o PadreReytorlhe tinha dito o contrario, & o bom
IrmaÕcom humafan£lafingeleza, fupondo teria o IrmaÕ
outra ordem, à rifca lhe obedecia. Se lhe perguntava algu-
ma vez o companheiro em coufa de trabalho, fe tinha or^
dem encontrada do Padre Reytor,ellefe calava, por na5
moftrar, que fe queria forrar ao trabalho, & conftrangido,
em voz, que mal fe entendia, dizia fomente; Qiiefim.

16 Nas acções de obediência era a mefma pontuali-
dade. Muytas vezes quando fe dava íinal a ir emendar
as matérias, fe via levar a letra meya feita, porque no ponto
que dava o fmal, ceifava em continuara letra, em que efta-

va com a pena. Na guarda das regras fe pode bem igualar
aos noíTos fandos Religioíos, que coftumamos propor co-
mo exemplares da obfervancia. Huma vez diUe ao com-
panheiro, que hia ao Padre Reytor, & que logo vinha,
porque hia pedir licença pêra beber. Tardou quaíi me-
ya hora. Depois no tempo de faJlar lhe perguntou o cõ-
panheiro, fe ficara dando conta depois de pedida a licença.^

Refpondeo,quenaõ, masque logo íe viera. Perguntado,-
onde fe detivera tanto, deu por repoíla com a boca cheya
de rizo, que antes, que foífe pedir licença, guardara a re-
gra, que diz, que íerecolhaõ a ter oraçaõ, & que tivera hu
quarto de oraçaõ, antes que foífe ao cubiculo do Padre
Reytor.

17 No niencio foi taõ obfervante, quenaõ refpondia
ao companheiro , fenaõ perguntado a fegunda vez, que
parece confiderava primeiro, o que avia de refponder. A
fua ordinária repofta era, fim, ou naõ, conforme o confe-
IhodeC.hrifto. Amava muytoa fanfla pobreza, & fem-
pre pêra fi tomava o peyor. Indo huma vez tomar a capa,
trouxe a mais rota, o companheiro lhe mandou bufcar ou-
tra melhor: trouxe a fegunda,que pouco fe diíFerençava da
primeyra; athc que finalmente lhe ordenou trouxefie a
melhor de todas, o que fez, por fe acomodar com a fanda
obediência. Procurava, quanto em fi era, aliviar aos ou-
tros do trabalho: por iíío quando hia à quinta, fazia fem-

pre

""^^T/iWjj
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pic por trazer algumas coufas das alfayas do refeitório, q
de caza fe tinhaõ levado. Sendo de pouca idade, naõ avia

trabalho, com que fenaô abraçaíTe.

I S Em luas devaçoes era muy frequente, & aífeduo*

fo. Ordinariamente o achavaÕ na tribuna do SanclilTimo

Sacramento. Nos dias fan£tos, acabado o tempo defallar,

hia pêra hum cubiculo, que eílava como capella, por ter

em íi o Ecce homo\ onde gaitava meya hora em oraçaõ, &
também tomava ordinariamente fua diíciplina. O cilicio

punha muytas vezes, tirandoo humas ao jantar, outras à

noyte. Dormia fobre as taboas da barra todas as vefporas

de NoíTa Senhora. Levantavafe muytas vezes antes da

communidade, & tinha huma hora inteira de oraçaõ.

^ 1 9 Comia frequentemente no chaõ, em pé,& de ef-

molas, & paõ dos pobres, tanto que parecia ter feito pro-

poííto de nunca comer na meza. Na devaçaÕ da Senhora

íbi exceflivo. Quem o quizeíle achar, o tinha certo na

fua capellinha dos enfermos. Alem do OíHcio ordinário

rezava o da Conceyçaõ. Tinha modo particular de rezar

a coroa da Senhora. Em hum quaderninho demaõ,que
fez cm o Noviciado, tem as palavras feguintes: Antes de

começar o Oíílcio, direi ò hymno: Veni Creator Spiritus.

Alem difto direi aquella oraçaõ, que diz: Ure igne^ SanBe

Spiritus. O que no Officio fe ha de guardar, he iílo: rezalo

alternativamente por imaginação com a Virgem NoíTa Se-

nhora, tirando, que nas Matinas aquellas lições da Sagra-

da Eícritura fingirei dizelas a Virgem , & logo direi tudo

o mais, que a Igreja acrefcenta, & aquellas faudaçoes à Se-

nhora de Laudes, & Vefporas, fó as direi, & também ao

acabar do Officio fó nas Completas.

20 Naquella liçaõ: Ego mater dile&ioms,áiviaYk-^

gem Senhora^ & logo fó direi o Cântico de Simeaõ com
tudoomais,confiderando, que quem tem ouvido tantos

louvores à Senhora, & da Senhora, naõ lhe falta nada, &
aííim o direi em acçaõ, de graças. Alem diílo todos os G/o^

ria Pãtri, hum a6to de amor de Deos, & nas antifonas da

Senhora hum a£to conforme a fignificaçaõ; acabando com
as ladainhas da Senhora, & varias orações. Atheaquias

palavras deíle virtuofo Irmaõ.

2 1 Era devotiííimo de Saõ Jozeph, rezando~lhe fera-

pre o feu Officio. Naõ fe pode declarar a dcvaçaõ, que

Dddddd teve
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teve pêra com õ Sando Bautifta. As devaçoes,' que lhe fa-

zia, eraõ muytas. Fallava de fuás virtudes com grande

fervor. Sua liçaõ efpiritual entre dia era ler a vida do Bea-

to Luis Gonzaga, & delia aífim mefmo fallava com muy to

efpirito. Tamberru foi muy devoto das fandas almas do

Purgatório, eílà devaçaõ procurava infundir nos outros.

Todos os dias rezava as ladainhas dos Sandlos, que fegun-

do o coílume da Companhia lhe tinhaõ cabido por forte

os mezes, que delia tinha. Eftes hia efcrevendo em bum
quaderno, em que tinha efcritas outras devaçoes.

22 Tinha as horas do dia repartidas por vários fan*

£los, a quem nellas fc encomendava; & dizia affim nos feus

apontamentos: Eíles íaníios fao, pêra que cada hum me
guarde de ofFender a Deos naquella hora, que aqui eftà po-

fto; rezando todas as horas alem da Salve Rainha hum Pa-

dre noflb, & huma Ave Maria com alguns coUoquios, &
fufpiros. Tinha finco fan6los, aos quais tinha encomenda-
do a guarda dos finco lentidos: a faber , o ver a Saõ Ber-

nardo, o ouvir aSanfló Aleyxo, ogoftaraSaõ Paulo, o
cheirara Sàõ loaõ de Deòs, o apalpar a Saõ Francifco Se-

raphico.

2 5 Acabado feu Noviciado foi mandado eíludar a

Coimbra. Por ter alli alguns conhecidos, diíTe, que folga-

ra antes ir, pêra onde eíliveíTe efcondido em algum canto.

No caminho íempre tomava difciplina, & fe algum dia o
naõ podia fazer, a dobrava no dia feguinte. Indo o Compa-
nheiro a cavàllo lhe diííè, que alugaífe outra cavalgadura;

ao que elle agradecendo-lhe a caridade, refpondeo, que em
quanto tivcífc fcu corpo naõ tinha necelTidade de pés

alheyos.

'34 Entrou em Coimbra dia de Sandlo Thomas de
Aquino, fendo examinado foi mandado h terceira claíTe;

onde andou íomente quatro dias. Aos treze de Março aos

três quartos pcra as trcs da tarde ferecolheo em parte, on-
de naõ podia fer facilmente achado. Os companheiros, ^
com elle hiaõ pcra a claíTe, foraõ, & nada diííeraõ athe as

fctc horas. Entaõ advertindofe mais nifto, o foraõ achat
cm lugar fechado por dentro opprimido de hum grande
accidcnte, que lhe tolhera a falia. Foi levado em braços
pêra hum cubículo, aonde acabou de efpirar em i^ de
Março de 1 64 1 .Ouve finais, de que o accidente procedera

de
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de poftema, que lhe arrebentou. No dia antes fe tinha

-confeíTado, & comungado, & fua vida era tao fanda, que
íèmpre eílava dilpoílo pêra efta ultima hora.

G A P I T U L O XLIX.

Vídãy O* virtudes do IrmaÔ Luis Soares ejludante* Évora
29. de

yfilho de

I Ç^ Om muyta razaõ fe pode dizer dos noíTosdous^^oí-
^^ amantiíTimosírmaõsFrancifcoPachecoj & Luis

Soares, o que no feu pranto diíTe David: Satil^ o*Jonathas ^^^^
amahiks^& decori in vitajua^ tn morte qiioque nonjunt divi- »> ^3

fi.
Foraõ as vidas deites dous Irmaõs em tudo muy feme-

Ihantes, & eíla boa femelhança os fez entre (\ muy amigos

em o Senhor. Ambos eraõ companheiros de cubiculo,am-'

bos no mefmo dia adoecerão, oirmaõ Pacheco morreo
em huma fegunda feira, & na feguintefegunda feira nos
levou Deos ao írmaõ Luis: de ambos ouve igual opinião

de virtude, nos que com ellestratavaõ, & viaõmais de
perto feus bons procedim.entos. Ávida do Irmaõ Pache-
co vai efcrita em outro lugar. O Irmaõ Luis Soares naceo
na cidade do Porto. Em eftudante teve grande inclinação

aos exercicios de virtude, macerando feu corpo com cili-

cio, & difciplina. Eíla tomava elle frequentemente nas

coftas, de que íe feguio ter taõ fentida efta parte do corpo,
que na Companhia naõ avia coufa pêra elle mais penofa,

que as difciplinas, que conforme o noíTo louvável coftume
tomamos no refeitório nas vefporas dos dias mais folem-

nes; mas a ellas nunca faltou. De idade de dez annos athe

entrar na Companhia jejuou alem dos fabbados da Senho-
ra, todas as Quarefmas, & mais dias, quea Igreja manda
jejuar.

2 Inclinoufe a fer Religiofo deSaõFrancifco; efteve

aceito na ditta ordem: cada dia efperava pella patente do
Padre Provincial, pêra tomar o habito. He certo, que lha

remeteo, mas ella por eflas, ou aquellas coufas, nunca Ihê

chegou à maõ. Enfadado deílas demoras, porque o eftava

também do mundoj pediocom grande inftanciã a Compa"
nhia, & dentro de pouco tempo foi admittido nella, dan^^

do graças a Deos de confeguir taõ depreífaellcs dezejos;-
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final de que Deos queria o ferviíTe antes na Companhia.

Pêra apreílar a fua pertençaõ veyo bufcar a Coimbra ao

Padre Provincial, o qual fe pagou muyto do feu fervor, &
yifto fer taõ grande, o aceitou.

5 Foi tomar a roupeta, & fer Noviço em Lisboa: alli

entrou aos 11 de Fevereyro de 1705, fendo jade idade

mais crecida, que a ordinária, de que coílumamos receber

os eftudantes, porque paííava de vinte annos. No mefmo
dia com elle entrou outro, que também viera do Porto; &
no mefmo fe foi do Noviciado, fem íe atrever com a vida,

antes de a experimentar; ainda que o írmaõ Luisleniio o

defacerto do companheiro, naõ foi iífo parte pêra o esfriar;

antes depois fe reconhecia mais obrigado a Deos, por naõ

permittir nelle femelhante defvario.

4 Pêra dizer, que neftesdous annos procedeo como
fando, bailava dizer, que foi Noviço, como os quer 3 Có-
panhia. Naõ avia nelle género algum de dobrez, em tudo

muy lifocom Deos, & com os Superiores. Na fua boca

naõ fe vio, nem delia fe ouvio palavra impertinente, de

que ie naõ pudeífe tirar fruto. Por ventura daqui naceo,

que alguns menos perfeitos naõ tinhaõ tanto goflo de eftar

com elle nos repouzos; & como outros notaíiem ao Supe-

rior o defvio, que eftes procuravaõ ter naquelle tempo do
Irmaõ Soares: eftranhando-lhes o Padre Reytor a fua im-

prudência, lhes diífe:Naõgofl:aisdo Irmaõ Soares, porque
naõ fois taõ perfeitos como elle he; & a fua virtude he húa
tacita reprehenfaõ das voífas diílracçoes, & da voííapoii-*

ca perfeição. ,
^

5 Ofeufallar mais ordinário era das excellencias da

Senhora, a quem tinha entranhavel amor. O feu officio re-

zava fempre de joelhos, & nelle gaílava largo tempo, pellà

maior parte mais de huma hora. O dezejo defeavilitar

foi hum a das fuás principais virtudes: aeíle refpeito agen-

ceava, que na cozinha felhedeífem quafi fempre as alfay-

as mais cuílofas de esfregar, &niiTomoftrava ter particu-

lar goftoi aííim porfe mortificar mais, como porque os ou-
tros fícaífem mais alUviados.

6 No veftido era mais amigo do que mais conduzia
pêra o defprezo: as fuás roupetas la dava modo, com que
fempre foílèm curtas, & aíTim as trazia ordinariamente.
Prefentio, que hum Irmaõ grande, que fora cozinheiro, fe

des-
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desfizera de huns çapatos de boa medida, &muytos re-

mendos; contentouíe delles o Irmaô Soares, & ouve lice-

ca, pêra que fe Ihedefle aquella peça, da qual vivia muy

pago, pellas mefmas razoes, porque outros a rejeitanaõj

Quando ouve de ir pêra o Collegio de Évora, naô obítan-

te ferem taôincommodos os çapatos, pêra fazer o feu ca-

minho a pé, naõ os quis largar: por fer a jornada no inver-

no, & a pe, fuccedia chegarem os Irmaôsàpoufada mo-

lhados; & quando o Irmaõ Soares tirava os çapatos, efta-

rem taó cheos de agoa, & taõ pezados, que tomandoos os

Irmaõs nas maôsfc admiravaô, como pudeífe com ellesle-

vantar os pés do chaõ;& dizcndo-lhe, que aqmllo naõ era

pêra fe trazer , refpondia : Qiianto et1:es,meus Irmaõs, naò

faço eu conta de os deyxar. Ifto dizia muyto em feu fer

,

& muy de veras ; moftrando lhe tinha o mefmo amor,que

coílumam os ricos do mundo ter a alguma peça de artifi-

cio , & valor particular ,
que trazem em cabeça de mor-

gado.
; - Al

7 Era muy dado ao fanflo exercício da oração. Alem

dos tempos ordinários ,
gaftava nella o mais tenipo

,
que

podia. Nos dias de exercícios de Saiifto Ignacio nao le

contentava com as quatro horas ,
porque a eftas acrefcen-

tavamais. Como também asvifitas do Senhor, & da Se-

nhora neííes dias eraõ mais compridas. Quando peregri-

nava fazia quanto eftava na fua maõ ,
por naõ começar de

menhaã o caminho , fem primeyro aver tido a fua hora de

oraçaÕ : a qual naõ goftava de ter , indo andando ,
como

neftasoccafioenseílilaõ, osque peregrinaõ. Ouveocca-

iiaõ , em que foy precifo, partirfe logo de menhaã da pou-

fada; hia o Irmaó Soares muy fentido, por naõ poder ter

antes a fua oraçaõ : a pouco caminho andado , vio huma

Icrreja do campo fechada, & chegandofe a ella diíTe aos

companheyros : Meus Irmaõs, aqui avemos de ter a noíia

oraçaõ : & logo fe pÔz de joelhos da parte de fora
; ^ pai-

fado o efpaço da hora , continuarão o feu caminho.

8 Neftas peregrínaçoens era nas fuás devaçoens exa-

aiíTimoj tinha elle tantas ,
que fó em commemoraçoens,

que fazia depois de rezar o officio , lhe fuccedia gaitar três

quartos dctempo; porque tudo f^izia muy paulado. Foc

lhe naô faltar o tempo , nem as guardar pêra a noyte, pe-

dia aos outros Irmaõs fe foílem diante fallando entre li,^
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elle fe hia alguma diftancia mais atras comprindo comas
devaçoens. Neftas peregrinaçoens naõ obrava coufa, que
naõ folie de exemplo aos cõpanheyros. Se algum hia mais
caníado , elle lhe tomava os alforginhos , & os levava jun-
tamente com os feus. Do paõ, que recolhiam das efmolas,
elle fe pegava, peraofeufuftento, ao paõ de rala. Con-
tou hum dos Irmaõs

,
que o acompanhou

, que na pere-
grinação, que fizera com o írmaõ Soares, Deos os pro-
vera ferapre abaftadamente

, que devia fer pcllo cuidado,
que tinha deíle feu fervo. Quando em alguma hofpedagê
lhe davaõ huma fó cama pêra todos , o Irmaõ Soares fem-
pre queria, cSc procurava fer , o que dos três avia de dor-
mir veílido no meyo dos dous Irmaõs

, pêra que elles def-
canfaílem entre os lançois.

9 No cubiculo eftava muyto de joelhos , ordinaria-
mente nefta poílura o achavam

, quando eftava íó no cu-
biculo. Diante do Senhor na tribuna gaftava largo tempo.
Nos dias de communhaõ , depois do quarto, que
'todosgaftaõ em dar graças ao Senhor, ellefedeyxavã fi-

car por mais tempo
: nos tais dias jà o Irmaõ Noviço fa-

bia
, que alli o avia de ir avizar pêra ir com os mais a to-

mar o feu almoço. O tempo antes daxMiíJa também o ga-
fíava emoraçaõ, quando avia de commungar. Pêra dar
expedição ao muyto

,
que rezava, quafi fempre andtiva

comas contas na maõ.Sendo dos mais pontuais em acudir
aos exercicios fandos, era o ultimo, que depois de aca-
bar o tempo, fe recolhia do lugar, em que fecoílumaõ
fazer. Finalmente o Irmaõ Soares foy Noviço de o-rande
& fingular perfeyçaõ ; muy cândido , & fincero, & de ve-
ras dezejofo de fe apurar nas virtudes: na obediência pon^
tualiífimo, que foar o final da campa, &acodirdIeera o
melmo Era muy afFeycoado à liçaÕ efpiritual, particular-
mente de hum hvnnho

, que trouxera
, quando entrou

,

do qual uíou fempre , & lhe chamava o feu fidus Achates.
10 boy Irmaõ, de quem difiTeram uniformemente os

que foraõ Noviços com elle, que nos repouzos nunca
diíie palavra, que naõ fofiTe de Deos. Que nunca lhe lahio
da boca palavra

,
que fi^fife molefta , ouoffendeíTeaalc^um

Irmao. Que nos dias de quinta a fua mayor alfiftencia
,

.

depois de jugar por feu turno, quando o avizavaõ , era
nacapeila, com licença, que pêra iíTo pedia: & alli lhe

hia5
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liiaõ dár o avizo ,
quando avia de entrar no jogo

,
pêra fe

recrear Com os mais : que parecia naõ ter efte Irmaõ alivio

cabal, fe naõ eftava com o corpo diante de Deos,que quan^

to o peníiimento de crer he,^ nunca delle fe afaftava.

Entre tantos exercícios de fanélidade gaílou os1

1

dous annos de Noviço. Pouco tempo antes de entrar nos

últimos exercicios , depois de avizado pêra os votos, lhe

perguntou o Padre Reytor : Quando era o dia, em que a-;

via de entrar em exercicios ? Refpondeo,que era, quando

lua Reverencia ordenaffe ; o mefmo refpondeo ao Irmaô

Sottominiílro »
que o dia era ,

quando parecelTe ao Padrô

Reytor. Elle mefmo contou aos Irmãos, que navefporá

de fazer Os feus votos gaftara muyta parte da noyte em
fe aparelhar, perà os fazer com períeyçaô , & fervor*

Quando na mefma vefpora tomou a fua difciplina nas co-*

ílas, como hefanaocoílume dos noíTosIrmaõs, queaca-

baõ o Noviciado, & diíTe a fuá culpa , fes efta aeçaô acom-,

panhada de tantas lagrimas ,
que quaíi naõ põdiá pronun-;

ciar as palavras , enternecendo âos Irmaõs, que o ouviraõi^

12 Eíie cabedal de virtudes , ou O cabedal ,
que eftas

coufas denotam, tinha grangeado o Irmaõ SoareS; quando

foy mandado èíludar ao Collegio de Évora : foram fetíS

compânheyros dous Irmaõs Noviços, dos quais era hum
o Irmaõ Francifco Pacheco ,

que jà hia avizado pêra fazer

òs íeus votos. Nefta jornada deu o Irmaõ Soares os exem-

plos ,
que coftumou nas outras peregrinaçoens* Dizia aóS

Irmaõs ,
que elle nos feus eftudos nada efperava de fi, nem

de fi fiaria coufa alguma, mas muyto no amparo da Vir-*,

gem Senhora , a quem tinha efcolhido por prote£lora fua

muy efpecial. Tinhalhe elle cordialiííima devaçaõ , & Ihô

fazia muytos obfequios ,
por iíTo confiava tanto no feu

patrocinio. . , ^ , - , • • .

1 5 No Collegio de Évora fe hofpedou em o Novicia-

do , & nelle efteve alguns mezes : avendofe com tanta

eorapoftura, fefudeza, & aíTiílencia nas capellas, q de-

pois de tempos diíTe o Padre Meftre dos Noviços a feu

^ companheyro : Padre,efte Irmaõ me parece coufa, que tem

muyto de Deos ;
porque o feu modo em tudo naõ eftà

fem virtude folida. Refpondeo o Padre : neíía mefma opi-

nião vivia èu. Em todos os mezes, que viveo depois de

Noviço i naõ defdiífe em coufa alguma da fandidade ,
que

^ trou-



«çs^ " Imagem da Virtude i

trouxera do Noviciado. Na oraçaõ era tam continuo
, ^

achandoo o Superior nas capellas em tempos de eftudo
(cuidava o bom Irmaõ o podia fazer) o mandava reco-

lher ao feu cubiculo dizendolhe
,
que no tal tempo a boa

oração era eftudar bem. -

14 Quando hia com os mais Irmaõs ouvir o fermaõà
Igreja , antes de elle principiar , íe retirava pêra hum can-

to da tribuna , & le punha em oraçaõ , ou rezava pellas

horas. Depois de ouvir a fua MiíTa na capella , fe deyjfa-

va íicar ordinariamente de joelhos por efpaço de hum
quarto. Nos dias antes da feíla de Corpus Chriíli, por
fe andar armando a capella

,
permittem aos Irmaõs ter o

feu exame nos cubiculos
, que hecoftume entre elles ter

na capella j o Irmaõ Soares fe hia ao retrete da livraria, &
alli diante de huma cruz

, queeíláfobre aeftante, gaita-

va os tempos do exame, por lhe parecer, que aílim era
tnais conforme ao coílume de fe naõ ter no cubiculo. f

^ ;'i5 Nas luas praticas procurava meter fempre confi-

deraçoens fanéías ; particularmente nas vcfporas de com-
inunhaõ,perguntando,cÕ q confideraçaõ fe poderia no dia

feguinte receber melhor ao SanâiíTimo.^E como alguns naõ
dizendo confideraçaõ algúa lhe pediíIem,propuzeíre elle a

fua : o fazia logo procurando defpertar nos mais os fervo-
que elle em fí queria. Succedia algumas vezes achar-res

fe com Irmaõs , que goílam mais de outras praticas, como
^ de ertudos , ou coufas indiíFerentes , & a prezença do Ir-

maõ Soares, por fó querer Mar das coufas fanftas, lhes
era menos fuave : por tanto jà fabiaõ , como o aviaõ de o-
brigar a fe retirar; diziaõ coufas impertinentes , & de que
fe naõ tirava fruto: entaõ o Irmaõ Soares dando hum
ponto na boca

,
pouco a pouco fe hia efcoando ; & defpe-

dindofe fe hia pêra a capella ter oraçaõ,& fallar com Deos,
Sz a rogar por aquclles Irmaõs, pêra quefoílem inclinados
às coufas fandas.

- 16 Efcre via o Irmaõ Soares com perfeyçaõ, pediolhe
hum dos Irmaõs, lhe tresladaíTe alguns poemas; defcul-
poufe, dizendo, que tinha muyto, que fazer; &apar-
tandofe, fe foy pôr em oraçaõ na capellinha denoíTa Se-
nhora da iModeftia do Noviciado : dahi apouco efpaço
de tempo indo em fua bufca aquelle Irmaõ , que lhe pe-
dira, lhe tresladaíTe as poeziaSj & achandoo em oraçaõ,

^ .

"

lhe
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3

lhe diíTe : lílo he, Irmaõ , o que elle tinha ,
que ÍA2e\i Ref*

pondeo manfamente : pois que.^ Irmaõ , ifto naõ he maisi

que todos eíTes verfos ?
.

^

1 7 Todos os Irmaõs affirmaram ^ que no Recolhi-*

mento naõ diíTera palavra , nem que de longe dieyraíTe a

huma leve murmuração , nem que moleítaífe a alguém :

antes era taõ accommodado, que em tudo cortava fempre

por fi. No jogo , em que he fácil cahir huma palavra de

enfadamento , a naõ ouvio alguém da boca defte Irmaõ.

Antes goílando muyto eftar em o Noviciado ,
quando lhe

mandarão
,
paíTaíTea morar no Recolhimento, diíTe: tinha

niíTo goftojfó por naõ fer de pena com as fuás idas , & vin-

das ao Irmaõ Noviço ,
que tinha cuidado da portaria, a

quem lhe parecia^ naõ podia deyxar de fer molefto. Sa

algum Irmaõ o reprehendia , ou fe enfadava de alguma

fua inadvertência ; a fua repofta era hum profundo filen-

cio, & fofrer com toda a paciência. Seno jogofefeguia

pêra jogar , & tendo jà pegado no malho , via que outro

fe levantava pêra o mefmo ; logo o punha de parte, dando

lugar a que o outro entraíTe no jogo.

18 No refeytorio comia muyras vezes no cha5, &
de efmolas, & beijava os pés :'eraõ nelle tam ameudados

eíles exercicios ,
que na menhaã , em que no Collegio fe

divulgou o feu falecimento , naõ cahindo hum Religiofo

doGollegio, em que Irmaõ íoíTe: perguntou, feacazo

era hum, que no refeytorio andava fempre a comer no

chaõ , de efmolas , & a beijar os pés ? E dizendofelhe, que

eíTe era , diffe que lhe parecia íer fanclo. Também hia

frequentemente lavar a louça à cozinha. Em pedir licenç*

pêra as coufas ainda mais meudas, fe via o particular amor,

que tinha aífimàfandla pobreza, como às regras, & or-

dens dos Superiores , contra as quais naõ cometteria ad-,

vertidamente o minimo defey to. DiíTe o feu Padre Mini-

ílro
,
que nefte particular naõ vira Irmaõ ,

que fiaíTe mais

delgado : & porque entre a lida, que o Padre tinha, fen-

tia alguma importunidade fandla no pedir das licenças de-

íle fervo de Deos ; lhe deu alguma em geral , por fe li-

vrar de lhe ir tam frequentemente à porta do cubiculo.

19 Das faltas
,
que via neceíTitarem de emenda em

íilguns Irmaõs , as dizia ao feu Padre Miniftro; pedin-

dolhe, que fomente osavizaíTe fem penitencia, porque

Eeeeee pu-
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pozeflem cobro fobre fuás acçoees. No Recolhimento
íoy fempre companheyro do Irmaõ trancifco Pachecoem
hum cubículo dos mais próximos à porta do Recolhimen-
to , porque tinhaõ a feu cuidado acodir à campa da porta.

DiíTeram alguns Irmaõs ao Irmaõ Luis Soares , que fe ef-

culàíTe daquelle cuidado de ler poiteyro ; a iíTo refpondia;

que lá eftava o Padre Miniíh-o
, que difpuzeíTe , o que jul*

gãíte; que elk em tal coufa naõ avia de falar. O Irmaõ Pa-

checo fentindo, que aquellas perfuafoens pudeífem obri-

gai aó Irmaõ Soares a procurar outro cubiculo : lhe pedia

tal coufa naõ fizelTe
; porque lhe cuflava muyto carecer de

taõ virtuoío companheyro. Aflim feconfervaraõ no mef-
mo apozentõ eíles dous benditos Irmaõs , dandofe hum
ao outro íandos , & virtuofos exemplos. Ambos como
apetite de eftudar , fem attender aos incómodos , que os
cxcelTos trazem à faude , fuccedia trefnoytarenfe , levan-

tâudoíè muy de madrugada
, quando as fuás idades pediaõ

dormir;'^* / " -^ '' -

t 20 Finalmente foy DeoS fervido
, que no meímo dia

adoecerão , & foy neceíTario paílarem ao Irmaõ Soares

pêra outro cubiculo : a doença ao principio naõ mollrou
taõ mãos ííntomas , como a do Irmaõ Pacheco ; mas foy
lavrando mais de vagar. Tratou logo de le difpor pêra o
caminho da outra vida. Tinha elle taõ bem ajuíhda a fua

vida, qUe confiderar na morte, lhe naõ dava género algum
deabalo : quando lhe fallavaõ em vida , ou em morte : a

fua repofta era : O que Deos quizer. A paz , & tranquil-

lidâdeera tanta, quanta explicar fe naõ pode: quehea
ditta, dequem antes de chegar à morte, lè tem difpoílo

pêra ella com huma vida fanda , como o tinha feyto efte

íèrvo do Senhor. Recebeo os Sacramentos com grandes
aí!è£los fignificadores do feu muyto amor de Deos.

21 Depois intendendofe o mal , lhe deu em delirios;

nellcs moítrou fempre os bons hábitos, que na vida ti ve-
rarvindolhe à boca muytas coufas fanftas , como dizer,

queosSan£Í!os Anjos Iheandavaô baylando por fimada
cabeça. QucoSando Xavier o queria levar pêra asmif-
foens

, & ooufas deác , & fcmelhante jaes : frequente-
mente dizia aos Inuaõs, que lhe aíTiftiam, ou entravam
no cubiculo : Irmaõs, alegria , alegria , & elk a moftrava
muy particular. Na noyte ultima de fua vida, fazendolhe

'^"t o Pa-
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o Padre, que aííiftia, colloquios , elle os hia repetindo com
,

a voz caníada : por mais que o Padre lhe dizia repetiííè a-

quellas coufas fó lá vx* coração , toda víia forcejava com a
voz. Neíla forma foy paílkndo athe junro das duas horas

depois da meya noyte , nos vinte, & nove de Junho dia

dos Apollolos SaÕ Pedro , & Saõ Paulo , & naquelle tem-

po com grande paz, & foflego fc defatou aquella ditofa

alma do corpo ; & fe foy pêra feu Creador , a quem taó de.

veras tinha íervido. He coufa^ digna de grande pondera-.

çaõo fer fua morte dia dos gloriofos Apoílolos Saõ Pe-

dro, & Saõ Paulo: porque foy devotiílimo deites dous.

Sanáos. Quando de Lisboa veyo pêra Évora diíTe hum
dos companheyros, que era notável oaíFe*íío, que o Ir-

mão Soares mollrava ter a eftes Sandos , fallando delles

como de feus íingulares protedores, & como quem os ve-

nerava , & obfeqaiava com efpetíialidade. Cubriraõ tam--

bem os Irmaõs o corpo do IrmaÕ Soares , aífim como ti-

nhaõ ufado com o do írmaõ Pacheco , com muytas ílores,

& cravos, & outras hervas cheyrofas ; todas fimbolo das

muytas virtudes, com quefna alma tinha florecido em.

vida. Foy o Irmaõ Luis Soares de muyta bondade, gran-

de afFedo às coufas deDeos; nos feusgeílos» & acçoeiTS

paufido,& modeftoio femblante de fieftava dizedo virtu-

de, & fandidade ; nem palavras, nem obras avia nelle, que

efpiraílem outra coufa : tal foy o Irmaõ
,
que o Ceo bre-

vemente nos roubou , como invejozo, de que eíliveííè

mais na terra , quem íe tinha feyto taõ merecedor da glo-

ria em pouco mais de dous annos , & quatro mezes , que

viveo na Companhia. Do Irmaõ Soares dis em huma cari

ta fua o Padre Reytor do Noviciado de Lisboa eftas pala-

vras : Eufempre tive ao Irmaõ Soares por hom^ & verda-

deyro
^ Jincero ^ & fem refolho algmny érna confulta da

provindapera os votos dtjje eu , que naÕ fó era bom Noviço ,

Cantinho^ mas me parecia indiftrahivel. Athe aqui a claufula

da ditta carta ; que bem fe deyxa ver o muyto ,
que dis em

poucas palavras.

22 O pay do Irmaõ Luis Soares efcrevendofelhe a

morte do filho, fallando dos procedimentos, que tivera

antes de fer da Companhia,dis o feguinte : Defde que teve

iifode ra%aÕ^ começou afer inclinado a boas ohras^ indo todos

ds dias a Mijfa com muyta devaçaÕ^ rezando todos os dias a

Eeeeee 2 Senhora

^
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Senhora ofeu Rofarto ,
jejuandolhe todos os Sahbados *. tendo

tnuytas devaçoens a vários Sanãos. E de dez , oi^ doze annos

deidade começou a uzar defeu cilicio y &indo todas asfe-

gundas , quartas , ^feftasfeyras a difciplina , cí?' oraçaõ h
capelia dos Tercej/ros^er os mais dias^q la naÕ hia a tinhafem-

preem caza. Todos os Domingosfe cõfejjava-, os annosprimey-

ros com os Padres Carmelitas , athe os quatorze^ ou quinze^ <?•

ao depois athe ir pêra a Companhia fe confeffava com os Pa-
dres Congregados. Filho ,

que nunca deu caufa aos pays de
o cajligarem ^fempre obedecendolhes em tudo^ o que lhe orde-

navaõ. Sempre paciente em alguma affliçaÔ^ quétiveffe\ nun-

ca agravou apejfoa alguma ; a todos agra dava. Entre oiten-

ta , ou cem condifcipulos
,
quefeu Me/ire trazia , elle era a

de que mais fe agradava. Foy foldado dous annos aqui no

Porto , aquellespróximos a fekecolher na Compajihia-yfnas nem
por ijjo deyxava de ouvir Mljfa todos os dias., nem de fatts-

fazeraomais affima ditto. Ifiopajja na realidade. Athea-^
qui parte da carta do pay do Irmaô Luis Soares por fuás

mefmas palavras. í3ondefe ve
,
que o Irrnaõ Soares jà era:*

muyto dado a Deos antes de entrar na Companhia.
• í- -'i \y ^'. r

."?r5T

.

'í <

;

Etwra 2

de Maio
de 1 705-.

CAPITULO L.

Vida^ <jr morte do Padre Amaro Fernandes,

I Ç\ Padre Amaro Fernandes homem de íingular vir-
•^n Vy tude,& grande bondade nos dey^íou cheyos de
faudades, pois quando a Companhia efperava começar a
recolher os fruftos dos feus eftudos, & dó augmento de fu-

ás virtudeSjfoi Deos fervido de o levar perafi fendo Theo-
logo do quarto anno. Naceoefte Padre na Villa de Mon-
talvão em o Bifpado de Portalegre: neíla cidade eftudou
latim, pertcndeo a Companhia, & foi admittido nella; deu
principio ao feu Noviciado em Lisboa aos 2 9 de Setembro
de 1689, tendo 17 annos de idade. Foraó femprefeus
procedimentos de verdadeiro Noviço. A Coimbra foi cõ-
tinuar nos últimos mezes o feu Noviciado,& alli fez os vo-
tos, & efteve algum tempo, athe que com outros Irmaõs'
foi mandado eíludar Philofophia em Evorâ. No fim defte

eíludo o mandarão eníinar latim na Ilha de SaõiMigueL
^ X Vol-
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Voltando pêra o Reyno, enfinoú a inefma íaculcladeno

Collegio de Setuval, & dalli veyo eíludar Theologia em
Évora, aonde foi fua morte; como diremos depois de dar

huma breve noticia de fuás virtudes.

2 Todos entendem,que na vida religioía a origem dás

virtudes, & fonte delias he o trato familiar com Deos na

oraçaõ. Naõ ha duvida, que o Padre Amaro fez delia o
feu primeiro cabedal. Logo de Noviço fe foi vendo, quã-

to a ella era inclinado. Porque com Deos gaitava o tempo,

que lhe fobrava das occupaçoes, que eftavaõ a feu cargo.

Humas vezes diante de íiuns reziílos íanftos, que tinha no
feu cubículo; as mais na tribuna diante do SanítiíTimo: &
reparoufe, que femprefe punha a hum dos cantos mais ef-

curos delia, por fe naõ dar feda rnuyra aíMencia, que alli

fazia. í--.'/:í>

5 Pellos annos adiante também era achado muytas

vezes em oraçaõ no cubiculo fora dos tempos, em que to-

dos oraõ. Pellas quarenta horas,& fomana íanfia na quinta

feira,o achavaõ alta noyte tendo oraçaõ diante do Senhor,

taÕ immovel , que parecia homem todo elevado em Deos.

Na fefta feira fansSta de menhaa indo com outro Religioío

correr as Igrejas, onde avia fepulcro, o Padre Amaro em
todas fazia a fua oraçaõ com grande pauza, & naõ como
de corrida; & notoufe, que fó ao defpedirfe abria os olhos

pêra o fepulcro, & logo os compunha, & fe retirava;dando

a entender, naõ eraõ as fuás idas,pera ver a curioíidade dos

fepulcros, & apparato das Igrejas, mas fó pêra em diverfos

templos fazer reverencia ao Senhor. Na capella da Con-
ceyçaõ do Collegio de Évora gaftava muytas horas, em ef-

pecial nas íeíías feiras da Quarefma, quando eftava defcu-

berta a faníta imagem de Chriílo morto, que eftà debayxo

do altar: diante delia fe detinha horas efquecidas, fem dar

fé, de quem entrava, ou fahia. Naõ era efta oraçaõ fó nos

templos, &capellas, aonde era certo ,
quando naõ eftava

no cubiculo; mas também quando hia pellos corredores,

porque fe avia com hum modo, que denotava andar com o

penfamento em Deos. Quando neftas occaííoes lhe per-

guntavaõ alguma coufà,refpondia como homem pafmada,

& que tendo ofentido fixo em outra coufa, o apartavaõ

da fua confideraçaõ. Nas aulas, quando efcrevia, ou afli-

ília às explicações, dava de fi muytos finais de quem levã-

tava
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tava o penraiíiento a Deos; aíTim o entendia, quem tíníia

delie mais particular noticia.

4 Do recolhimento das potencias interiores nacia á

compoftura, & recato dos fenridos exteriores. Os feus ò-

lhos andavaõpoftos em terra. Cuidoufe, 6c com bons fii-

damentos, quenuncaospuzeraemrofto de molher algu^

ma. Antes huma quinta feira landa pedindolhe hum Reli-

giofO) quizefíe ferfeu companheiro, pêra vifi tarem as Igre^

jas, antes de entrarem ao ofEcio. Refpondeo, que de boa
vontade o acompanharia na mcnhaa da feita feira fanfta,

porem, que naõ era conveniente irno tempo, que pedia;

por andarem as ruas, & Igrejas cheyas de molheres, & que
poderia fucceder dar com o^olhos em alguma, contra d
que de fi eftâ dizendo, & peando a modeftia, & decoro da
Companhia. Succedeo diz^r-lhehum Padre, que na quin-

ta feira coítumava ir a maior parte da comunidade; por
tanto, que naõ avia, porque dilatar o gofto daquelle Re-
ligiofo. Entaõ fe deyxou vencer. Porem como os Prela-

dos naõ quizeííem dar licença no tal dia, por ventura pclla

mefma razaõ, porque repugnava o Padre Amaro: ficou

muy alegre,tendo aquella vontade do Superior por grande
providencia divina, que naõ queria tiveííè a modellia

dos filhos da Companhia o minimo perigo de qualquec

deíar. j
'^'^ t

'
• ç

' Nas ruas fempre hia com os olhos cabidos; & quan-

do era companheiro dos que vifitavaõ molheres, eftava

muy modefto, fem levantar olhos. DiíTeraõ muytos, que
nunca eftandp à meza lhe viraõ os olhos levantados, nem
dar fé, dequèm andava no refeitório.

6 Andavaõ eftas virtudes acompanhadas de grande
mortificaçaõ,fem a qlual ellasfe naõ achaõ. Nunca o virão
cheirar huma fó flor: em tempos de primavera quis hum
Padre tentar, o que nelle avia de rigor nefta matéria, &
colhendo huma flor, inflou com o Padre Amaro, que a

cheirafle; mas nunca tal coufacom elle pode acabar.O mefv-

mo Padre na ultima doença do Padre Amaro, pêra lhe cõ-
forrar o cérebro, abrio huma cayxinha de balfamo npo^-

plctico, & iha ofl^ereceo,& ainda inflou, pêra que a chei-
rafle: taõ pouco tiveraõ cfFeito eftas inftancias,

'y^ A cazo trocandoíeo feu barrete cõ o de outro Reli-

gioro,eftc lhe achou dentro pregado hum allinetej &: crú

'
•'^'^ tendeo

t-ioo-LLLitíí
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Em o No-oiciadú de Lisboa Ltv. 4. Cap 50, 95 9

tendeo o trazia pêra com elle mortificar, & picar as maôs^

quando as tinha no barrete. As fuás difciplinas eraõ lar-

gas, & rigoroías, & as tomava muytas vezes fora de horas,

pornaõ fer fentido. A continuação delias fe dcyxôu mâ*

is conhecer na ultima doença, quando fendo neceíTario

farjalo) tinha as partes, que fe coftumam ferir com a difci-

plina, taõ Gallejadãs, que a lanceta entrava por dias com
trabalho, & como por coufa enrijada: reparando rouyto o
mefmo oflicial em coufa pêra elle taõ eftranha. No comei

foi muy parco: dizia naõ goílar de jantares, emque fe dava

mais do ordinário, & nelles naõ comia mais do coftu*

mado. Na Theologia fe aíTentava nos bancos de fora pot

naõ eilar encoftado. Sendo Meílre de latim nas Ilhas, ven*

do os eftudantes a lua modeília, modo retirado, & morri-

ficado; diziaõ, fer bom pêra Meílre de Noviços.

8 Na obediência deu tantos exemplos, quantas fora5

as acções de obediência, que fe lhe encomendarão; pois

nunca fe efcufava delias. A's GonfiíToêsdenoyteacodia

em o avizando com grande pontualidade, a qualquer hora

que foíTe, & dizia ter niíTo goílo. Pêra elle bailava dizer-

felhe, que o Superior mandava iílo, ou aquillo, pêra fem
replica alguma lhe dar cumprimento.Quando o avizavara

pêra difputas, ou conclufoês, naõ tinha outra palavra, fe-

naõ dizer, que fim. Também fe notou a muyta pontuali-

dade, com que acodio ao fmal da campa; de tudo fe de-

fembaraçava, em foando. Na virtude da pobreza quam
cxa£lo fofíe, & quam amante, teftimunhou o feu veílido

interior, que era pobriíTimo; & todas as mais alfayas dó
íèu ufo, que eraõ coufa muy limitada. Por nâô gaftar pa-

pel, fazia quadernos das conclufoês manufcritas, & coílas

de cartas, & nelles fazia os íeus apontamentos* ^
j

9 Pêra prova de fua grande caridade, bailava dizei*í

que nunca da fua boca feouvio murmuração* Se diante

de fua prezcnça algum metia praticas de murmuração, lo-

go as atalhava, naõ coníentindo foíTem adiante. Entre os

do feu tempo tinha três modos, com que dava corte a eílas

taõ commuas, como perniciofas praticas: o primeyro mo-

do era meter de permeyo alguma nova: fe lhe naõ fucce-

dia, entrava com o fegundo modo, defculpando apeíToa,

de quem fe detrahia, dizendo: teria fua razaõ, &que a te-

çaõ na obra leria boa, &ílinda. Qtiando finalmente via, 4
tra-^
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trabalhava de balde, fe defpedia com eílas palavras: Kaõ
4querem,ora fiquemíe embora. Tinha ditto ao Irmaõ San-
criftaõ, que quando algum Padre naõ pudeíTe dizer a pri-

meira MiíTa, o chamaíTe aelle,& naõ moleftaflè a outros,
quefempreo acharia prompto, pêra lhe acodir nas faltas.

Aos doentes fervia com grande amor; foi efte taõ fmgular,
que ficou muyto na memoria dos Irmaõs do Recolhimen-
to, fó de aífiílir algum tempo entre elles por Miniílro dê
fubílituiçaõ. ;

Goítava muyto com as acções de humildade: fen-IO
do Noviço fempre fe adiantava, pêra fazer aseoufasde
rnaior abatimento, como em alimpar os lugares menos lim-
pos. Na cozinha fazia fempre por lhe cahir em caza o ef-

fregar as panelas; & porque fabia, que o Irmaõ cozinheiro
na repartição dos officios da cozinha, fempre em primeiro
lugairdava efte cuidado, hia com diligencia; &fe punha
mais próximo a elle, pêra que lhe cahiílem as caldeyras, &
panelas; que ordinariamente eraõ fuás. No feufallar,quã-
do contava entre os Irmaõs alguns exemplos, o fazia com
palavras taõ charras, & modo taõ groíTeiro, que parecia fer

hum tofco Irmaõ Coadjutor: iíTomefmo moftrava procu-
rar , em ordem ao defprezarem , & terem por menos
culto.

-jii Naõ fó em Noviço, mas depois fallava muyto das
Goufas de Deos, & neftas praticas moftrava gofto, como
quem tanto o tinha no coraqaõ. xMuytas vezesoouviaõ
eftar nofeucubiculo fazendo fervorofas jaculatórias. Ain-
da depois, que na doença lhe fobrevieraõ frenefis, dizia
palavras fandas, & que levavaõ a Deos, pêra onde o leva-
vaõ as fuás propenfoês. Afuadcvaçaõà Senhora foi co-
nhecidamente grande. Na meza do cubiculo tinha diante
dos olhos huma imagem da Senhora como Menino nos
braços, na qual fe eftava revendo de continuo.

12 Em o Noviciado fe vio logo quam ternamente ti-

nha no feu aíFeao a devaçaõ da Senhora. Naõ avia prati-
ca, em que mais fe faboreaíTe, quenadasexcellenciasda
Virgem May, que aífim a nomeava de ordinário. Quando
os Irmaõs o queriaõ alcgrar,lhe diziaõ: Hoje, Irmaõ Ama-
ro Fcrnandez,avemos de fallar da Virgem May. Muyras
vezes a vifitava nas fuás capellas. Na Ilha de Saõ Miguel,
quando eftava na quinta, frequentemente fe retirava pêra

aca-

a-iiUMUi
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Em o Noviciado de Lisboa Liv. 4. Cap. 50. g^i
a capellinha da Senhora a tratar com Deos, & com a Virge
May. Na mefma quinta goíbvamuy to de cantar a ladai-
nha da Senhora. Notoufe, que tendo fua tentação de ca-
tar, quando eílava na quinta: tudo quanto cantava era ao
divino; & ainda algumas letrinhas indiíFerentes, que de íí

naó tinhaõ coufa, que defdifleíTc da gravidade, & decoro
Religiofo, elleas acomodava ao divino, naõ querendo,que
«a fua boca ti veíle lugar ainda hús longes de profanidade,

15 Ajuntavacomeftas,& mais virtudes hum grande
amor à Companhia, moftrando ter pleno conhecimento
dograndebem, que tinha em fer contado no numero de
íeus filhos. Defpediraõ no CoUegio de Évora a hum Ir^

maõ Theologo, Acazo certo Padre também Theologo en-
trou no cubiculo do Padre Amaro, contandolhe o que
paílava: & acrecentou, íe fora aquelle Theologo da Com-
panhia por defconfolado: a iíto diíTe o Padre Amaro: Eu
confeljo^ que aindaquememandaffemperahumacoúnhapor
inca^pas de /èr Sacerdote, <£r ainda que mefizeffem moço da
cozinha^ úrandome a roupeta-, com tanto que fojje fcmpre da
Companhia, tudo aceitaria/em çopbro. Coflumava tambê
dizer, peramoftrar, quam fixo eílava na fua vocação: Qiie
elleera profeíTo do quarto voto, que o naõ podia a Com-
panhia defpedir. Significando c5 eftas palavras qnaCópa-
nhia a melhor fegurança faõ os melhores procedimentos.

1 4 Da fua muyta bondade, & virtude nacia fer ami-
go de dar a todos gofto, ainda com difcomodo feu: algu-
mas vezes tendo chegado de fora, eftando fem defcanfar;
fuccedia, que algum Religiofo fem faber viera de fora, lhe
pedia, quizeíTe fer feu companheiro, pêra fatisfazcr na ci-

dade a eílas, ou aquellas obrigaçoês;por lhe dar goílo cor-
tava pello feu defcanfo, & ainda repugnância, pêra íàzera
vontade a feu Irmaõ. Se a cazo o outro entendendo tinha
chegado de fora, lhe dava fatisfaçaõ de tal coufa lhe pedir:

o Padre Amaro inflava em dar comprimento ao quede-
zejava; dizendo, que pouco hia no feu trabalho.

15 Efla bondade o fazia bem quifto de todos, Sc

athe aceito ainda aos mefmos brutos. Na Ilha de Saõ Mi-
guel tinha hum Religiofo no feu cubiculo hum canário;

cflando em tudo pago daquella avezinha, folhe defconten-
tava a braveza, &efquivança. Fez todas as diligencias, q
pode, pella amançar^ mas todas foraõ debakkj porque de-

Fffffí poia
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pois delias eílâva taõ arifco, como antes. Contou tudo áíi

Padre Amaro, que era Meíírede latim; eftelhe dille, que

Mia mandafle pêra o cubiculo. Aflim o fezj & dentro de

jpoucos dias fe domefticou tanto o canário, que era hum
doce feitiço de todos. Fazendo taõ engraçados meneyos

com o bico, & com as azinhas, quando fe lhe ofFerecia com

a maõ alguma coufa de comer, que dava grande recreação

naõ menos com elles, que com a harmonia do íeu canto,

Confideradas as diligencias, que o outro Religiofo fizera

pêra tirar as efqui vanças do canário; & as poucas,com q o

Padre Amaro de bravio o fez meigueyro: entrou o Religio-

fo em penfamentos, de que a virtude do Padre Amaro do-

brou a fereza do paflarinho, &naõ as diligencias; ou eílas

ajudadas da virtude de quem as fazia.

i6 Tendo paíTado o difcurfo de fua vida em muyra

obfervancia, & virtude, eftando quafí no fim dosannos de

Theologia, lhe fobreveyo huma terrivel doença de febre

maligna. Ainda que por toda ávida fe difpos pêra amorte»

o fez entaõ applicandò as diligencias, que eftavaô na fua

maõ. Recebeo o SanÊlo Viatico hum dia antemenhaã,por

fever de repente taõ apertado, que cuidou falleccr. No
entre tanto fez muytos colloquios, como quem tanto fe ti^;

«ha habituado nas coufas ían£las. Huma vez diíTe, quê

-pêra aquellas horas fenaõ aviaõde guardar as coufas tocãH

-tes à falvaçaõ; por quanto a força do mal debilita tanto as;

potencias, que nem hum adio de amor de Deos fe pode fá^

zer com fervor, & efpirito.

1 7 Sobrevieraõíhe delirios; nos quais nunca fahio etn

palavras defcompoftas. Tiveraõ muytos por indicio de feíf

homem predeftinado, íahir neílas palavras: £// naÕ feme dk

4Íe morrer-, fegurei aminha fahaçaÕ^ c?* fis bem. Também
moftrava ter feus lúcidos intervallos, & nelles, oumoftras

delles diíTe as palavras fobreditas.Morreo em Évora na ma-
drugada dos dous de Mayo de mil fetecentos, & finco. De^
pois de fua morte foi ditto vulgar entre todos, que o Padre

Amaro Fernandes era fanílo, & juílo.Eíle confenfo côm ú

em toda húa comunidade taÕ numerofa, fanéta, & douta

como a do Collegio de Évora, he hum abonadifllmo tefte:*

munho da muyta fanótidade defte fervo de Deos, "^^^-^^^^^



-; noíTa Companhia , que roraõ Noviços
em LisJDoa. ^^c

ESTfe. Catalogo apontarei alguns Religio-

fos , que efcieveraõ , & imprimirão , co-

mo o faço nas outras cazas j referindo . os

que ; foraõ Noviços em alguma das cazas ^

que fegundo o q fica contado^ ouve em Lis-

boa. Nifto cofíumo feguir o que fe faz na Bibliotheca ge-

ral da Companhia , aonde nem todos imprimirão livros

grandes, & de tudo fefaz mençaõ , ainda de coufaspe^

quenas , por fer efíe o coílume de todos, OS que fizeraõ

Bibliothecas, cujo intento foy faberfedas tais obras, oU
grandes, ou pequenas, como também pellamefma caufa

fe referem obras
j
que ficarão raanufcritaSé lílo fupofto, va-

mos feguindo a ordem do Alphabêto.

^/ padre Adrião Pedro natural de Lisboaentrou na Com-*

panhiaaos 5 de Junho de 1649^ tendo i 7 anUos de idadei

Enfínou Philofophia em Lisboa, foy Procurador Geral

do Malabar , &.Japaõ , Reytor do Collegio de Coimbra^
& depois do de San£lo Antaõ. Efcreveoas vidas do Ir-

mão António Homem Coadjutor temporal, & adofe
maõ Bernardo de Mello eíludante , cujos treslados ma-
nufcritos fe guardam no cartório de Coimbra. Efcreveo

fobre as Excellencias de Lisboa. Morreo no Collegio de
S. Antaõ aos 17 de Março de 17 1 5. ^^ íhíí»« í-,^

ifadre António Carneyro natural de Lisboa, onde eutroii

na Companhia aos 7 de Abril de 1676. Foy Reytor do
Collegio da Ilha de S. Miguel , Prepoíito dacaza de Vil-

kviçoza, & Meftre dos Noviços no Collegio deCoimbra.

Imprimio humas Meditaçoens. dos Exercicios efpirituais

F ííííí % de:U
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íaçoess pêra todos os dia$do annodas^v^ iâe híi dos
^anjáosidaquelk dia > ixmxiiki^ S0ãM^
li^^ro feímprimiaem Lisboa ; o outro^^ ^

fadre Aíitomo de Macedo natural de Goimbra entrou

aos 2 5de Agoáp dç 162 6 . Sua^yida fica efcrita , & como
por fôfi meyoobi^op Deps aprôveríaõ |a Rainha Chriftina.

Enfinonletrásliunianas, ^Theología Moral. FdyJRey-

tor.do Noviciado de Lisbpa , do Cpllegio de Évora y.^
duas vézesr P reppíito da cazà de Sáõ Ròqúe , onde fanál^

menteriaMècéaaós 15 de Jqlho de J69^>íCoínpÒz , & im-

primio em Paris LtíffMikv^JnfuIatam , o^ Vurpuratamy

feu Vontificibus ^ & Cardinalibus illujlratam. A vida do
Padre^aõdÊAteieyda eni latim impkefla em Pádua. £-

Itâgios V &' CQíoaçaÕ daRainha Ghriftina , iinpreíías em
Eííocoimio. As condufoens .Rhetoricas cheyàs de erudi-

ção y:qae^teveiiaJllia da Madeyra. Os SanQps Titulares,

impreâb em LisbQariTod^síeftasobrásiàò èfnteLm.
1 fadre Animia:daSyh{i

,

natiiral de Avèyro Bifpado de
Coimbra entron aos 7, de Março de 1 622, tendo 17 annos

de idade;: Sete anhos enílaou letras humanas , & Rbeto^

ficav- outros fete Theologia Moral. Morrèo íméíamente
em Saníarem aosi 8 de Abril de 1 6 66. Jmprimio hurú
compendio da vida do SanOaXavier* sqsíc ^
mi: Padre Ayres de Abneyda natural de Santarém entrou

na Companhia aos 24 de xMarço de 1 649, tendo vinte an*

nos deidade. Eníinou entre nós asfciencias athe a cadey-
ra de Prima de Theologia era o Collegio de Coimbra corii

nome degrande'Me|lre» No mefmo Cóllegío morreo fani

íiamente aos fete de Março de i7Ò4.- Tòy fofredor de
moleftias, que lhe nam faltarão. Na ultima doença haÔ
quis pedirilicença

, peradar coufaalguníado feu ufo, áá^
xando tudo nas maõs do Prelado, tendo èfcrupulo dõ
contrario. Foy CalificadordoSan£toOfficio. Imprimio
em Coimbra hum Sermaõ do A6lò da Fé, que pregou eni

oannodei 697.

*43,.i
>Aà.B'l^TiJii rí..-}lià X:.. .0 :-^

p^Aàrê Doutor:Bento Pereyra naceo em Borbano Arce4

^ bifpadode Évora: foyfilho de hutoà Irrnaâ' dos dcu§
Padres Bentos Fèríiandes^ hum Mányr iníigne, outro in-

íigne,

TU-L-LI±iMUl
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figne ErerRurario, entrou.a0S27'dc']unhay^e r620y t^
iâxjuinzeaniios de idade. Depoisdé efíudar Philofophia

,,

cm Gx3imbra-,' enfinou íeis ariirtôs letrâs hun^an^^^ &Ethéf ^

torica em E voi-a ^ com aome de graride Meílre. A;nrês4é

fer Sacerdote compôs íIjjgo-volumes dié )'iâfta g-randeziâg

^os rqnais logo fe dirá. Em^Evora^enfínotí Philofõphiaf

dLeo.Theologia por vintéannesv-pai^teemLisbc^aj^gaíi^

*f€em Évora : oiide tomou o^grao de Dout^^r aos è^-djè
.

Fevereyrovde i 64.7^. í^oy Caliíicador d4 San^áOífictóé

Em Roíiiã foy Revifórdos livEos da Gompanfiia. Vc>lfôtí*

dó de Itália goveriíôtí oCdlegio doslrtade^sêial^â?
boa y òndé taníbem fbyMeílre de Theologia^ Foy-íid-:

rnem de coftumès iftetílpaveis: Por toda a vidã^aÔ teve,

outras contas de rezar , mais que as mefmas, que lhe deraô

em o Noviciado. Muy amigo das couias fandas, & de^

voto da Senhora. Foy de èítudo incanfavel. Por naõ per-

der tempo, quando íeix pay o vinháWizitara^ Evora^lhéftt-

zia avizo, o naô viíTe fe naÕ n-aiiom, em que depois òb
.jantar fallaõ entre fi ès Rcligiofosw' :Quando: ter via à m^a,
dtinha coníigò hum livrO-., .&jpondó ^na lueza o comer ^4Ííi,

pellQ feu livro: Tudo fazia poraproveitar O tempo. Veyia

a perder a memoria nos íntimos annqs em fofrtta^^ naõ if^

ibiaocubiculo, em que moravaj&eu, que algum tempo
oíervi, olevava, & trazia do refeytorio. Quafitpdo o
dia gaftava em ler pello Breviário. Quando lhe fallavaõ de

coufas fan£lasi faliava fempre a propofito, nasmais varia-

!ioa, como homem , que ficou como hum menino antes db
ufoda razaõ, totalmente defmemoriado; Morí^^eQem E:vo>-

ra aos 4 de Fevereyro de i óSi. (Sompoz a Brpíbdia
^
que

ferem im prélio muytás vezes ,^ anda nas máõs^e toâos^

a qual ul timamenté foy am pliíicada pello; Padre Mathias d^

Saõ Germaõ Jiatural de Monçárásy^que) do ntuyto traba-

lho .,^ queniílo teve, entificou , & mon:eo. Affeda^ BngUêt

.Pormgíiezam^veffâ em Leaõ de França. VálksTogatu

irapreíTa em Évora. Hum tomo de Morihusgemiímiõqviú

manuíèriito fe conferva na livraria do Golkgi0de Porta*-

legre. Hitmwníimnto de Horácio em doús totòõs, queíb

conferVa manurfoito no. Goliegio de San£lo Antadj dô

Lisboa. Imprimio hum intitulado Academia ^Qm qUe tra-

cta da Republica literária. Outro intitulado 0//í&ri//7»

- TòeologU.moraiisy& tarmfqírepiris , expoiunsfropm^atem
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fermonis Théologui^ Canomci, er Civilis. Maishumâ SMa
de Moral em dous tomos, que dizem fer nefta faculdade a

melhor Suma, que tem fahidoa luz* Mais hum grande vo^
lume,qúe intitulou Qoncionahilia^ que trata de prégaçocns;

efte manufcrito fe conferva no Collegio de Beja. Outros,
de que trata feparadamente a Bibliotheea da Companhia^
como Thefoíiro da lingtta latina-^ Florilégio , faõ partes, que
andaõ encorporadas na Profodia. Imprimio Promptuarium
Juridicumy compleãens omnes refolutiojiesfevundumjuscmá-

mune ^ ^ Lujitanicum, Regras gerais da Ortographia P<?í^

tugueza, & Latina impreíTas em Lisboa. Tamhem fez

hum compendio dos livros de Matrimonio do Padre San*
ches; queathe o prezente fe naò imprimio/

"^-í>í íA- mi c ]'ypr(yWx\'

p Adre Chrijlovaõ Ferreyra natural da Zevreyra no Ar^
"^^?cebilpado de Lisboa entrou em Coimbra aos 27 de
Novembro de 1 596, paíTou parte do feu Noviciado em
Campolide. Sua tragedia , & ditofo fim em feu lugar fica

cfcrito. MorreoMartyremJapaõ, annode 1652- Efcref
veoas Annuas dcjapaõ de 1627. ji.

''.;•':;' D' ./';:/.
pAdre Diogo Lobo natural de Tangere em Africa en*
* trou aos 20 de Novembro de 1644. Enfmou letras

humanas , & Rhetorica em Lisboa. Teve fingular talen-

to pêra os púlpitos , foy Pregador dos Rey s Dom AíFon-:,

fo fexto , & Dom Pedro Segundo. Nos últimos annos pat^i

deceoeíluporem hum braço: indo de Lisboa aCoimbrajc
pêra fe curar, pregou alli o Advento, & avia deprègaif
asmenhaãsdaQuarefma, quando lhe veyo a doença , dd-
que morreo aos 20 de Março de 1 69 1 . Deyxou hum , ou>
dous tomos de fermoens preparados pêra a imprenfa; poE
caufa da morte de feu Autor naõ fahiraõ a luz. Dos feus
fermoens fahiraõ dous impreíTos em hum volume , que (ki
imprimio de fermoens de pregadores nomeados daquelle'
tempo.

?adre Duarte de Sande natural de Guimaraens no Ar-I
cebifpado de Braga entrou na çaza de Saõ Roque em Ju-

nho
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nho de 1562. Enfinou Rbetoricaem Coimbra. Foy gran-

de Pregador, & Superior. Paíibuà índia no anno de 157?.

Governou o Collegio de Baçaim , foy Superior da miílaô

da China, & Reytor do Collegio de Macao. Entrou a pré*

gama China, onde converteo rnuytos gentios. Morreo
fandamente em Macao no anno de 1 600. Efcreveo huma
Relação da China pêra o Padre Prepofito Geral. Mais a
Itinerário dos Principes do Japaõ ,

que delle partirão pe^s

ra Romã no anno de 1 5 84.

PAdre Fvancifco Ayres natural da Amieyra no Priorado

do Crato. Sua vida, & virtudes efcrevoem feu lu-

gar. Morreo fandtamentc na caza do Noviciado de Lisboa

aos 1 1 de Novembro de 1 664. Sendo cego, tendo por ef-

creventesos Noviços , ditou algunslivrosefpirituais, que

imprimiOiCUJos titulos fam: Direãorio efpiritualperaoca^

tmnho do Ceo. Triumphos do amor divino contra os deJpvMi

mores humanos. Exemplares metaphoricos da origem das

virtudes. ?aralielos Académicos entre duas Univerfidadet

divina ^& profana. Imagem de prudentes ^ ^ ejpelho de

ignorantes. Épitome efpiritual de tudoy o que deve faber o

Chrífiaõ .,
do que deve crer, & obrar,

?adre Francifco da Fonfeca natural da Cidade de Évora

fendo eftudante Theologo , & iMeftre em Artes entrou na

Companhia em Lisboa aos 26 de Março de 1 6%t^, Eníínoa

letras humanas ,
pregou alguns annos. Sendo Procurador

Geral da índia íoy por ConfeíTor do Embayxador de Por-

tugal o Marques de Alegrete àÇorte àe Viena de Auílria,

allinoanno de 1708 fe imprimio com nome fupofto de

AíFonfo Franco hum Compendio muy perfeyto da vida

xle Sam Joaõ Nepomuceno,Padroeyro do Reyno do Boé-

mia , comporto pello mefmo Padre ; & com elle o officio,

& ladainhas do mefmo Sandlo. Compôs mais hum livro

defta jornada do Embayxador , & vinda da Senhora Rai-

nha de Portugal, obra muy aííeada , & grandemente curió*

fa , o quaiatheo prezente fc naõ imprimio.

Vadre Fraj^cisco da Cru% natural do Louriçal Bjfpado de

Coimbra entrou em Coimbra aos 9 de Dezembro de

1 645 , tendo i4annos de idade. Era Coimbra efteve fo

^ vi ía onze
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onze dias , logo foy pêra o Noviciado de Lisboa. Enfi-

nou letras humanas, Philofophia , & Theologia. Foy Re-
vifor em Roma. Reytor do Collegio de S.Antaô. Meílre,

ôí ConfeíTor do Principe Dom Joaó , que agora he Dom
joaõ o Quinto Rey de Portugal, & o feja por muytos , &
ditoíos annos. Neíleanno de 1709 fe começou a habitar

hum Convento de Religiofas no Louriçal, que por refpei-

to defte Padre mandou fazer a piedade del-Rey noíTo Se^

nhor.Foy o Padre Francifco da Cruz muy amigo das eou-
las de Deos, & tinha grande modo pêra encaminhar as al-

mas ao ferviço de Deos. Falleceo na caza de S.Roque aos

2 9 de Janey ro de 1 706.Tinha entre maõs huma Bibliothe-

ca de todos os Autores Portuguezes , na qual obra tinha

tido muyto trabalho. O que eftava feyto defte raanufcrito

fe deu ao Excellentiflimo Senhor Dom Francifco Xa-
vier Conde da Ericeyra

,
grandemente aífeycoado à Com-

panhia , por elle com inftancia o pedir pêra a fua nobi-
liílima livraria, como quem he taõcurioíb, 6c amigo dos
livros, & em feu poder fe conferva.

Fadre Dom Francifco Lainez natural de Lisboa , entrou
aos 16 de Outubro de i672,tendo 16 annos de idade. Foy
pêra a índia no anno de 1681. Trabalhou muytos annos
na MiíTaõ de Madure , onde fofreo muytos tormentos pe-
la íéj voltou a Europa , & foy a Roma fobre negócios da
Miííàõ. Em Lisboa foy fagrado Bifpo de Meliapor aos i S
de Março de 1708, &neíre anno tornou pêra a índia.

Compoz
, & imprimio em Roma no anno de 1707 hum

livro intitulado : Defenfio Indkartim Miffioniim , Madtiren-

JíSy Mayjurenfis^ <6r Qarnatenjh edita occafione decretiah

lllujlviífímo Domino Vatriarcba Antiocheno D, Carolo May-
larddeTourmnViJitatore Apoftolico tnlndih Orientalihus
lati.

Padre Doutor Francifco Soares Luíitano natural de Tor-
ref-Vedras no Arcebipado de Lisboa filho de pays muy
illuftres. Entrou na Companhia aos 5 de Fcvereyro de
1619. De fua fabedoria , & excellentes virtudes efcrevo
cm fua vida. Foy homem de grande paciência , & teve
bem, em que a exercitar. xMorreo de hum incêndio cafual
cmJerumenhcinoBifpadodeElvas aos 19 dejaneyro de
1659. Efcrcvco, & imprimio cm 4 tomos toda a Philo-
fophia. A Univerfidade de Évora lhe imprimio hum to-

i IDQ

7
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mo de Vccnltentia

-,
que deixou acabado. Também dei-

xou acabado outro das Cenfuras Ecclefiaílicas, & da Bullíi

daCea, cjue athe agora fenaõ imprimio. Comotambera
huns Commentarios fobre a primeyra parte de Saníío
Thomas, que ficarão acabados.

p Adre Ga/par Villela natural de Avis no Arcebifpado
•^ de Évora , Milíionario infigne de Japaõ , cuja vida fi-

ca efcri ta neíla obra , falleceo em Goa noanno de 1572,
Efcreveo hum livro fobre as queftoens

, que lhe propuze-
raõ os fabios de Meaco. Traduzio alguns livros na lingua
mais elegante da Corte de Japaõ. Efcreveo muytas Rela-
çoens, ou cartas das coufas de Japaõ, que andaõ im-
preíías no volume, que mandou dar àimprenfa olllu-
flriííimo Senhor Dom Theotonio de Bragança Arcebifpo
de Évora.

t) Adre Joaô Coutinho natural do Pombal no Bifpado de
•' Coimbra entrou na Companhia em Lisboa aos 7 de
Setembro de 1 660 , tendo 1 8 annos de idade. Enfmoii
letras humanas

,
governou o Collegio de Setuval. Mor-

reo fanâaniente em Coimbra na noyte dos 2 5 pêra os 24
de Abril de 1709. Compoz, & imprimio três tomos de
difcurfos concionatorios , ç\\xt'mút\x\o\xEftrornas,

'

Vadrejoaô Furtado natural de Lisboa entrou aos 20
de Novembro de 1644, tendo 1 6 annos de idade. Enfi-

nou letras humanas , Philofophia, ^ Theologia em Évo-
ra , foy depois Revifor em Roma. Suas virtudes ficaõ ef-

critas em fua vida. Morreo fan£tamente em Coimbra aos

fmco deFevereyro de 170G, Deixou féis, ou fete tomos
de Moral em latim todos perfeitos, & acabados como per^

aimprenfa.

YaãveJoaÕ Monteyro natural de Mezaõfrio no Bifpada
do Porto entrou aos 12 de Abril de ?62o, tendo 16 annos

de idade. Acabados os eftudos navegou pêra a índia. Em
Goa foi Meílre dos Noviços. Enfinou Philofophia, &
Theologia em Macao. Noannodc léj^ entrou na Clii-

Gggggg na.
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tii^ onde fez grande fruto nas almas. Morreo no annõ d|

1648. Compoz, & imprimio em lingua Sinica hum Comi

pendio da Ley í/ii;i«^. Outro livro do verdadeyro, _& falíg

tulto de Deos, no qual trata da adoração. tH^^^^

-- ?adreyoaõ de Payva mimúÚQ Lisboa entrou aosH|#

deNovembt'ode i66o,tendo56annosdeidade, era Go?

nego Quartanario na Sé de Lisboa. O feu grão foi de Coad-

jutor efpiritual. Muy obíervante das regras: ouve delle ot

piniaõ de homem fan£lo, & a fua refoluçaÕ de entrarcC^

Companhia aíFim denota. Acabou fanâamente feu s diais

na caza profeíla de Saõ Roque aos 2 5 de Março de i ôSif

Imprimio com nome de Joaõ de Britto hum compendia

das ceremonias da Miíía. oáfí^B

Fadre Jorge da Cofta naturalde Azeitão no Arcebifpal

do de Lisboa entrou aos 4 de Mayo de 1626. Enfittoft

Rhetorica em Coimbra, Philofophia em Évora, onde fcá

Lente de Efcritura, & tomou o grão de Doutor aos 25 d©

Novembro de 1 65 ^. Foi Reytor do Collegio de Setuvali

Prepofito da caza de Villaviçoza, Procurador a Roma.Era
homem de muyta caridade, acodindo a pobres, & miferaT

veis. FoiCancelIariodaUniverlidadede Évora, da qual

Gccupaçaô voltando pêra a caza de Saõ Roque nella mor-

reo aos 24 de Abfil de 1688. Imprimio hum elogio dê

-Ludovico i^ Rey de França. Hum fermaõ do nome de

JESU. Hum fermaõ do Jubileu concedido por Innocen^

cio X. Hú fermaõ da Circucifaô co allegoriamyfteriofai

Padre Jozeph Soares íid^imúác Setuval entrou aos ^ de

Outubro de 1 644, tendo 15 annos de idade. Enfmon laf

trás humanas no Collegio de Saneio AntaÕ. Morreo no de

Évora aos 1 5 de Setembro de 1 65 8. Compoz o Cartapit

cio de Syntaxe, de que ordinariamente ie ufa nas efcolas*

-

'v-ffi' L ,.\

Adre Luís AIvres natural de Sa5 RomaÕ Bifpado dé

Coimbra entrou aos 27 de Abril de 1 62 9, têdo i4an-
iios de idade. Enfmou letras humanas, & Philofophia em
Coimbra, onde foi Lête de Efcritura. Fòi Reytor dos Còí-
legios de Angra,do Porto,de Evora,ProvinGÍal, & Prepofí>

to da caza de Saõ Roque. Morreo na cazà de Saõ Roque
aos ig de Janeyro de i/o^.Imprimio Em Évora: JmotSá-

grado.ífí-í^y

,
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grado. Inferno cu/lo/ò, C€a£l£gra^a, Mai§ hutti íèrmaõ, ^
íèz no Aâo da Fé. iílais doiis tomos de fermoensem Portu-

guês. Imprimio ém Latim Jofephum Rachelis fiHum illuftrê,

- Padre Lms Froes natural da cidade de Beja no Arcebif-

padode Evora^ entrou no anno de 1547, &no feguintc

paíTou à índia y & foi hum dos infignes fundadores da
iQhriílandade de Japaõ, como fe ve em fua gloriofa vida,^

fica eícrita. líluíírou efte Heroe grandemente ascouíàs da
Companhia na India>& Japaõ cíom fuás cartas, que deraô
matéria a grandes volumes, Delias andaõ muytas impref-

ias por ordem do llluftriílimo Senhor Dom Theotonio
Arcebifpo de Évora. No anno^ que vieraõ a Euroupa os

Senhores Japoês,eí];eve aponto de vir com elles,& teve diA
lo grandes dezejos, por afervorar com fua prezençà aos

nolfos, aquém de continuo com faas cartas tinha afervora-*

do. Falkndo deftá occafiaõ em húma carta, que de Má-
eao no anuo de i595efcreveoaos Padres, & Irmaõs dos
Cpllegios de Coimbra, & Évora,tem eílás palayras.^/^»*

doforaÕ os Embaixadores^ eftive natdtima dijppfyaõypera fe
introduzir éftaforma : no qualtempopodem m cdriffim^os Irpza-

õsconfderar com quanta vivacidade faria meus largos dí/^

cm-fòs no ffjodoy què feriapêra niuyto de propofiUgafiaf com
elles largaSi ^ difftifashoYasderepouJo, Levava traçada n9
entendimento^ pêra lhepropor noprimeirolugar a phtfionomiá

doYadre Mejlrx Franctjco defanãa memoria^Jèu modod^
dizer Miffa^ ao qualajudei muyias vezes em Goa, a/uavida^^

de da fua communicaçaoy a ejjicacia dasfuás palavras^ o exe*

pk de fua vidado roteiro doyannoSy queviveo na India^com

muytas partifularidades annexasã e/la matéria. Nofégtmdíf

lifgar Ibeoãvera Je tratar de todos os varoens perfeitos^ ho-

mens infignes, ^ eminentes^ co?n que a Companhia lançoufeus

fundamentos nefias partes Ofuntais^pella communicaçaoy que

com elles tive, dos quaisfabia muytas^ <^ muy raras coufas.

'iV,iNéfta forma Vai continuando as coufas, que lhes diria.

Logo diz,em como o Padre Gàípar Coelho Vice-Provin-

çial de japaõ lhe ordenou compuzeíTe a Hiíloria de japaõy

em que.gaitou finco, ou íeis annos coi^tinuos, & que mui-

tas vezes c fcreyia dez horas no dia pello affeduofo dezéjoj

que tinha de acabar aquella obra, & a mandar a feuslrma^

os. Diz, que a dividira èm três partes: na primeira tratava^

précifamenre do clima; altura, calidades, coftamesj rito;s,'

Gggggg 2. ori-éiiii
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íòrigem áo japaÔ. Na íegunda decomo^ oPááíe Meílrí^

pranciíco partio de Goa pêra Japaõ com léus cómpanhèh
ros, & de como a poderofa,& iramaculada Ley Evangelil

ca com a luz da Tua verdade íompeo por aqúellasdeúfas

trevas, & do fruto^ c^ue em diverfos Reynos fè foi fazentí<|

desdo ánno de i549,queo Padre Meftre Françifço la che*

gou,athe o anno de 78, que íaõ trinta annos; Sc a térciêirà

parte, que he maior, que as duas precedentes, tomafeti

exórdio da converfaô del-Rey Francífco de Bungo iathe

agora. Mas porque a cálidade daHiftoria, & o pézo diètíl

requere fer muy exadamente limada, & metida na fõf^á

da diligente examinação, fica o Padre Vizitador AleJían*»

dre Vaiígriano encarregado, pêra tomar o àíTumptó àeài
revifta,& ainda efte anno de 95 a tornou nòíTo Padre Gèi
ràl a encomendar encarecidamente, que fe acabaíTe, & lè

vier a eíFeito, creyo fera hum pedaço de recreação aos cá-

riífimoslrmaôs, quecôm taõ intenu) amor dezejaõ faberá^

coufas de JapaÕ, &: acharfe nellas,& o que na Hiftoria na5
ínenos Itie agradará, feraõ as coufas, de que athe agora náô
tivcrâõ noticia, por aver muytas,que naô foraõ referidas

nas cartas, qúc là foraõ enviadas. f
Quis referir, o que diz acerca defta Hiíloria de Japàõ

por fuás palavras, por quanto delianaô faz raençaô a Bí-í

bliotheca da Cofflpanhiâ,íenaõ com palavras, que a cotifãi

de como volume das fuás cartas. Que feito feja da tal Híu
floria, fe fe eonferva em Macao, Goa, ou Romai eu o naõ
acho efcrito. Sê duvida, qfetà coufamuy cutiofa.O Padre
í^^roes achãdofe mal em Macao,voltou a Japaõ,onde mor^
reo aS de Juliio dei597.0 Catalogo dos varoesilluftres àà.

Côpanhiâ, q fe lêem Roma,o tem èm S de Janeiro do dito

anno.

i:,:os\^

Adre Doutor Mamei Cúfrea m^veíú de Loandaem
Angola entrou aos 5 1 de Mayo de 1 65 1 ,tedo 1 5 annoè

de idade. Enfínou letras humanaSjRhetorica , Philofophià/

Theologia moral, & Efpeculativa em Évora, athe a cadei-

ra de Prima, onde fe formou Doutor na fanda Theologia.
Foi Reytor doCollegio de Coimbra, Procurador a Roma^
Provincial, & Aííiftente em Roma do Padre Thyrfo Gon-
zalesj depois foi Rcvizor, ^ neíleofficio falkcea em Ro-
^X-',J ma
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má aos 2 9 áe'Agoílo de 1 708. Foi mdy devoto da Senho-

ra, cm feu obfequio dotoli com renda, & ornou com muy^
tà8;&muyTÍcaspe^asacapeilada Conceyçaó dentro «(3

Coikgiode Évora. Compoz hum livro de cotifelhos, &
pareceres de Moral, oqual feimprimioemRòmadepoii»

de fua morte, intitulado IdeaConciliana. ,

tA^itdre ManoeldeOãveiva natural de Lisboa entroa aos

^deOutubrode 1671. Enfinoo letras humanas, & R^-i

thorica, Philofophia, .& Theologia em Coimbra, onde foi

Lèhté de Prima. Imprimió hum fermaõ feito nas exéquias

da Rainha Dona Maria Sophia.

^ Padre Doutor MàttoelLuismxmú de Beja no Arc^biA

jpado de Évora entrou aos fmco de Abril de 1 62 2 , tendG|

r4 annos de idade.Enfmou letras humanas^ Philofophiá,&

foi lente de Efcritura em Évora, onde tomou o grão de

Doutor aos 24 de fevereiro dé 1 647. Foi Procuradora

Roma, Reytor dos Collegíos de San£lo Anta5, & E-Torai

onde fex obras dégrande utilidade; Era de getio. totíyto

àníável, & grande coração, qu0 com tiâdg abaâva* Mdi?^

*eoem Evòra ^os 1 5 de í>ezembr(Éd^fêèxv Gòmi^ em
Latihi;à vida do Príncipe Dom:Theodôíidi filho ^rtio^
liitò áe^Rey Dom Jòaô o Quarto, qúè íe imftimio^eni

Évora.-
'

•'•' ^>^ •

Padre Doutor Manoel Vereyfa nnmúà%jhtmàtL no
^'trcebiípadodei.isboraêntrouMsí j7 déMa de 16^/^

fel 4 annos de idadé.EnfifiOuletrashumanas,Philoíbphia|

U l^heologia. Foi Isentei dé Prima em Évora; Governou

os Collegios de Braga, &: Évorainelle governo íbi a Roma
à^ííngrégàgaõ gerâ1,ertTi que foi eleito o Reverendo Padra

Gàrlos dôNoyefóv Trouxe ífeuÍây^&\iiídnÍgenciaSy pêra

na Igreja do Còlkgíode EvoráPierigir, como fez, a Ii^man-

dâdé da Senhora da BoáMórti5,qi3e íèmpreííoiém graiides

augiiientos. Págouliíeai Senteà éfta d^va^áô com a boa

morte* quê Ih^ detf. ? Veyolhe fioma fupreiraõ alta, em g
t€V^ dores ^XceíltVisí^^ Ellé as lofteo com^notavel Gonfoi?*

midadè côtn a vontad^de DéòSí & com ellas purificado

ptamenfèfe pode crferotevôCraSenhora^a* gozar o premio

dàíuadeA^â^íiõ. MorP(^fendo Reytor do Collegio de E^

vora aos 1 4 de Dezembro de 1 6 8 ^ . Tii^ha difpoílo pêra

dar aimpp^ a Màteíiàideí^itui^õ, a quaiobra todos

Ibuvavaõ muyro, porem-fua rno^tè diL'itou>âthe o prezen-

^ téàditta impreííàõ.
°^"
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f Padre Manoel dinheiro liatural da cidade de Ponta Del-
gada na Ilha de SaÕ Miguel entrou na Companhia em q
Noviciado, que ouve na caza de Saõ Roquejaos oito de
Março de 1575» tendo dezaíète annos de idade. Dezejozo
de gaílar fua vida nasmiíloês, paíTou à índia no anno de
1 59 1 . No de 1 594 entrou no Reyno do Mogor com o Pa*
dre Jerónimo Xavier, onde por dilatar a fé, padeceo muy-
tasmoleftias,&eíl:eve a perigo de perder a vida. Huma
ves Ihesmifíuraraõ coufa na comida, que a elle, & aos m4^
is de caza fez taõ profundo letargo, que a íeu falvo entrai
raõ os ladroes, & os roubarão. No anno de 1607 foi mã*
dado a Goa como embaixador do Mogor, aonde com bô
íucceíTocòmposapazentreos Mogores, & Portuguezes*

Tornou pêra a miíraô. Carregandoo jâ os achaques fe re«

colheo a Goa, aonde falleceo pellos anno de 1 6 1 8. Efcré^

veoasAnnuasdei 5 99 da miíTaõ do Mogor. Dellefe fa:^

menção na Bibliotheca da Companhia. . 5Í
pi PadreManoel Pires natural de Eílremos no Arçebifpa-?

do de Évora entrou aos 29 de Fevereiro de 16ó^jtendo

15 annos de idade. Exercitou muytos annos officio de pré-?

gador na Ilhaide Saõ Miguel. Pêra efta faculdade tinha

grandes talentos. Depois eníinou Philofophia emlEvoraf
Eílando prégadorna caza de Saõ Roque, o efcolheo poc
feu Confeífor a Senhora Dona Catherina Rainha de Ingla-

terra, à qual foi muy aceito por fua grande prudência, ^
juizo profundo em comprehenfaõ de quaisquer coufas
grandes, em que tinha muyto acerto; ^& refoluçaõ. Era
muydesintereííàdo: podendo fermuy utila feus parentesj.

naõ tratou diíTo. Todo o feu valimento quis pêra abrigai;

as coufas de fua may a Companhia. Por feu reípeito favp^'

receo á dita Senhora muyto noflàs covifas, & acodio con*
groíTasefmolas àscazas profeíTas, & àsmiíloêsdalndia, &s
fefez fundadora do feu Noviciado. Deyxdu huma boí^
livraria à caza deViliaviçofâj & dos cabidos da côngrua,

<i
fe lhe dava, aplicou a mayor parte ao Noviciado da India^:

& o de mais a alguns Collegios pobres. Morreo nacaza^
deSaõRoqucaos 5 dejaneyiode 1708. Deyxou difpon
ftos pêra aimprcnfa alguns volumes dt Sermões, que fá
eíperaíahirâõajuz. ,.>!>ò. ..ouy^nmK^ 20. kio^-

raare Mamei dos i^f^fínátiiíaPdeLouíês juníoa.Lisbo^ -

cntrau.iia Companhia em Lisboa aos i o de Novembro de
^t*x

,Ofcii;>iqiiTíi 4T)
a^^z.
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'^^
rí^* Foi de primeiros talentos. Enfinou Rhetorica, Phi-

lofophia, & Eícrituraem Coimbra. Foi infigne pregador,

Impiimio hum fermaõ de Sanao Thomâs de Villanova,&

depois de fuà morte fe ordenarão pêra a imprenfa três vo*

lumes dos feusfermoês. Foi muyto humilde: por iíTo fá-

zendooReyrordoCollegiode Braga, naô aquietou, athe

anaõefcuí^irem. Morreo fan^amente em Braga aos 2 1 dè

Abril de i699-

?adu Manoel de Sâ natural da Torre de Moncorvo na

Arcebifpado de Braga entrou em Coimbra aos 15 de Fe-

vereyro de i Sy^^^ acabou em Lisboa. Foi pêra a índia no

anno de 1 680, onde enfmou as fciencias com grande no-

me. Noannode 1708 chegou a Portugal, & logo em 709

voltou pêra a Índia nomeado Patriarca de Ethiopia. Dey-

xou ca hum volume de fermoes,que pouco depois le im-»

primio. Também compoz huma Relação de fucceííos no

cerco de iMombaça, que íe guarda no cartório da índia no

Collegio de Sanao Antaó.30riB(j^rai0í>d<>aiieifidoatí>^

?adre Miguel Dias natural de Lisboa entrou na Compa-

nhia ao I de Novembro de i650,tendo 1 4 annos de idade.

Foi Meáre dos Noviços em Évora, Reytor do CoUegid

de Portalegre, onde começou a Igreja nova, q jâ ha annos*

queíeacabou,contra o que imaginava,quando lhe lançou a

primeira pedra. Depois foi Meílre dps Noviços em Co-

imbra, deita ocupação foi fer em Roma Penitencieiro era

Saõ Pedro, & depois fubílituto, ou Secretario da Aíriften-

cia de Portugal. Vindo de Roma íói Reytor dos Noviços

em Lisboa, logo Confeííbr da Rainha de Portugal Dona

Maria Sophia. Fallecendo efta Senhora, foi eleito Provin-

cial, depois Prepoíito da caza de Saó Roque: indo a Roma

a eieyçaõ do Reverendo Padre Geral Miguel Angelo, fi-

cou feu AíTiftente. Poroccafiaó dás exéquias, que a na-

ção Portugueza fez na Igreja de Sanao António a el-Rey

Dt>m Pedro Segundo^pfégou o Padre Miguel Dias, ofer^

maõ fe impriraio em Roma no anno de 1 707. No anno de

17 r4 tornou pêra Portugal. Imprimio mais hum livro em

oitavo, cujo titulo ht. Vitimo inftante entre a vida^ &a
líione. Mais outro em oitavo, cojo titulo he, Aparelho £»-

"^p/j- ^i/yi^' f }e.<yyòJd. làjajJí^.fJWíí-''

*c^
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P AdreVeâro de ^w^r^/nâturaldeAzurarnoBirpado
f**- de Vifeu entrou aos lo de Janeiro de 1626, tendo
quinze pêra dezaíeis annos de idade. Foi quinze annos
Lente de Efcritura em Coimbra. Compoz huma expofi-
çaó fobre o Cãtico da Magnificar,que fahio a luz em Évo-
ra. Governou o Collegio de Braga. Exercitou fempre o
ininifterio da pregação, pêra o qual foi incanfavel, & com
muyta honra da Companhia. Também compôs hum vo-
lume de fermoes em latim, que deyxou corrente pêra fe
dar a lus.Falleceo em fanâa velhice na caza de Saõ Roque
aos z 9 de Dezembro de 1 7 1 1

.

s
AdrpJJíúutê^biiJfiàõttarradas natural de Lisboa en^
trou aos 2 6 de Setembro de 1 55 S. Sua fa|>aártyida,.&

virtudes admiráveis efcrevo diíFufamente, porque foi ho-
mem em tudo affombrofo, & hum dos maiores, com que
Deos honrou a nolTa Companhia. Enílnou Rhetorica,&
jPhilofophia. Foi Lente de Eícritura em Coimbra,& o ma-
is tempo cm Evora,onde tomou o grão de Doutor.Morreo
em Coimbra aos 14 de Abril de 1615, Compoz quatro
volumes fobre os Evangelhos, os quais por fer obra em tu-
do rara, fe imprimirão muytas vezes. Mais o Itinerário
dos filhos de Ifrael pêra a terra de promiíTaõ; eíle fe impri-
niio depois de fua morte.

?adre SebaftiaÕ de Novais natural de Braga entrou aos
1

1 de Outubro de 16^2. Enfmou letras humanas, & Rhe-
torica por fere annos, Theologia Moral por nove, Theo-
logia efpeculativa por leis.Foi Reytor do Collegio de San-
taremj teve pêra os púlpitos talento fmgular. Compoz em
honra da Conceyçaõ da Senhora hum elegante livro inti-
tulado: Ulium interfpinasjíve Cdceptus Dei Genitricishcõ-
tamimtm, Imprimiofe em Coimbra anno de 1 648. O Pa-
dre Novais morreo na caza de Saõ Roque.

?adre Simaõ da Gama natura! de Lisboa entrou aos dez
de Junho de 1657, tendo 16 annos de idade, ímprimio
Icte tomos de fcrmocns.

TanrTTTTJi^



• •. —tti^^ H' ..- ~t- .v..*^:x^ií»^:«à^wi..'..s w,.M.É^I^AsK^í§.L

13 :: 977

I Dl CE t-ç.

DAS VIRTUDES, o PRIMEIRO
numero he das paginas, ofegundodos

paragraphos. ^
,'^i--^-

ÀBJUnencia. 755. y.vejafè Mortificação." ^7W<?r tíf Companhia, ^zz. 5. 551. 5. é* /^^.

16. 715. 15.877. 14. 9Ó1.15.

Amor dopróximoyejafe zelo das almas.

619.

C Aridade. 55. ^.4.164. ^». 1. 279. 9. úrnósfig.^06,

5. 512. I. 2. (á^ nosfeg. 345, 5. 44.1. <?• ^ós feg.

698. II. 959.9.
Caridade com osjubditos. 622. 4. é*/íjg. 650. é. 674.4,

cr ^705 y^^. 685. 9- 754- 9» ' o.

Cíj/ií/dTífc 2.2. 6. 7. 574- I '• 705- 7- S-fá^./^"

Companhiafemelhancas delia. 54. 11. 12. i^^

Communidade. 107. 6.889, 19.
'

Conformidade com a vontade de Deos 52.5.6.

D
DEfapego deparentes. 72.1 o. /^t^z^.^.^^jl 11^.

Defpedidos^j^. 9.^.10.
DevaçaõaJESUVejafe JESU.A^ Senhora. Vejafe Maria*

Devaçaõ aos Sanãos. 895. t^éfeg. 945. * í-

Dignidades. 70. 2
.

9 .///^/V delias^ 9 35 .
4. 5, 45 1 . i • é^ í^^^

^y^«596.4.55^7.7v8i6.i5.iry^ ,. _;



97^ índice
E

"P^Úificaçao, Vejafe exemplo.

^Efmola, 164. a n. i. 878. 19. 94^* ^«

Exemplo /^i^. 12.

J^Alar de Deos, Vejafepraticas de Deqí2

fJUmildade. 2j. n, 9. 7 > • 7-8. 9- 268. i
. <5*y^. ? 1 815.

*^ 452. :4v445..i. o^«a5y%.52S.i. (ár-y^^^ 597.7.626.

18.683.1. 684.4. Cír/^^.752. 5. ^/^^* S38.5.908.1J.

^feg.^óQ. 10'

T Içaõ efph 950. 9,

t

M
M Arta. Vejafe DevaçaÕ a Senhora 257. n.y.è' msfeg.

22^.S.^^S.i.&msfeg.4.7S.6.4S2 5^6i-ér/èg.^^9.

6. 5758. 6Ss- 1

1

• ^95' '
• €^y^<í- 744- ?• 74S 16.878.

. j8..m. i7,«iír'y^^.?45- 19.^7^^-898. 9. <2í^/^^. 948.

9; 960. 12:

Miffa. 2^^: í2y^nosfeg.6^S.:^. 747^16.

Miffoês. Vejafeze/o das almas. 624.1 K

Modefiia.^Si. 15-557' ^ 59». 9- 886. 1 1. vejafe recato.^

Moríefanãa, èfudve. 350. 4.465. 8.9.
.^

Mortificação. '^%. 9.262.7. (ár^^os/^^. 517. '©• <2^ «os/f^:

z6.:^z6.6. 352.2.352.2.498.2.562.2.574.15.591.1».:

624.9.705. i5>^/^-<575-8.900- "5<2^/^!?-940'5-958.7.

Mortificação píih/ica 169.5.

Murmuraçãofíigirlhe 306. 4. 559. i, ^feg* 94^ • 9.

\jAcimentodeChrifto. S97. 8. .1

/l Bedkma % 71.10. 447. i o.é^fég. 480. 1 g. 554. ^, eji?*

^- y^<?« 5<^'=>- 9-7°^* '. «^^^- 748. 1:8, 907. í 1» 94^'

: "5. 944. 16, 959. 8'
^

^^*^~



i»^iií.>.:Mttí^\ti^-^^\.::S 'w»jÊÊeS!^<íii^^^}^.

I ND I CE 979

Oração 260,1, & msfig.i(Ti$, 4. (^ nosfeg. 4.^6. 1. ((jrms

^^499^1' ^srfeg.i^oy.i^^fig, 57?. ó-7o9. 4'745-5'

875. 5. 905.1. Cít/^^, 949. 7. .

0/'/^rx;í^;/í-/^.6z9.2-,885. 8. 888. 16.

Ocjofickde fugiràlk 75 1:7- 87 ^-9*
., ,^^3^ ^ ^,<.

PEnitemia. 355. 7. 556. i. ci?*7^^. 556. i. 575. 14.

628/25.
Paciência. 502. 8. 621. 1.650.

^j

P(?^rí2;/?. 2 65.7.fi9i4-446-5-479'í-55^-*-<2^Áí-5°^'-'
10. 574. 12.588. 7. 8. 626. 19.626. 19. 702.4. c?»

feg. 746. 10. 755.7. 887. 12. 15. 906. 6. <(3*feg' 9^0;,

4.948 6.

Praticas de Dm.540.2. <srfeg, 559- 7- ^í^/^^- S84. 5- 95^r
15. 960. 1 1.

Pr'egaçoês.z7z. 2'<(srnOsfeg.

^urezadecon/ciemia.^yZ'^*

R
D Ecato nosfentidos. 561. 1 1. 876. 1 1, íp^T^^. S/P. 25.

•^ ^oy.io,vejafemodeflia.

Renovação z6. y

CAnãiffimo. 258. 11. <5* msfeg. 520. i.é'/^f. 558.4.

^ 896.2, (z^/^^-.

.Si/fmo 655. 4. 684. 7. 944- í 7-

Sofrimento, 79, 13. 14.

T

V
1/Ocaçaõ à Compafihia 12, 6,<úr7íos f€g.í\'->^.'í69'%^,

^ 914. 1.2. 691. I. 707. 26.752, 4.942- ^'^

^ z
ZElo das almas. 24. 1 1. 75. i- ^ fzesy^f. 170 «. 5. er

«05 y^^. 265. I 5. e3r ?/í?5y^^. 264. 1 . é nosfeg. 5 16.

8.424. 10.562. I. 599. 1. a^./%-699.i5-*^-7*^^

13. 859. 6.840.8. 878.21,

LAUS DEO



I 1

! í

j3^^' Âã%S>^'sQ^M<' yS^-^S^' jSS^;^^

E R R ATA S. o

^^

76
88
120,
•.•5

J29
136

Iff

171

177
177
179
179
199
2Z7
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ay I nelle -

Enteada.

— nella

4 mam a a marn
to fediga, >—^ Põderiaõ ter..

S
I

3

10

14
2 2 faõde — defam
3 j" começarem — começaram.
11 I devia dizia.

12 3 Reverendiífima — Reve-^
> .''y

.

'

tenGía

14 9 pia —í- t>'3s

9 8 afpfayada -- efpruyada

aj* 4, fazendo •"' fallando

27 "j coufa — percouía

10 7 per pêra.

13 j" pro :»;"- por. -

8 I hum —~- huína

9 3 Portnguezes — Português

6 6 ctem, -- crem
7 I tem — crem930 fabe -- os fabe

11 I altercraçoens — alterca-

çoens

227 II I defpedio Padre — fc def-

pediBO Padre

"f qiie toda — que íJe toda
5" de que Nobunanga — que

Nobunanga
8 gregando — pregando

4 pêra uovasconverfans- pê-

ra novas convcrfoens

1 tieve,queíe divertir — teve,

emquefe divertir

1 pue naó — que naó
10 osdcfpedia— &osdefpedia

7 Baradas — Barradas

7 pederiaõ — podenaó

3 recolieraó — recolherão

4 aolrmaô — oirmaõ
2 dada ordem — da ordem
5 feus lugares — de feus

iugares

1 tomava — tomada
7 Eftavamos — diílavamos
1 no que — ao que
6 urino -- trino; ,

7 95 dehgençias — as deli-

gencias
2 tinhale — tinhalhe

3 Philipinas — Phiiippinas

f perfiíletemente - periiftcn-

terhente
6 meterem •. meter em
14 pro —— por
ó covalefceutc -— cdnva-

lefçente
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230
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29 queefcreveo

10 bufcâva
II

2

9

3
8

8

9
I

8

Er?7enda,

quefeeí^

creveo
o bufcava

6 quem — o que.

hnm — hum
eflretiffimamente — eftr«I-

tjffimamente

bem ò efpaço — bom «f-

paço
tomora -— tomara
dos ouros .— dos outros

raturalmente — natural-

mente
bem nome —bom nomeí
hemens —- homens
Nogeuyra — Nogueyra
Confimaria — Confir-

maria
ourrò — outro

17 opportei —
2 merececem
10 difpculos -

3 Ee — Fe
ttabalhos -

era —
tando

3
3
2
II

4
4
S
3

3
6

oportet— merecem
— diícipulos

— trabalhos

pêra— atando
noíTos — moílbs

tendo -

todo r.-

conza •

conta -

enrre —

— vendo,
— tudo.
— couza.
-- coafta.

entre.

12 outras, couzas, '- outras

cpozás,

7 Deus —^- Deòs

9 preiumia — rezumia

S reclina-—^
.reclinado

[r- Defpédindó Hf^Vtí Defpc-
d ido

844 24 8 Mageííademas — Magc-
ftade: mas

85"! 13 I bautimos — bautifmus
ibid. 12 12 GoíTos —- noflbs.

^7^ 13 34 ouros — outros

871 16 17 os mais —- o mais

874 I I moftro -— moflron

87J' 4 5^ tíribaõ — - tinha

887 ;2 16 tinhaó -— tinha

903 14*9 vônceo-"" vehceo

90 y I 28 mui "'• muitas

yóf 7 annes — • annos

'974 ifanno '— annos

973

4

6 conciliaria •• confilíarli.
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