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Introducção.

Par.—Passassem bem como lhos desejo. Venho que r Xoso con-

tra o Sr. Brigadeiro ,. porque eu ainda posso bem fazer a
jornada a pe. Não he ella lào longa desde a nossa residên-

cia aqui. Eu aceitei a honra por não dêsprèsaf taes obsé-

quios: porem e?cuso seges ; e seja esta a ultima vez.

D. — Como pode ser a ultima vez. , se apenas he a primeira ?

Esta Foi por i ;so mesmo que he a primeira ; offtfas p- >r se-

gundas, e terceiras; outras por obsequio deste.? Senhores,
de quem he tudo , o que possuo, e Outros finalmente por-

que queremos, que venha .abrigado dos rigores do tempo.
]São tralemos disso. Estimamos muito, que passasse bein

,

e vamos ao que nos importa.
Aqui estão estes Senhores, elá fia tribuna e^tão em bgm

a *
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numero as Madamas ao cuidado de minhas Irmãas, todos'

desejosos de ouvir, eser instruídos nas doutrinas da Salva-

ção. Eis aqui como nós temos arranjado as cousas. No la»

blado tem o Sr. Abbade huma cadeira mais elevada, de«

lida ao nosso Mestre. I res oulras a cercão , de que duas

occuparemos eu, e o Sr. Fregue% y que não quer ceder o
destincto lugar, que sempre teve nas nossas Disputas. Oc-
cnpará a terceira que fica em frente , o que deve pedir a
instrucçâo , que deverá ser hum dos Disputantes antigos

,

ajudando os dois a sustentar a Palestra? e disputando ain»

da todos tree, quando as matérias a isso dêem lugar.

P. — Muito bem me parece. Vamos a isso.

D, — Mais tenho a dizer. Posto que ja não somo», nem Deis*

tos % nem Atheos, Matéria Listas , e Incrédulos , como nws

nossas Disputas nos lisongeavamos cegamente com estes n< •

mes, seja embora para confusão nossa, seremos ainda de-

signados por elles, mesmo porque continuamos no mesmo
estilo, e methodo, que seguimos nas Disputas, Temos to«

dos convido nisto.

P, — Muito bem me parece» Peço porem licença para tratar

alguma vez com o dôce nome de Fil/w
7
ao que pertender

a instrucçâo.

£), — Cirande honra nos fará com tal nome. O Sr* Liberal a

vai hoje receber. Ella lhe pertence por hospede, e amigo,
a quem desejo honrar ; e porque he solteiro , e sei que se

lembra de tomar estado , sobre cuja eleição vacilla.

P, —. Tenha entendido o meu Freguez
,
que deve mudar de es-

tilo , e abâter-se de graças pesadas
, que o serião demasia-

damente em actos tão públicos , sob pena de perder o lu-

gar.

P. — Essa não esperava eu ! Eu prometto não gracejar 6e não
com os Incrédulos. Estes Senhores já o não são.

D. — Queira permittir-lhe , Sr. Ab. , a liberdade costumada.

P, — Tenha somente a que pede; e vamos ao theatro em No-
me de Deos. Como as scenas se representão no Lugar sa >
to , queirão permittir-me hum pouco de oração , e invoca»
çào do Espirito Santo cota o seu Hymno: fmi Creator
Spiritub*

Eleição de Estado.

L. — Meu Padre , eu sou hum Moço solteiro que conto 26* an-

aos de idade. Delibero bobre a eleição de estado, ha mui*
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to tempo J c quanto mais delibero , mais vaciílò
,
ponderai*

do os perigos da minha salvação
,
que me poderão occor-

rer mais neste do que naquelle estado.

— Talvez que não vacillasse , seja o houvesse tomado

;

pois são poucos os que se não arrependem.
— Eu não posso deixar de louvar a sua hesitação em tal res«

peito. De nenhuma outra cousa pende tanto a salvação , «

-por consequência a nenhuma outra se deve attender com
mais cuidado , e ponderação , do que á eleição de estado

,

que deve tomar, a fim de que passando esta miserável vi-

da, como verdadeiro Chrisldo, no santo temor de Deos,
e observância de seus mandamentos

,
possa conseguir o u*

nico fim para que foi creado
, que he a salvação de ua alma.

— Porem eu julgo, que em todos os estados qualquer sa po«

de salvar, pois que em todos elles se podem ob ervar os

mandamentos necessários para a ?alvação.

— Com mais , ou menos difíicuidades , que au^mentâo , o'i

diminuem , não só as maiores , ou menores obrigações , e

deveres
,
que todos elles tem annexos , mas ainda as cir»

cunstancias ,
que os revestem relativas ao próprios sugeitos,

que nelles entrao. Hum moço homem, ou mulher, que per*

tende tomar este, ou aquelle estado, ou officio, conside*

ra-se como hum viajante posto em huma encruzilhada da
caminhos, que supposto dirigirem todos ao mesmo lugar,
que pertende, são contudo dilTerentes huns dos outros. Sai
liuns mais direitos, planos, fáceis, e seguros, qua ido ou*
tros são toituosos , ásperos, bordados de precipícios, ei 1-

fe tadòs de salteadores , e assacinos. Este pensa , reflecte

,

discorre , e pondera os perigos , antes que se delibere , e
decida.

iSos somos todos viajantes, que dirigimos a jornada, ou
viagem da nossa vida á eternidade; porem os caminhos bão
diversos, e tantos como os estados, emais modos de vida,
que cada hum toma , mais , ou menos fáceis , ou défice":

,

e perigosos pelos deveres
,
obrigações , ©circunstancias. Se

nos caminhos porque andamos ha tanta diversidade p res«

te respeito, muito mais atemos nos caminhos da salvação,
m is peiigos, dimculd.ides , e asperezas, que augumentã*
ainda as c uidiçoes

, génios, inclinações, forças, talentos,

e capacidade de cada hum.
iSào posso entrar na analyse de cada hum dos estados,

qu • ordinariamente se costuinâo to;uar, e de suas obriga»
çoca | e ucvereò annexos

,
para ponderarmos . . •



— "Não, P. , eu somente delibero sobre o estado conjugal j e
nenhum outro. A este respeito peço as suas instrucções , e
parecer.

— Milito bem faz cm consultar, principalmente á, hum Mi-
nistro da Religião

,
por cuja boca costuma Deos fallar, a-

inda que tão indigno como eu. Eu o louvo, porque procu-

ra os meios de fazer boa eleição, como ainda direi. Porém
que poderei eu dizer ? Apenas chamar a sua altenção a con-
siderações mui necessárias em matéria a mais importante.

, Matrimonio Sacramento Santo.

O Matrimonio he hum Sacrrtmentr*
,
que J.C. sar.etifi-

cou com suas graças em tanta 'abundância
,
que elle mes-

mo as produz , e sanctifica os contrahefttes. Não .era elle

antes de J. C, mais que huma união , e contracto i¥mpre
religioso approvado pelo Cri: ador dos homens, segundo as

Leis, que elle mesmo prescrevera. Como esta união' he a
origem de toda a Sociedade, como já vimos, devia ter

gra ride parte na Igreja, que forma a grande Sociedade,

quiz seu Divino Fundador eleva-la á razão de Sacramen-
to dando-lhe o valor de sanctificar os Contraherúes a fim

de melhor de-empenharem os deveres annexos , viverem em
boa , e santa Sociedade , nella educarem seus filhos. S. Pau-
lo o aconselha paia evitar alguns perigos da salvação. Po-
rem he ejle mesmo sem perigos l Sem trabalhos , e obri-

gações penosíssimas ? A eleição de Consorte muito influirá

no seu augmento , ou diminuição.

Eu rjuocíevo reprovar-lhe seus intentos , nem ainda dei-

xar de elogiar a dignidade deste Sacramento. Elle tem a Deos
por seu Autor, e í nst:íuidor. Nelle lançou os f.mdament »s da
Socicdcuíe nos dois primeiros pais do género humano. De
tal sorte formou Deos esta união quanto o mostra a crea-

cão da mulher formada do corpo do mesmo homem. Este
ao ve-la . excalmou: Eis aqui esta he o osso de meus ossos,

e carne de minha carne: Jfoc mine , os ex ossiôus meis
5
et. ca-

ro dc carne inca. Gen. Q>. 23. Por esta razão, continua,
deixará o honi< im seu pai, e sua mai , e se unirá a sua

mulher, fazendo-se os dois huma mesma carne: Quamob-
ttm relinquet homo pairem smuii , et matrem , cl adhere-

bif úxori auac , ct crunt duo in carne una: d,.° 24.

De tal sorte he Diíos o Autor desta união, que apenas

formada pelo consentimento dos contrahenteò debaixo dus



«^rdicoes, e Leis prescritas pelo mesmo Seníior , já ntiO

fica ao alcance do poder do homem, nerndos mesmos con-
trahentes a sua dissolução. Gíuott Deus eonjunxit , homo
non separei, disse J. C. : Math. 19. 6.

- Eis ahi o que me faz tremer ; e na verdade que mô
não agrada esta legislação divina.

- Permitta-me o Sr. Ab. o dizer que os incrédulos são es«

cusaveis , não querendo
,
que a união conjugal seja mais que

hum contracto rescendivel á vontade do^ contrchentes
,
poift

que a sua indissolubilidade hedura.
- Os Incrédulos nada querem segundo as LeisdeDEOs; na-

da era que appareçaDEOs nem sombras de Religião. Que*
rem casar-se como bestas, que são, para se descasarem
logo que joguem os couces.

- j\ão se pode julgar dureza em hum estado, que se toma
tão voluntária e scientemente que se tor a nullo humâ vez

que falte alguma destas. Os nossos Incrédulos procurâo mui-
to bem a dissolubilidade da Socied. dc, quebrando o-; pii*

meiros laços
,
que ligâó a sua união. P x isso me mo que íaea

são os homens , nao devia D . os deixar em suas mãos e-tça

primeiros laços da união da -Sociedade. Com effeito D os

ie o Autor da Saciedade, comofiea provado. Elie devia reter

em suas mãos estes primeiros e mais fortes L.ços. Assim o fez:

Quod Deus c*>njuuxit , íum o non separei. Quando asíáni

não fosse , a Sociedade entraria na sua dissolução , e os

homens na condição das fe.as.

- Eis ahi onde nos querem levar os Incrédulos com os Ca*
samentos na praça do coinmcrjcio.

- Eis ahi também porque o PivL o Fundador da Igreja
fez elevar esta uniào a ião alta cathageria. Este Sacra-
n.ento he grande, diz S. Paulo fatiando do Mpifimonioz
fíoc Sucr< mentum wagnumest. 1 go autetn dica ia Chris-

to, & in Bcctesia. Fj h. b. 5?. He grande em Christo 9
e Igreja. O St.

0
jíp.õsMo erntinna desenvolvendo esta

sua gia èWa segundo o n esmo ( kristo Senhor , o sua /-

grêja. O tícnem. diz elle , he como cabeça da mulher
9

as^im como J. C. , he da Igreja : Vir Capai est rnulicris
7

sievt l hristus caj vt tst Fccltsioe á°.
. Assim como 3

Igreja fce sujeita a Cfiiisto, assim as .mu Ih» ires o se âo a se*

ns maridos. Sicut J cclesia fvbjecta est Christo , ita et mu*
tieres viris siis. d.° £4. Amai. hem< ns , vossas mulhei<s

?
as im como (hri>'o ama a na Igrêjç: Viri , diiiQiie uxo-
f4.s vtsirus steut Lhrisius Eccfaiam ,d.° <2ò. Daqui se Ye 9
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não somente a grandeza , a que o elevou , irra? ai neta sua
santidade

,
que nelle devem guardar os contrahentes. J. C.

ainda o sanctificou com sua presença , e assistência nas
Kupcias de CarA , e a de sua e nossa Mài.

O Matrimonio he Jugo.

Apezar de tudo isto, não deixarei de imitar, e seguira
mesmo Apostolo, que não obstante falíar deste Sacramento
com tanta honra, relativamente ao que o Sr. L. me pede 9

eemiguaes circunstancias, respondeo: Volo omnes vos esse

sàcnt mcipsiim, idest, coelibem. 1 Cor. 77. Perguntarão-
lhe os Coríntios, se, sendo Chrislãos

, farião bem 9 toman-
do este estado ? Eu desejo

,
que vós sejaes todos solteiros co-

mo eu o sou. Foi esta a resposta , que lhes deo. Elie ainda
na mesma carta o repete

,
dirigindo a palavra aos soltei-

ros 9
e viúvos: Dico uon nuptis ô{ viduis: Bonum est illis.si rie

permancant 9 sicut § ego. d.° 8. Eu digo aos solteiros, e

viúvos, que lhes he bom permanecerem assim nesses esta-

dos , bem como eu. Contudo elle não faz preceito ,
por-

que o Senhor não o havia imposto , mas com repugnância ,

como mostra no estilo
, por obviar os perigos dai inconti-

nência em huma Nação
, que havia ha pouco saindo da cor-

rupção do Gentilismo , lhes permitte tomar este estado ?

como já vimos.

Z). — Admira, que tendo fallado com tanta honra do Matri-
monia ,

seja tào escasso em o permitlir

!

P. — Não deve admirar pelos perigos da salvação , que nelle

?e encontrão. O Apostolo vai coherente com as doutrinas

do Divino Mestre. Faltando este Senhor de algumas .pen-

sões deste estado , os Discípulos admirados se lhe oppoze-

rào, dizendo: Si iia cst causa kominis curti mulicre non
eúcpcdii nuherc. Math. 19. 10. Sendo nssim, melhor henão
casar. Devemos aqui ponderar a resposta do Divino Mes-
tre. ISão disse, que com effeito era melhor não casar 7 nem
também o contrario positivamente; mas deo bem a enten-

der a piiineira cousa. Nem todos são capazes disso,, res-

ponde: Mon oitmes capiunl verbum istmi
9

sed qnibus da~

ium est. Nem todos são sufTicientes , mas tão somente a-

quellcs a quem he concedido este dom; como se dissera:

Bom seria, que assim o fizessem todos, porem nem todos

são disso capazes, pois para o serem necc.ssitão de huur
- dom -particular/



Louva depois os Vtrg&ns$ de que tem.v, falla»l:> eombas»
tante extensão , e mostrado a excelleneia desta Angelical
virtude; Sunt Eunuchi ,

qui seipsos castracerunt propter rc-

gnum Coelorum. d.° \Q. Ponhamos porem de parte estas

razões., e vejamos os impedimentos, ou maiores perigos da
salvação, que neste estado se encontrão , pelas obrigações #

e deveres , que o peneionão.

Quis tamauersusa vero* clama St.
0
Ambrósio

, qui Nu*
peias demnet \ Quem haverá tãp apartado da verdade

, que re-

prove , e condemne o estado con jugal ? Mas também quem,
haverá tão alienado da razão . que não conheça as pesa-

das obrigações do Mi frimoniol Sed quis tam alienus a ra-

tione ,
quiconjugii onera nonseniiat ? São sim bons os vín-

culos do Matrimonio , mas com tudo são vínculos, cade-

as , e prisões: Bona igilur vincula Nupiiarum , sed tamen
vincula. Bom he o conjugio do Matrimonio , mas com tu-

do he jugo , donde he derivada a palavra Conjugio: Bo-
num est coujugium , sed tamen a jugo tractum. He este

o nome ,
que se lhe costuma dar ; e chamamos Conjugio

ao Matrimonio , palavra Latina, que exprime a unido de
dois, que obri^ão a levar por diante hum, ou muitos, e
graves pesos. O Parocho na celebração deste Sacramento

,

diz: Ego vos conjungo in Mati imonium. Eu vos comungo,
isto he , eu vos uno , e ponho no jugo

, para levardes em
boa união , e desempenhardes o peso das obrigções , e de-
veres anexos ao Matrimonio

, que são as de marido , e mulher,
pai, e mãi. Esta palavra Mal rimonio

, segundo alguns,
he derivada de duas Latinas, que são Matris múnus , obri-
gação de rn^ii ; outros porem a der ivão de Mariti mú-
nus

,
obrigação do marido. Eu direi, que d' hum e dou-

tro ,
porque ambos são submettidos debaixo do mesmo ju-

go , c suas aenxas obrigações.
- Nem mais nein menos he o mesmo, que jungir dois bois

debaixo da canga , abrocha-los , e peaça-los mui bem

,

ainda que trabalhem á molhelha.
- Isso he o que se chama fallar Portuguezmente.
- Quer negar, que he verdade? O jugo não he a canga?
O conjugai não he jungir debaixo da canga para puxar
pelo carro ?

- Eu não o quero negar. Digo antes, que se exprime bem ,

e muito bf-m.

- Bem exprimidos ficão debaixo deste peso , os que ca-

hem na patetice de o tomarem.
b
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— A comparação he exacta , e ella diz tudo. Temos porera
a examinar , e ponderar o peso do carro

,
por que sào m

brigados a puxar, e levar por diante os dois, que nelljese

jungem. Entretanto nào intento, filho, desanima-lo. Pos-
to que bejugo, e pesadíssimo, como lhe vou mostrar , a
graça do Senhor o pode suavisar. O Sagrado Escritor nos
diz

,
que creando Deos o homem, e a mulher, instiuin*

do, e formando esta união, logo a abençoou , Uti) he , deo
graças sufficientes para poderem levar este jugo: Mascu-
lum , Óffoeminam creavit eos

, benedixitque iliis t)eufs. Gcn*
í. 28. Isto foi, como se dissera: Creando-vos enx úniào
de homem com mulher , eu vos constituo em graves penas

,

impondo-vos pesadíssimo jugo: porem eu vos deito a mi-
nha benção de graças

,
para vos suavisar essas penas , e

tenhaes forças ,
para poderdes com elle. J. C. ainda o sari»

ctificou , como já disse. Por tudo isto se dão as bênçãos
na Igreja, que ainda instituio huma Missa própria, que
tem por fim conseguir de Deos as devidas graças para os
novo r contrahent.es. Praze aos Ceos

,
que elles o façâo era

ctado , que lhes possão ser proveitosas , como logo dire-

mos.
Com estas bênçãos , e graças , tanto as annexas ao Sa*

cramento , como outras particulares, que Deos não deixa
de conceder a quem as procura , se tem sanctificado mui-

x. tos
,
que a Igreja não duvidou collocar nos seus Altares,

servindo de exemplares aos que entrão neste estado. Pelo
que não intento desanima-lo. Nào se esqueça porem de
que somente ás graças de Deos altribuimos o devido de-

sempenho destas pesadíssimas obrigações.

Fins do Matrimonio.

Antes porem que as ponderemos, he necessário saber o»
fins ,

que os contrahentes se devem propor ; que nào de-

vem ser outros que aqueíles mesmos, que Deos se propoz
formando esta união , e instituindo este Sacramento. El-

les sào bons , e ainda são bens
, que resultão aos contra-

hentes. Os Theologos os reduzem atres. Banum Nuptiae 9

diz St.
0 Agostinho , hoc tripartitum. As Núpcias são

hum bem triplicado: Bonum fidei , bonum prolis , boni Sa-
cramenti. Bem he , e grande bem, que J.C. elevando á
razão de Sacramento esta união , lhe communica graças

sufficientes
3
que sanctifiquem aos contrahentes, que o fa».
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còm as devidas disposições , ajudando-os a conseguir

a sua salvação: BonumSacramenli.

tf. — Tome conta , Sr. L. ; he necessário faze-lo com bons disposi-

ções ; o que duvido de Liberaes do tempo ; em que nada
se pode confiar.

í*. — Bemhe, e grande bem , a fidelidade
, que ambos reciproca-

mente se promettem, amando-se, e soccon endo-se hum ao ou*
tro nas suas necessidades , e suavizando mutuamente os seus

trabalhos, e penalidades: Bonumfidei. Este bem se propôs
Dr.os

,
quand^ logo na creação, ef rmação desta união, disse:

Nonest bonuw hominem essesolum. Não he bom que, oho-
çnemvivasó: Demos-lhe companhia de Sociedade

,
que o a*

jude, e soccorra. O mesmo digo da mulher.

Bem, e grande bem he a prole: Bonum prolis. Os fi-

lhos , tanto por motivos espirituaes , como corporaes , e tem»
pora.es são em suas necessidades, allivio em seus trabalhos,
Consolação , e amparo em sua velhice. He na verdade grau-

de , e mui ponderoso este bem
,
para suavi ar as misérias ,

e penalidades desta vida, se contudo os filhos são quaes de-

vem ser. De outra sorte e.->te bem se tornará tão grande mal 9

q)c fará ins.upporavel este; como não rarasvezes , e muito
ordinariamente succede.

Outro bem ainda, outros fins mui mais nobres se devem
propor os contratantes , a que apenas os verdadeiros Chris*

Íjcs atteideráo, e neste mesmo respeito. São estes a pro-

creação de filhos, que sirvão , e glorifiquem a Deos, «
Conçorrão pa a sua maior gloria: Haeccsse dehet , diz St.*

Ajostinho, piorum conjugum intentio. Esta deve ser. ain*
tenção dos pios , e fieis conirahentes ; e he a continuação
dos louvores , e serviço de Deos na renovação das geraçõ-

es; Ut o-enerntioiíe gcneratio rcparcíur.

Nota este Santo Doutor, que os antigos Patriarchas con-
tra nião esta união pelas esperanças de sahir de suas, des-

cendências o Messias. Se d' outra sorte podessem ter fi-

lhos, elles o não farião. Não existem a^ora estes fins, e

esperanças; porem na descendência podem, e devem pro*

c uar, pela boa educação, dar-lhe verdadeiros adorado-

res. Este fim tinha David diante dos olhos
9
quando dizia:

ytnima mea Mi vivei. Em quanto durar a minha vida, eu

a. empregarei nos louvoures de. meu Deos:.. eu morrerei na
doce consolação de deixar na minha geração, quem o sir-

va: Scmçn. mcum serviet ipsi. Psal. 21. 3K Os coniTahen^

X *les Chrkidoi podereo ialeneiçuar , e dizer:
.
Eut tcí iilkos*

b #



que melhor, do que eu, sirvâo a Deos , guardem a casti-

dade
,
que eu não guardei, sirvão a Deos na Igreja nas

Religiões , ou ao Estado , e no bem da Sociedade
, para

maior gloria do Senhor: Sémen meum serviet ipsi.

Taes erào os sentimentos de Tobias, que Deos nos deo
neste respeito por grande exemplar, que devem seguir, ol

tjue tomào tal estado: Tu seis Domine quia noa luxuriac

causa accipio s' rorem meameonjugem. Vó^ sabeis Senhor,
q ue nào lie por caua da luxuria, que eu recebo mulher.
JVJas porque motivo o fazes, ó santo moço? Sola posteri»

t fia dilectione, in qua benedicatur Nomenluj.m insoecu*

lu soeculorum. Tob. 8. 9. Eu somente o faço , pelo 'amor
da posteridade, e descendência , em que o Nome dq Sje«

nror se :a louvado por todos os séculos.

F. — Eu protesto
,
que serão raríssimos , os que tem taes lem*

branças.

P. — Aii;da ha outro fim, que nos aponta S. Paulo
, que he

bom , mas mui menos perfeito , ehe a evitação do pecca*
do, conhecendo a própria fraqueza. Louvando o St.° A*
postolo o estado celibatário, acerescenta: Propter forn^
tionem unusquisque suam uxórtm kabeat , unaquaequt
suum viram habeat. 1. Cor. 7. 2. Por causa da concupis»

ce cia, porque não caihão no peccado, tenha cada huia
eua mnlher , e cada huma seu marido,

Elie o permiíte, como remédio: porem triste, e bem
triste he a enfermidade , que necessita de tal remédio 1

Não sei ainda se a maior parte , pelo menos , serão mais
quiméricas, quereaes. Desesperada será huma tal enferm -

dade, que se não possa curar com o temor de Deos esu»
as graças. Com estas mui bem se poderá o homem , ou mu*
lher , conservar puro e casto. Se porem falta c devido te»

mor de Deos, nào sei que algum outro efficaz remédio pos»

sa haver. He pensar de St.
0 Agostinho , com quem eu con»

cordo, que mais facilmente se abstém o homem das Núp-
cias , que delias use bem , e com a devida temperança:
Multó facilius se abstinente ut non utantur nupliis ^quarrt

iemperanter) ôf bene utantur, Dinicilmente se maneja opèz
com as mãos puras ; não se toca na immundicia , sem que
se sinta o máo cheiro. Quero dizer, que o temor de Df;os

he sempre de summa necessidade. Nós já falíamos neste

respeito.

jp. —. Eu mui bem me lembro. Então se disse, que faltando <y

temor de Deos , os casados eào peiores ,
que os solteiro*.

^.y-^iy.^,



- Não devemos ultrapassar os devidos limites da decência;
porem deve sabe.-se ,

que neste S . ramento ha lei. prescri-
tas por Deos, eujtf transgressão sera talvez peccadò gravis-
suno. Toda a desordem he má ; a concupiscência se de-
senfrea sem o temor de D? os, e conduz a gravíssimos ma-
les. Direi com o Doutor Máximo

, que das tres espécie»
de castidade, que são a celibatária , ou virginal, aviduaf,
e conjugal, esta ultima riao obstante ser a mais imperfei-
ta , he ainda a mais difficil

,
por ser mais fácil a inteira

aVtine.cia , do que a devida moderação no usoda concu-
piscência. Ás paixões sensuaes sào fogo, que inílammado

,

dificilmente se apaga. A Virgindade , continua S. Jeroni*

§feo', triunfa quasi sem combater: basta-lhe conhecer ospe-
T: s ; e a só sua sombra assusta , e faz fugir com natural

9*». Deve ainda notar-se, que nas enfermidades enfas-
> remédio c^Mti uado, Direi finalmente, por sahirmos

c <rn brevidade desla matéria fastidiosa, que e^te taes o
faztin por bem de sua salvação, que nao devem perder de
v ; sta.

- Alguas dos fins indicados me proponho; entendo porem»
que' reprova algum outro,

- Reprovo , e con. toda a força , qualquer outro fim ; e
nào sou o que o aço, mas sim Deos. Logo veremos
quam cegos andão , o> que tomao este estado, levados pela
paixão se suai. S^ppostos os fins lícitos , deve filho, pon-
derar com a maior atte xão , e coririderaçào , o que vai
a fazer , antes que se delibere , e resolva.

rrande ponderação deve preceder a deliberação.

Antes que ca%es 9 ve o qve fazes , he adagio antigo, e 9
mais absolutamente necessário. Oxalá a cega mocidade fi»

zesse delle o devido uso ! Oxalá fosse delle susceptível
.'

- Qual susceptível , P. ! Se quando se intentâo casar, con-
siderassem o que fa^em ,

ninguém se casaria , e o mundo
acabaria. Para que assim nào succedesse, foi Deos servi-

do permittir, que se treslouquem da cabeça, para não con-
siderarem o que fazem. Será o moço bom filho, prudente,
e de juizo, em quanto não se \ mbrou de ca>ar: mas logo>

que o faz , e p iz o fito
, já não he o que artes era ; de to-

do mudou. E que direi da moça, a quem fallárão no ca-
samento ? Virão cousa mais tresloucada ? E parecia antes
lapariga de juizo I
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—» Desgraçadamente lie verdade. Não julgo assim aoflr.

que quer acertar ; e para isso consulta. Com sigo mesmo
também o deve fazer, ponderando a conformidade do pe«
so, que intenta tomar, com suas forças. Quando hum ho*
niern intenta levar ás costas, por longa jornada , hum gra«
ve peso

,
experimenta

, pondera , e mede o peso , e a carga ;

para se certificar , se com effeito terá forças sufficientes f
e proporcionadas á gravidade da carga. Ninguém jamais
a porá repentinamente aos hombros sem esta ponderação
muito attenta. Quem poderá jámais metter os hombros ao
pesadíssimo jugo do Matrimonio sem esta attenta, e mais
bem ponderada consideração ?

Faria rir, aquém não devora o zelo da salvação das al-

ma*, e s<> compadece da cega mocidade, o protesto que
muitos tomão , para entrarem neste estado. Cu ta-me atu-

rar meu p<i, dirá o inconsiderado moço: Cu^ta-me muito
sofrer minha mãi, não ha quem possa aturar suas imper-
tinências &e. O* cega loucura! Pois cu ta-te a sofrer hum
pai, e não temes sofrer huma mulher, que talvez- te yei ha
a ser o fardo mais pesado , e insupportavel ? Cu.-ta-tea so re^

as impertinências de tua mãi, que te trouxe em seu ventre
y

e braços, e não te custarão a sofrer as iras , e fúrias de.huri
marido

, que não te vio nascer?
— Que diz , P. ? Não pensão em tal

, por mais que lhes digno.

Se lhes disserem que são de má qonducta, máo génio, e
turbulentos, disem ellas, que são malquerenças , e testem?'*

nhos, que lhes levantão , sendo huns anjos. Se lhes disse-

rem ,
que são bêbados ; respondem

,
que tem bom vinho,

.Ainda que sejão feios, como bodes, diráo, que são formo-
sos, como a estrellas.

— Tem razão, Sr. F. ; a experiência assim o mostra, e não
se pode. explicar de outa sorte, se não attriljuindo íaes ef-

feito- a transtorno, ou pelo menos desorientação de cabeça,
e juizo. Eu o tenho experimentado, e conhecido , que nera

me^mo querem conselho , e tem por inimigos a quem !hod~

dá. Ainda bem
,
que o Sr. L. não he desta calhagoâa.

Deve consultar a Deos.

— O Sr. T,. tanto quer acertar, que dá para isso o me'hof
. Este he o consultar a Deos. Tíuma das máxima ia

Ff lgidp Ch *nlãq , .bem constante , ede ninguém ignorada
diz

,
que para tomar qualquer eotado , he necessária a vo.



èaçao cie I^íios, afim de que como soccorro de suas gra-

ças
,
possa viver nelle santamente

,
desempenha do seus de-

veres . e obrigações, e conseguir sua salvação. Esta vai ar-

riscadíssima naquelíe, que entra em hum Estado para que

Di os o i âo chama; e tanto mais, quanto esse Estado tem
anexas maiores , e mais pesadas obrigações a cumprir. Eu
julgo

,
que não ha quem concorde nesta verdade relativa-

mente aos estados Eeclesiásticos
,
Rèligiósos , e ainda ou«

tros: porem bem poucos estarão persuadidos da necessida-

de , que delia ha
,
para entrar no e tado conjugal , não ob •

.

tsínte que tem annexas obrigàçãe • a desempenhar , e deveres

a cumprir os mais religiosos, mais fortes, e mais pe a*

dos , e não mono:, o : mai* fâtaes nas consequências ,
por qua*

es r-er respeitos, qne r
-s c n4derem. Grandemente compro-

_

mettem estes sua -alvação.

Se para entrai , por exemplo , em Relegião
,
para entrar na

ordem Ecclenastica , he necessária a boa vocação
,
por is-

so mesmo que tem deveres a cumprir, porque será delia

dispensado, o que entra no estado conjugal, quando sobre

si os toma mui mais pesados , e extensos ? Que mais tem,

hum Religioso a cumprir, que a sua re^ra, para o que a-

cba toda a facilidade ? Porem hum homem l
; gado a este ju-

go, hum pai, ou mai de famílias , de que obrigações, pê-
so-s , e deveres se não carrega? Apenas as graças de Dkos
em abundância serão sufficientes para o seu devido desem-
penho: mas poderão contar com ellas aquelles

,
que tomaõ

sobre si, talvez contra toda a vontade de Dísos,taes obri-

gações ?

Detaes com razão poderá dizer o Senhor: Quae nolui,
elegistis ; vos elegestes hum estado, para que Eu vos não
criei, nem vos dei capacidade para desempeohardes suas

obrigações: Eu intentei salvar-vos em outro estado ; vós esco-

lhestes , o que não foi da minha vontade: não me consultastes.

e seguistes o que vossos appetites vos suggerírào: Os meum
non interrogasLis. Quae nolui elegistis. Isaias 65. 12.

— Como se pode isso fazer 1 Quem o poderá. . .

— Quem ? Os bons Chritãos , os que tem temor deDsos, e de-

se ião a sua salvação. Prazer tenho em ver entrado neste -nu-

mero ao Sr. L.
,
pois que o está fazendo. Consulta-se a Dè-

os, quando se consultão os seus Ministros
, que nas Escri-

turas são chamados bocas de Deos , pois que por ellas ex-

prime a sua vontade. Estes, que devem ter o melhor eo-

nhecimemto do mundo
3
e da consciência do próprio sujei"
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lo, dotados da necessária prudência, sao naturalmente pro«
prios para dar voto em tal matéria, mesmo i ^dependente»
mente do seu ministério, a que Deos attende , e que pôe
em seu lugar. A oração fervorosa, pedindo a Deos, que
manifeste a sua vontade de qualquer modo

,
que seja , im-

pedindo taes pertençôes ,
quando não convcnhão , são de

absoluta necessidade: assim como as consultas de homens
deset teressados , e não menos os pais, quando se não dei-

xão arrastar de interesses mundanos para sacrificarem seus

filhos.

— Bem fiz eu , que alem da vontade de meu pai , e paren-
tes , pondo de parte o Confessor , que foi o primeiro , não hou-
ve velho na villa, a quem não consultasse. Mas estas cri-

ançolas do tempo. . .— Náo temos dito mais que o relativo somente á eleição do
estado. Porem tem lugar depois a maior ponderação so*

bre a eleição do consorte.

Eleição de consorte.

Eu não sei qual destas deve ser a mais ponderosa ; e
tanto o ignoro, que a nenhuma dou a preferencia. O bom
consorte pode supprir asfaltas, ecorregir os defeitos , que
hajão ne-ila união ; porem o máo consorte perderá as me-
lhores disposições. A* primeira vista, sem muita conside-

ração se conhecerá facilmente asumma necessidade dehu-
n.a boa escolha, e acerto. Os dois se vão a jungir debai-

xo de hum jugo pesadíssimo com laços, e vinculos tão li-

gados
,
que apenas por morte de algum delles se desata-

rão , e tão apertados
,
que sendo dois se deverão fazer hu-

c:a só unidade: Eiunt duo in carne una. A mulher se faz

corpo de que o homem se;a cabeça: Vir caput mulierk.

Lpk. 5. 23. O homem vai a ser cabeça de hum corpo , que

deve tratar , e amar , como o seu próprio: Viri debent di»

ligerc uxores suas sieul corpora sua d.° 28.

Nada haverá, que possa dispensar, nem afrouxara for-

ça deste dever, e obrigação, nem o tempo, nem o lugar,

i.em a distancia. Nenhum poder teráõ para os enfraquecer

cs disgostos , os pezares , os génios , as injurias , e offen-

í>as. Embora seja este outro corpo , ou cabeça , com que

se une, áspero, duro, pesado, enfermo, e insofrível ; ha-

de amei-lo como o seu mesmo, e como tal trata-lo; secom>

efíeito cjuizer desempenhar suas obrigações.
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— Essa sõ consideração fará tremer a hum moço , ou moça
talvez mais, porque em fim hemàis fraca.

— Eu não quero atemorisar , mas sim fazer ponde-
rar. Huma boa mulher fará feliz a hum marido : e o
mesmo direi de hum bom marido para com a mulher. Po-
rem eu duvido muito, que acertem nesta e colha pelos

meios de que se serve a nossa cega mocidade. Fallemos
da primeira, e o faremos depois da segunda.

O que acha huma boa mulher , acha o bem, hum bem
inexplicável: Qui invenit mulierem bonam , invenit bonum.
Prov. 18. 22. Este acha hum thesouro riquíssimo , hum
singular, raro, e grande bem: Invenit bonum

, idest, bo-

num singulare, rarum, § maximum. Com. Alap. Feliz

homem ! Ditoso, bemaventurado homem! Mulicris bonae
bra+u* vir. Fccl. 2^. 1. Porem quem achará e fethe-ouro?

M Jierem foftém , id est , bonam
,
quis invenie! ? Prov 31.

IO. Será por ventura o moço, que não tendo algum temor
de Deos, nem sentimentos de Religião, cego da paixão
sensual, e brutal, a nada mais attende

,
que á sua satis-

fação? Será aquelle, que a procura pelos caminhos por
onde o guia o Demónio? Que cegueira!
— Ah , P. ! Agora carregue a mão.
— A boa mulher he a bella parle, grandíssimo favor, mer-
cê particular, e i estimável gra^a, q.ic Dzos dá ao ho-
mem: Parsbona, mui tr bonct Porem esta sorte cahirá"

em herança
,
porque lhes está promettida , aos que temem

aDEOs: Pars bona, mulier bona , in parte timenfium De-
ita. Eis aquém Deos a destina em premio, e recompe sa
do s seu serviços: Da'nlur viro pro faclis bonis. Eccl 26. 3.

ÍS em se pense, que por outro meio se conseguirá. Lá pode-
rá o homem por meio de suas diligencias lévantaf caza , e
e che-la de riquezas: Domus Ôç divitae dantur o^eran-iòus.

Não porem assim e;vta riqueza , este thesouro da boa mu-
lher ; porque he dadiva mui singular da mão de Deos:
A Domino aviem uxor prudens. Prov. 19. 14. lie premio
das boas obra ; Dabifur viro pro factis boni*. d.°

Que lhe parece . Sr. L. ,daquelíes textos?
Confesso

,
que não me lembro de os haver lido.

Aqui trago a Sagrada Escritura
,
para que se desenga-

nem de que confirmarei com a Palavra de Djeos
,
que eiíá-

contem , tudo o que for dizendo em taes matérias. Oução
os encómios, os elogios, que o Espirito Santo tece a hu-

ma mulher boa
?
para que conheção qual he a dita do ho-

c
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mem a quem Deos a destina,

Gratia super gratiam muller sanefa , ôf pudorata. Ora*
ça sobre graça , formosura sobre toda a formosura , bel*

leza sobre toda a belleza , bem sobre todo o bem , he a
mulher santa, prudente, vergonhosa, modesta, e teme-'»

te a Deos. Nada ha que aqui possa chegar. Todo o ouro,
toda a riqueza da terra he nada em sua comparação, na-
da ha equivalente: Omnis ponderatio non est digna conti*

nentis animae. Eccl. 26. 19. O Espirito Santo continua

a fazer delia os maiores elogios , servindo-se das compa-
rações mais pompo as. Elie lhe dá o nome de luz brilhan-

te, e sol, que resplandece no oriente , colurnna firme, e

fundamental de huma casa: trata ao marido de homem •
mais ditoso , e felizes a seus filhos.

Serão porem desta cathagoria essas que parecem enlou-

quecer por casar, e nada mais procurão, quaesquer que
eejào os meios para o conseguir? Conseguirão esta ditaa-

quelles
,
que a nada mais attendem , que á sua louca pai-

xão, e talvez depravados appetites ? Discorramos hum pou-

co sobre a sorte de hum desgraçado
,
que toma este jug#

com huma não boa mulher.

D. — Eu julgo
,
que ella somente então poderá ser boa , e fa-

zer boa união com o marido
,
quando ella for muito pru-

dente , branda de génio , e pacifica.

J?. — Pois eu julgo, que ella somente então o será, quando for

muito temente a Deos. O mesmo digo do homem. Eupo^
so fallar na matéria , e com tudo tenho huma mulher

,
que

não mereço a Deos.

p. — São tantos os dotes , que devem adornar a mulher para
fazer a felicidade de hum marido, que eu não posso nume-
rar, e menos descrever. Entre tanto senella falta o temor
de Deos, não poderei também descrevera desgraça daquel-

le ,
que com ella se unio. Direi

, que na eleição do con-

sorte , e em suas boas , ou más qualidades , está posta a

felicidade , ou desgraça , tanto de hum como do outro , e

talvez delia penda a salvação de ambos. A boa mulher
sanctificará o marido , diz S. Paulo , e o mesmo poderá

fazer o marido á mulher ; porem o contrario deverá con-

trários effeitos produzir.

jL. — Devo deseubrir, P. , meus intentos para ser melhor a-

conseihado. Lembro-me em primeiro lugar do bom dote,

porque bem sabe
,
que o homem sem riquezas nada vale.

lEiri segundo lugar da homa t e formosura. Depois.....
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- Protesto, que vai errado, á excepção da horira. De que
lhe valerád as riquezas, se ella fot desperdiçada.. ?

- Bem dotada deverá procurar mulher, mas de boas qua*
lidades, pois que bom do e terá na mulher assim dotada ,

e tião com os dotes das riquezas. Não lhe posso approvar

os desejos das riquezas, salvo ser para o bom uso, que
mesmo assim nào louvarei pelos gravíssimos males, que
dahí se podem seguir. Porem he matéria muito ampla pa-

ra delia dizer alguma cousa. Poderemos faze-lo em outra

occasiào.

- Eu o executarei pela palavra.

- Não a esquecerei ; pois me será necessária.

- Eu me dou por penhorado. Somente ag ua satisfarei ena
o Provérbio divino; Melior est buccella sicca cum gaud?o 9

quam domus plena victimis cum çuro-io. Prov. 17. 1. Me«
lhor, mais saborosa , e deliciosa he a côdea do pão secof
c duro , comida com paz , e alegria , do que a mesa cu*
berta deabu idantes, e opíparas viandas, a casa cheia de
riqueza^ com disgo tos , com pezares ,

magoas , sentimen-
tos, e sobre tudo discórdias: Cu.in jurgio. Nós o vamos a
ver bem claro.

Não queira pensar, filho, e menos persuadir-se , que a
formosura do corpo fará a sua dita, e felicidade. Ceguei*
ra fatal, filho, será essa vista. Não queira atte der., me»
nos deixar-se levar da formosura, ou bem parecer de hu»
ma pouca de terra a mais immunda

,
qual he o corpo hu*

mano, que não merece outro nome, que não seja saco de
immundicias. A formosura do corpo he huma quimera 9
que apenas tem existe cia no frontespicio da pelle, o\*

nas proporções da matéria, que qualquer mudança desfi»

gura. De pura, e bem formosa neve se cobie o esterco i

mas não o parecendo , não deixa de o ser.

- Eis ahi do que se leva a mocidade do tempo , e até das
galas, e dos vestidos. Nàocahi eunes-a corriola ! No meu
tempo eu vi dessas bem lavadas , bem vestidas , e enfeita»

das. Nada , uada , dizia eu cá comigo: não me servem ;

eu não quero painéis para adornar sallas , mas sim mulh r

para governar casa. Estas não são mais que figuras , e fi»

gsirinos á franceza para enfeitar a casa ; e melhor a enfei-

tarião se , como os painéis , estivessem penduradas pelas

paredes , ai da que fosse pelo pescoço. S. L. , se tem que
adernar alguma salla com tal painel, compre-o em huma

•°oe a e ôúada que dé boa porção de moedas saiba, o^ue
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lhe ficará mui mais barato.

D. — Bravo, S. Fr. ! Creia que o seu conselho muito bem mo
agrada ; e na comparação diz tudo.

P. — Que bello he o pavão ! Que formosura ! Os brilhos de su«

as côres , as galas de suas pennas deslumbrào os olhos
; p >-

rem nada mais nelle agrada, que as pennas. He o que lem-
brou talvez neste mesmo respeito hum Poeta Gentio, Ovi»
dio ,

para confuso dos Christáos: Procter pennas nihil in pa*
vone plicebit. Alem das pencas nada mais tem nem de a»
grado , nem de gosto: a mesma carne he insipida. Com a
só vista se contentarão, os que a pavões procurào.

Veja porem a abelha, que apenas se conhecerá pelozu»
nido de suas azas. Nada tem de agradável, nada de formo-
sura , nada de belleza: Brevis involatilihus est apis. Porem
ella sempre solicita, sem jamais se dar a descanço , tom
habilidade de enriquecer a sua casa de abundância de doce
mel, que faz as dilicias do gosto, e do prazer: Brevis in

volatilihus est apis , à; initium dulçoris habet frnctus tjas.

JEccl. 11.13. He isto do Espirito Santo , e se me nào en-
gano , no mesmo sentido.

Ê. — E nào nece sita de applicação
, porque está bem claro.

P. — Não he á formosura do corpo, mas sim a da alma, a que
se deve attender. Ella he todo o homem, ou mulher, e nào
o corpo, que nào passa de terra immunda. Na alma he
que se deve procurar a formosura. Queira fazer reflexão nas

qualidades em que o sagrado Escritor faz consislir toda a
formosura de huma mulher: Gratia super gratiam. Eis a-

qui toda a graça , toda a belleza , e formosura sobre toda
a formosura da mulher. Qual he ? A boa cor ? As boas

. proporções do rosto ? Nào ; isso he terra ; isso he podri-

dão; ides, homens, errados se isso procuraes. Mulier san-

cta òf pudor'ata. A santidade da alma, o espirito de Re*
ligiâo , o temor de Deos, opondonor, a vergonha , a mo-
déstia , a sesudeza , eis o que faz toda a formosura de hu-

ma mulher, e a felicidade do homem, e não outra cou?a.

Nào tenha embora ella a boa parecença do corpo, nào te-

nha as gala, do pavão ; que importa? Será sim despda densas

graça» , como a abelha , mas como ella saberá fabricar o

doce favo de bello e delicioso mel, que e icherá seu mari-

do de prazer. Ella saberá adoçar suas iras, abrandar suas

asperezas ,
govei iar a sua casa , educar seus filhos , e pon-

do nelía toda a confiança não necessitará este ditoso ma-

rido de outra riqueza , de outras heraiicas; Coafidit in €&
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çór vir! swz , spoliis non nidigebit. Ella lhe ciará em tu-

do gosto ,
prazer, e todo o bem: Reddet ciborium, ôçnorè

tnalum omnibus diebus vitae suae. Prov. 31. ! I. 12.

Huma tal mulher ainda honrara a seu marido ennobre-

cendo-o, e collocando-o entre os nobres da terra: ATobi-

lis in portis vir ejus
,
quando sederit cum senaloribus ter-

rae. d.
8

Í23. Hum homem com huma tal mulher não se pe-

jará de apparecer entre os nobres, e assentar-se e tre el-

les, ainda mesmo quando nenhuma outra nobreza possuísse.

- Ah , meu P. , que me está regalando esta alma! Eu não
sei , como a minha mulher arranja as cousas. Ella me faz

apparecer diante de todos sempre com honra em todo o
sentido ; e o mesmo pelo que re peita a meus filhos. Eu
não sei , o que heide comer , nem vestir , nem sei ainda

quanto lá está na gaveta, etudo me apparec 1 á medida do
meu gosto. Algumas vezes temos nossos enfados

,
porque

por força quer que eu não saiha tora sem estes ou aquelles

vestidos , desta ou daquella sorte , arguindo-me de que a
quero envergonhar. Ainda me nao fizerão queixa dos me-
us filhos; e á m<i o devo.

- Agradeça a 15 sós fa^or tão e p^cial. Devemos ainda no-

tar, que dehuna boa mulher, virtuosa e te nente a Dsos ,

com razão se pode esperar, o qdé ha de rnais b^Ilo , mais
formoso, «ncaatador, e appe.ee vel

,
que a paz, a união

e a concórdia.

Concórdia entre casado*,

- Tem razão: riã&$à p?ior do que dois bois, que não fazem
boa canga, e não trabalhão unidos. Eu cuido logo em os

pôr fóra de casa.

- Das tres cousas, que mais agradão a Dsos, e ainda aos
homen

.
, a te.ceira he a boa união, paz, e concórdia en-

tre o homem, e a mulher: IhtribUs heneplacitum est spiri*

in meo
,
quae sunt probata coram Deo , & hominiòus. As

primeiras duas são a concórdia dos irmãos, e o amor do»-
pi v imos. Ella^ fazem a base , e o fundamento da Sociedade r <

que debalde se poderá formar, senão assentar nestes funda*
mentos. P.jrem ellas mesma parece terem outro fundamen-
to , em que devem assentar , ou huma fonle donde devem
dimanar, lie esta

,
que dizemos: Concórdia fratrum , amor

prbari rhorurfí^ vir mulier hene sibi convntienícs Eccl.
H&o, i. 2, Para a concórdia dos irmãos he necessária a dos
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país , de quem devem aprender o amor dos próximos ; o
que jamais poderáo fazer, senão virem hum peneito, e
reciproco amor e tre os pais.

Eis aqui pois toda a base , e fundamento da boa Socie»
dade tào desejada no mundo, e tào intentada, e procurada
por seu Autor Deos. E te he o centro, donde se derivào
os raios em toda a circunferência, esta a fonte, donde d '•

manão , e brotão os laços , que devem prender , e ligar a
Sociedade. Vir § mulier bene sibi consentientes ; o homem,
e a mulher bem unidos em suas vontades. Nào foi outra
cousa a creação, ou formação da primeira mulher daco —
tella de Adío, e sugeiçào a elle,que a união de vontades
em hum centro, que o devia ser da Sociedade. Por issoia»
d< mais agrada a D r.os

,
que procura , e he o Autor da

Sociedade , do que esta união. Nada mais agradável aos
homens, entre quem ella se forma. Nada ha que mais feli-

cite o homem neste mundo , do que e=>ta boa união entre
si , e sua mulher: Vir <Sf mulier bene sibi consentientes.

Porem temos huma cousa a notar ; e he que para esta

união ser perfeita seria necessária a perfeita conformidade
de génios, de condições, e qualidades da alma. Masque?
Poder-se-ha dar esta entre dois indivíduos ? Entre hum ho»

mera , e huma mulher ?

— Custará encontrar, mas enfim acha--se-há.— Nego que se achem. Se achar dois bem semelhantes nos
rostos , eu concederei

,
que se achem ; porem isso he o

que Vm. nunca achará. Pois assim como todos somos diffe-

rentes nos rostos, o que faz admirar o Creador, e formador
dos nossos corpos

,
pois me parece

,
que desde Adão até u*

gora , não t^m havido dois bem sem< lhanteshum ao outro ,

assim também somos differentes nas almas ; e ninguém me
tirará desta. Desenganem-se , os que intentão casar-se,de

achar consorte se nelhante a si. Porem os casados ordina-

riamente se fazem desgraçados por fal a de bestunto , por-

que para aeu mal andão em guerra , e discórdia hum cora
o outro.

— Então que bestunto devem ter ?

— Melhor bestunto tem as cabras, do que elles. Elias são

capazes de lhes dar lições. Oução o que eu ouvi a meu avô,

que talvez aprendesse de algum dos Padres Jesuifas, de

quem era confessado. Duas cabras tomárão ao mesmo tem-

po pelas duas partes contrarias de huma estreita ponte , e?

se vierao encontrar no meio j
que era o mais alto. Quô
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farião T A ponte era tão estreita , que lhes não dava pas»

«agem , huma encostada a outra ; nem também para retro»

ceder. Que farião por não lurem ambas ao rio , ou pel«

menos alguma? Jogarião as marradas?

0. — Eu confesso ,
que não sei. Deveria hir alguma ao rio.

fft _m pois ahi tem , o que eu digo ; tem as cabras melhor bes-

tunto , do que os homens , e as mulheres. O que as duas

cabras fizerão foi abater-se , e abaixar-se huma com mui-

to tento , cozendo-se com a ponte no entanto
,
que a outra

pas-ava por cima , e então pode'rão seguir o seu caminho.

Bis aqui , o que devião fazer os casados abatendo-se hum
ao outro quando tem seus encontros, em quanto passão as.

iras, e os enfado . Porem elles como não tem bestunto,

entrão a jogar as marradas
5 e oxalá que não caihão am-

bos no . .

.

J3. — Vm. tem bestunto para dar, e vender, e ficar com todo,

p, — O caso he referido por Plinio. Liv. 8. cap. 5. que cita

testemunha ocular. Porem isso apegas tem lugar quai do

entre elles ha prudência , ha juizo , e sobre tudo temor de

Deos, com o espirito de Religião. Se isto falta, tudo fal-

ta , e então não ha conselhos para dar. Alter alterius one-

ra poríate. § sicadimplebitis legem Christin nos diz S. Pau-
lo. Gal. 6. 2. Sofrei-vos huns aos outros. Bello avho, e

conselho para os casados ! Mas que ? Quaes serão suffici-

entes para o tomarem, e praticarem? Apenas os pruden-

tes , os que tem , não o bom bestunto , como diz o Freg. ,

pois que elles pela maior parte não ignorão , como se de-

vião comportar , mas sim os que tem o devido temor deDfc-
os, e o verdadeiro espirito de Religião. Só este e nada
mais, he o que pôde formar os laços da união conjugal.

Engana-se desgraçadamente, o que pertende encontrar gé-

nio semelhante, e uniformidade de .sentimentos naturaes,

porque a só Religião he a que com a graça deDsos, po-
derá obrar estes prodigiosos effeitos. Então se tomarião os

avisos, e os conselhos; então se amoldarão os génios, se

abrandarão as durezas, e asperezas, que obstão á união.

Do que fica claro
, que a boa eleição deve recahir sobre

quem tenha o verdadeiro espirito de Religião, quem pos-

sua a formosura da alma, e não do corpo, se não quizer

renunciar á sua felicidade.

Para que melhor o entenda, eu quero fazer-Ihe a pintu-

ra , que nos poe aos olhos o Espirito Sanío , descrevendo
a desgraça daquelle

f que se une com huma não boa mu-
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Iher no jugo do Malrtmon o; e vera quanto tem a teme*
fcbte máo acerto, que se torna tão vulgar, emq^em ..ao se
deixa guiar mais que por suas cegas paixões.

Bemaventurado homem, que coabita com lmma pruden-
te

,
sesuda, e sensata mulher! Beatus vir, qui habitat cum

mulicre sensata. Eccl. 25. 11. Veja, que não diz: Bem*
aventurado o homem, que se uuio com a mulher rica, for-
mosa no corpo , ou agradável em modos , e acções ; nias
sim mulher sensatat, isto he , prudente, honesta, de juí-

zo, e sobre tudo temente a Deos, no que está toda a pru-
dência , e conducta sensata. Porem que diremos se tjla he
ao inverso imprudente, insensata, dura

,
teimosa, indó-

cil, e enfim sem temor de Deos, nem espirito de Religi-
ão ? Eu não direi de mais afíirmando , que seria melhor
1< bitar com hum leão, e com hum dragão, do q ; >e com
tal m-.lher, pois que he o Espirito Snito

,
que assi.i. o.

assevera: Com morar i leoni draconi rnagis placebit t
.

q tam fcauiuve cum muliere nequam. Eccl. 23.

Tanto he ffeliz o que fez hum bom acerto, te.. do em sor-

te liuma boa mulher, qual temos dito, quanto he desgre.-

Cód > o que cahto na desdita d
1 hnma mulher de má con-

dirão, e som temor de Deos Vamos vendo a pintura, que
de^ia desgiaça vai fazendo o sagrado Escritor. Omnispla»
ga tristitia cordis est ; o maior tormento no home*. , a
ir aior chaga, eo peior mal, hea tristeza do coração. Po-
rem toda a tristeza do homem, todo o torrne to he a ne-
quicia , a maldad. da mulher: Ornais ma hl ia

,
nequitiamn*

lieris. d.° II. Continuando a dizer, que toda a infelicida-

de, ou felicidade do homem faz a boa, ou má conducta
da mulher, da a razão porque lie melhor habitar com bum
h ã > , e dragão, do que com huma tal mulher: Commora-
ti leoni ò[ araconi magis placebit quam hauitare cum mu-
liere nequam.
Não ha, diz, cabeça mais venenosa, e peior , do que

a da serpente , mas também nada peior do que a ira de
huma mulher

,
pois que assim como a cabeça da serpente

he má sobre tudo. a sim a ira da mulher he sobre toda a
ira: Noa est caput nequius super caput colubri,&í non est

ira super iram niulieris. d.° d.* $2. 23. Logo antes a1 co-

habilação com o leão, e dragão, visto que nada chega a
huma mulher iracunda, raivosa, colérica, e de má condi-

ção. Antes viver em hum deserto, do que com huma u-

Iher rixosa, litigiosa, ralhadeira falladeira, e iracunda ,
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diz nos Provérbios: Melius est hahitare in terra deserta Quam
mim muliere rixosa, § iracunda, Prov. 21. 19.

A nequieia da mulher muda a face do marido
; pois tal

he o effeito, que nelle produz, que o faz mudar de pare-

cença , e seu rosto se torna triste
,
carregado , e melan-

cólico , como o de hum urso: Nequitia mulieris immutot
faciem ejus , § obcoecat vultumsuum tanquamursm. d.° 24.

Entre os seus visinhos, e amigos não poderá encubrir a.

sua tristeza, pois que involuntária , e inadvertidamente ge-

merá, e suspirará: ln médioproximorum ejus ingemuit vir

ejus, èç audiens suspiravit modicum. d.° 25.

t). — Não se pode pintar melhor a tristeza, do que a de hum
homem, que geme, e suspira entre os seus amigos.

JF. — E fazem tudo pela encubrir. Eu o tenho observado , e

nenhum melhor do que o meu Ab. Pareceráõ aos olhos de

muitos , que não sabem o que por lá vai , casamentos fe-

lizes ; porem quanto se enganão ! Quando apparece fóra#
he o mál gravissimo.

P. — Concluamos com a discripção
,
que ainda continua. Bre-

ve , e leve he toda a malicia em comparação da malícia

da mulher: Brevis omnis malitia super malitiam 7nulieris.

Cahirá ella em sorte ao homem máo: Sors peccalorum ca*

det super illam. d.° 26.

JF. — Hum máo he devido a outro máo ; e be o qre vemos suc-

ceder continuamente, porque a nada attendem , se não a
suas brutaes paixòes.

f*. — Deos livre a hum homem pacato, pacifico, bem morige-
rado, de huma mulher linguareira, ainda quando não te-

nha outro vicio, porque lhe será mais pesada do que o he
para hum velho huma subida arenosa: Sicut ascensus are*

nosus in pedibus veterani , sic mulier linguata viro quie-

to. d.° 27.

T). — He bem expressiva a comparação.
P. — Muito ainda dizem a tal respeito os sagrados Escritores 9

que eu omitto , visto que tenho dito o bastante para sa-

tisfazer ao S. L. , concluindo com o Eeclesiástico: Ne res-

picias in mulieris speciem , óf non concupiscas mulierem in
specic. d.° 28. Não attendas á formosura do corpo da mu-
lher , não te deixes levar da belia parecença, e apparen-
te belleza da mulher , se não te queres achar enganado j

e renunciar a tua felicidade, e boa dita.

2*. — A' vista disso devo mudar, e desde já mudo de intençõ-

es. Porem desejo saber , como devo proceder na boa eleição l
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- Parece-me , S. Ah. ,
que as madamas estarão desmanda

que nào falie somente c< ntra ellas
,
porque também tem

q íe temer dos homens.
- fie desru cessario , nao só porque nào sãoellas a escolher,

mas porque ninguém as resolverá a negarem-se ao primei*

ro pertendente.

- Nào lhes faça injuria tão grave.

- Nada temos com tal cathagoria ( que por desgraça lie a
maior) que paiece a nada mais se dirige, que a conseguir

marido qualquer que elle seja. Estas não são susceptíveis

de conselho , e seu mál , sua mania he sem remédio. Ou-
tras porem ha

,
que não deixarão de entender , e conven-

cer-se bem de que sendo tão má
,
péssima , e desgraçada a

sorte de hum homem, que se liga a huma mulher de n.to

boa conducta, e condição, muito pcior será a de huma mu-
lher sensata, prudente, e temente a Deos, unida talvez a
bum leão, a hum leopardo, em fim a hum mon-.tro.

Eu nào direi a tal respeito mais do que huma cousa,

que desejaria fosse bem attendida e ponderada, pois nel-

la algo tudo; e a experiência, que tenho, he bem sutTici-

ente para me abonar. Posto que eu não sou nem jamais

fui idóneo para fazer , nem desmanchar casamentos \ com-
tudo a huma mulher sensata, prudente, e temente a De-
os, que intentasse receber por marido a hum homem de

má conducta, emáo christão, eme pedisse voto na maté-

ria , eu nào mais diria
,
que estas simple^ palavras: Se tu

intentas salvar-te por meio domais penoso martyrio, e pa-

ra isso estás preparada
,
poderás faze-lo. De outra sorte tu

Tais a pôr no risco mais evide i?e a tua salvarão, e depo-

is de sofreres hum anticipado inferno. Não diria mais ; e

ainda não approvaria a primeira, porque o 3 perigos da sal-

vação sempre se devem evitar em todo ocaso, alem de ou*

tras tristes consequências, que dahí se seguem.
- Julgo que nào será necessário mais para as satisfazer.

Boa Eleição de consor'e.

- O que me está parecendo melhor he deixar-me de ca-ar,

porque não ponha em contingências minha felicidade, de
que vou glosando.
- Faz bem, quem não quer Irvar couces, não compra bes»

tu.^ ainda que lht pareção mansa».
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— Eu não intento mais, que reprovar os meios cb que se
servia , ou intenções

,
que tinha a tal respeito. Eu desejo

que olhe ao futuro, pondere, o que lhe possa succeder,
attenda á sua salvação , e se guie pelo espirito de Reli»
gião, bem persuadido de que somente da mão deDsos lhe
virá huma consorte, que faca a sua felicidade.

Em quanto ao acerto da boa escolha, julgo, que lhe
direi o possível, mer cionando-lhe o casamento de Isaac,
que lhe fez seu pai Abrahan, eo que nelle occorreo. De-
os sem duvida o quiz dar por exemplar a todos os que ir-

tentão tomar este estado, e eleger esposa, de modo,
que nào exponhão a sua felicidade temporal com a eterna
a evidentes perigos. Elie serve para o homem , e ainda pa-
ra a mulher, pois nelle tem que aprender.

Estava este Patriarcha mui adiantado em annos , e seu
filho havia chegado á idade núbil. Peregrinava em Cd-
naan mui distante da sua pátria natal; porem elle não a-

ciiava naquelles paizes mulher, que julgasse digna de seu

fiho. Chaína ao seu fiel de casa
,
que o era tanto quanto

dirigia com a maior fidelidade tudo, o que possuiá, e o
faz jurar por Deos, Senhor dos C^.os e terra, que não
tomaria para seu filho mulher daquellas terras. Gen. 24.

botemos aqui , que este bom Pai , visto que não podia
hir procurar elle mesmo mulher para seu filho , não man-
dou a este

,
porque hum casamento não he negocio ,

que
se possa confiar da mocidade , nem ainda dos mesmos per-

tendentes , principalmente sendo criançolas , como ago-
ra vemos que o fazem

,
desprezando conselhos ainda mes-

mo dos pais.

— Porem eu tenho contra isso huma razão forte , que op-
pôr. Os casamentos devem ser feitos á vontade dos que os

contrahem ; e o contrario tem consequências tristes.

— Jamais eu direi o contrario : e ainda acerescentarei
,
que

obrarão pessimamente, epeccaráõ gravissimamente os pa-
is ,

que a isso constrangerem, ou de qualquer sorte que
seja obrigarem seus filhos , a tomar tal estado , ou com pes-

soa , que elles não querem. Nem razões algumas , ou pj e-

textos os poderão escusar.

— Assim he justo que se a: por isso concluo eu
,
que deven-

do ser feitos á vontade dos filhos , a elles pertence a elei-

ção da pessoa. Para isto deve haver a inclinação , o aííe-

cto , e ainda paixão hum pelo o outio; e só esta he que

poderá estreitar, os laços da uniào , e tanto mais quanto
d *
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mais forte for a paixão.

— Quanto mais forte for a paixão , mais depressa os que»
brará. Nào he isso, o que mostra a experiência , nein o
S. D. entra no conhecimento do homem, e da sua natu-
reza. He tal que aquillo que mais ama com paixão des-

ordenada^ , mais brevemente he aborrecido. Nós temos
hum exemplo bem claro em Amnon, filho de David, que
com tanta paixào amou a Thamar

,
que chegou a enfer-

mar: porem satisfeita a infernal sensualidade , foi tal o o-
dio , e aversão, que lhe teve, que excedeo muito ao affe-

cto precedente; Exosam eam habuit Amnon odio magjim
nimis ; ita ul majus esset odium

,
quo oderat eam, amure

q jo ante dil.xerat. 2. Reg. 13. 15. Isto he o que constan-
temente mostra a experiência, e a causa original, e ordi-

nária de tantos casamentos desgraçados. A paixào cega

,

que he huma loucura rematada , pouco tempo dura , e he
logo substituida pela aversão

,
pelo odio ainda mais fortet

ou ao menos igual á paixào precedente. Aqui tem lugar

»

e he devida aopposição dos pais, e me.mo forte e emcaz t

obstando com força , conforme a prudência o pedir.

Eu não condemno a inclinação , e affecto ; elle he neces-

sário ,
porem elle deve ser bem regulado ; e os pais devem

proceder neste respeito com tal prudência
, que pareçào

olhar sempre pelo bem de seus filhos na conformidade do
espirito do Chrislianismo

y
attendendo mais a elle , que aos

interesses temporaes. Em huma boa esposa lhes dão hum
grande dote , ainda quando pobre dos bens temporaes , as-

sim como faráò feliz a huma filha se lhe derem hum bom
marido qualquer que elle seja. Embora não hajão essas

loucas paixões , como não haja aversão , tanto melhor.,

porque com os bons sentimentos naturaes , e religiosos se

formará a boa união. A Jteligiãohe a que a forma, e nào

a paixào
,
que sempre se deve reputar por verdadeira lou>

cura, e cegueira do entendimento.

Fez pois Abrahão a seu fiel mordomo jurar ,
que não

tomaria para seu filho mulher daquelle paiz , nem consen-

tiria que elle a tomasse; sem duvida porque nào descubria

nellas juizo , nem sentimensos de Religião. Vai á terra

onde nasci , lhe diz , e entre a famiiia minha consanguí-

nea tomarás huma esposa digna de meu filho Isaac: /i

taram ôf cognationem meam proficiscaris , àf inde accipies

exorem filio meo Tsoac. d.° 4. Interpôz o fiel servo algu-

mas perguntas paia se inteirar de tao importante incuni»
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bencia 9
assim como as difficuldades

,
que poderio occor»

rer. Satisfez o prudente velho com lhe dizer, que confia*

va tudo de Deos , em quem esperava mandaria o seu /htjo

para lhe dirigir os passos em tão importante negocio , e

seu bom êxito: Jpse mittet Arigelum svitm coram te
y òf ac-

cipies iiídc uxorem filio meo. d.° 7. Apenas da direcção d©

hum Anjo, como veremos em Tobias, se pode esperar o

bom êxito de hum tal negocio , se não do mesmo Deos .

O bom servo se prepara , e parte , levando comsigo

bom acompanhamento, e jóias para adorno da esposa qim

ignorava qual fosse. Sempre pensativo no bom êxito , elle

desespera de o poder conseguir por suas próprias diligen-

cias , como que nào podiào ser sufticientes , e abandona

tudo a Deos , sem com tudo deixai de pôr, o que estava

de sua paite. Como o Senhor nos quiz documentar neste

caso a tal respeito , devemos seguir , e ponderar tudo o

que nos menciona o Sagrado Historiador.

Chega o fiel, e prudente servo perto da povoação, a

tjue se dirigia, e não se atreve a entrar, Parece não saber

© que faça; pensativo pára junto do poço donde bebião

os habitantes; ahi medita, discorre e não acha meio de

se deliberar a dar passo nem para a direita, nem para a

e squerda em tal negocio.

— Que grande negocio seria esse para os negociadores de
casamentos nos nossos tempos ! Ahi não havia mais que

entrar na povoação, perguntar pelos parentes de Abra*
hão, segundo lhe rezava o seu regimento, chamai todas

as moças dessa parentella
,
que sem duvida acodirião ao

reclame, principalmente se lhes acena se com as jóias, e

então e colher entre ellas. He verdade , que o êxito não
seria muito bom ,

porque as repudiadas de certo o correriào á

pedra; porem çafaçse-se quanto antes com a elleita.

— Não he em mercado que se escolhe huma mulher , nem
ainda os olhos da cara conhecem suas qualidades. Tal foi

a desconfiança de suas própria- diligencias, em que entrou

este sábio negociador de huma boa mulher , tanta a sua

afflicção ,
quanto o mostrão as palavra- em que rompeo.

Senhor Deos de meu amo Ahrchâo ', diz , vinde em meu
soccorro , eu vos peço nesta hora i e fazei misercordia a
meu amo Abrahão: Domine Deus domini mei Abrah m?
oceurre , obsecro , mihi hodie , ôf fac misericordiam cum
domino meo Abraham. Eis me aqui junto da fonte , ou

poço , onde viráò buacar agoa as moças úlhas desta terra:
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Fcce ego sto prope fontem aquae, # filinc habitatorum
hvjm civitatis egredientur ad hauricndam aquam.d. 0

12. 13.

—- Parece que intentou conhecer ahi as mais bellas , e tra-

var com ellas conversação, para melhor fazer o seu ju-

ízo ; e não andou mal. Eu já li o caso; mas não o terih>

presente.

— Não foi assim ; nem se deixou levar de taes considera-

ções, nem respeitos ; nem confiou em seus juízos, ?ó sim

em observações as mais prudentes, quaes podia pôr de sua

parte, unidas com a providencia particular de Deos, ern

quem pôz toda a confiança. Tudo o que nos presenta a
historia deste facto, apezar de parecer insignificante aos

olhos de muitos , he tão documental
,
que o não devo o-

mittir.

Eis-me aqui, diz elle, fallando com Deos, junto de--

te poço: a môça a quem eu pedir agoa para beber, e não
só ma liberalisar, mas ainda espontaneamente se offerecer

a dar bebida aos meus camelos , es^a he a que preparais

para esposa do vosso servo Isaac ; e nisto conhecerei
,
que

fazeis misericórdia com meu amo Abrahâo\ Igitur puella,

cui ego dixero: Inclina hydriamtuam ut bibam: ò( tilares-

ponaerit: bibe
,

quiri <5f camelis tuis dobo patvm ; ipsa cst

quam praeparasti servo tuo Isaac ; per hoc intcliigam ?

quód feceris misericordiam cum domino meo.á.° 14.

— Eu aífirmo
,
que esse homem tinha hum mui grande bes-

tunto , e ninguém nelle o poderia exceder.

— Eu não acho nisso mais do que hum mero sinal
,

por

onde. . .

— Eu e.>tou na mesma.
— Eu não me admiro, por isso mesmo que são humas cri-

ançolas: porem devem desenganar-se de que .amais crian-

çolas poderão fazer huma boa escolha. Apenas os velhos,

que gosarem de bom bestunto he , que com o favor de D ri-

os , a poderão fazer para seus filhos, ou para outros. Esse

bom velho quiz fazer o seu exame invocando a Deos; mas
o seu grande bestunto lhe fez saber, que o não devia fazer,

nem pela formosura , nem pelo talhe do corpo , nem por

suas pavonices , nem figura de boneco, como algumas pa-

recem. Sim somente o quiz fazer pelo seu bom génio , boa

alma, caridosa, e berafazeja. Queira dizer-me, P. ,
quan-

tos erão os camelos , e deixe-me o caso ,
que eu o po-

rei em p:a'o limpos, para que estas criançolas apxendãcy

a desconfiar de si eia taes negócios.
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— Trate com mais respeito estes Senhores ; e será melhor,
que saiba antes o que succedeo. Os camelos erão dez.

— Bom; ejá sei, que os camelos bebem muita agoa , ene •

sa occa.iào mais demandariào, porque vínhâo de jorr, a

o que a rapariga, qualquer que fosse não devia ignorar.

— Ainda nem tinha bem acabado a sua oração , e propos-

ta
,
quando apparece Rebecca filha de Bathuel , filho de

Malca , e Nachor irmão de Abrahâo
,
virgem formosis>i-

ma no corpo, e muito mais na alma
,
dirigindo-se ao po-

ço com a sua quarta ou caniaro: Necdum intra se verba

compleverat , <5f ecce Rebecca e'grediebatur
, filia Bathuel 9

filii Melchae , uxoris Nachor fratris Abraham , habens hy-
driam in scapula sua; puella decora nimis , virgoque p U
cherrima: , óf incógnita viro. d.° 15. Ella chegou, encheo
a vasilha, e voltou em silencio: Descenderat autem adfon*
tem , òf impleverat hydriam , <5f revertebahir.

— Que ^esuda, e bella moça! Não lhe importou quem e ta-

va. Mas que bestunto do velho, para melhor observar I

Esperou, que enchesse, e que voltasse!

— Foi etitào
,
que lhe occorreo o experimentado , e pruden-

te homem a pedir-lhe agoa: Occurrifque ei servus , è) aitz

Paujcillum aquae mihi ad bibendum praebe de hydria tua»

ÍSada mais espera: responde immediatamente: Bibe domi»
fge mi. Bebe, meu senhor. Com toda a pressa, e ligeire-

za desce do hombro a vasilha, segura-a nas mãos, e lha

inclina para beber: Celeriterque deposuit hydriam su-

per ninam suam, Óí dedil ei potum. d.° 18. Logo que be-
b 'o , accrescenta ella: Darei também de beber ateus came-
los, ate que todos se saciem: Cúrnque ille bibisset

,
adje-

cit: Quin ôç camelis tuis hauriam aquam , donec cuncti bi-

bant. d.° 19. Não espera resposta: immediatamente vasa
ias pias a quarta , corre ao poço , tira mais, e mais agoa,
ate que todos os dez camelos ficarão saciados: Effundens*
que hydriam in canalibus , recur^it ad pufeum ut haurirei

aquam ; § haustam omnibus camelis dedit. d.° 20.

Eu protesto que em todo o Portugal não se achará hu-
ma rapariga com tão boa alma. Qualquer que fosse, tal-

vez fizesse que não ouvia , se não tratasse de confiado o
bom velho extrangeiro. Ao menos lhe responderia com bem
mao modo, que lha pedisse em quanto estava enchendo

y
pois que não devia levar para casa a quarta má! cheia, e
talvez, se não de certo ,< não quereria que o velho bebes,

se pela sua vasilha, tendo nojo da baba. Dar de bebe*
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aos aos c&melos. . ! Isso seria bem tarde
; quando muito

a melhor
,
que ha em Portugal , offereceria a quarta

,
qua..-

do fosse rogada. Porem offerecer-se ella mesmo , e fa*

ze-lo. . ! Nem a mais pintada. Ein todo o mundo me pá*
rece

,
que nào haveria outra semelhante.

- O caso he que tem razão , e he huma verdade.
- Ainda fez outra experiência. De quem es tu filha ? lhe
pergunta. Dize-me: Na casa de teu pai haverá cornmodi-
dade para eu ficar, e me accommodar ? Que responderia
qualquer outra ?

- ímmediatamente diria, que não. Bastava ser extrangei-
ro desconhecido, quanto mais o trabalho, que ella mes-
ma teria na comida , nas camas , accommodaçôes de gen-
te , e camelos.

- Pois nào fallou assim. Respondeo: eu sou filha de Bathw
eZ, filho de MeIca , e Nacor. De palha, efeno temos mui-
ta abundância para comerem teus camelos , e casas mui-
to espaçosas para te accommodares: Palearum

, èf focni
plurimum est apud nos , ôf locus spaliosus ad manendum,
d.° %b,

- Tenho dito: a tanto nenhuma outra podia chegar ; mas
aprendào dali a conhecer , mulheres, para fazerem eleição,

se querem acertar. Eis ali os sinaes por onde se conhcem
as boas almas , as boas condições , e qualidades. Aquelle
he o bom génio , a boa Índole , e o verdadeiro espirito de
Religião.

- He na verdade huma lição mestra em todo o sentido ; e

eu confesso , que não ignorando o caso . nenhuma reflexão

tinha feito nessas miudezas
,
que me pareciào impertinên-

cias do sagrado Historiador.

- Xada ha nas divinas Escrituras
, que possa merecer esse

nome. Julgo desnecessário dizer o mais, que se passou.
Fez-se o casamento com o consentimento dos pais, aquém
o bom servo fallou na ausência de Rebccca ; ella consen-

tio : e vindo na sua c ompanhia, logo que avistou de lon-

ge a Isaac , se cubrio o rosto immediatamente para ap-
parecer na presença delle. Que ditoso Isaac com huma
tal mulher I

- Contudo parece, que não andou prudente em prevenir a

benção de Isaac para o seu querido Jacob. Eu me lembro
de que já justificou o caso ;

porem. . .

- Nós devemos attribuir, o que passou por estes Pafriur-

chas mais a Deos do que a prudencias humanas. Poreia
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mi me sinto tentado a crer, que entrou nesse caso a pru*
dencia de Rebecca para fazer fugir Jacob para casa de seu ir-

mão Laban, afim de que elle ahi tomasse mulher; como
cm effeito fez. Ella lhe aconselhou esta fuga ; e disse a
Js ,ac: Eu sinto hum tédio mortal por causa das mulheres
de^ta terra: Taedct me vitae meae propter filias Heth. Se
Jacob tomar mulher entre as filhas desta terra eu não que-

ro viver: Si acceperit Jacob uxorem destirpc hujus terrae 9

nolo vivere. d.°27. 46.

— Que taes ellas erão já nesses tempos!
— Talvez que nào fossem peiores , do que agora são. Seriâo

mai> dançarinas , mais desenvoltas , mais loucas , e cabe-
ças de vento , do que as d' agora l Que peiores poderião ser !

— Não queira desdenhar , nem infamar tanto as nossas cha-

madas bellas.
—- Bellas figuras theatraes , l ellis painéis , belíos figurinos

á franceza , bellos bonecos , bellos espantalhos para pen-

durar em huma figueira para enxotar pássaros dos figos e

bellos . .

.

— Temos Ladainha eterna !

— Pois ainda não cheguei ao meio. Bellos . .

.

Cale-se com isso. O Espirito Santo nos quiz deixar res-

te respeito hum outro exemplar muito notável ,
para ser o-

niittido. Elle lie documental em toda a extensão da maté-
ria para ambos os contraheates. Elle mostra as qualida-

des que devem adornar hum, e outro para que e^ta união

seja feliz, no seu procedimento ; e prova, que os bons ca-

samentos tem o Ceo por seu diretor.

Tobias moço teve a dita de ser filho de hum bom pai do
mc-mo nome. Ei a primeira cousa, a que se deve atlen*

derem tal negocio. Filhos de ,bons pais! Sim; e cego an-

da o moço , ou moça
,
que a isto não olha. Como o pai he

o filho ; e não he dessimilhante da mãi a filha. Para que

assim nào seja
,
para que de huns pais máos hajão bons fi-

lhos , he necessário hum grande prodígio , como ainda ve-

remos. Tobias, que teve está dita. sahio tão bom filho, que

ao ouvir os avisos, e conselhos do bom pai, não sabia res-

ponder outra cousa mais que dizer: O rtinia , quaccumcjue

prnecepisíi mihi
, faciamn. , pater: Tob. 5.1. Eu farei, meu

pai, tudo, o que me mandais. Que belia índole! que bel-

lo filho ! Leia-se toda a historia de sua vida , e nada se

achará mais humilde, mais obediente , e mais ingénuo. Pa-

fece que nao sabia dar passo sem que por outro lhe fosse

e
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indicado , e levado pela mão. Porem o que outr* , o pai %

ou o seu celeste conductor lhe diziâo , era praticado á ris«

ca , ainda quando ahi via perigos da própria vida.

Hum moço desta condição devia ca^ar, para deixar
posteridade semelhante a si. Sào os bons, que sào próprios
para este Sacarmento , e não os máos

,
pela má descendên-

cia, que deixâo, que infelicita, e perde a Sociedade. De-
via casar ; mas o Ceo não devia confiar este casamento de
creaturas humanas. Hum dos sete Principes celestiaes ,

que cercão o Throno do Altíssimo, o Archanjo »S'. Raphael
desceo a ser o seu guia , e director. Na figura de hum for-

moso moço se offereceo a ser seu companheiro em huma
jornada longa

,
que emprchendia por ordem do pai a rece-

ber certa porção de dinheiro, que se lhe devia. Euornit-
to toda a historia, que nenhum deve ignorar, para refe-

rir
, e ponderar somente o que faz ao caso.

Adiantados : a jornada
,
perto da noite perguntou Tobi-

as a* seu conductor, em quem não reconhecia mais que
hum moço homem , conhecedor do caminho , onde deve-
rião pernoitar l Mora aqui perto Rguacl , lhe responde o
^wj'o,que heteu parente. Tem elle huma filha única, her-

deira de toda a sua casa, por nome Sara: he necessário,

que tu a tomes por tua mulher: pede-a ao pai, e elle t'

a

dará: Est hfc Raguel nomine , vir propinquus de tribu

tua
, ò; hic hahet finam nomine Saram, sed neque tnascu-

lum
,
ne-/ue feminam ullam hahet aliam praeplerearh. Tibi

debeter omnis hubsíantia ejus , cf oportet eam te occipere

conjugem. Pctc ergo eam a paire ejus , dabil tibi eam
in uxorem. d. ° 6. 1 1. 12 13.

Ouçamos a resposta do humilde Tobias. Eu tenho ouvi-

do
, responde, que essa moça mulher ja foi dada a sete

homens, e todos morrerão immediatarnente que a recebe-

rão. AL;da mais ouvi
,
que o Demónio os matára: Audio

quia tradita est septem viris, ôç morlui sunt ; sed Òf hoc

audivi , quia doemomwm occidit eos. d.° 14. Eu temo que

me succeda o mesmo , e que sendo cu o único filho para

meus pais, elles morrão de tristeza: limeo ergo, nt fortá

òt mihi Juiec eveniant ;
6* cum sim itnicus parentibus mcis ,

dep> rtam senectutem ilfornm cum tristitia ad inferos. a.

10. Expóz a sua duvida; c apezar de sertão ponderosa,

não mpondeo negativamente. Porem o que mais oafíhgia

era a magoa de seus pais, e os seus deveres para com elles.

Ouramos também a resposta ,
que lhe dá o Anjo

,
queiio»
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jBiostra quanto devem temer, e tremer t*^»"»* rrfa*

t - de suas concupiscências , e sensualidrdes , eontrahem es-

te Sarcamento ; o que terá de nos servir
,
para quando fal-

larmos das obrigações dos pais.

Tunc Angelus Raphael dixit ei: Então o Anjo Raphael
lhe disse: Qive-me, Tobíis, porque te q lero mostrar qua«

és são aquelles cositra quem o Demónio pode previ 1 cer:

Audi me , ài ostendam tib qui sunt , quibus praevalerepo*

teú doemonium. d.° 16. Os que eontrahem o Matrimonio
de tal sorte que excluindo de si , e de seu eoraçãoaD- s,

se deixão dominar da sua concupisceneia , e sensualidade,

como bestas, ou animaes estólidos, que não tem entendi*

mento, são aquelles sobre quem o Demónio toma poder:

fíi namque , qui conjugium ita suscipiunt , ut Deuni a se y

iç a sua mente excludunt , àç suae libidini ita vacent , sicut

tqiius <Sf mulus ,
quibus non est intelectus , habel potestatem

doemonium super eos. d.° 17.

- Bem dizia eu ,
que os casamentos d' agora são feitos no

poder do Demónio! E que taes poderáò elles ser?

- Faz com eífeito tremer a quem tem alguma cousa de Fe.
- Então o santo Archanjo lhe deo os documentos necessá-
rios

,
que são bem sabidos, e que eu omitto por brevidade.

- Por quem he , P. , nada deixe de tudo o qt e se passou
nessa historia

,
porque eu não a sei bem , e quero que to-

do^ a saibão. Também devemos saber
,
que qual dade de

moça era Sara.
- Pois eu direi simplesmente o que contem o texto sagrado.
O caracter e condição de Sara

, que deveria confundir a9
que chainão bellas dos nossos tempos, está bem descripto
na oração, que em sua confusão, fez a Deos. Reprehe
d .do ella huma creada culpável, foi injuriada, e tratada
por matadora , e as*acina de seus maridos. Tomou grande
sentimento, que desafogou com Deos. Entre outras cousas
assim disse: Vós sabeis, Senhor, que eu nunca desejei
marid , e guardei minha alma, sempre pura de toda'

a

concupiscência: Tu seis , Domine, quia nunquam concu»
pi vi virum , $ mundam servavi animam meam abomnicon*
cupiscentia. d.

#
3. 16. Eu nunca entrei em brinquedos, nem

as-ociei com da. çarinas , nem com aquelles, que andão
era loucuras, e leviandades tive alguma commu icação. ..

- Que bella moça! Eis ali as verdud-nr<*s bellas; e não as
cabeças de vento ,* se não mais leves.

» Nunquam cwn luderdibus miscui me; neque cumhis, qui
e*
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frrbulani in levitate
,
participem me prnehui. d.° 17.

consenti ein receber marido com o vosso temor, e nào cora

minha concupiscência: Virum aviem cum timore tuo , non*

cum libidine mea comeiui mscipere. d.° 18. Pelo que, ou
eu nào iui digna drlles, ou elles nào forào dignos de mim ,

e me res rvais para outro homem.
— Isso he que foi. Temos conhecido quam bella moça foi!

Vejamos agora os conselhos, que deo o Arehaajo ao mo-
ço Toiias; e como se fez o casamento.
— Acabando de dizer sobiv cujos casamentos toma posse o
Demónio, para que naotiv.sse algum poder sobre este,

lhe recommendou
,
que nas primeiras tre» noutes orasse na

companhia de sua esposa, conhecendo-a apenas na quar-

ta, levado do amor da posteridade, m.is que da concu-
piscência: Transacta autem iertia nocte ,

accipies virgi*

nem cuia timore Domini , amore filiorum magis libidine

ductus. d.° 2í2.

Entrados em casa de Raquel
,
digno pai de tal filha, este

os recebeo , nào só com caridade, ma-> ainda com prazer,

nào obstante que ignorava, quem fossem os dois Hospe-
des: porem olhando com atteneào a Tobias disse para
sua mulhf-r Anna: Quam semelhante e parecido he este

n oço com meu primo Tobias \ Donde sois vós? lhes per-

gunta. Conheci is a Tobias meu parente? Conhecemos, res-

ponderão. Entrando a dizer muito bem d' lie, tomou a pa-

lavra Raphael, visto que o moço Tobias caiava, e diz:

Tobias , de quem falias , he pai deste moço. Quando tai

ouvio Raguel
,
arroja-se a elle debulhado em lagrimas de

ternura, e tendo-o em seus braços, com ellas o banhava.
Chorou Anna, e também Sara por ver chorar o pai.

— Que bom coração tinha !— Raguel mandou matar hum carneiro , e preparar banquete»
Antes porem de se porem á mesa, Tobias, instruido pelo

Anjo, assim diz: Eu não comerei aqui hoje, nem beberei,

sem que me confirmes a minha petição , que te faço , e
he q .e prometias dar-me a tua filha. Foi isto hum raio, que
atterrou Ragiul, porque temeo a mesma desgraça, que
havia occorrido aos sete maridos

,
que havia tido a Virgem

Sara
9
affogados pelo Demónio, quando hião a toca-la, e

nào se atrevia a responder de susto , e temor.

Nào temas dar a este a tua filha , lhe diz o Archanjo 9

porque a este que teme a Di- os se deve tua filha por mu-
lher; esta a razào porque outros nã,o a poderão possuiR
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Kdi infere dare eamisti , qvoniam hvir. ttmenfi T)eum de-

betur co)ijux filia tua; propterta dias noa potait hebere

iUam. d.° 7. 12.

- Ahi ternos bem claro, o que já disse; assim creio, que

a boa mulher he devida em p-emio de boas obras ao bom
homem. Pelo que, S. L*,he necessário ser bom Christdo

9

se quer ter boa eleição.

- Con-entio entào o pai; celebrou-se esta santa união, vol-

tou jTo; ias com Sam carregados de riquezas , a consolar

os pais , e . . .

- Ti verão filhos ? E que taes forão ?

- Quaes podiào ser filhos de taes pais? Nós o veremos quan-

do faltarmos mais a propósito a e^se respeito.

A Religião felicita os Matrimónios.

- Onde poderei eu encontrar huma consorte com taes do-

tes , e qualidades ? Será melhor não cuidar em tal.

- Eu lhe protesto, que tem razão; não se tire dahí por meu
conselho.

- Quer Vm. que se acabe o mundo antes de tempo ?

- Não quero tal; não faltaráó já mais loucos, e loucas,

que , ainda que lhes pre'guem , como que lhes pregassem hum
prego nas ocas cabeças , deixarão de casar a torto , e a
direito. Tenha , S. L. ,juizo por minha conta, e deixe cor-

rer o mundo.
- Que me diz a tal respeito S. Ab. ?

- Não pode dizer outra cousa. Elie tem dito
,
que se casar

com huma mulher boa, seja rica, seja pobre, seja formo-
sa , seja feia , será ditoso. Porem onde hirá por ella ? Só
se a mandar fazer deeicommenda na olaria de bom barro.

- Não façamos tão grí^ve injuria ás Virgens Poriugue%as 9

que apezar de não entrarem na partilha das dez do Evan-
gelho , das quaes erão , cinco loucas , e cinco prudeutes ,

contudo algumas há
, posto que em enorme desproporção.

Talvez porem que as não conheça. O Espirito Santo com-
para como vimos, a boa mulher com a cuidadosa abelha;
porem esta apenas será vista, porque vive encerrada noc- r-

tiço, e apeias se conhecerá pelo es^ror do das azas. Não
he ella como o pavão

, que então mais se lisongea d* fazer

apparecer o brilho de suas pennas
,
quando he viso, e

então mais
, quand > mais he observado.

- Essas são as que querem , e não as outras
,
porque são
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beatas, 9ao fanáticas. Nào querem senão p^**^, que en»

feitào os theatros , as janellas , a» sallas , as. . .

P. m— Pois a ser assim. . ! Entre tanto direi ao S. L. , que se

quer Rebeccas , como teve Isaac , não as encontrará senào

entre as filha:, de bons pais
,
occupadas no serviço de suas

casas. Se quer Saras , como Tobias , não as achará no»

theatros, nas assembleas , no> jogos, nas danças: nos pas-

seios , e sociedades. Sobre tudo deve attender ao espirito

da Religião, porque someute este he o que pode 'igar, es-

treitar ?
e consolidar os laços da uuiào conjugal nos dois

consortes. Quem a isto não attender, vai muito enganado.
Pensão acertar na boa eleição ,

porque lhes parecem
bons génios, boas almas, e tudo bom. Cegueira fatal ! Que
esperarão? Que antes de contrahirem entrassem logo a m' s-

t ar o que serão? Não ha então mais que fingimentos. Lá
pensará o ce*go moço ,

que vai a tomar huma bella , e cân-
dida pomba; mas desgraçado! elle se achará dentro de
pouco tempo com hum escorpião. O dito não he meu, mas
sim do Espirito Santo, que assim appellida a mulher de
má condição: Gtui tenet illam

,
quasi qui apprehendit scor-

pionem. Eccl. 26. 10. O mesmo digo da mulher, que pen-
sando unir-^e com hum manso cordeiro, se achar i em bre-

ve com hum leão: ]\oli esse sicut leo in domo tua. d.° 4.

35. Isto serão, isto terão, sei^ào vier em seu favor o es-

pirito de Religião
,
que he a unira cousa, que poderá su-

avisar taes penas ,
etrabalho-*, e sopear os génios, e co -

«lições. Quaesquer que estes se;ão , a Religião , o temor de
Deos podem adoça-los. Eu diria, que a isto somente, ou
mais que tudo se deve attender , e procurar no consorte.

Porem o mesmo espirito de Religião obriga a desempe-
nhar o adagio , ou rifão antigo: jantes que cases , vê o que

fazes. Bem pode ser, que apezar das maiores deligencias

nao se faça o bom s.certo, e neste caso, e sempre, obri-

g a Religião á boa união, e a l<-var por diante o pêso t

q -e tomou sobre seus hombros. Bem pode ser, que a mu-
lher seja ao marido , como hum grave , e pesadissimo car-

ro
,
que eom muita difficuldade se move: Sicut boum jv-

gum, q uod movetur , ila ôf mulier neqaam: d.° 26. 10. e

então a Religião obriga a puxar por elle, para o que
não serão suflicientes quaesquer forças de espirito. Bem po-

de succeder, que a mulher pensando, que vai tomar so-

bre í hum leve, e suavè jugo, que bem longe de a pe<a-

iLar
s
fará a sua felicidade, &e ache com hum grande, 0



pesadíssimo ?aco efe arêa ás costas , ou enorme pene.*

,

pois isto he na frase do Espirito Santohum homem louco,

de que he o numero infinito: Grave saccum , onerosa are»

na , sed ira stulti uíroque gravior. Prov. 27. 3. Enlão a
desgraçada mulher he obrigada a sofrer com paciência , e

levar por diante tão enorme peso.

Mui bem pode succeder, que o homem pensando, co-

mo disse, que vai a receber em seu seio liuma candidissi-

ma pomba, porque assim lhe parecia, conhecendo tarde

o erro , se ache com hum escorpião: Quasi qui apprehen»

dit scorpionem
,
porem está obrigado a não só sofre-lo,

ms ama-lo, fomenta-lo em seu seio, como a^ seu mesmo
corpo , e sua própria carne: Viri debent diligere uxores

suas , sicut corposa sua. Talvez elle suspire ,
gema , e di-

ga com sigo: Oh quem me dera viver antes em hum deser-

to ! Isto deseja o que teve por sorte a mulher rixosa , ira-

cunda, falladeira , e má condição: Melior est habitare in

terra deserta, quamcummuliere rixosa , òf iracunda. Prov.

21. 19. Porem com elía ha de habitar, ha de conviver, e

ha de ama-la como a seu corpo , e sua carne. A mulher ha
de sofrer , levar com paciência , e amar seu marido , ain-

da que seja bravo como hum leão, não obstante que lhe

parecia hum cordeiro.

Finalmente qualquer destes terá hum antecipado purga-
tório , se deseja passar ao Ceo , pois que se em nenhum
delles ha temor de Deos, terão hum antecipado inferno.

— Serão dois bois bravos hum com o outro debaixo da mes-
ma canga ! He hum inferno a casa de taes

— A tudo isto devem attender hum e outro. Por isto eu di-

go ,
que apenas pode tomar este jugo , quem se dispuzcr a

ser martyr. Contudo o homem bem possuído do espirito de
Religião, que com bons sentimentos procura consorte , at-

tendendo a tudo o que deixo dito, não acho
, que deva te-

mor demasiado. Dois consortes , bem possuídos do temor
de Deos , unidos neste Sacramento na conformidade da
Lei de Deos , tem em seu favor boas proporções para se-

rem felizes , mesmo nesta vida.

Consideremos hum moço filho de bons pais, quelhepro-
curão esta união. Elles conhecem a Índole de seu filho;

elles meditão, eiles conversão, elles praticão sobre qual
filha convirá a seu filho. Elles ponderào tudo quanto se

pode ponderar. Não lhes esquece a qualidade de seus pa-
is

5 e a educarão, que derão á filhai, de que se lembrào.
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TMes examínão a condição , a conducta desta filha. Elie*
yèem tudo com vis!:a clara, e olhos desapaixonados. Elleg
resolvem, e resolvem bem. E ta uniào vai a ser feliz, por»
que tem a seu favor grandes cousas, que lhe proporciana-
ráò esta felicidade.

P imeirametite a boa educação faz muito; e os pais do
moço nâo eessaráò de recommendar a seu filho, que ame
a >ua mulher como a si mesmo , fazendo-lhe entender, que
nisto consiste a sua salvação , e por muito tempo nào per-
dem de vista a seu filho. O mesmo fazem á filha seus pa-
is

,
principalmente a boa mài

, que não entrega sua queri-

da filha, se não a quem por huma longa observação co-
nhece, que he digno delia, poe todo o cuidado em a do-
cumentar naco íducta que deve guardar, e seguir em tudo
com seu marido para com elie viver santa, e felizmente.

ÍVos bons filhos, que são os filhos de bons pais, obrão ad-

miravelmente estes avisos. Eis aqui porque eu ponho era

pnmeiro lugar esta attenção , alem de outras muitas razões.

Erites bons filhos vão industriados, e dispostos a cumpri-
rem os seus deveres , cuidando , conforme o aviso do A"
postolo , em se amarem . e agradarem hum ao outro , a*

p ar d os <^e ios, edos disgost. s, que possão occorrer.

Temos com isto os effeitos da HeU^iao , e da graça que
C!>mmunica o mesmo Sacramento. Os nossos Incrédulos #

que raivào contra a nossa Santa Religião , não qnerem ver

nesta união, mais que hum contracto rivii , e sem duvida

re-cendivel, ou dissduvel ávontade dos contrahentes ! EI-

les , como inimigo< deDEOs, edos homens, perte .dem pôr

em huma arbitrariedade todo o fundamento da Sociedade i

Elia aqui tem sua origem, aqui se funda, aqui assenta, c

daqui se ramifica , e se liga com multiplicados laços. A
Sociedade h<> como huma têa mui bem tecida, que f -rma

hum composto unido, ehum corpo indissolúvel: poremos

fios de que he formada, e c unposta, são as uniões con-

ju2-aes , os Matrimónios ,
que se vão desenvolvendo, or-

dindo, e tecendj continuamente para organisar este com-
po>to.

Quem isto não vê he hum cego; quem isto não enten-

de hs.besta; e quem a isto não atte ;de
,
jamais attenderá

á verdadeira politica, e arte de gover ,ar os povos. Quem
r enta enfraquecer estes laços, não pertende outra cousa

menos, que a dissolução da Sociedade. O frenesi contra tu-

<io o que he santo» os devera
%

e dementa.



f) An+or <!a Sociedade, que não pode ser outro que ó

jriesmo Autor, e Creador do homem, lançou aqui os fun-

damentos da Sociedade, como em pedra firme, base tão

solida que o homem , nem creatura alguma pode abalar

nem deslocar. Com fios tão fortes quiz ordir o teçume

desta têa social
,
que ninguém podesse quebrar , nem ras-

gar, a não ser a foice, ou espada da morte, pois es-

ta pode cortar pela indissolubilidade dos vinculos do Matri-

monio.
Eu confesso

,
que não sei onde quererião levar a Socie*

éade, em que estado a intentarião pôr, quando conseguis-

sem tirar a santidade desta união , e o que tem de sagra-

da, reduzindo-a a hum mero contrato civil. Não ha huma
só Nação civilisada, que não tenha por santos, e indisso-

lúveis os Matrimónios. Os Pagãos inventarão Divindades,

que lhe presidissem.

- A que tempos chegámos ! Só o Demónio do odio contra

Deos os pode guiar; porem não somos higienes.

- Eu não poderia mencionar os males que se originarião

;

e apenas os posso comprehender , na inteira dissolução da

Sociedade, que reduzirião á que tem as feras, e brutos sal-

vagens
,
qual vimos nos Americanos.

Tornando a matéria, o Autor da Sociedade, e desta uni-

ão fundamental da Sociedade, tornando-a firme, e indis-

solúvel , a suavisou , elevando-a á dignidade de Sacramen-
to , a que communica graças proporcionadas, e próprias

para felicitar esta união. As bênçãos dadas pelo Ministro

do Altar em Nome de Deos, os dois Sacramentes da Con-
fissão , e Commuxiiao, que a precedem, ou acompanhào, a
santa Mi??a

,
que a Igreja sempre guiada pelo Espirito

Santo instituto
,
para conseguir as devidas graças sobre os

contrahentes , não são superstições, não são fanatismos,

como dizem, e querem os nossos Incrédulos, mas sim Ins-

tituições Divinas, ordenadas por Deos, Sacramentos de
J. C.

,
Supremo Juiz dos Crentes, e dos Incrédulos.

— Contudo parece, que anlcs de J. C. os Matrimónios não
passavão de contraias civis, pois não vemos intervir nelles

Sacerdotes ou algum outro Ministro da Religião.
— Bem bastava que interviesse o mesmo Dr.os. No primeiro
Matrimonio

,
que houve , e foi o de nossos primeiros pais

AdAo e Eva , interveio Deos em pessoa, lança:. do-lhe a
benção, como nos diz o texto: Bcncdix^que illú Dcus^òç
mt: Crescitc , & mv.lt iplicamini. Gcu. l.

(2Q. Ti verão de-
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pois lugar de Sacerdotes os pais dos contrahe~tes , ou efil

falta delles os maiores, ou chefes de famílias que nós vi-

mos revestidos de grandes autoridades , e que em Nome de
D ros abençoavào estas uniões.

Servir-nos-ha de exemplo a união de Tobias com Snra9

de quem acabámos de fallar, e que nos dirá tudo a e te

respeito, por onde conheceremos, o que se passava entre

os Judeos , e antes delles.

Estava presente o Archanjo ; mas não foi elle , o que se

introduzio a fazer, e abençoar esta uniào. Raguel ,
pai de

Sara
,
pegando-lhe da mão direita a entregou á dextra de

Tobias: Apprehendens dextei am filiae suae , dexterae Tbiac
tradidit , dicens. Vejamos a benção que lhes deitou, es^as
formaes palavras: Deus Abraham , òf Deus Isaac, § Deus
Jacob vobiscum sit ; èç ipse conjungat vos ,

implcalque be*

nedictionem suam in vobis. Tob. 7. 15. Eis aqui o mesmo,
que ainda agora vemos praticar a Igreja. Dada pelo pai ,

q ie fazia de Ministro, a mão de Sara a de Tobias, rompe
nestas palavras: Deos de Abraham , Deos de Jsaac , eT)
os de Jacob

, seja com vosco ; elle vos una , e ultime em"
vós as suas bênçãos. Aqui vemos , não só as bênçãos , não
só a união das mãos , mas ainda vemos a Deos Autor de
tal união: Ipse conjungat vos. Se o Ministro, quaesquer
que sejão as opiniões

,
que hajão a este respeito, diz agora:

.Ego vos conjungo , não lie senão porque falia em Nome de
Duos, assim como faz em outros Sacramentos. Nunca ja-

mais se virão, nem mesmo entre Gentios casamentos feitos

por ministros civis. He original , o que intentão para ris«

carem ate' as sombras da Religião ! He inaudito!
- Nem ainda querem a Religião Natural !

- Não ; porque ella he Religião dada por Deos,
- Deixemos esses monstros, que querem hir coherentes cora

o seu Atheismo. Porem eu não estou satisfeito sem saber,

o que passou Tobias antes de se unir com Sara sua mulher.
- C ntrahida a união conjugal, e feita a escritura, que
devia ser , como o que agora chamamos Assento no Livro-

dos Matrimónios
,
para que constasse daquella união: Ac"

cepta charta fecerunt eonscriptionem conjugii. d.° 15., ce-

lebrarão estas Núpcias, louvando a Deos: Post hacc epu*

lati sun? , bcncdicentes Dcum, d.° 16.

- Isso sim, e não com danças , como agora fazem , louvando
ao Demónio. Isso hc o que queria saber.

- Na primeira
,
seguuda , e terceira] noite, bem instruída
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Uo Anjo," Tobias disse a Sara: Levanta-te, e louvemos à
Deos estas tres noites: e depois ficaremos cm nossa união

conjugal: Sara, exurge, § deprecemur Deum hodie , àç

eras , <5f
secundum eras. Nestas tres noites com Deos será

a nossa união: His tribus noctibus Deo jungimur. Tertia

autem transacta nocte, in nostro erimus conjugio. d.° 8.4*

Nós somos filhos de Santos , e não podemos ajuntar-nos á
semelhança dos Gentios

,
que não tem conhecimeuto de De-

os: Filii quippe Sanctorum sumus , óf nnnpossumusitacon-
jungi , sicut gentes

,
quae ignorant Deum. d.° 5.

- E os Christãos não devem ser santos ? Não são membros
de Christo , participando mesmo seu Corpo ? Mas elles

são principalmente nesse respeito peiores do que Gentios ,

verdadeiras bestas sensuaes.

• Elíes se pozerão ambos em oração. Tobias , entre outras

mais cousas, que dizia a Deos, fazia forca nesta: Senhor,
ves sabeis, que eu recebo esta minha irmâa , ou parenta,

p r consorte, não por causa, ou motivo de luxuria, <>u

•visualidade , mas ^im por amor da posteridade, em que
Tosso nome seja louvado por séculos de séculos: Domine ,

tu seis
, quia n<m luxuriae causa accipio sorortm meam

conjugem , sed sola posteritatis ditectione, in qua benedi-

Cdtur Nomen tuum in s> tecida soeculorum. d.° 9. Sara fa-

zia o e'cco, dizendo: Miserere nobis
,
Domine, mise>ere

ttoóf?, &( consenescamus am r)o pariter saniy d a
w. 19. Co u«

padecú-vos, Senhor, de nós, e usai com nosco de vos»

sa* mi ericordias , e < nv-lheçamos ambos sãos.

- Que tão sautos moços ! Poderia ahi o Demónio meíter
a t^arra ? Met;te-a sim nos d* agora.
- Raphael o prendeo no deserto superior do Egijpto para
que nem por sombras os podesse perturbar.

- P >is eu affirmo
,
que o não fará nos casamentos

, que
ag\>ra se fazem, e o deixará andar bem ás soltas. Nem o
poderia fazer, ainda que quizesse.

- Vão diga heresias, ou blasphemias. Pois se quisesse...
- Não digo here ias, e não me retruque, porque eu bem
sei o que digo. O Santo Archanjo não poderia prevale-
cer contra o Demónio em taeá casamentos

, porque são fei-

tos no seu poder. Diga, P. , o latim, que neste respeito
disse o Archan^o a Tobias, e deixe-me com elle.

- Santo Nomf de Deos! o que eu fui dizer!
- fíi (fui confngium ita su*c>phmt , nt Deum a se, áf ama
muntc excludant

, àf suac tibtdini ila vaççnt , uf equus Cf
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mulas

,
quicas non est inielcctus . . .

Ahi vai o equus , òç mulus , isto lie, beatas cavalJares, oa
jumentaes, Assim mesmo o disse o santo Anjo.
— Habcl polcstatcni Dacmowum super cos.

— Ahi tem o Demónio com todo o poder sobre elles. Eu al-
guma cousa entendo. Mas diga-me cá. Quaes síío os casa-
mentos d' agora, que se náo intentem, se ajustem, e se
façào , em que nào entre a luxuria , a sensualidade, a, bru-
talidade amais brutal? Logo nelles tem poder o Demónio^
e delles toma posse. Com o Demónio , ou guiados pelo D -

inonio , e na posse do Demónio sào intentados, com o D< -

monio , e mil peccados , e serviços do Demónio são ajus-
tados, e no poder do Demónio sào feitos, e sempre no po-
der do Demónio ficâo. Como poderáò os Santos Anjos dei-
tar fora da posse do que por tantas razões he do DemonioÇ— Deos nos acuda! Mas o certo he ,

que argumenta cni for-

ma; eeu estou por isso, e conheço a causa de tantos casa-

mentos desgraçados.
—- Com razào assim o devemos crer , e não he necessária

grande viveza de Fe. O Divino Instituidor deste santo Sa*
cramento , como poderá felicitar taes uniões? Elie nào tern

parte alguma nellas. Com enormes e multiplicadas offe a*

sas suas, se ajustào , e contrahem. Nào pode deixar de
ser , que no mesmo dia em que o fazem , deixem de com-
metter tres enormes, e gravissimos sacrilégios, hum na
Confissão, porque seria prodigiosa a verdadeira dor, e ar-

rependimento de peccados
,
que talvez ainda nas vésperas

commettessem. A Communhão sem duvida he sacrílega, e

sacrílega he a mesma recepção do Matrimonio
,
porque

seado Sacramento , deve ser recebido em graça. Poderá<\

recahir sobre estes desgraçados as bençàos de Deos, e cha-

mar-se casamentos abençoados ?

— Abençoados do Demónio y e amaldiçoados de Deos. Em
lugar de receberem a bençào, recebem amaldiçào de Dt>

os. Que se poderá julgar de taes casamentos? Ah , meu

P. ,
que hoje lavrou fu.ido ! Regalei-me ! O auditório não*

esteve máo !

— Com effeito não temos de que nos alegrar, apezar da

sua satisfação. O Sr. L. nào pode dizer palavra ! Espe-

ramos , Sr. Ab. , a continuação do mesmo íavor ; e talvez

devamos agora saber , e conhecer as obrigações dos pais.

Assim o pede esta matéria , e boa ordem, e amahàa coa-..

tiniiaremos com ella
,
pois que nào he dilferente deáta* A'

a
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«uns oorlgações deve attender., o que te' ciora fttytfgr

cj alquer estado. Fique entendido
,
que este r quer muíto de

}> <;s, e de seu temor: Accípics vi'r trinem çmn Lininrc Do-
míhi\ disse, recommendou , e ma-vlou. a To!>hiso Archan-

jo. Sem elle, desgraçados contrahe 'tes ! De -traçados nes-

ta vida, porque não terão a Deos em seu favor , nem de -

xaráò de cahir sobre elles de graças, mas ainda mais del-

gaçados relativamente á. outra vida, pelos riscos, peri-

gos evidentes de sua salvarão. Sem temor de Deo«, e senv

o verdadeiro espirito àzReligiqíi j .mais poderio desempe-

nhar seus deveres, cumprindo suas pesadíssimas Obriga-

ções , sobre tudo para com seus filhos. He o que se segue

a vermos.

Devo ainda fazer aqui huma advertência , e he que nos

eremos obrigados a retrogradar a procurar o lugar onde

assenta , e se deve assentar esta primeira pedra do Ediftc*

da Sociedade, para sati fazer ao Sr. L. pelo que perten-

ce á Politica; de cuja sciencia he apaixonado,
— O que eu desejava era, que ouvissem todo. os politicões ,

para ao menos saberem
,
que os Padres são capazes de lhes

abrirem os olhos , já que não podem abrir-lhes os miolos

,

para lhes entrarem estas verdades.— Nós temos visto, e descuberto esta primeira pedra, onde

se basèa a Sociedade
; porem temos t eces idade de mes-

mo basear esta base
,
assentar, e collocar esta primeira pe-

dra
, para que fique firme, e inabalável.

—
> Essa he mais! Pois lem ai,'da outra ba«e ?

— He isto o que se chama lavrar fundo, edescubrír a raiz,

— Nos vimos a Pedra furdamental da Igreja, de^ta divina

Sociedade assentada em J. C.
, quehea Pedra angular, e

que forma todo o fundamento. Não está distante a collo-

cação desta outra Pedra fundamental da Sociedade civil

,

que, como di se nas í^.ossas Disputas, he juntamente re-

li^iosa. Não foi debalde, que S. Paulo, fallando do Ma*
trimonio , nos diz: Hoc Sacramentam, magnum est ;

ego
autem dico in Christo § in Ecclesia. Supr. Nem também o
he o mandamento, que intima aos maridos de amarem su-

as mulheres assim como Christo ama a sua Igreja: ViH
diiigtte vocores veslras , sicut Christus Ecclesiam. Supr,
leremos finalmente o Amor de Deos fazer a base. Onde se

deve basea»- e^ta base; o amor, que liga, ou deve liga*

eata ir ião
,
ligad i com o Amor de Deos : fora do qual ella não

poderá usbsistir perfeita
3
e feliz. Nós o veremos a seu tempo,
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m* Dahi concluímos , que todos aquelles
, que tomarem este

estado, devem primeiro ligar-secom o Amor de /Jcos, pa-
ia bem se unirem no amor conjugal , e naquelle estar sem*
pre unidos para que o estejão neste. Muito Amor de De*
os, Sr. L. ; quando não deixemo-ios de casamentos. U»
nir primeiro com Deos, como fizerão Tobias , e Sara f

primeiro que se unissem entre si , e continuar sempre nes»
ta união duplex. Grandes cousas temos ainda ! Porem bas»
ta por hoje.

— Po ihâmos ponto com a saudação & Nossa S£#j*o&a 9 (jufc

a todo» towe em *eu ampajro*



r AT.ESTRA SEGUNTM.

Pais de famílias.

Palestrantes.

Parocko, Freguez, Deista , c ^fhe§.

Jntroducção*

Deista— Seja bem chegado a esta sua ca=a, Sr, Ab. ; e de boa

saude , como presumimos, e estimamos.

Parodio— O mesmo coia as boas tardes desejo a todos os Se*

nhores. Eu terei de me ver na dura precisão de passar pe-

la incivilidade de não aceitar seges.

D, — Não tratemos disso ; só si/n da nossa Palestra ,
porque a©

figuras estão promptas ; e o nosso Freguês , como Pai de

famílias ,
quer fazer de principal Actor. Temos especta-

dores em grande numero , e a plate'a está cheia , assim co*

mo os camarotes, se assim permittem dize-lo. is ao cess< m
hoje de convidar pais, e filhos por toda a Villa o Sr. Fre-

guez.

Preguez— Não pude assógar a todos , e muitos vierão pelas

orelhas. Lá puz guardas ás portas
,
pois são touros bravos.

-P. — Não ha de jámais chegar, filho, a ter prudência?

P. — Essa tenho eu de mais. Vamos lá, meu P. ; e saibâo ja

que eu me hei de representar Pai, como sei, que muitos são,

para que aprendão a ser o que não são ; e ainda farei d©
mai.

P. — Matéria vastíssima seria essa , e em muitas Palestras rrâ#
• a poderíamos percorrer. Não poderei responder a tudo.

P. — Não importa
, porque mettendo eu o furão na cova 9 o

coelho ha de sahir. Vamos lá, pois nos esperão.



Da educação pende o bem da Sociedade.

Eu como Pai de famílias que sou , meu P.
, desejo sa-

ber quaes são as minhas obrigações para com meus filhos.
- Deveria Ta^er-ine essa pergunta antes de se casar , e não
devia entrar em hum estado

,
que impõe enorme peso de

obrigações, sem que primeiro as entendesse, ponderasse,
e considerasse com toda a attenção, para examinar,
por ventura poderia desempenha-las perfeitamente.
- Nao cuidei em maib do que casar, sem pensar no que
fazia, nem amais attendi, que a satisfazer minha paixão.
Quero remediar meus erros , e saber o que devo fazer.

- Poderá sabe-lo , mas não lhe será tão fácil pratica-lo,
pois ignoro se terá a devida capacidade para o fazer. Co-
nheça porem, primeiro que tudo, o gravíssimo erro, que
commetteo em não ponderar devidamente estas obrigações
gravissimas pelas fataes consequências

,
que resultão da

má educação de seu* filhos , a cujo perigo se expóz. Elie
he tal, que envolve não somente a seus filhos, mas ahuma
grande po^eridade , e ainda a huma não pequena sociedade,
pois que o bem , e o mal desta, na boa, ou má educação,
dos filhos tem a sua origem.
- Pois que tem a Sociedade com os meus filhos , e sua e«

ducáçao ?

—.Tem tudo, porque seus filhos, se ainda anão formão^
nella entrarão; c quam desgraçada he huma Sociedade com-
posta de homens, que não receberão de seus Pais a devida
educação ? Eisahi a que eu atiribuo a corrupção, a immo-
rigeração, e enfim todos os males, que nella grassào,e
que todos conhecemos.

Talvez não menos que nos tempos de iVoe, possamos di-

zer ,
que toda a terra, isto he , o género humano, está

'corrupto perante os olhos de Deos , e todo. cheio de ini-

quidade: Corrupta est Urra coram Domino , Cj repleta cst

iniquitate. Gen.G. II. A maldade , a malícia, aperver^i-

darle
,
quenestes nossos desgraçados tempos dominão os

homens, o inteiro género humano , não devem ser me-
nores do que áquefíes que então chamárão , e fizerão vir

f>obre'si o diluvio geral, que apenas foi suíiiciente para la»

^var tanta corrup. ão.

— Outro diluvio de castigos vamos nós sofrendo.

— Mui bem merecido. Se então havia muita maldade, e

género . humano não cuidava em mais que na satisfação de
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seus desordenados appetites , e não menos depravados
, que

outra cousa vemos agora ? D' entre os filhos da Igreja ,que

dizem professar a Fe' santa, vemos banido todo o espirito

de Religião , substituído pela irreligião , a impiedade , e

perversidade. A conducta, que vemos seguir-se pelos que

tem o nome, efizerão profissão de Christãos, seuspçssimos

costumes , e sua depravação , mostrão
, que apenas o pode-

rão ser de nome ,
pois que renunciando a todos os deveres,

renuncião ã Fe , e negão ao mesmo Deos com as obras

desprezando suas Leis , e mandamentos.
— Como o não hão de fazer se lhe tem odio mortal, eá sua

santa Religião
,
que tomarão ver acabada í

— Ouça cm silencio os conselhos.

— Não posso ,
porque me ferve o coração

, quando se toca

na canalha incrédula; nem posso representar de pai incré-

dulo.

— Mas donde se originou essa incredulidade com todos os

vicios , e abominações ,
que a seguem , e acompanhão ? Eu

não temo dar-lhe por causa original a má, e péssima edu-

cação ,
que a presente geração recebeo de outra

,
que a pre-

cedeo. Aquella produzirá outra semelhante a si , se peior

não puder ser , e sabe Deos quando se sustará esta grossa

torrente
,
que alagará as seguintes Gerações.

— Quem me dera cá os meus caros Jesuítas !

— Tanto he certo, o que digo, que se me perguntassem &
razão, porque este, ou aquelic homem he hum amaldiço-
ador, hum praguejador, hum blasphemo , hum incrédulo,

o hum impio ? sem hesitar
, responderia

, que não lie outra
senão a má educação, quede seus pais recebeo. Porque ra-

zão anda aqueloutro de continuo com os diabos na boca,
que parece não sabe dizer outra cousa, sem que venhão lo-

go os diabos ?

— Porque elles andão no coração; e a boca falia do que
nelle tem.
— Porem não seria assim, se dos Pais o não herdassem , se

por elies fossem corregidos . e bem educados. Se inquirís-

semos
5
porque he este sensual , e luxurioso

,
aquella levia-

na , fal ladeira
,
immodesta, e escândalo da Sociedade, e

enfim discorrêssemos por todos os vicios , maldades , e de-
pravações , não dcscubiij iamos outra razão , mais que a pes»
sima educação, que os Pais presentemente estão dando a
seus filhos. St.

0
ylmbrosio attribue a dissoluç."* > dos filhos á

negligencia
,
que os pais tem na sua educação: Ad negli*



50

gentiam patris referhir dissolulio filiorum. Porem que será
quando não só são negligentes, mas ainda são os próprios a
dar-lhes as más doutrinas, e péssimos exemplos ?

Atheo— Contudo, P. , temos visto bons filhos de maos pais,
e pelo contrario maos filhos de bons Pais.

D. — Eu servirei de exemplo no secundo caso.
F. — Não ha tal. Seu Pai foi hum bom Pai, e deo-lhe boae-

ducaçã
> ; e Vm. sahio tal, que apezar de andar mettido

na má canalha
, sempre mostrou seus bons sentimentos , e

caracter honrado. Logo que conheceo a verdade a confes-
sou. Que vícios tem? Eu não lhos conheço. Que bellas se-

nhoras são suas Manas , e toda a sua familia

!

D. — Obrigado por tanto favor.

F • — He tal, que dando-lhe cu bofetões por mandado de seu
Pai , nunca se mostrou resentido contra mim.

D. «r. Essa he hoa ! Pois cu havia de resentir-me contra quem
me castiga por meu bem !

P'p\ E que melhor prova dos effeitos da boa educação dada
por hum bom Pai ? Não sei , que melhor a queira.

Dk — Porque elle me mandava beijar a mão, que me castigava.

& — Isso mesmo me fez o meu ; e ao mesmo obrigo eu os meus
filhos , não obstante que não me conto entre os bons Pais.

P. —- Oh, se todos assim o fizessem! Eu convirei por hum pou-
co ,

que , não havendo regra sem excepção , succeda o mes-
mo nesta, sem que por isso deixe de ser regra geral. Con-
viremos

, que ha monstros , partos ,
que não obstante se-

rem produzidos , e gerados de Pais perfeitos homens , são

co.itudo de tal sorte monstruosos, que nenhuma semelhança
tem com 6eus Pais: porem a experiência mostra , que são

raros estes transtornos da natureza ; e eu aífirmarei
,
que

mais raros são estes monstros da natureza moral, isto he,

maos filhos de bons Pais. Bons filhos de maos pais exigem

hum não pequeno prodígio , como veremos.

F. — Ah, Sr. L. ! Ouça lá ííso. Se quer mulher, procure-a

entre as filhas de bons Pais.

£>. —i Não inculque as suas ; o que faz indirectamente.

F. — As minhas não se crião para Liberaes.

P. — Não queirão puxar-lhe pela lingoa
;
qundo não. . .

F. «— Sj me não puxarem por elia , também m 1

a não prende»

ráô.

P. — Cale-se, e ouça. Nem todos os bons homens, e mulhe-

res , merecerão o nome de bons Pais. Bem pode ser que o

não sejão quando ainda bons Christãos, e tementes a De»
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os. À educação he huma sciencia bem difícil em! seu co-

nhecimento , e ainda mais na pratica, c devidodesempe-

nho. He verdade , que jamais seráô bons Pais, os que não
forem tementes a Deos, e bons Cristãos; mas nem todos

estes se poderáõ chamar bons Pais , ou porque ignorão es-

ta sciencia , ou porque não querem ter o trabalho
,
que na-

da tem de suave.

Eis aqui a que devemos attribuir a desnaturalisação
,
que

algumas vezes se observa, vendo máos filhos dos que pa-

recem bons Pais. Ainda podem ter outra origem, e he
culpas, que por este meio castiga Deos nos Pais. Km qual-

quer caso a maldade dos filhos tern sua origem na dos

Pais.

Nós teríamos o doce prazer de vermos em poucos tempos
mudada a face da terra , ao presente cuberta das sombras
da morte eterna pelo monstro da depravação

, que nella

domina, e a sociedade de malévolos
,
Ímpios, e feras sel-

váticas , em sociedade de verdadeiros filhos , se todos os

Pais , transformando-se em vedadeiros bons Pais , cuidas-

sem em desempenhar os seus deveres , dando a seus filhos

a devida educação. O' quam pulchra est casta generatio
cum claritate ! Quam bella

,
quam formosa he esta casta ge-

ração, que recebeo a claridade da boa, e iílustrada educa-
ção ! Sua memoria será immortal , pois que sendo agradá-
vel a Deos, faz ainda a admiração dos homens:: Immorta-
lis eit enim memoria iílius

,
quoniarn apnd Deum nota est

,

Òf apud homines. Sap. 4. L Ella diria: Que cousas ouvi-
mos , que nos annunciárão , disserão , e ensinarão nossos
Pais í Quanta audivimus , § cognovinius ea , Paires nvs-
tri narravcrm.it nobis ? Psal. 77. 3. Elles não nos occultá-
rão a verdadeira sciencia

,
que consiste no conhecimento

de Deos , e da virtude , e nesta nossa geração he ainda
guardado, e desempenhado este conhecimento , coserá nas
que se nos seguirem: Non sunt occultaia filiis eomrn in ge*
ncratione altera. d°. 4. Elles, nossos Pais, nos ensiiiá-

rão, e contarão os louvores de Deos, e as suas maravilhas,
e prodígios; e nós faremos o mesmo a nossos filhos: Nar-
ranies laudes Domini , ôç virtutes ejus.

Obedientes forão , dirião , nossos Pais a Deos, que lhes
mandou transmittir, e ensinar a nós seus filhos esta verda-
deira sciencia, para que fosse conhecida na nossa geração:
Quanta mandamt palribus nostris nata facere ea filiis s«-

»i wí çognoscat generatio altera. Os filhos, que nascerem
,
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l&o o ignorarão, eo pessaráõa seus filhos: Filii, qui nat*
cuntur, òlexurgent, <V narrabunt filiU suu. d° 6. Confian-
ça pois temos, esperanças bem fundadas, de que nossos fi-

lhos, e gerações futuras, porão em Deos sua confiança, e
não se esquecerão de suas maravilhas

, cumprindo seus man-
damentos: Ut ponant in Deo spem suaméç non obliviscaw
tur operum Dei , § mandata ejus exquirant. Confiamos ,
que nossas gerações não sejão como as que tiverão mãos Pa-
is

, que como elles são depravadas, exasperantes da ira de
Deos: Ne sinl sicul paires eorum

, generatio prava 4* ex~
aspcrans. d.° 7. 8.

— Lembra-rnc, á vista do que acaba de dizer, que as ge-

rações são á semelhança dos rios
, que se nascem de boa,

€ clara fonte assim vão correndo sempre em aguas puras,
e cristalinas. O contrario porem se nascem turvas, eçujas.
— Nem mais nem menos , e essa comparação diz tudo. O
remédio de tão grave mal não he fácil.

— Eu comtudo o quero saber para o tomar. Quero saber.

— Deve primeiro que tudo ponderar as gravissimas conse-
quências desta má educação, que se nãolimitão nos sós fi-

lhos , mas estendem-se por toda a descendência, passando
sempre os mesmos máos costumes de huns a outros. O mal
ainda passa a comrnunicar-se em linhas transversaes , como
epideuiico , e eis huuia sociedade perdida, talvez por cau-
sa de hum so mão Pai.

Eis aqui porque o Autor da sociedade ,
que não podia dei-

xar de ser o Autor do meiíno género humano, quiz sancti-

ficar estas primeiras uniões, elevando a dignidade de Sa-
cramento estes laços de Sociedade , como ja dissemos on-

tem, para que fosse santa, sendo santos os laços, queali-
gão , e estendendo-se , e dilaiando-se na santa educação.
— Os Incrédulos não querem tal santidade. Querem casamen-
tos brutaes, e brutal a sociedade.

— De Tobias , e Sara ,
cuja santa união fez ontem parte da

Palestra , vemos proceder a mais bella geração , e socieda-

de: Omnis cognatio ejus , Òf omnis generatio ejus in bona
vilaÒ) in saneia conversztione perrnansit. Toda a sua paren-

tella , como filhos de bons pais , toda a sua geração con-

tinuou sempre em boa vida , e na santa conversação. Tal

foi, que se fez tão agradável a Deos como aos homens, e

se fez famosa entre todos os habitantes da terra: Ita ut ao
cepti essenttam Deo

,
quam hominibus , &Ç cunctis habitan-

tibus terrat. Tob. li. 17. Mas se isto he das gerações do%
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bons Pais
,
que diremos das gerações dos Pais

,
quaes agora vê

o desgraçado Portugal 1
. Esta lembrança, esta considera»

ção al terra

!

J5. — De Deos venha o remédio

P. — Entre tanto vamos a receita-lo, por se algum se quizer

utilisar dellc. Ao menos oução os que pertendem tal esta-

do , as obrigações, em que incorrem, e tomão sobre si , e

as gravissimas responsabilidades para com Deos, quando
as nào satisfação.

Grande cuidado da educação.

Com a devida energia, que não deixará de parecer ex-

cessiva , intimou o ylpostolo o cuidado da educação dos

filhos , tratando de Infiéis , e ainda peiores que Infiéis ,

aos Pais que a desprezão. Se elles são Christãos , ou tem
este nome , affirma

,
que negarão a Fe , sao Apóstatas , e

renegados: Si quis suorum , maxime domesticorum , cu-

ram non habet
, fidem negavit, est infideli deterior. J.

Tim. 5. 8. Se algum não tem cuidado dos seus ,
princi-

palmente domésticos
,
quaes são os filhos , e ainda os que

lhes estão sugeitos , se não olha pela sua educação, este

desgraçado não he Chrislâo, supposto que tenha o nome;
elle negou a Fe' , e oxalá que fosse antes Infiel gentio

,

porque fica sendo peior: Est infideli deterior.

Jit. — Não se pode entender senão por exageração.

P. — Eu creio, que assim mesmo , como soa a ictra, se de-

ve entender , porque na verdade o máo Pai
,
que não cui-

da de educar o seu filho no temor de Deos , e forma-lo

segundo o espirito da Religáo , não he Christdo , não tem
Fé ; e se em algum lempo ateve , elle a negou ; e não so-

mente algum artigo, mas toda ella. Elle nega a Deos,
nega a vida futura , e nega tudo , o que a Santa Igreja

crê , e ensina. Por isto , e ainda por mais razoes , elle he
peior

, que hum Infiel gentio; Est infideli deterior. Fidem
negavit.

F» — Isso agora faz-me tremer de veras , P.

!

A. — Pode ser que assim seja por outras razoes , ou maldades,
que não seja a só negligencia da educação.

P, — O Apostolo não falia de mais que a só negligencia, ou
falta de cuidado: Si quis suorum. . . curam non habet.

D. — Eu julgo
,
que se poderá mostrar o contrario. Não po-

derá negar
,
que muitos Pais terão temor de Deos , serão
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bons Christãos em tudo o mais, apezar do descuido da
educação.
- Não pode ser verdadeiro o que suppõc ; não pode ser te-

mente a Deos, nem bom Christão. Se em algum tempo
professou a verdadeira Fe, elle a negou. Fidem negavit ,

e oxalá, que antes fosse hum Infiel: Est infideli deterior.

- Nunca disse huma cousa tão extraordinária

!

- Eu não sou o que o digo. Aqui tem a Carta de S. Paulo,
- Eu creio, que elle o diz: porem eu vejo, que ha muitos mã-
os Pais

,
que são bons Christãos

- Não o podem ser de sorte alguma. Assim parece aos Se-

nhores , mas he porque não fazem a devida reflexão. Eu
apenas neste respeito posso admittir huma brutal ignorân-

cia de taes Pais. Oxalá ella tenha desculpa perante Deos ;

do que me não posso persuadir, suppostas as instrucçôes,

que recebem todos nos rudimentos da doutrina christãa.

- Olhe , P. , que os incrédulos são tão brutos , e pedantes

,

que apezar de faltarem pelos cotovelos em outras matérias,

não sabem o Padre Nosso.
- Eu me explicarei melhor com hum caso histórico tirado

dos Santos Livros , e então entenderáõ a verdade do que
afhrma o Apostolo. Quando por ordem de Pharati, os me-
ninos Jlcbreos erão affogados ao nascer, Moijses escapando
a esta crise , foi exposto junto do rio , e achado pela filha

deste líei, que passava. Encantada da formosura do me-
nino, fez chamar a própria mãi , a quem, entregaud-o,
disse estas formaes palavras: Accipc pyerum istum, ô( nw
tri miliii ego daho tibi mercedem inam. Exod. 2. 9. Rece-
be , e toma ateu cuidado este menino, c cria-o para mim;
eu te darei a paga , e premio do teu trabalho: Nutri mihi;

daho tibi meveedem tuam.
Não de outra sorte he o que se passa entre Deos , e os

Pais , a quem dá algum filho. A Fe' lhes deve fazer ouvir

a voz de Deos, que lhes diz: Eis aqui tendes, eEu vos dou
este menino; recebei-o, como dadiva minha, mas de tal

sorte
, que fica sempre sendo minha: Accipe puerum islum.

Elle he meu, e não vosso; mas Eu vo-lo entrego para o
nutrirdes

, e creardes para mim: Nutri mihi. Entrai bem
.no conhecimento do que vos entrego. Não he menos

,
que

huma preciosissima joia este menino, quedepoíúto em vos-
sas mãos. Elia me custou meu preciosissiino sangue. Tem
este menino huma alma, que criei á minha mesraa imagem,
e semelhança , de infinito valor; vós tomai conta delia para
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nT a entregardes no devido tempo. Porem adverti
,
que

m' a devereis entregar em outro melhor estado. »

n Este menino que vos entrego lie hum preciosíssimo dia-

mante ; porem elle vai bruto, lie necessário, que vós o la-

pideis , trabalhando-o a seu tempo, com todo o cuidado
com a necessária educação, para o lapidardes, pulirdes,

e enfim fazerdes delle hum perfeito chrisèão
,
que mereça

a gloria, que lhe destino. Eu vos pedirei esta entrega; ve-

de a conta, e razão, que delia me dareis; porque Eu vos

executarei nas vossas mesmas almas. Se tiverdes o devido
cuidado desta entrega, Eu vos darei o devido premio, que
será a minha gloria: Ego dabo mercedem tuam. Se porem,
fordes negligentes , e se perder por falta vossa, não lhe dan-
do a devida educação, Eu inquirirei, e vos darei o mere-
cido castigo

, ficando vossas mesmas almas responsáveis por
esta perda: Ego dabo mercedem tuam. » Queirãoá vista
disto dizer-me, se com verdade disse o SÍpostolo

, que os Pa-
is negligentes na educação de seus filhos, negarão a Fe ?— Ah Sr. At.

! Tem sido grande a nossa cegueira , e pedan-
tismo ! Qual ao tomar tal estado se lembra, e pondera ver-
dades tabelaras? Perde-se o mundo pela cegueira, ou igno-
rância fatal

!

— Não creio, que hc tanto a cegueira, como a depravação,
e falta de Fe'. Eu creio não haver entr? os Portvgue%ôs ma-
is que humas sombras de Fe morta. Este3 desgraçados Pais,
e desgraçada mocidade

, que vai a tomar este estado , não
crêem , que ha hum Deos, Creador dos homens, que lhes
dá e entrega esses filhos

, que lhes nascerem. Não crêem r
que estes filhos tem huma alma, de que devem dar conta
a Deos, por cuja encarregão as suas próprias. Elles pare-
cem finalmente não crêrem a eternidade , e os Dogma* prin-
cipaes da Religião; porque se os cressem, não poderíâo
combinar com. e»ta crença a negligeucia da educação , e cui-
dado sobre os filhos. Julgo , que he isto verdade bem pa-
tente

; e esta a rasão, porque S. Paulo amima, que- os Pa-
is negligentes negão a Fe; e não so isso mas ainda são pei-
oresque os Infiéis.

Com magoa sim do coração , mas com verdade , eu diria
a hum destes Pais, que não cuidão quanto podem da edu-
cação^ Cristãa de seus filhos: Ah desgraçado ! Tu não os

Cristão
, apezar de assim te chamares ! Tu negaste a Fe

; .

tu não crés que ha Deos, que te ha de tirar conta, e resi.

4enciar do teu comportamento para com teus filhos. Oxa.
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lá que tu fosses antes hum Infiel nascido entre o gen-
tilismo

,
pois te hiria melhor , e não terias tanto a padecer, w

Hum Infiel tem em seu favor a ignorância , em que nas-

ceo , e por isso inculpável; porem não he assim o Chris-

tão , a quem a !Fe por testemunhos irrefragaveis , ensina a.»

obrigações de hum Pai para com seus filhos; por isto mais
culpado , e por consequência peior do que hum Infiel: Infideli

delerior.

Se tal Pai nascesse entre o Gentilismo , elle nào faria

verter amaras lagrimas á Esposa de J. C. , a santa Igreja
9

n esta santa Sociedade petas prejuisos , e damnos
,
que lhe

causa com seus filhos , e descendência mal educada. He a

peste da Sociedade huma geração perversa , e depravada em
costumes. São incalculáveis os males

,
que lhe causa

,
prin-

cipalmente nestes calamitosos tempos. Queimo lançar as

vistas ao que temos- diante dos olhos
;
vejão quaes são os

Incrédulos, que estão fazendo guerra á Igreja, deslindem
suas gerações , e lá hiráò dar com huma íiliação deprava-
da , com hum sangue corrupto em longas gerações. Se tae*»

Pais fossem Infiéis não teríamos a lamentar taes desgaças:

Est infideli dctcr.or.

- Eu estou pasmado e tremendo! Quem sabe, se eu terei

sido negligente na creação dos meus filhos !

— Cuide bem em o não ser. Supposto isto
,
passemos a dar

as regras de hr,na boa educação.

Regras da boa educação.

Julgo que aç poderemos reduzir a tres
,
que os Pais de-

verão sempre trazer diante d os olhos , e gravadas nos cora-

ções ,
para nunca .as perderem da lembrança: Inslrucçâo

conveniente, Correcção prudente , e Exemplo edificante. A
isto se reduz, e sobre isto versa a devida educação; porem
seu desempenho não he fácil. Paliemos de cada huma de
per si para melhor expormos matéria, e doutrinas tão im-

portantes.

Inslrucçâo conveniente.

Aos Pais se dirigem aquellas palavras , mandamento

,

e preceito divino: Filii tibi sunt ? Eridi Mos, cf curva
illos a pueritia illorurr. Eccl. 7. £5. Tens filhos ? Pnsi-

na-os , dá-lhes a devida instrucção
,
commeçando desde a
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sua infância: A pucritia iUorum. Desfie esta deve princi-

piar a insirucçao, a correcção, C?trua ú7os, e nào rm ius

o exemplo ; sem o qual nada valeráò aquelias. Porem o

cuidado deve principiar antes , <• muito antes.

Julgo, que nenhum Pai ignorará o cuidado, que devem
ter sobre a conservação da conceição, se nào se quizeicrn

fazer responsáveis aDsos por hum infanticídio , ò filicídio,

isto he, pela morte de hum filh*. ^ào menos depois devir

á luz. Todo o cuidado, toda a vigilância hc pouca para

que nao perigue a vida de lium tenro menino recém nascido.

_ Diga-me , P. ,
por quantas noites deve ser vigiado, e gu-

ardado das bruxas ?

— Deixe-se de contos de velha, e historias de bruxas , e nao

seja criança.

— Quando Vm. nasceo, ja eu tinha dentes. Eu bom sei o

que pergunto ; nem me deixarei de historias de bruxas, por-

que sei huma bem verdadeira ; de que fui testemunha. Pu
vi hum menino morto ehuxado das bruxas , ou bruxa.

— Deixe-se disso, Sr. Pr. , e nào queira erèr em bruxas.
— I\ào deixo tal, porque ca mesmo vi as dentadas ainda
impressas na carne cio menino moo o.

— \ào queira, \Sr, Pr., fazer-nos perder o conceito do
seu bcstuuto.

— Bem fraco o tem VYiuun . quando assim fallào ! Pu vi

bem claramente as denudas pelo corpo do menino ; po-
rem a bruxa ,

que o mordes , foi .a própria mui, que t.cn-

do-o suiíocado na cama deo em o morder para descul-

par tom. as :bruxa-s. Infelizmente nào adverrio
, que tinha

os dentes grandes > ( - raros ; c ninguém pôde equivocar as

dentadas com os dentes de qualquer outra bruxa, que nào
fosse apropria mài ; o que deo nao pouco que rir; e melhor
seria chorar.
— Bello, Sr. Pr.! Faz bem em nos tratar de criançolas. A
sua historia diz tudo, e eu creio iiella, e outras semelhantes.

* Ji\ào $ei sè faráò neila toda a reflexão. Pu ignoro qual-

quer outra origem desta louca , e pueril crença de bruxas,
e cliuxa mento de crianças , que por desgraça vemos gene-
ralizada por toda a parte, a nao ser a que diz a historia.

.Pila nao pode ter algum outro principio.. Os Pais dei tando
comsigo na mesma cama estes tenros meninos, facilmente

os suílocào, e ainda esmagào. Com a roupa . e . m hum bra-

ço, c(s>m hum volvimeato sonuiolenío do corpo .mui facilmonie

lhes tirão a vida. A quantos nào suftocào -as *mú$ com os
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próprios peito3 , dando-lhos na somnolencia , e ainda mais
na própria cama ? Como poderiào encubrir esta maldade?
Foi necessário inventar a pueril bruxaria, que apezar de
sua puerilidade , bem própria para embalar as crianças r
embala também , e encobre a maldade das mais , e o seu
nenhum temor de Deos. Temos bruxas sim, mas nào são
outras mais que as mais; e bem seria, que houvesse lei,

que castigsse a mãi , *me de tal se queixasse , corno íilicida,

matadora de seu filho.

Já mais podem os Pais deitar comsigo na mesma cama os
filhos, em qualquer tempo, que seja: na primeira idade por
causa destes perigos ; e logo depois pelas razoes

, que elies

iião podem ignorar. A malícia se antecipa mais doqueeiies
neseiamente pensão. Estas culpas são gravíssimas nas con-
sequências , e elles apenas se tornará') inculpáveis por estes

respeitos não deitando comsigo já mais os filhos. Nenhum te-

mor de Deos tem os que isto não fazem.

Deve principiar a mstrucçao chrUlâa desde a primeira
idade, e sempre continuar: e daqui se conhece a gravíssi-

ma obrigação
,
que os Pais tem pie iiuma perfeita instruc^ão,

para a poderem dar a seus filhos. Pesa gravissimamente so*

bre os Parochos a obrigação de já maié aclmittirem a este Sa-

cramento aos Consortes, que não possuírem hiuna sciencia

da doutrina Christãa tal
,
que se considerem suiiicientes para

a poderem ensinar, c fazerem entender a seus filhos. Com
lagrimas de sangue se deveria chorar o que por este respeito

se passa neste infeliz Reino, que tem perdido a ignorância,

que nelle reina. Indignos Parochos, os que a isto não at-

tendem !

Vêem«se Pais carregados de filhos, ignorando os princi-

pacs rudimentos da Fe , sem conhecimentos alguns das eter-

nas \ erdades , e não mui dessemelhantes dos Salvagens da
simerira

9
ou Jalofos da ylfrica I ignorão o Mysterio da Trin-

dade Santíssima , c da Encarnação e Redcm-pçâo \ Nada en-

tendem dos Sacramentos ! Brutos perfeitos ! E que outra cou-

sa poderão ser seus desgraçados filhos ? Daqui vem todo o

mal, que experimentamos. Ah, Incrédulos, inimigos da
santa Religião., vós não progrediríeis, ao menos compas-
sos tão agigantados na destruição da santa Igreja de J. C. ,

a nfio ser esta fatal ignorância!
«— Eiles mesmos entrão nesse numero-; e não ha differença

entre incrédulos , c pedantes na Religião. Apenas sabem
dizer fanatismos

:
e superstições*
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— Eu uào >eiaU: oudc sedeve estender c^ta instrneçuo, mas
siia sei

,
que o» Pais sâo obrigados a instruir perfeitamente

seus filhos , de tal sorte, quepossão desempenhar os deve-

res de perfeitos rJtristáos. Para isso devem fazer de mestres,

doutores . e ainda de Apóstolos entre suas familias
, que se

podem chamar Igrejas domesticas, cujo nome- deo S. Pau-
lo ás casas, e famílias de Áquila* e Prescffla: Salvtat vos

ylquita , êç Prcscilla cum domestica sua Ecleúa. 1. Cor. 16.

19. Julgo desnecessário dizer, que o cuidado de hum Pai,

que he chefe de família , se deve estender a toda ella , e em
U;do o respeito de educação; creados , servos, parentes,

e todos os que lhe e>tào sugeitos , entrào na Camilla , e a

todos he devedor da educação o chefe
,
que a dirige , como

se todos fossem filhos.

— Essa lie mais! Pois eu estou obrigado a cuidar da ins-

trueçào e educação dos meus creados ?

— Assim o deve fazer
, se, como diz o Apostolo , não qui*

zer negar a Fe, ,e ser peior que hum Infiel; Si quis mo-
rum maximc domaticorum curam non habet

, faiem v\ega-

vit , ô; cst znfideli deterior. Seus creados são seus domésticos.

A educação do Velho Tobias dada a seu filho, segundo
nos diz o Espirito Santo , deve servir (T exemplo a todos

os Pais. Elie diz
, que o ensinara a temer a Deos desde

a sua infância, e ainda desde ella o ensinou a evitar, e

abster-se de todo, e qualquer peceado: Ab infatãia tii/ic-

re Deum docuit , tf abslincre se ah oiftni peccato. Tob, I.

10. Eu julgo, que direi tudo cem mencionar o que fez es-

te bom Pai neste respeito, visto que he o exemplar, que
o Senhor propõe aos Pais

,
que deveriào ter sempre á vis-

ta. Audi
, fili mihi , verba oris mei , cf ea in corde luo

,

quasi fundamentum construe. d.° f . 4. Ouve , meu filho
,

lhe dizia, as palavras da minha boca, e gravando-as no
teu coração, farás delias fundamento em que construas , e

edifiques o edifício da tua vida. Em todos os dias da tua

vida nào te descuides de honrares a tua jriiti
,
pois que te

deves lembrar do muito que lhe deves pelo que lhe tens

custado: Honorem kabebis matri luae omnibus dieous vi"

tae ejus ; memor cnim esse deics
,
quae áf quanta pcricula

passa sit propter te. d.° 3. jft, 4. Isto mesmo diria a mãi
pelo que respeitava ao Pai.

Em todos os dias da tua vida tem sempre a Deos pre-

sente em tua alma, e entendimento: In omnibus dichus vi-

tae iuae in mxenU Itautlo Dcuítl Com esta lembrança teia

h *
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Cuidado para que não cabias já irtais cm qualquer pecea-
do

,
quebrantando algum preceito da Lei do Senhor; Cave

ne àliquandò peccato consentias
, áf prãeiermèèiUspr&ecepia

Domini Dei nostri. d.° 5. f. 6c
.

Do que Deos te der, filho meu , fazc a esmola, e não
voltes as costas ao pobre, porque não aparte de ti Deos
a sua face: Ex suhdantia tua fac elccmosynani

, &c. d.°

7. Conforme tuas possibilidades farás misericórdia aos
necessitados: Quomodo potueris. &c. Se muito tiveres,

dá com abundância aos pobres ; se pouco tiveres, dá ain-

da desse pouco: Si cxiguuni tibi fuerit
,
etiamcxiguiimim-

pertiri stade. d.° 8. f. í). Deste modo tu enthesourarás bom
premio para o tempo da necessidade: Proemium bonum
thesáuri%as in die necessitai is. Deves saber meu filho, que
a esmola livra de todo o peccado , e da morte eterna, e

não deixará descer a alma aos tormentos eternos: Quoniam
eleemosina a morte &c. A esmola dá aos que a fazem
grande confiança, e entrada na presença do Summo Deos:
Fidueia magna &c. d.° 10. ir. 17. 12."

Tendo-o instruído no temor de Deos , nas obrigações pa-

ra com a mái , e nos deveres para com os pobres , e ne-

cessitados ,
passa a instrui-lo nos deveres para com a So-

ciedade ; logo lança o machado á raiz
,
para que assim di-

ga , isto he , á soberba
,
que lie a origem de todo o mal. Já ma-

is consintas, filho meu, que a soberba domine, ou te-

nha em ti alguma parte, nem no teu sentido, nem na tua

alma, nas tuas palavras, e acções: Superbiam nunquam
in tuo sensii, aiU in tuo verbo dominari permitias. Lem-
bra-te que nella teve principio toda a perdição: In ipsa

enim inithim sumpsit omnis perditio. d.° 14. Passa ao pri-

meiro dever do homem na Sociedade
,
que he pagar com

brevidade o que deve. Paga logo , diz , o que deveres, e

e de nenhuma sorte demores o jornal ao mercenário: Qui-
cunque tibi aliquid operatus fuerit , statim ei merctdem re-

tribne ; <3f
mercês mercenarii tui apud te omnino non rema-

neat. d.° f. 15. Passa á conducta
,
que com todos deve

guardar, gravando-íhe no coração o primeiro fundamento
dos deveres para com todos em geral: Quodab alio oderis

tibi fieri , vide ne tu aliquando alteri facias. d.
0

16.

Pelo que respeitava aelle próprio, lhe recommenda que

procure o conselho do sabjo: Consilium semper a sapiente

perquire , e conclue com a recommendaçào dos contínuos

louvores de Deos, e oração, pedindo nella que o dirija em
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todos seus raminhos . em conformidade çom seus manda-
mentos. Não teve o bom filho

, que responder a tudo, se-

não as succintas palavras as mais consoladoras para tam
bom Pai: Omnia quaecmique pracccpUti mi/u

, fociam, pater.

d." b. 1. Eu farei, meu Pai , tudo , o que me tendes manda-
do. Qual foi este filho , e qual a geração

, que delíe se di-

rivou
,
ja nós vimos.

— Parece, que nada faltou parahuma cabal instrução.

— Todos os Pais devião ter gravados na memoria estes arti-

gos, para fazerem versar sobre ellesa inslrucção contínua,

alem dos conhecimentos da Religião. 15ú desejarei , que me
digão , o que poderá ser hum filho com huma tal instrução ?

— Não pode ignorar, que a communicaçuo com os máos faz

perder o que adquirirão na educação dos Pais.

- Confesso, que tem muita força para isso, e que nem sem-
pre o» Pais podem preservar seus filhos das más companhi-

as ,
porem a boa educação pode , e he capaz de preservar

da corrupção. Nada se grava tanto nos corações destas ten-

ras creaturas , como os avisos dos Pais , quando s^-o dados
com amor, e prudência; e na mesma Religião achão os

Pais recursos poderosos para lhes imprimiiem profundamen-
te os melhores sentimentos. Nos famosos moços Machabeos
conhecemos o que pode a educação de huma boa mãi , e os

recursos, que cila soube tiiar da Religião, para fazer de
seus sete filhos sete gloriosos Martyres. A santa Escritura

nos propõe toda esta historia, como huma clara prova, do
que pode hum Pai, ou huma Mãi com seus filhos, valen-

do-se dos recursos, que lhe apresenta a Religião.

Esta heróica , e sempre famosa Mãi vio , e presenciou

fazerem-se pedaços todos seus sete filhos , sem que algum
mostrasse sombras de temor, ou menos valor. Porem co-

mo , de que modo , e com que os animava ella ? Porque
despresavão estes filhos a vida , o corpo , e os tormenos ?

Seria por ventura para deixarem eterna fama , para mos-
trarem sua heroicidade, para se coroarem de louros no
campo da honra ?

- Assim mesmo dizem os nossos heroes, porem as suas proe-

zas bem se vêem.
- Elles o dizem, porque em nada se querem servir da Religião,

Ainda tem elles supprimido esta sagrada historia, com am-
bos os Livros dos Machabeos , como ja disse , nas Biblias^

que nos tem enviado de Inglaterra
,
para que ninguém co-

nheça, em que consiste a verdadeira heroicidade, assim co-
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mo outras muitas verdades, que nelles vemos. Por força

nos querem ínz^r Lúfheranó*
9
que não podem soffrer taes ver-

dades ; e esta heróica Maios asterra, e confunde
Attendei , filhos meus, lhes dizia, que o Skn-hoh. nos vê,

e se alegrará nos vossos martyrios: Dominus Deus áspiciet

verHatem
, Òç consolabitur in uobis. 2. Mach. 7.6. Infelizes!

dizião estes aos Gentios
,
que os atormentavão , e tiravào a

vida com os mais cruéis tormentos— Infelizes ! Vós nos cor-

tais , e perdeis os membros, e nossos corpos; porem o Se-
nhor

,
por quem os entregamos , no-los tornará gloriosos,

c immortaes no dia da Ressurreição: vossa ressurreição po-

rem não será para o premio, mas sim para os tormentos
eternos. Isto mesmo era o que a grande Mãi lhes havia gra-

vado nos corações na incessante instrucçào.

Filhos meus, lhes costumava dizer , e ainda dizia avista

dos tormentos , eu não sei de que modo vós fostes formados,

e appareeestes em meu ventre: Néscio qualiler in útero meo
appttrwistis. Não fui eu a que vosdeo a alma , ea vida, nem
mesmo eu formei, e organizei os membros de cada hum de

vós: Neqiie enim ego spirilum 4" animam donavi vobia vitam ,

<.)' singulorum membra non egoipsa compegi. d.° 22. Sim
o Creador do mundo he o que vos formou em meu ventre ,

creou vossos corpos, deo o espirito, e ávida: elle vos tor-

nará a dar , o que agora dais pela observância de suas Leis:

Spiritum vobis iterum cum misericórdia rtddet t- vitam , M-
cut nunc vosmetipsos despicitis propter leges ejus. cLf 23.

— Essa Mãi era mui grande fanática !

— Não nos envergonhe mais com essas chufas.

— Restava o mais novo dos sete, e o mais tenro, que não
obstante havia presenciado as cruéis mortes dos seus seiç

Irmãos, e via impávido seus corpos em pedaços. Esta ad-

mirável Mãi se arroja a elle, e apertamlo-o a seus peitos,

que o havião alimentada: Filho meu, lhe diz
,
compade-

ce-te de mim
,
que te trouxe em meu ventre nove mezes

,
por

tres annos te alimentei a estes meus peitos , e não te des-

amparei ate' .esta idade: Fili mi, miserere mei, quae te in

utero nouemmtnsibus portavi , ò( íac triennio dedi, § alui,

in aetatem istam produzi. d.° 27. . .

—
• Emcacissimos devião ser esses carinhos

!

Nào o serião se não fossem os recursos á Religião , de
que logo lançou mão a prodigiosa Mãi: Eu te peço, filho

meu, huraa cousa, e he
,
que olhes ao Ceo , á terra , e a

tudo , o quenella ha; e entende, que de nada formou Deos
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tudo isto, bem assim como todo o género humano: Vdo un-

te , ut aspicias ad Coeium , ô{ Urram , (f ad omitia quete in

cissuni ,
4" intclligas , auiaexnihiío fecitilla Deus, ò( homi-

num gcuus. d.' US. Com isto, filho meu, tu cobraras ani-

mo para que nào temas estes tyrannos, e digno de teus Ir-

mãos , feito participante de seus merecimentos, recebe a
morte, pui a que com todos elles eu te receba naquelle dia

da Ressurreição iinmortal; Ita jiel , ut ru n timeas cami-

ficeni istiutij seddignus fratribus tuiseffeclus particeps , sus-

cipe wortem, uíin iilamiscrationc cum fratribus tuis tei.e-

cipiam. d.° 29.

Que fez o filhinho de tal Mai
,
que rne tern feito chorar?

— Apenas soito de seus braços, corre aos verdugos, elle fal-

ia, elle lhes prega a yida , e a Ressurreição eterna, eelle

morre com o maior valor ,. sofrendo todo o rigor de tor-

mentos. Então a grande Mai alegre os seguio subindo o

mesmo género de morte.

— Ninguém poderá m>gar
,
que a Religião tem grandes re-

cursos ,
que produzem, efíeitos prodigiosos. O valor dos

Martyres meninos Japonczes ahi tomou força , como já vimos.— Servião-se delies os Pais, para os animarem. Pondo a-

inda de parte a graça divina sem a qual nada de bom se po4e
fazer, com os reeursos da Religião os Pais podem fazer tu-

do o que quizerem de seus filhos; nem elles já mais terão

desculpa, que pos^ão dar perante Deos, que os faça- es-

cusazelí , dçiendendo-se com o máo génio ,. ou condição

dura de seus filhos.

Porem também não poderá negar
,
que entre irmãos fi-

lhos dos mesmo9 Pais, e por consequência com a mesma
educação, ha mui grande differença de génios , e natu-

ralidades.

-r-.Nãoo .nego ; antes de boa vontade o «concedo , mesmo que
tenhão génios * e naturalidades as mais duras, e indomá-
veis , quaes tem ursos , e serpentes ; e como elle^ , corrii )

gente. Por ventura não se doinesticão e^tes , e outros ani-

maes } E com tudo se faz e consegue sem mais recursos,

que o castigo, a . afíabilidade , e. beneficência, que com
prudência se lhes applicão. Quanto mais o poderão fazer

os Pais a seus filhos
, quaesquer que se^ão com os recur-

sos da
.
Religião ?

Eu atrevo-me affirmar , . e aindá offerecer-me ajiiima ex« ,

periencia
, que lhes parecerá inacreditável, e hum verda-

deiro, paradoxo. Entreguem-me hum menino da peiorcoiu .,
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dição , e naturalidade
,
que fcu em imo muito tempo o da-

rei táo manso, táo humilde, e obediente, que se lhe en-
ristar liuma espada, elie por própria vontade se atraves-
sará neiia ; ou arrojará eru hurna grande fogueira. Mas
quem isto duvida, ignora a força (pie tem a Líeli^iio. Se
a fiutn destes meninos quizerem persuadir

, que, arrojando-

se cm hniíia fogueira, atravessando-se n uma espada, vai

logo ao C;-:o&c. , ellc sem duvida se promptiíicará a isso

mesmo. E porque o náo fará em qualquer outro sentido ?

"Seus Fáfts Váteudò^sè destes recursos na prudente educação
conseguirão de seus filhos tudo o que quizerem.

— Se todos os Pais, e Mais fossem como a Machabca, de
que fallou . todo-- seus nlhos serifio santos.

— E por ventura náo odevci ser? Essa obrigação pesa so-

bre eiles com toda a força.

— Porem cila tinha grande instrucção da Religião.

— Essa mesma devem, e sáo obrigados a ter todos os Pais.

— 'l inha grande valor
,
pois vio jazer em pedaços seus filhos.

— Esse mesmo valor derem ter todos. Porem cu julgo
,
que

os Pais dos nossos tempos tem mais valor , do que a Ma-
ckabea.
— Que diz, P. ? Essa mulher foi inimitável; e já mais al-

guma o terá semelhante.
— Muito maior o tem todos neste mesmo respeito,

— r

J ate * tate ! Já sei o que diz, ou qjuer dizer. Tem- valor

para verem condcinnar-se seus tiihos ao inferno , e com os

olhos enxutos. Isto he, c náo outra cousa.
— Naò ha duvida ; porem em outro lugar o ponderaremos
melhor; e será fatíandd da correcção.

— Mas eu quero saber de que se servirão os Incrédulos pa-
ra educarem seus filhos ?

— Inteiramente o ignoro. Sei, que o? Pais Gentios, e lw-

fieii na educação de seus filhos náo deixáo de recorrer á
Religião, lemVando-lhes os Deoses

,
que tudo vêem, que

darão por premio a eterna morada nos cambos Eliseos, e

o tártaro cteruo aos máos&c. ; porem os Incrédulos como
nada crêem, náo sei de que se poderáô servir.— Pois eu já me lernbiodo que lhes diráo: h Filhos meus,
diráò, esta vida lie huma historia , e nós somos todos bes-

tas; porem sè vos fordes bestas honradas, podereis chegar
a ser bons cavallos, capazes de puxar por huma grande

sege, c «ainda de cobriçáo. Sede bestas de fama, que vos

cnbiaes de gloriosos louros, c immortaes, ainda que '*óso
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\
quando fordes ao

campo da igualdade, beb^nio-j dúzias de go raios em vossa

memoria, tomando borracheiras de todo o tamanho.
— O Fr. fará rir as pedras com suas gracetas !

— De pedras tem elles as cabeças, e pom ellas devião ser

feitas em cacos. Eu desafio a que me digão
,
que outra cou-

sa poderáò dizer a seus filhos? Talvez que os ensinem a jo-

gar os couces, que he a melhor prenda, de bestas, e cavai-

los frizòes.

— Parece incrível, que hajâo homens quepertendão formar
sociedades, ou mante-las, campeando de politicos, ao mes-
mo tempo, que lhes quebrào os seus laços! Apenas se pô-
de explicar este phenomeno pelo odio á Religião
— Voltando ao ponto, eu creio, que a educação com a
boa, e devida instrucção he poderosa nos primeiros ânuos ;

mas depois ordinariamente se perde.
— Ella sempre tem o mesmo poder; ea experiência o mos-

tra. Nas maiores idades ainda tem maior força , como ia

vimos entre os salvagens da America. Quem faz perder,

ou enfraquecer a força da educação que se recebe com o
leite, não he a idade , mas sim os vícios , se por desgraça

entrào. Com tudo ella tem força para preservar delles , e

isto he o que mostra a experiência. As divinas Escrituras

não deixão de attribuir os factos mais famosos á boa edu-
cação

, que receberão de seus pais , os que os praticarão.

Não necessitaremos de mencionar mais que o sempre me-
morável e mais famoso, e tanto mais heróico quanto teve

a huma mulher por autora. Susanna
9

f a famosa Smanna
nos dirá tudo neste respeito; para que passemos a outro.

— Susannal Ja minha mulher me perguntou pela historia

de Susanna, e eu fiquei envergonhado, por não saber des-

lindar-lha. Ella nos ouve , e queira nada omittir delia.

— Susanna moça mulher, que fazia a felicidade de Joaquim
seu marido, ambos nobres Judeos , vivião em Babylouia

no tempo do captiveiro daquelle povo. Se era formosíssi-

ma no corpo não o era menos na alma sobre tudo pelo temor
cIcDeos, e pureza de vida immaculada no mesmo centro

<le corrupção, qual era aterra em que vivião. Teve a des-

graça de ser vista por dois homens dos principaes desta

Nação
,
que erão juntamente juizes do povo. Bastou ser vis-

ta para que de sua rara formosura ficassem cativos estes

dois impudicos , e depravados homens , ardendo no infer-

Jial fogo de sua concupiscência sensual, que procurarão

x
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satisfazer a todo o custo. Intentarão amb,os aproveitar a

uniea occazião
,
que se lkes offerecia.

Costumava banh.ar-se, conforme o costume dos Judcos, em
hum tanque do seu jardim , todo fechado ; em que os dois

depravados., a quem nem a idade dava juizo, nern apaga-
va o fogo lascivo, pois erão velhos, se esconderão. Julgan-

do-se so j e segura reenviou duas creadas
, qucaseguião, e

ficou a solitária cordeira entre dois lobos; o que apenas pô-
de saber, quando se vio delles assaltada. Tal foi a propos-

ta
,
que lhe fizerão: A porta está fechada , e ninguém nos

v,e: ou tu has de condescsnder com os nossos desejos, ou
quando repugnes, e grites, nós te poremos hum testemu-

nho falso, publicando, que te achamos com hum moço, e

incorrerás na pena de adultera: Quod si nolueris , diccmus

contra te te&iimoniam
,

qucd fuerit tecum juvenis. Dan.
13. 21.

-T- Em. qne apertos se vio a pobre mulher

!

-s». Não sei se os ponderará bem. De huma parte estava o pec-
cado , mas da outra se lhe propunhào dois grandíssimos , e

os mais temiveis males. Era hum morrer apedrejada, con-

forme a lei
,

pois esta pena era imposta pela legislação Moy*
saica, e Divina contra as mulheres adulteras. Esta porem
não era a que mais a deveria intimidar, mas sim a infâ-

mia. Nada pode fazer maior impressão em huma mulher hon*

rada, do que a infâmia; e por isso rarissmas vezes per-

mittirá, Deos huma semelhante tentação, revestida detaes

circunstancias , a lmm;i mulher..

Com.effeito ella sentio estes males, ella gémeo, e sus-

pirou:. Ingemuit Susanna^ & ait. De todas as partes me ro-

deão perigos : Angustiac sunl mihiundique. Quando eu<:on>>

sinta em.vossas depravadas maldades eu. incorrerei na mor-
te eterna: Sienim hoc egero , moxsmihi est. Se não con».

tentir , eu não escaparei ás vossas maos : Si autem non e»

ge~o, non effugiam manuz vestras. d°. 22. Com tudo ella

não hesita, nem demora a resolução. Melhor me he porem
cahir cuinaocente nas vossas.maos sofrendo os males • que-

rne preparais , do que peccar á vista do Senhor; Sed me
Um crf vúhi

.
abs,que opere incidere. in manus vestras ,

quart%

peccare in couspeciu Domitii. d.° 23. EJlla gritou com gran?

de voz pedindo soceorro;. gritarão os depravados velhos^,

e c-orreo hum abrir, a porta* Os criados, que ouvirão os

grito > cl trarão por hum postigo, ou janella no pomar, a
ver o que. havia; e ouvindo os velhos, ficarão confusos j
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porque nunca tinhão ouvido humasó má palavra
,
que des-

lumbrasse a candura de costumes; de sua senhora.

No seguinte dia juntarão os do s perversos homens
,
que

erão juizes, o povo, e forào a tira-la de sua casa, acorn-

panhando-a toda a família debulhada em lagrimas. Appa-
receo cuberta , e foi obrigada a descubrir-se , a fnn de que

os dois monstros sensuaes se deleitassem ao menos na vista

de sua formosura. Puzerào sobre sua cabeça as iníquas

mãos
, para testificarem contra ella , conforme a Lei. En-

tão ella , chorando , levantou os olhos ao Ceo
,

pois que

seu corac,ào tinha posto sua confiança no Senhor : Quaeflens

smpexit ad coelum: erat cnim cor ejus fiduciam habcns in

Domino. d.° 35.

v Andávamos nós no pomar, disserão os dois impics na

presença de lodo o povo
,

quando esta entrou^ com duas

criadas, que voltárào fechadas as portas. Então vem ter

com ella hum moço, oue estava ooculto , e commetterão

o adultério. Vendo nós tal maldade ,
porque estávamos re-

tirados ein hum angulo do pomar , corremos , e os vimos
no actual peccado. Não o pudemos segurar , porque sendo

mais forte do que nós, abrio a porta, e fugio. Perguntá-

mos a esta quem era? e não o quiz descubrir. Nos somos

testemunhas deste facto. « Creo todo o povo
,
.pois que não

pensava haver,' tal maldade em semelhantes homens ; e h e

por todo elle condemnada a castíssima, e innocentissima

Susanna a ^er apredejada.
— Jesus! que se me parte o -coração!
— Se lá me achasse, partia de meio a meio esses malvados.— Deos o fez. Foi então que Susanna levantou a voz, edi-

rigio suas palavras -a Deos, qne parecia dormir, mas queria
deixar chegar a estes termos a perversidade, para o castigo
dos perversos e maiortriunfo da4nnocencia.DEos EternOr diz

ella, que tudo conheceis, e a cujos olhos nada seesconde: Vós
sabeis, que he falso testemunho, que estes scelerados compu-
serão contra mim ; e eis-me aqui condemnada á morte feifatneí

Mccemorior ^ -cuni nihU borum fecerim , quae hsti mtíiittosé

cornposuerunt adversum me. cl.
0
43. Contudo he cor.demi ada.

Quando ja hia a ser apedrejada , acode Deos a defender a
sua boa serva. Etle se serve do menino D-aniel para confun-
dir os malvados -velhos. Eileotama no meio da multidão c< ux

grande voz, dizendo: Eu não quero ser culpado no sangue in-

nocente, que vós ides a derramar; Mundus ego sum a sangui-

ne hujus. d/ 46.

í #
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- Por vida minha, que se eu lá estivesse, confundia esses

malvados em hum instante ; esse povo não tinha bestunto

nenhum.
- Pois vejamos o que faria o seu bestunto, e se concorda

com o de Daniel
,
que eu não ignoro.

- Eu o digo. Mandava separar logo esses scelerados hum
do outro, e com o povo hia com hum delles , e obriga-lo-

hia a mostrar com o dedo o citio do pomar onde os vira em
máo defeito. Chamava depois o outro, e faria o mesmo...
- Bravo, Sr. Fr. ! Vm. he hum Daniel, pois que tem o
mesflio ftesfctirflo. Elie fezomesmo, e perguntou acadahum
delles separados , debaixo de que arvore os havia visto ? Hum
respondeo , que debaixo de huma aroeira, e outro dehuma
azinheira. Foi manifesta , e conhecida a malvada impostura?

mudou-se a seena ; os dois scelerados forào apedrejados, e

Susanna proclamada innocente , e levada em triunfo.

- Pois eu protesto, que o menino Daniel tinha o bestunto
de hum ancião maduro , e bom tino.

- O que fez Daniel, foi de inspiração divina. Perguntarei

agora, a que attribuirernos a fortaleza , è heroicidade desta

famosa mulher? Diráo
,
que ao seu temor de Deos, á sua

virtude, e santidade. Pois bem; porem a que attribuirernos

tudo isso? Vejamos, o que nos diz o sagrado Escritor, e

acharemos a razão: Erat vir habitans Babylonc
, fyiwmen

ejus Joakim; ò{ accepU uxorem nomine Susannam
, filiam

Helciae
,
pulchram nirnis; titnentem Denm. d.° 1.

Houve hum homem em Babilónia, por nome Joaquim, que
tomou por mulher a Susanna , filha de Helcia , mui formosa,

e temente a Deos. E porque era temente a Deos ? Aqurvai"
a razão : Parentes enim illius , cum essenljusti , erudierunt

filiam suam secundum legem Moysi. d.° 3. Porque seus Pais,

sendo justos, educarão sua filha
\
segundo a Lei de Deos

dada por Moyscs. A não seresta educação, ella não seria

a famosa Susanna,
- Dahi concluo eu, que se os Pais Portuguezes fossem qua^9
devem ser , suas filhas seriào outras Susannas : e porque
elíes o não são , são ellas o que sabemos. Ah , Pais l e eu
me metto na conta ; sobre nós carregão os males de nos*

sos filhos ! Nós somos os culpados.
- Failando em geral, parece-me moralmente impossível,
que os filhos de bons Pais

,
que sabem dar a devida educa-

ção , nào sejào
, quacs devem ser. A mesma só instrueção

fee suficiente
a com -a graça de Deos, que sempre devemos
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9uppor, para fazer santos. Que outra cousa podei ião ser

qs filhos de Branca Rainha de França , a quem esta gran-

de Mài , entre affectuosos carinhos costumava dizer: » Fi-

lhos meus , muito vos amo, e estimo ; e por força deste a-

mor, sabei, que antes vos quero ver feitos em pedaços no*
meus braços , do que commettendo algum pecado ? » Não
podião deixar de ser liurn delles S. Luiz, e outra snnta I-

%abel, chamada a Boa
,
que ambos veneramos nos Altares.

Da instrucção , dada com assiduidade . t com prudência,

-vai muito, senão tudo. Na Religião acharáõ os bons Pais

recursos os mais efficazes. Os. meninos tremerão á vista das

verdades da santa Religião ; e logo que lhas fação conhecer
t

facilmente desejarão antes ser feitos em pedaço? , do que
commetter qualquer culpa. A ignorância porem dos Pais,

sua brutalidade, seu descuido, e negligencia, mesmo hum.
abominável desleixo, faz, que vejamos huma geração em-
brutecida sem conhecimentos alguns de Deos , edesuaiíe-
ligião , e pouco menos que de bestas salvagens. Eis aqui
porque com olhos enxutos, se vêem os Templos do Deos vi-

vo, ou lançados por terra, ou profanados do modo mais
horrivel, tornados em estalagens , em estancias, em arma-
zéns e Outras indignidades : as santas Imagens ridiculisa-

da's , os Altares abatidos , e seus Ministros perseguidos de
morte por toda a parte , á excepção dos apóstatas infa-

mes ! Tudo isto , e o mais. que vemos aqui tem a origem.
Passemos adiante? 'P.

j
porque o coração não sofre tal;

lembrança.

Correcção prudente.

—- Pode ser ,
que a só instrucção não. produza o devido ef<

feito ,\>e nesse supposto tem os Pais a recommendação do.

Espirito Santo: Tens filhos? cuida em os instruir, e cor-

rigir debde a sua mais tenra infância : Curva illos apueri- ..

iia illorum. supr. Curva-os, abate-os., torce-os desde a sua*

puerícia; ou infância. Elie toma o. símile ou compara-
ção da arvore, que crescendo á sua vontade, se levanta,
cresce , e engrossa com enormes aleijões ; e então não se

poderá abater > endireitar , ou inclinar para a parte ,
que

convém. Em quanto tenras facilmente se faz delias o que
se deseja, e não depois de se endurecerem. Para isto hç
necessário principiar desde logo amais tenra infância. Nes-
ta idade principião a brotar as paixões, as más inclina?,

coes, que çom o tempo se arraigãoj e engrossão.^
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— Não queira, P. , levar tão longe essas cousas. I»so são
fanatismos! Pois que importa o que faz o menino ? sàogal-
lantarias , sào brinquedos, que fazem rir a tola mãi

,
que

se baba de gosto pela descrkão do seu rico menino. Não
sabe o que faz , mas já mostra juizo.

— Péssimos pais , que assim fallào ; e assim fazem ! Indignos
de tal nome! Oxalá elles fossem antes Gentios! Masque?
Melhor educação daráò estes a seus filhos

, que os Pais
que tem o nome de Ckrmtãm. De huma illustre Familia
sei

,
que estando nas índias , costumava frequentar a sua

caza huma mui tenra menina gentia , fdha de pais pobres,

e miseráveis. A menina padecia fome, mas jamais aceitou

cousa alguma ,
que lhe offerecesse esta Familia. Fizerão

a experiência com dòccs , e comidas as mais appetitosas á
meninice, porem sempre em vão. A razão era, que seus

pais, como gentios, lhe recommendavão
, que jamais co-

messe cousa, que lhe cííereeessem os Ckristáos
,

por lhes

ser prohibido peia sua Lei.

— Isso diz muito , e prova que a instrucção faz tudo.

— Ella morreria á fome antes que transgredir tal preceito.

Confusão eterna a taes Pais, que não cuidâo em mais que
satisfarein as vontades de seus pequenos filhos ! Yèem-se
loucas inãia castigar criados porque lhes não ftzerão a von-
tade , talvez porque lhes não derão a Lua, que virão res-

plandecer em huma pouca de agoa, ou em hum espelho,

insinando-os a serem vingativos, soberbos, indómitos, e.

talvez malvados. Ainda as ha tão loucas, <]ue costigào o
páo , ou a pedra, em que tropeçou o menino !

— Ah, que bem faz la a minha santa companheira, que
vindo-lhe huma filha queixar-se de que huma antiga cria-*

da lhe dera hum bofetão , muito senhora de si , e muito"

pacifica, lhe respondeo: Esse bofetão foi dado pelo mal
que tu fizeste; leva agora mais estes dois por te vires quei-

xar. E 6e bem o disse, melhor o fez.

— Não o fez menos meu Pai
,

que poz fora de casa hum
criado, que nem me castigou, nem o avisou de huma mi-

nha travessura; e por mais que eu fiz, depois de bem cas-

tigado, foi inexorável. O mais foi tirar elle da minha ra-

ção de mesa por muito tempo o alimento do criado. Ainda
agora1 o sustento.

— Seu Pai foi hum santo homem , e eu sou devedor ã sua

alma de muitas lições, que elle me deo para crear os meu*
filhos , e foi elle o que fez , ou se metteo no meu casameu-



71

to, indicnndo-me a consorte, que não merecia a Deòs.
P, O Espirito Santo continua com a recommendação do cas-

tigo , e correcção da infância , e ainda dá as razoes : Stitlti-

tia colligata cst in corde pucri , st d virga disciplinae fu-
gabit eam. Prov. 22. 15. A stulticia, a loucura, e malí-

cia tomào assento no coração do menino. He necessário sa-

cudi-las com a vara da correcção , e castigo. Não a levan-

tes do teu filho j nem te descuides de Ih' applicar : Noli sub-

trahere a puero disciplinam. Se tu o castigares com a vara,

elle não morrerá : Si enim percusscris cum virga , non mo-
rictur. Tu castigando-lhe o corpo , livrarás a alma do in-

ferno: Tu virga percuties cum, § animam cjus ah infer-

nolibcrabh. d. 23. 13. H. Daqui se conclue huma de duas:

ou se lhe ha de applicar a vara, oudar-lhe o inferno. Es-
eolhào os Pais qual querem: ou avara, ou o inferno;

accrescentarido
,
que dando este aos filhos , a si mesmos

condemnão.

F- —» Eis ahi o que ja se mencionou. Oh
,
que não tenho cora-

ção para castigar , dizem muitas mãis : e tens animo mãi
cruel, para impurrares contigo mesma teu filho para o in-

ferno ? Esse he hum anims
,
que só o Sataná% do inferno

poderá ter.

XV — Tenho muito amor a meu filho para o castigar, dizem !

Não, não- lhe tens- amor , mas sim tal odio
, qual lhe pode

ter o Demónio. Lúcifer do inferno, se estivesse cm teu lu-
gar, não faria de outra sorte, assim mesmo faria, tu fazes

com teu filho o mesmo que satanáz faria., e não de outra

sorte.,

F. — Ah<>. P.
,
que agora metteo fundo o arado 1 Eis ahi mes-

mo, o que eu tenho dito a estas tôlás mãis
,
que tem juizo,

como huma cabaça.
P. —- We o Espirito Santo r que assim o diz-: Quiparcit virgae,

odit filium suwn. Q que não castiga^., aborrece, tem odio

a seu filhe.. Mas que odio ? Iium odio
, qual/o Demónio lhe

pode ter, pois que não lhe dando o castigo ,. dá-lhe o in-

ferno; o que quer e procura o Demónio ;; de sorte quetaes
Pais são mais Demónios de seus filhos r do que Pais. Cla-
ra prova he de verdadeiro amor paternal a continua cor-

recção dé seus filhos : Qui aut&m diligit
,
instantererudit^

id est
,
castigai, d. ' 1 3. 24. O jque ama , a seu filho , não lhe

falta com o devido castigo. No castigo tem o filho huma
clara provado verdadeiro amor paternal, ccom isso sepo*
de liso.ogear de se* amado por seus pais.
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— Ainda agora mc lembro de que-assim m' o dizia meu Pai
que Deos tenha em gloria. Asim mesmo o faço eu enteii-

der a meus filhos , e com verdade o digo
,
pois sinceramen-

te os amo. Porem nós temos ahi hum ponto de não peque-
na importância, sobre o que eu o quero ouvir, e lie a pru-
dência, com que se deve dar o castig-o; porque eu exaspe-
ro ao ver como os Pais d' agora co?tumão castigar seus filhos.

Prudência da correcção.

— Com toda advertência eu disse
,
que a correcção deve

ser prudente, e tanto que então deixará de ser correcção,
quando deixar de ser prudente: ainda então em lugar de?

ser triaga, que tire o veneno da maldade , éwá mesmo ma-
tará, tornando-se verdadeiro e mortal veneno. Esta pru-
dência he a maior scieucia , e a mais difficil na pratica.

Jamais a poderá ter, e praticar o Pai, que não for since-

ramente Christão , e temente a Deos; o bom Pai, q-ue-cle

todo o coração deseja a sua salvação, com a de seu filho;

este somente, e não outro.

— Eu peço licença para dizer, como meu Pai me castigava,

e eu com minha mulher castigamos nossos filhos
, para sa-

bermos se vamos bera.— Logo o dirá. Primeiramente consiste a prudência no que
se deve castigar. Em segundo lugar na quantidade do casti-

go. Terceiro no modo comquesedeve applicar. Em quan-
to ao primeiro, veem-se Pais castigar em seus filhos o que
não he culpa ; e talvez nunea aquillo, que he culpa, e
verdadeiramente merece castigo. Porque opóbre filho per-

deo hum vintém sem culpa, porque a pobre filha quebrou
hum prato sem querer chovem nelles as pancadas dos bár-

baros pais ! Mas la praguejará o filho , ou filha , amaldi-

çoará, fará outras maldades; e isso nada importa ! Ah,
indignos pais! Quanto melhor vos fora nunca n&scerdes

!

Hum Pai jamais tem authoridade de castigar em seus

filhos se não aquillo, que he culpa, nem mais do que me-
rece a culpa: como logo diremos. Seus filhos não são bes-

tas, para sofrerem o arrocho, quando sem culpa tropeção.

Mas taès pais peiores que bestas ferozes são.

Não menos o são aquelles
,

que dão em hum tenro me-
nino com a força do furor sem reparar, nem attender por

onde dão. Porem eu pouco posso dizer a tai respeito , por-

que melliores esperanças teria eu de domesticar' hum urso
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ou tygre do que documentar ta os pais
,
porque me pareeem

monstros os mais incapazes de serem instruídos. Elíes não
tem algum temor de Deos, nem espirito de Religião, Elles

serào tratados diante de D eos , como matadores de seus filhos.

Nesta couta incluo todos os pais , a que faço pouco dan-
do-lhe o nome dv, bárbaros, c feras cruéis, que jamais cas-

tigão «eus Alhos, senão quando possuídos do Demónio da
raiva, do furor, da ira, e do frenesi. Estes nào são pais,

mas sim monstros, feras, serpentes. São cães danados, que
não mordem, senão quando lhes chega a raiva. Lamenta-
rei com lagrimas de sangue os desgraçados filhos de taes

pais. Diga Vra. agora, como seu Pai o castigava , ern quan-
to ailivío a dor, que me magoa o coração a lembrança do
procedimento de toes pais.

— Tem razão,, P. Eu tenho ouvido dizer a muitos desses in-

dignos pais, que não podem castigar a seus filhos , senão
quando estão irados. Com isto eu também me ponho em ira,

e me chega vontade de lhes esmagar as cabeças , para te-

rem juizo. EU aqui como meu querido, f* amante Pai me
castigava. Eu direi tudo em hum caso que tenhobem na me-
moria ,

com tudo o que se passou
,
para fazer o mesmo com

os meus filhos.

Fiz eu huma travessura , que merecia bom castigo. Jul-

go, que elle o sentio , esetemeo da ira
,
pois deixou pas-

sar quatro dias depois de o saberr Então hum dia pela ma-
nhãa, chamando-me, teve comigo esta pratica:» Meu fi-

lho, tal dia fizeste tal travessura
,
que eu não espera va de

ti, supposta a educação que te tenho dado» Meu Pai, dis-

es eu, jamais a tornarei a fazer, n Quando a tornasses a
fazer, eu dobraria o castigo, queogorate hei de dar. Nem
posso deitar de o fazer, apezarde sofrer eu mais dores cas-

tigando-te, do que tu sofrendo o castigo, porque te amo
como a meu coração. Porem que queres tu

,
que eu faça ?

Deves saber, que o mesmo amor, que eu te tenho , rrie obri-

ga a castigar-te. Se eu te não castigasse , eu seria muito
máo Pai, que nào olha pelo bem de seu filho. Que contas

daria eu a D eos de não cumprir esta minha obrigação ? »

ji Pois, meu Pai ,
aqui e^tá o c< rpo ; castigue. w Deixa

filho meu, que eu acabe de dizer. Tu deves, filho estimar

muito que e u te castigue
,
porque tendo-o tu merecido, D eo»

não te passará sem que t! o dê. Porem eu faço, edevo fa-

zer as suas vezes neste respeito , e e. poro
,
que castigan-

dc-te eu
?
Deos te peidòe. Qual queres tu: ser castigado

j
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por minha mão , ou pela de D cos? n Pela sua rnào, meu
Pai n liscolhestc.bem , meu filho, porque a mão de Dkos
lie muito pesada ; e eu cumprirei coin as minhas obriga-

ções. Não poderei ficar socegado na minha consciência; por-

que sempre me arguira de (pie não cumpri bem com este

meu dever, w Pois castigue , meu Pai
,
quanto lhe pare-

cer
,

(pie eu mereço, n Grande o merecia a tua maldade.
Sofre pois estes açoutes, ti

Eu lhe offereci o eorpo ; porem logo aos primeiros gol-

pes conheci, que enfraquecia de sorte, que pouco ou na-

da os sentia, líú entrei a bradar, que desse 'com força; e

[quiz despir-me de todo, quando meu Pai arrojada mão as

cordas, c chora. Eu pego delias, e Ih' as offereço , rogan-
do-llie

,
que desse mais, porque eu me despia de todo. Meu

Pai searroja a mim, eme abraça, me beija, e banha cem
suas lagrima3 , e apenas dizia : Meu filho , meu filho , faze-

rne a vontade para fazeres a de Deos. Eu dizia: Castigue

Pai, castigue Pai. >í Vendo que elleo nào podia fazer com
as lagrimas, corro d minha rica Mãi

,
que estava presen-

te, com a> cordas, e lhe clamo : Castigue Mài. n Ella se

arroja a mim, e as lagimas , e gemidos não a deixavão di-

zer mais do que: Meu filho, meu filho.

Vendo isto, desprendido dos braços de minha Mãi ,

acabo de arrojar fora os vestidos, pego das cordas, e com
toda a força, qife tinha hia a descarregar golpes em ruim ,

quando ambos meus ricos Pais se arrojarão a mim , a qual

mais me abraçava, e beijava, e por longo tempo nào me
largarão. O caso he que dahi por diante fiquei eu tendo

lugar á meza entre ambos os meus queridos Pais , e não
vinha prato de que eu não participasse. Nada digo do amor,
que sempre lhes tive. Já eu era casado qu u do a minha
Mãi , me quiz dar hum bofetão ; e eu me abaixei, porque

ella estava entrevada , e lhe puz a geito a face. O caso foi

porque me descuidei de levantar as mãos , e as ter postas

ás graças da mesa.

A minha companheira faz mais do que eu , que vou pro-

curando imitar a meu Pai. Ella os faz hir buscar a pal-

matória , ou açoutes, faz-lhes semelhantes praticas , faz pó-

los de joelhos
,

beijara mão, que os castiga , e ainda

a palmatória, actos de contrição, e outras muitas cousas,

porque ella para isso tem melhor bestunto do que eu. Que
lhe parece P ? iliremos bem ?— Nada tenho a reprovar, senão muito a louvar. Nada va-
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lerão os castros, ou correcções dos filhos, se os País imo
feccorrorcm á ihligiâo. O que a V m. fez desejar mais. e

mais castigos, nào foi outra cousa mais, que os recursos,

iwte seu bom Pai soube tirar da Religião. E§ta lie a ver-

dadeira prudência
,

que de absoluta necessidade desa-
companhar a correcção. Lá castigará o Pai o filho; mas
porque Porque me castiga meu Pai ? perguntará o filho.

P.orem elle conhecerá claramente
,
que a ira , a cólera com

que está he a causa única talvez. Que bons eíYeitos se po-
dem daqui esperar l -Meu Pai , minha Mài, dirão os filhos,

sào huns tvgres, sáo serpentes raivosas: não mordem se

nào com cólera ! Poderão amar a seus pais taes filhos ? Po-
detáò teme-los , mas nào ama-los. Eis-ahi porque se vêem.

tantos, e tào máos filhos.

NoHte ad iracundiam prorocare filios retiros* Jiph. 6. 4.

Não provoqueis á ira vossos filhos . manda S. Paulo. Cele-

bre recommendaçào ! Como podem os pais provocar á ira

seus filhos l Nào se faz de outra sorte , se nào castigando-

os com ira , e mais imprudências. Nào ha filho que nào
receba , como deve , o castigo quando he dado -com pru-

dência. Que filho poderá deixar deofferecer o corpo, quan-
do o Pai lhe diga: Meti filho, castigo-te, porque assim

o mereces, e eu o devo fazer sob pena do mh.ha condem-
naçào ? Elle beijará a mào que o fere, enào -perderá oaf-

fecto a seu Pai. Se os filhos sào rebeldes ao castigo, se

delle fogem, se faitào ao devido respeito, sobre a impru-
dência dos Pais recahe este mal

,
porque ellcs se fazem

temer, quaes leòes , ou tygres em suas iias. Taes Pais ja-

mais farào bons filhos, antes os provocào á ira, ao odio

,

e rancor contra si mesmos.
-Apezar do que deixo dito, bem pode ser, que o bom

Pai eduque seus filhos muito bem, sem que seja necessá-

rio lançar mào da vara. Tal pode ser a prudência dos Pais,

e a Índole de seus filhos, que sem vara se possào corregir

seus defeitos ; nem a correcção -consiste somente na vara ,

nas cordas, ou palmatória. Ha mui differentes modos de
corregir, e castigar; e o que nào fará a vara , fará o en-
cerramento, huma piisào< aseira , huma privaçào , ou qual-

quer outro meio , que a prudeneia inventará com bom ef-

íeito. Os melhores castigos sâp os que dào lugar á consi-

deração., e sempre com a -mansidão e prudência Revida,
de sorte que os filhos se persuadào

, que os Pais assim o
fajsem por seu bem-, e porque a Religião assim os obriga.

j*
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Concluo que todo o costigo
, que não tiver o recurso da

Religião jamais poderá aproveitar.

Pôde contudo ser tal a índole do filho
,

que quasi sem
vara, qualquer que seja, se possa educar; e então seria

barbaridade usar delia. Talvez que huma filhai, que não
11 ta no io . to da Mài aq iella satisfação (pie n4s dias an-

tecedentes lhe mostrava , chore , se amofine , e peça
,
que

antes a castigue com avara. Nào ha filha alguma que dei-

xe de ter em grandíssimo castigo a negação da benção. Os
. Pais Christãos jamais deixào de ensinar seus filhos a pedi-

rem-lhes a benção pela mauhãa , ã noite depois da comida,
na sabida, na chegada a casa &c. Quando hum Pai, ou
Mài dissesse ao filho, ou filha: Não te abençoo, nem te

trato por filho meu, porque o não mereces; não poderia

dar mais sensível castigo. Porem mui raras vezes se deve

usar de tal castigo principalmente com filhas, porque he
mui capaz de matar a huma filha de boa Índole; e quando
se use, deve ser com grandíssima prudência, que as muitas

circunstancias, a que se deve attender
, podem regular.

— De tudo isso fica bem claro, que^apenas com duas gran-

des cousas, poderão os Pais educar bem a seus filhos; e

são o verdadeiro espirito de Religião, e a raríssima pru-

dência, que he a maior sciencia.

— E que- farão os Pais d'agora, que nem tem Religião ,

nem juizo ?

— Se ao menos dessem o bom exemplo , de que vamos a
fallar , não seria o mal tão grande. Não he possível dai
as regras de huma boa, e devida correcção, e apenas a

grande prudência pôde ser a mestra. Advertirei aqui só -

mente huma cousa, a que não poderão os Pais attender

demasiadamente , e em que vejo fazer-se pouca reflexão.

Eu disse , que a união conjungal foi nos nossos primei-

ros Pais a primeira pedra sobre que se funda o edifício da
Sociedade

,
lançada por Di:os. Os Matrimónios são ainda

estas muitas pedras, que vão formando este edifício. São os

fios com que se vái oidíndo, e tecendo esta têa ,
que de-

ve^i ficar bem unidos. Porem destes fios se vãodirivandó
outros

,
que devem entrar na mesma ordidura , e teçume ;

e são os filhos. Eis-aqui a que os Pais devem attender,

exforçando^se por fazer reinar entre seus filhos a união

mais forte, e apertada, castigando com o devido rigor o
que pertender quebrar os laços da fraternidade. Devem ain-

da attender a que ninguém offenduo , tendo sempre em vis*
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ta, que seus filhos sejão úteis á sociedade, e bons cida-

dãos; o que só poderão ser se forem bons Christãos.

Exemplo Edificante.

Debalde será a instrucção a mais conveniente, em vão

seráò dados os castigos os mais prudentes, se não forem
acompanhados dos exemplos edificantes.

— Eis-ahi , meu P. , o que deita tudo a perder. Que
exemplos dão a seus filhos os Pais d'agora ? Péssimos em
todo o sentido,

— Em quanto á Religião
, que, como disse, deve formar

todo o fundamento da educação , os filhos nào poderão ter

por verdadeiro o que lhes disserem a este respeito , sfe não
notarem na pratica dos Pais inteira uniformidade. Que im-
porta que os Pais lhes digão : Filhos, ha hum Deos , que

nos vè, e residenciará de nossas obras, para dar o pre-

mio, ou castigo eterno &c. se elles vivem 1 como se não
houvesse Deos , nem Ceo , nem inferno ?

Eis-aqui a origem da pasmosa incredulidade, que vemos
em Portugal com assombro. Jamais poderão gravar os sen-

timentos de Religião nos corações de seus filhos País , cu-
ja vida não seja conforme a mesma Religião. Por mais
que trabalhassem com palavras , e castigos , sua Fe' sem-
pre ficaria vacillante ; e daqui se passa em breves passos

á incredulidade. He isto tão certo , quanto o está mos-
trando a experiência. Exceptuem os poucos filhos de bons
Pais , e verão em tudo o mais huma pasmosa increduli-
dade; e quando muito huma Religião vacillante, oscillan-

te, próxima a dar os últimos arrancos, ou pegada nos co-
rações com cuspo

,
para que assim diga.

— Haja quem diga, o contrario, que eu o defenderei.

— Quem pode contradizer huma verdade tão ciara ! SePor-
tugal foi christão, ha muito que o não he.

— Esta he a causa , e não outra. Mãos Pais , e peiores fi-

lhos ! Eu não me demoro em mostrar a força dos máos
exemplos em geral, mas elles a tem irresistível nos Pais
para com os filhos. Grandíssimo cuidado devem ter os Pais
em os guardarem das más companhias ; a cujo respeito

não poderia dizer o bastante ; porem em seu exemplo pró-
prio . . ! Elles apenas se poderão tornar inculpáveis aos
olhos de Deos quando forem huns santos em seus costumes.

Vemos o género humano em huma perfeita corrupção*
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ISTas cTondem vem ? Sorá a origem da mesma natureza do
homem ! Não por certo. Nós vimos, que o homem por
natureza não he vicioso. Elie he susceptível do vicio sim

,

mas não o tem por natureza. Por esta tem a virtude, ao
menos lie por natureza mais susceptível desta do que da-
quelle. Erras, si puta* iiobiscum viliatiasci, disse hum
Philosopho Pagão, Séneca ; erras se julgas, que os vícios

nascem eomnosco : Jugesta su/it
,

çlles são adventícios.

Seja o homem o mais bruto de todos o= brutos;-, ainstruc-

ção nelle faz tudo, e elle será, qual esta for. Ma 5 de to-

das as instrucçòes a mais forte he a que lhe entra, pelos
olhos.

Por esta razão, para livrarem seus filhos dos mãos ex-

emplos , e escândalo» ,
que outros lhes possão dar , os Pais

jamais poderão ser demasiadamente desconfiados; pecca-
ráò por defeito , mas nunca por excesso. De tudo devem
desconfiar, principalmente do que entra em sua casa;
mais o deverão fazer de quem lhes disser o contrario ; e ain-

da mais de quem disso os arguir, qualquer que elle seja,

ou homem ou mulher. Desconfiados devem ainda,ser de que
seus filhos não notem em sua conducLa cousa alguma, que
os possa desedificar.

.Para que diga tudo de huma vez, os filhos seráò <juaes

forem o 3 Pais em seus costumes. Esta he a regra gerai

,

que mui poucas excepções pode ter. Tor isto são chaga-
dos nas divinas Rtcrilwas filhos de abominação os filhos

de máos Pais: Filii abonúnationum fiunt filii peccatorum.

Ecd. 41. 3., não porque assim nasção, mas porque assim

sé lazem pelos mãos exemplos de seus Pais, porque se por

natureza fisyca os filhos seguem a condição dos Pais mais

o fazem pela natureza moraL Se o Pai he bom , tal he o

filho; se máo , não muda a natureza: Mortuus est pater,

oj -quasi noa €st mortuus , similetn enim sibi reliquit post

se. d.° 30. 4. Morreo o Pai , porem cá deixa o filho bem
semelhante a si, e foi como se não morresse. Nãohe outra

a condição da filha.; pois que he bem semelhante á jilài :

Sicut mater, ita ÒÇ filia ejua. Ezeq. 16. 4-k

— Nem mais nem menos. A' louca mãi succede afilha lou-

ca. Mas como não hade ser assim, se quando aquella já

por escaqueirada não figura por si nas assembleas quer fi-

gurar pela filha ? Pobre filha!

—
;

La disse J. C. que não pôde produzir bons frutos a má
arvore, nem mãos frutos a boa arvore: Noa potest arbor
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lona maios frucloa /acere, nec arlor mala loros frvclos

fcccre. Math. 7. 18. Isto lio o que vemos neste respeito;

e o contrario seria hum desmancho da natureza. Nascem
osdesgraeados filhos com os bons destinos, intentedes por

Dr.os ; sào postos no bom caminho por u cio do Baptismo;

porem que desgraça ! Elles se fazem filhos de abcjnina-

çào , nào por sua natureza ,
pois que nascerão cem pro-

porções de serem huns santos , mas sim pelos máos Pais.

Desgraça pois sobre toda a desgraça he para elles o serem

filhos cíe máos Pais ! Elles apenas pcderào ser bons por

hum grande prodigio.

- Nào queira , P. , levar a tal ponto essa difficuldr.de. Se-

rá sim raro, mas nào somente factivel por milagre ,. pois

que ainda se vêem bons filhos de máos Pais.

- Convenho, que assim seja, mas não sem grande prodi-

gio , ou milagre das misericórdias do Senhor. Quando
o impio Coré, com outros malvados se levantarão contra

Moyses, pertendendo arrogar a si as suas autoridades, se

abrio a terra , e os tragou vivos : mas accrescenla o se-

giado texto, que suceedeo então hum grarde milagre:

Fadam est grande miraculum. E qual seria este milagre ?

- Deveo ser o abrimento da terra para os tragar vivos.

- Grande milagre he náo se abrir ella para engulir em su-

as profundezas a todos os que se levantào contra as legiti-

mas autoridades
,
principalmente as espirituaes , fazendo-

se . . . sem o serem. Valha-me Deos ! Estes freios-. . ! .

- Náo consistio ahi o milagre , mas sim em que sendo tra-

gado o pai , seus filhos ficassem salvos : Faclum est gran-
de miracidum , ut Corépereuntefitii ejus non perirent. Num.
26. II.

- Mas se os filhos estaváo mnocentes , como havião de in-

correr na pena ?

- Eis-ahi o grande prodigio , que consistio em nuo segui-

rem estes filhos a maldade do pai. Eis-aqui como o expli-

ca Calmet.i Neque enim nhiingenti miraculo jicripetcrat,

ut filii sc ditiosorum , ita servarentur a Dco , ui criminis

patrum morum participes non jierent. ibi. Nào podia- sue-
ceder sem grande prodigio> serem tàofavoreeidos de Deos
estes filhos , que não- se fizessem participantes da maldade:

de seus pais. Bons filhos de máos pais, apenas por grande

milagre
,
que os suspenda , como nos ares

,
para que não

se precipitem com os pais. He assim quedeverão ficar sus-

pensos nos ares os filhos daquelle máo pai quando. a, ter-
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ta se abrio, em quanto se não tornou a'fechar: mi;? imi-
to mais suspensos da mão de Deos deverão estar os filhos

para não seguirem em tudo a maldade de seus indignos puis..

Se isto he somente quando hemá a conducta dopai, que
será, quando nem na mãi achem os filhos cousa boa, que
possuo imittar ? A maldade de hum e outro se amontoará
sobre os desgraçados filhos, pois que pasticiparáô dos máos
exemplos, e conducta de hum, e outro. Diz-nos Esdras

,

que t>mando os Judeos por consortes mulheres sIzoHdas,
que tinhão differente lingoa , os filhos fallavão huma lin-

goagem que participava de ambas as lingoas
, porque ou-

vião fallar aos pais huma lingoa, e outra ás rnãis. Nem
Judaica , nem Azotidamente fallavão , unindo em huma
a lingoagero do pai, eda mãi : Filii eorurn ex media parte
loque bantttr Azotidc\ & nesciebant loqui Judaicé, éç loque-

bantur juxtam linquam populi &ijpopuli. 2. Usdr. 1'à. c2l,

He isto mesmo , o que os filhos fazem : hão de apren-
der de ambos os Pais , vindo a reunir-se nelles a malda-
de , os máos costumes de hum, e outro. Faia que isto

não Micceda
,
para que haja excepção nesta regra , haven-

do bons filhos de máos Pais , lie necessário o grande mi-
lagre das misericórdias do Senhor, em que ninguém pôde
confiar.

A este mal acere^c** outro, não sei se ainda peior ; ao
menos torna este gravíssimo. Os máos costumes, que os fi-

lhos herdão dos Pais, de tal sorte se radicão nos corações
dos desgraçados filhos

,
que não sei como, e de que mo-

do se possuo eorregir. Julgo
,
que não será necessário ou-

tro menor milagre.
— Diz a verdade P. , e perdôe-me porque não me posso,
conter. Tenho eu tido creados filhos de Pais amaldiçoado-
res , e praguejadores , e por isso taes como elles. Minha
mulher diz o mesmo de algumas creadas. Temos feito quan-
to temos podido para os corregirmos , já com os castigos,

já com promessas, e já com a doutrina. Porem tudo per-

dido ainda nada conseguimos ; de sorte que depois desta

experiência não nos entrou, nem entrará por creado em
casa filho algum de taes Pais, nem que fosse de graça.

— Não tem força para eorregir taes filhos, nem instrucções,

nem ainda os mais recíprocos castigos. No 4.° Livro dos

Reis, que faz parte da sagrada Escritura, temos huma
boa prova. Postos os Hcbreos no cativeiro, se esquecerão

da Lcl
,
que J)eos por Moyscs lhes havia dado, e cahirão
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na idolatria. Lmviou-lhes o Ceo castigos; ehuni delles fo-

rào h-òes
,

cj cie por ioda a parte os devoravão
;

cujo cas-

tigo nào ignoravào vir-lhes das màos àé Deos: JnmtUit

ineos Dominas /eont.s, tf eccc intcrjiciunt . 4. Ãce*. 17. 26.

Dento esta noticia ao Rei Sulnumular ,
que deo ordem

para enviarem a esta porção de povo ham Sacerdote da

sua Religião para os ensinar a sua Lei , e a servirem ao

bou Dkos : Ducite illuc unum de Sacerdotibus , anos \iidt

cuptivos addujeis/ is < & vadat , & habitet ciim eis, & doceat

oos legitima Dei terrac. d.° 27. Foi ; e com effeito que
fruto senão poderia esperar? Este Sacerdote, que deveria

ser instruído, pregando de huma parte, Duo* de outra

ameaçando com os leões, que afiavào as garras para os

devorarem, quem diria, que nào seria grande o fruto, e

que tudo se converteria ao verdadeiro Deos, corregindo-

se de seus máos costumes ? Contudo nào suceedeo assim

cont ra toda a expectação. E qual a razào ?

Que terrível lie a má educação, eos máos exemplos dos

Pai> ! Nào dá outra razào o sagrado texto deste pasmoso
successo. Forio estas gentes , diz , na verdade tementes a

Deos, e contudo serviào, e adoravão os ídolos: Facruut
pentes islae timentes quidem Deum , sted yiihilominus tf ido-

lis suis sermenlcs. Quem tal diria i Que contradieçào esta^

Parece incrível ! Pois se elles temiào a Deos , como podiào
adorar os Ídolos ? Porem eis aqui a pasmosa foi ça do? máos
exemplos dos Pais. Os desta gente haviào sido Idolatra?

;

e tào afferrados estavào estes filhos a tào péssimo exemplo,
que apezar do temor de Deos, dos leòes, e das pregações
do Missionário, jamais largarão a Idolatria, adorando o*

falsos deoses : Nam tf jilii eorum tf iiepotes, sicut fecerunt
paires sui, itafaciuiit usr/ue ad praesentem diem. d.° 41.

Parece-me esse caso dos mais singulares.

— Custaria a crèr , a nào o vermos nos sagrados Livros ; po-
sem <al he a força dos máos hábitos radicados desde a in-

fauc : a, principalmente quando autorisados pelos exemplos
dos Pais: elles se fazem naturaes ; e para os arrancar he
necessário, que se constitua o homem, e se forme hama ou-
tra natureza, lie isto o que diz o Provérbio z Jídolcscens

juxta viam soam , etiam cum senxierit^ non rtcedcl ab ea.

Prov. 2$. 6. Bebem com o leite a maldade
,
que lhes vai

entrando pelos ouvidos cotu as más palavras , e doutrinas
;

entra-Uieb pelos olhos com os máos exemplos, radufto-se

iou oí„o>. t a1 ciHAuporuo Q* vicio* coma intima pratica,

k
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e os levarão á sepultura, He isto mesmo o que diz o St."
Job : Ossa ejusimplebuntur vilUs adoltscerdiac'cjus

, q cum
coin pulvere darmiçttf. 20, 11. Em seus ossos entrão os ví-

cios , com elles se indurecem, eaiuda quando reduzidos ao
po, serão estas cinzas amaldiçoadas., porque el las ainda são
viciosas ; Cum cq innulvcve dornúent,

Kis aqui porque Jeremias leva a huma impossibilidade
phisiea a correcção dos máos, hábitos , por isso mesmo ,

que entrando em a mesma natureza, se fazem naturaes ; e

então, somente se poderão correg-ir
,
quando mude de na-

tureza. Se o negro da Elhiopia, diz, pode mudar a sua
pelle , e fazer^se branco, e se pode o Leopardo mudar a
variedade de suas cores, poderão obrar bem , os que sea-
costumarão a obrar mal ; Si mídare potesk Ethiops pcllem
suam , aid pardus varicèates suas , ôí vos polerltis beneface*
re, cum didiceritis mahtm. 13. 23»

JF, ~m Sabe- como eu entendo isso l E olhe , que entendo bem»
Tem o gato por natureza filar o rato. Ora segurem o gato
mostrando4he o rato, e verão a unhada, que levão ! Se-

gurem o galgo. mostrando-Uie a lebre ! Segurem o cavallo

rinchãõ quando vè . *

»

jP- mm. Nem tanto para entendermos he necessário.

JX —t Isso chama-se fallar portuguezmente , Sr. Freguez. .

-~ Pois o m.. Ab, quer fâllar de meias ! Vai-se logo ao fun-

do, e d£-se o nome aos. bois. Assim mesmo são os vicio-

sos filhos de máos Pais, principalmente os incrédulos. Se-

gurem-nos nas occaziões de suas iras , das suas vinganças,

sobre tudo das suas sensualidades! Seria isso pertenderque
o fogo não. queimasse, nem a agoa molhasse..

Consequências da má educação,

jP. — Por todas estas razões eu não posso lamentar sufficiente-

mente a desgraça dos filhos de máos Pais , nem pôr no de-

vido horror a makfade destes, pelas fâtaes consequências,

que se seguem. Se ellas tivessem fim , e não se estendessem

alem dellés Pais , não teríamos tanto que- lamentar : porem
«lias seguem huma interminável marcha. Passão primeira-

mente aos filhos \ Eis aqui estes desgraçados sofrendo sobre

si a maldade , e perversidade de seus Pais , e para fallar a

divina iingoagem, poreiies sacrificados aos Demónios ,
pois

<jue neste sentido se pode entender , o que diz o Psal mis-

ta daquelies ímpios País, que sacrificavão seus filhos, e fi-
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lhas aos Demónios : Jmmohurrunt filio* st/íMf , § filias uvas

Doemoniis. 105. 37. Em honra dos Demónios , com vá-

rios tormentos os sacrificavão , conforme o costume dos geR-

tios; porem estes máos, e impios Pais fazem o mesmo. He
St.° Agostinho que assim o affirma, quando disto duvidás-

semos : Doemoriiis xmmolare censentur filios parentes illi y

qui malé cduco.nl , libkdini caponunt , vel etiam prostilu-

uni. Sacrificar aos Demónios seus filhos se julgão aquelles

Pais
,

que os educão mál ,
expoem-nos aos perigos da

libertinagem , e talvez prostituem.

— Quem o poderá duvidar? Deos lhes entrega estas jóias

preciosíssimas
,
quaes são as almas de seus filhos

,
que re-

mio com o seu sangue. Elie lhes diz como a filha de Pha-
raó: Toma este filho , esta joia ,

guarda, cria, nutre para

mim; ainda que tu es Pai, ou Mãi , ella he minha. E que

fazem estes péssimos Pais? Crião-os para o Demónio, a

elle as entregâo
, porque as fazem servir a elle. O' máos Pa-

is, como vos havereis com Deos no dia da conta?
— Com razão estes infelizes filhos se queixarão de seus Pa-

is pelas suas desgraças : De paire \mp\o , diz o E(cltsiat'n %o<

quaeruntur filii , quoniam proptcr illum svnt in opj robrio*

41. 10. Do Pai impio, da louca Mãi, sc queivãoos filhos,

pois que por sua causa elles se vêem em opprobio, e em
desgraça. >•« U*ni

— Não me mande agora calar P.
, que lhe não obedeço.

Eis ahi o que eu sempre tenho dito a estes máos Pais. El-
les são os próprios que os deitào a perder ; elles os deixão
andar por onde querem , sem nada lhes importar ; elle^ os dei-

xão associar com malvados, e como elles se fazem ; elles

mesmos são os que os levão ás tabernas , ás más casas , aos

theatros , ás assembleas , e em fim elies mui de propósito os

deitão a perder. Os desgraçados filhos com razão poderião
imitar aquelle de'quem eu ja li, que indo para a forca por

maldades, que fez, encontrando o Pai, e pedindo-lhe hum
abraço por despedida , lhe arrancou com os dentes o nariz

,

dizerído-lhe : Heesteo premio, que tedou, pois não posgo

dar outro, em agradecimento da educação, que me deste,

pela qual eu vou agora morrer na forca.

Que direi das loucas* Mãis
, que fazem loucas as filhas ?

Elias são as próprias que as perdem ; principião logo desde

a infância a faze-las vaidosas, levianas, e atirar-lhes o jui-

zo que devião, ou poderião ter, ellas se babão ao verem

a menina apparecer como boneca, .ou figurina própria para

k*
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dançar em cordas por arames; não lhes escápsUfras flíoJas-
nem as modinhas para pôrem a menina á franceza ; menos a
dança nos bicos dos pás, como arlequim, que voe com os
ventos com pennas de pavão. He isto o que fazem as Mais
que presumem ser christãas ; esta he a educação da moda.

Elias fazem mais. A desgraçada menina nade apparecer
a tomar a visita áquelle, que a procura para a perder, ha-
de fazer o cliá , e dizer suas graças para fazer babar aton-
ta Mài , mais a leviana Tia, que passando dos quarenta,
ainda náo tomou juizo, e talvez presuma de devota , ven-
do louvada a menina de discreta. He muito delicada a me-
nina, que não pode andar se não de braço dado. Mas a
quem? Oh, Deos! He a própria Mài, que a leva ao tlie-

atro , á sociedade, ;í dança , á. . . á. . . o coração se me
parte. A menina vai perdida . . ! Ah , Mar. . ! Ah. . ! Quem
he a causa ? Tu es o Satanás da tua filha.

— De tal sorte o representa , que me faz tremer.
— Que tem que dizer contra isto ? Pois ainda ouça mais.
Sl\ Tkcre\a de Jesus, indo ao inferno em vida vio lá hu-
roa filha, que atormentava a Mài, e esta afilha,, dizendo:
maldita filha., foste a causa de minha condemnaçâo pelas li-

berdades y
que tomaste, e peccados

,
<|ue fizeste : aqui

te atormentarei , c me vingarei de ti . ?j A filha pelo. con-
trario bradava desesperada : maldita mai , que foste a cau-

sa da minha perdição ; se tu me desses boa criação, não-

me trouxesses peias más casas., más companhias , e não me
desses taes liberdades, eu não me condemnaria , eu estaria

agora no C>:o, por tua. causa estou no inferno, eu serei o
teu Demónio atormentador, eu vingarei de ti por toda

a eternidade." Ah! A quantos. Pais a quantas Mãis succe-

derá o mesmo , e está já succedendo-'! Fstes Pais d'agora

não tem nem sombras de Religião; irão tem Fé nem viva ,

nem morta.

— He inegável essa verdade, ainda que terrível para os Pais ;

he clara oonsequencia do que fica dito, e não menos, evi-

dente conclusão de que a Fe , ou crença das verdades eter-

nas está inteiramente extincta em taos Pais, que por des-

graça são quasi todos.

— Assenta o eme acaba de dizer o Fr. em hum principio

certo, cuja verdade fica provada , e he
,
que á má educa-

ção se deve a dissolução dos filhos. Sendo os Pais os cul-

pados , deverão soffrer a pena. S. Cpprumo faz faliar no

oKèimo sentido. 09 Òe> ^«içados is Lho* condemnado* . quei-
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xaado-sc dos Pais r Neii 7ios pcrdidmius t pcrdidií vos pa-
terna perfídia. Não fomos nós que nos perdemos + mas sim
nos perdoo a paterna perfídia; a impiedade de nossos Pais
nos perdeo : Pai-cntcs nostros scnsimvs parrecides. Nossos
Pais forão huns infernaes verdugos de nossa? almas. Que
inestimável íanor nos faria , se ao dar-nos ú luz , tirassem

logo ávida! Nós se tivéssemos &ons Pais, que nos dessem
a devida educação , estaríamos agora entre os Bemaveniu*
rados ; mas eis-nos aqui eondemnados. Malditos Pais &c.
Nonnos perdidimus

,
perdidit nos paterna perfidXa '. parentes

nostros sensirnus p&rrecidas.
— Ali, desgraçados filhos de máos Pais l

— Porem o mal cresee. Nào temos a lamentar somente a
desgraça de huns-, ou outros filhos , mas de gerações intei-

ras. Os máos exemplos dos Pais, com a péssima educa-
ção, não são outra cousa r que humas fortes cadeas . ou
longas cordas r que prendendo nos Pais lá desde o inferno

Jigão os filhos, e talvez toda a geração futura, a puxão,
« levão ao mesmo lugar. Eu me explico melhor.

Haverá hum Pai, ou Mãi
,
amaldiçoador , eu pregue\i-

dor, que talvez o herdasse já. de seus Pais, sei;s filhos se-

rão o mesmo,, os netos não serão outros; e por gerações,

que não sei ate' onde se estenderão , se estenderá este mal-
vado costume. Eis ahi este Pai no inferno puxando a elle

por toda esta depravada geração. Hirão cahindo huns so-

bre os outros., como filhos de taes pais, e pais de taes fi-

lhos. O mesmo digo de outros vicios.

— Como não ha de ser assim , se esses praguejadores , e

amasidiçoadòres, pais , e filhos são tedos diabos! Gomo não
hiráò ao inferno ! Este he o nome com que se tratào.

— Não diga blasphemias !

— Nào me retruque^ porque não estou em mim. Tm. igno-

ra a historia. Passou hum homem por hum menino, a
quem perguntou, como se chamava \ n Eu chamo-me diabo. r>

Pasmou o homem;, e perguntou pelo nome do pai. ti Meu
pai he o diabo

, respondeo. » Tua mãi como se chama l n

Ohama-se diabo. » Tens irmãos ? Como se chamão ?
•* Meus

irmãos chntnâo-se diabos, iá Que assombro não teve este

homem! Inquirio a causa
,
que achou não ser outra, que

não haver naquella casa nem João , nem Maria , senão

o Pai á mulher , e aos filhos : ó diabo, ó diabos; o mes-

mo a mãi ao marido . e aos filhos ; os filhos huns aos ou-

tros. Não tem outro nome».
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Eis aqui como estuo 05 portuguezes ; não sc ouve pala-
Tra em que não venhão logo os diabos; elles não sabem
outro nome; o diabo anda na boca porque reina no cora-
ção; elles não querem ser se não diabos; suas casas são
casas de diabos. Gomo poderão entrar diabos no Ceo ?— Vm. faz tremer 1 Mas eu íheprometto que jamais me ou-
virá tal pratica.

— Ella na verdade he mais própria de condemnados
, que

de homens
,
que presumem crer em Ditos. Julgo que a ma-

téria está esgotada ; ou ao menos ficamos instruídos nas ter-

ríveis obrigações dos Pais, para nos podermos guiar na
eleição de estado.

— A matéria he inesgotável. Muitas Palestras não seriâo
suificientes para o fazermos. He tão vasta , e tão extensa

,

que jamais algum poderia lÍ9ongear-se de haver dito tudo
© que he relativo a. este -dever dos Pais, Eu somente direi,

que o poderão desempenhar aquelles Pais; que recebendo
cm gra?ça de Duos esle Sacramento , com as santas bên-
çãos , se conservarem sempre no temor de Deos , e since-

ros desejos de sua salvação.

He tanto isto necessário, quanto o he para a educação a
jnesma Religião, a que os Pais devem sempre recorrer de
hum raodo, quefação persuadir osfilhos, que a tem gravada
»o coração, pois se por desgraça entenderem os filhos, <jue os

Pais apenas atem na boca, nada poderão conseguir.

Com isto concluamos, dando hum golpe de vista ás bel-

lezas da Santa Religião relativamente á Sociedade , sobre
que ja disputámos , e levantemos hum pouco o veo , que
encobre as maravilhas da economia de Deos para com o
género humano, recordando-nos do que deixamos dito.

Creando Deos o género humano, o fez em homem, e mulher
para lançar esta primeira pedra fundamental óa. Sociedade

^

pois quede outra sorte, não o poderia fazer. Elie institue

esta primeira união, como primeira pedra deste edifício, te so-

bre eUa lança outras , e outras pedras , que são as futuras

wniòes conjugaes, <que se continuarão ate o fim dos séculos.

A quem não agrade a comparação de edifício, sirva-se

da comparação da fcèa. Não he outra cousa a Sociedade

em que Deos creou o género humano. Temos as primei-

ras linhas na primeira união, que continuarão a ordir-=>e,

eu tecer-secom as seguintes, è continuadas uniões conjugais.

Porem isto não era o bastante. Dk-os conbeeia a condi-

ção do homem, que creava, e achou necessário multipli-
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car os laços desta união fu ridamen lai. Sugeitou a mulher
ao domínio do homem para formar o centro da união em
unidade

,
que o deve ser da Sociedade

,. que deste centro

vai a sahjr
,
que são os filhos, que debaixo- desta cabeça,

que tem a autoridade forma a Sociedade d/une-tica, que
se enlaça com outras semelhantes.. Porem de balde seria

tudo isto se Deos não Lançasse outros laços para apertar

estes. Com effeito os lança r e taes , que sendo fortíssimos

os faz prender em si mesmo, fazendo-se centro dettu , e do

toda a Sociedade, que delia devia sahir.

JÊ>. —- Eu alcanço essa verdade lembrando-me de que Deos poz
a sua autoridade na paternidade e ficou sendo a autori-

dade paternal toda a autoridade civil..

P. — Muito bem. AM vemos toda a Sociedade com hum só

centro, que he-DEos,. Brevemente veremos novos laços lan-

çados por De©s , para ligar eomsigo-, cômo centro , a So—

'

ciedadc r cujos- laços se-ligão ,. ou devem ligar
,
multiplicar,

e fortalecer com a Religião. Se esta se relaxa , a união se

relaxarti ; se esta se perde , a Sociedaile se per.derá. Pode-
ráõ sim os homens viver em. Sociedade , mas- formada ;o-

mente pelo temor , e qual. a sociedade de escravos debaixo
do jugo de ferro , mas não de homens verdadeiramente li-

vres no verdadeiro, sentido
, porque esta somente & Reli-

gião pode formar.,

Jf. -~• Eis ahi como todos, estamos l' Sociedade de escravos de-

. baixo dos grilhões de ferro , ao mesmo tempo
,
que procla-

mão a liberdade^

F. — Eis- aqui. porquo digo
,
que , para a devida educação dos

filhos se requer nos Pais de necessidade absoluta a Religião,

bem radicada no coração , sentimentos
,
conducta, e proce-

dimentos verdadeiramente religiosos com muito , e grande
temor de Deos. Então pode rião educar bem seus filhos, der

quem ámanhãa fatiaremos , mostrando seus deveres, e obri-

gações r afim de que consigão huns , e outros seus destinos,

e concorrão para o bem da Sociedade portugueza ,
que vai

parecendo mais sociedade de feras, que de homens, por is-

so mesmo que vão quebrando mui de propósito os laços-,, que

a união que são os da Religião
, que Deos não permit-

ia apartar de nós.

JP. ~~ Ai minha santa Religião l não me fujas deste Reino des-

graçado.

J>. _ Saudemos a Mai de Deos-, e dos homens, e llie&- peça-

mos a sua Benção.
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PALESTRA TERCE IR A

,

Filhos.

Palestuantes.

Parodio^ Materialista , Denta, c Freguesa

Introducção.

Paiocho— Vivão , meus Senhores., e tenhão boa tarde. Jul^
que passarão bem; o ?pic multa estimo. Ru me encaminho
ao .nosso theatro.; verihão quando quizerem.

DcUta— Ja nos appreseutàmos im mediatamente.
Materialista— Eu tarei hoje de Filho

,
pois na verdade o sou.

Ainda vivem meus pais,

Frcgucz— T)csgracados jxiis com hum fdho Material!
P. — Yalha-mé "Peos com este homem!
F. — Sou bem bom Fre^uez. Ao menos riào sou Material I

I\L — Eu quero saber, Sr. Ah., como devo portar-me com me-
us pais, e-quacs as minhas obrigações,

P. — Bom he que procure sahe-las, e ainda mais desempenha-
las

,
pois que então se poderá lUongear de se salvar de hum

diluvio universal, qual outro IVbc, -e seus .filhos. A desobe-

diência, a rebeldia, e ingratidão da presente filiação, ou
geração., parece hum diluvio, que a tudo alaga. Ao menos
.podemos considerar a Ingratidão para com os pais., como hu-

ina grossa torrente ,
que envolve em turvas , e negras agoas

;a presente geração. Feliz o filho
, que detla se tem preser-

vado ; e felizes os pais
,

que gosào do inestimável bem de

possuírem num bom filho. Admira, que nos tempos daquelle

diluvio universal, apenas se achasse hum so bom pai, qual

foi Noe. Tão universal foi a corrupção do género humano !

1



B9

Porem aínda oais admira, que havendo hum so bom pai,

ainda se achassem tres boas filhas, mulheres dos bons tres

filhos do bom pai. Eu, para satisfazer a esta admiração di-

rei , que estas tres filhas , ou o erào naturaes de Noé, ou por
tile educadas , como suas mui próximas parentas : pois co-
mo ontem vimos, sendo taes os filhos

, quaes os pais , e sen-

do que presentemente apenas se achará entre estes hum justo

Noé, qual será a condição da presente geração? Qual pai,

e quaes filhos se abrigarão na Arca da salvação deste dilu-

vio da corrupção ?

— Lembro-me, P.
,
daquelLa Prophecia

,
que se me não en-

gano, he do grande Apostolo S. Paulo
,
que mencionámos

nas nossas Disputak , em que mostrou com bastantes razòe3

estar-se agora verificando. Parece-me
,
que fálla nos filhos

desobedientes a seus pais.

— Mais alguma cousa diz ; e he necessário , que outra vez

nos sirvamos delia para bem nos desenganar-mos deque es-

tamos nestes tempos perigosos , e tão perigosos , e desgraça-

dos , que ha tantos séculos ja davão cuidado, para que as-

sim diga, ao mesmo Espirito Santo
, que, os~ mostrou aos

Santos Apóstolos afim de prevenir para elles sua Igreja. Eis
aqui pois como se exprime o grande Apostolo escrevendo a
seu Discípulo Timotkco: Hocàcito quódin novissimis diebut

instabunt têmpora periculosa. .2. Tim. 3: 1. Sabe, que nos últi-

mos dias do mundo seráô os tempos perigosos;, haverá en-

tão muito a temer, pela maldade
, que dominará no género

humano. Descrevendo o caracter dós homens , ,
que então vi-

riuo ao mundo nestes tempos desgraçados , seus vícios, e
maldades

,
que ja vimos serem em tudo os mesmos , diz : E-

runt homines. . . parentibus non obedientes , ingrati
, scelcsti

y

sim afféclione.. d°2. Seráo nestes últimos tempos os homens,
malvados ^. ehuma depravada, geração >. e-raça dè filhos des-

obedientes a seus pais , e superiores ,
quae.squer que sejão,

ingratos aos benefícios , que délles recebem, malvados para
com elles, e sem affecto , sem sentimentos , sem reconheci-
mento dò que devem a quem lhes deo a, vida.

.

— Eu aífírmo, e protesto , que são estes. esses mesmos tem-
pos, pois os fdhos. d' agora sáo os mesmissimos, que diz o
o, Santo Apostolo. Ninguém o. poderá negar;
Mmn Como não ha de ser assim , se os pais não lhes dão a de-
viçla educação ? O mal, vem de longe ; e os pais são os cul»

padõs , . como já ficaprovado , . e eu o experimento.
—

\ Gs pais presentes já fórão filhos, e os que lhes succedem
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vàosoguindo as mesmas pisadas * co mal he geral. Não dei"

xuode haver alguns pois que ainda conservão os bons senti*

mentos de Religião, mos nem por isso merecem o nome do
bons pais relativamente á educação, como vimos. Tãfcrfczel-

les queirão, e não sabem; talvez clles ainda cumprâo com
as suas obrigações , e contudo seus filhos se corrompão nes-

ta corrupção geral.

Nós devemos saber que esta depravação de filhos he sys-

tematica, e fundada em principio»; e como lai ensinada,

e proclamada pelos Incrédulos do tempo; talvez ainda pe-

los mesmos pais a seus filhos; do que vão recebendo, e re-

ceberão bom pago. O pai impio , o pai incrédulo , e afeite >

assim quer os filhos ! A tal ponto tem chegado a deprava-

ção ! Estas são as que o mesmo Apostolo chama doutrina

de Demónios, como vimos, e por isso podemos dizer, que.

taes pais são Demónios de seus filhos. Não ignoramos, que
nossos incrédulos ; ou sejão pais , ou filhos , não querem a

Deos, nem por sombras. Seu systema fundado no puro A-
theivno , ou Materialismo, suppòe que não ha hum Deos
Vrcador do homem ^ Por consequência o filho não deve^nai*

a seus pais, apezar de homens, que hum animal bruto ^ cm
cuja cathagoiia se considera®.,

— Isso mesmo he. Fazem conta estes pais quando deitão ao

mundo hum filho, que são duas bestas, que tiverão hum pol-

dro , ou pol .. . . Deixcm-me failar portuguez elaro
,
pi&não

entendo latinórios. Mas estejão elles certos, que 'hão de so-

frer os couces de taes bestas
,
pois como taes os tratarão.

— Tem razão., Sr. Fr. E*se mesmo he o syst-cma da incre-

dulidade dominante ; e fica já mui hem provado.
— Eu pois continuando no meu dever

,
que me impõe -o de

Defensor da Religião , coherente nas verdadeiras dou! rinas,

tendo confundido as jmpiedades dos loucos systemas da in-

credulidade , mostrarei , o que os filhos devem a seus pais.

Praze aos Ceos
,
que huns , e outros abrão os olhos a e tas

verdades, e ponhão barreiras a esta grossa torrente da cor-

rupção , e depravação
,
que tudo alaga. O bem será vosso,

jd eu me lisongeio .de vo-lo procurar por todos os meios.
— Iva o agradeço pelo que me toca. Mas eu quero saber o

que devo considerar em meus pais, e o que. . .

— Queira primeiro saber o que he para os pais bum bom,
ou hum mão filho.; e satisfarei depois aos seus desejos. Eu
rogaria aos pais, e aos que se destinão a sè-l@ , que fizessem

esta reílexão a âm de procurarem com o maior cuidado a

I *
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boa educação de seus filhos
,
pois que mesmo neste mundo-

terão o premio hunse outros-.

— Tenha também cuidado nào lhe esqueça ahi hum ponto,
que cá me está fazendo cócegas. O* pais d* agora pensão que
darão boa educação a seus filhos pondo-os ern certas casas.

Mas o que lá aprendem he a serem besta© ,. conforme osys--

toma ca<\ aliar.

— Dou-lhe toda a razão, porque de taes casas tirei eu o
meu Malcriallsmo, que se me ensinou por sysíema. Arrasa-

•

das fossem taes casas!
—* Eu . nào o ignoro, vendo os mestres,, que lá mettem. Meus.
filhos são educados por mim, e não obstante, que o Mes--
tre da aula he bom , sempre me informo dõ que aprendem,
e não lhe compro livros , sem approvação cá do meu yJbbade.

—n- Diz o Espirito Santo r que os filhos., e geração , são a
coroa de seu.; pais.: Corona senum jilii filiorum. Prov. 17. G.

Porem são mui differente* as coroas , conforme a matéria de

que se formão, lia coroas de ouro com brilhantes, e lustro-

sas pedrarias engastadas que encííem de honra, e prazer,

aquém as pôe. Também as hade ferro, metal duro e pesa-

do , assim como de espinhos
,
que traspassarão , e pungirão

a cabeça com agudas dores. As primeiras daráó a seus pais

os bons filhos, enchendo-os. de honra, e. prazer* Ainda as

darão de rosas, que-com. sua-fragrancia deliciarão os pais

apezar dos espinhos dos trabalhos da educação-, de que se

cercão as rosas.. Porem nos múos filhos, desobedientes-, dís-

colos, rebeldes, e mal educados não terão a esperar mais,

que coroas de ferro , de abrolhos, e dè espinhos, que os a-

tormentaráò todos os momentos de seus dias, e lhes darão,

huma velhice desgraçada..

A Paternidade he Divina..

Supposto isto direi agora , . que hum filho deve reconhe-
cer em seu pai, não só a autoridade divina, mas ainda
hum Lnvar-lencnte, de Deos, mesmo hum vice Dcos.
— Parera muito ! Creio sim, que bum pai tem de Deos au-
toridade sobre seus filhos,, porem não tanto que. . . .

— Não tem que du vidar. Pu lvirei desenvolvendo esta ver-

dade; e então opporá, o que lhe parecer. Ifonóra pairem
títum , li mairem iwiw. Bxod 20. 12, Honra teu pai? e

tua mãi. Eis aqui o grande mandamento
,
que Dêos impoz

sem duvida aos filhos de Mão
r gravou ein taboas de pedra



na Lei Moysaica , c J. C. imprimio nos corações de todos

com palavras, c exemplos. Nada vemos nas Divinas Escri-

turas mais fortemente intimado, mais vezes repetido, e por
mais razoes , e meios recommendado , do que este manda-
mento. He elle o primeiro na segunda taboa da Lei , e o

immediato aos que dizem respeito á honra de Deos. Desta
sua honra, passa logo á honra dos pais, como que logo se

segue, e lhe he mui semelhante.

O Ecclesiaslico nos diz, que honra aos pais o que teme
a Deos, e que o temor de Deos faz, que se honrem os

pais: GLiii timet Deum honorat parentes. 3. 8. O temor ds

Deos , a honra ,. a reverencia , e o respeito e amor
,

que
devemos a Deos, induz, e obriga a honrar, respeitar, e

amar os pais. Mas porque razão?

M. — Porque o mesmo Deos assim manda. Esta a razão.

P. —<- Não o nego, porem deve saber, que alem dessa ha ain-

da outra bem natural, pois que naturalmente da honra de

Deos se segue a honra dos pais, nem se pôde dar aquella

sem esta. Jamais se poderá honrar a Deos. sem honrar os

pais, .

JR. — Meus -filhos , ouvi isto. Comvosco se falia..

i?. — A honra de Deos anda tão unida com a honra dospnis ,

que não se poderá honrar a Deos sem honrar os pais. Lo-~
go que se queira honrar a Deos, hão-se honrar os pais ;

e de balde presumirá honrar a Deos aqnelle filho , . ou filha,

que nãoder a seus pais a devida honra. Pelo contrario quem
honra e respeita a seus pais honra e respeita a Deos. Tão
unidas andão estas honras! Para melhor dizer, a honra
dos pais, dada do modo, que se lhes deve , he a mesma
honra de Deos. A razão disto he^ que- hum pai, para com
seus filhos, representa a mesma Pessoa de Deos, como seu

lugar-tenenie.

. O que teme a Deos t isto he, o que honra a Deos, hon-

ra a seus pais , r
diz o texto; e logo acerescenta : Et quasi

dorriinis serviet his
,
qui se genucrunt . Como a senhores ser-

virá aquelles
,

que o gerárao : Qitasi dominis , qttasi diis
,

verte outra letra, como a Deoses^ isto he, como a Deos ,

cuja J
,
essoa eíles representão , , e que nelles deposita a sua

autoridade, e poder. Deos he o verdadeiro Pai ã& todos,

e como tal, he o que tem o poder, e autoridade sobre os

homens de quem he o Creador ; . porem elle a transfere nos

pais , e nelles a deposita , pois que. ellés são os instrumentos v
.de que se sérvio nesta xreação. . Por isso diz o texto

,
qwe
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honrando o filho a Deos , como seu creador , deve servir

,

e honrar seus pais
,
que o gerarão , tendo parte nesta crea-

ção , de que Deos he o principal Autor, absolutamente
necessária. Eis porque diz ainda o texto, que Deos honra
os pais entre os filhos: Deus honoravit patrem infilik. d.° 3.

Deos os honra dando-lhes com os filhos a paternidade
, que

he só própria delle ; e com ella a autoridade annexa á creação.— Julgo
,

que temos entendido. A creação he só própria

de Deos; porem como os pais são também creadores , ou
servem de instrumentos nesta creação, quer Deos repartir

com elles a mesma sua honra.

— Não só a reparte, mas nelles a deposita, e transfere jun-

tamente com o poder, e autoridade. He assim, que se ex-

prime entre outros muitos hum Expositor deste texto: Deus
suurn honórem, jus, Òf imperium transferi in parentes

, ju»-

bens filixs , ut cos quasi mos vicários venerentur , audianl
,

obediant. -Alap. ibi. Deos transfere, e deposita nos pais

asna honra, direito, e império, mandando aos filhos
,
que

os venerem, oução , respeitem, e obedeção , como a seus

vigários representantes de sua mesma Pessoa.

— Essa doutrina , p« , parece-meque não deixará de ter in-

•convenientes, e não boas consequências.
— Eu as considero mui graves. Desse modo serão os pais

senhores absolutos de seus filhos; poderão ser mais tyran-

nos do que pais; e não ignora, que ha pais tão mãos, que

obrigão seus filhos a más cousas.— Porem os pais não devem ignorar os limites de suas au-

toridades, que pelo mesmo Deos lhes são presentes. Hum
pai, que não se conduz com seus filhos, como deve, nao

pode considerar-se , como lugar-tenente de Deos, e repre-

sentante de sua Pessoa. Quando pertende obrigar, ou in-

duzir seu filho ao mal , não pôde ser que obre em Nome de

Deos, nem o filho deverá obedecer-lhe , sem que mesmo
por isso lhe faltasse á honra

,
que lhe he devida por outros

respeitos.

Eis aqui huma consideração, que os pais devem ter pre-

sente, ;
paia bem desempenharem suas obrigações, e deve-

xes , e he portarem-se em tudo , eomo que representão , e

deserrpenhào o lugar de representantes da Pessoa do mes-

mo Deos. Não darião então oecasiâo a que os filhos os de-

sobedecessem , podendo-lhes dizer
,

que se não portão com

elles como Deos quer, e manda. Os filhos cumpriria© en-

tão os seus deveres; elles os honrarião , obedecerião r >e ve*
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rieraríão, como Deoses visíveis: Probl filii , diz Phílo,

parentes suos ut deos quosdam visibiles , colunt , &j olscr-

vant. Hum máo pai representará a pessoa do mesmo De-
mónio tentador de seus filhos. Entretanto procurem estes

dar-lhe a possível honra , sem contudo faltarem ao que de-

vem a Deos.
Tornando ao ponto , e pondo de parte as excepções

,

que deve ter a má condueta dos pais , devem os filhos res-

peitar a paternidade como huma certa Divindade visível,

representante da invisível. Nas maldições, que Deos man-
dou r que os Levitas lançassem sobre os máos , a que todo

o povo devia responder , Amen , era a primeira sobre os

que adorassem os ídolos. A segunda , e immediata a esta

,

era lançada contra os máos filhos que não honrão a seus

pais : M-aledictim ,. qui non honórat pairem suum ÔÇ ma»
trem K Dcut.0,7. f6\ Maldito o filho , que- não honra seu

pai , e sjia mãi. Todo o povo respondia a esta maldição

:

Amen , assim seja. Erão estas as duas primeiras maldições,

como que da deshonra de Deos, se segue logo a deshonra

dos pais.. Díiqui veio o nome de amaldiçoados aos máos
filhos.

Por estas, razões , por que os pais- gosão da autoridade di*

vina,. que- nelles deposita Deos , devem; ter a mesma honra
todos aquelles, que fazem as vezes dé pais, ainda que o
não sejão por natureza , e ainda aquelles que estão revesti--

dos de autoridade, qualquer que seja; por isso mesmo que

he divina, e paternal,,

A natureza obriga á honra dos pais.

Tendo visto, que o máo filho se rebella contra Deos ^
a quem representâo os pais, vejamos, que também se re-
bella contra a sua mesma natureza ; e com razão se deverá
reputar por syrnboló da ingratidão o filho que não honra a
seus pais. A natureza clama, e reelama esta honTa.— Isso assim he se os pais fossem verdadeiros homens, e

outro tanto seus filhos ; mas se elles querem serbestas bru-

tas, que muito que joguem os couces filhos com pais, e

pais com filhos ]— Parece que nada gravou Deos na natureza humana com
mais força do que a gratidão. Nós a vemos ainda na. mes-
ma natureza irracional.

>vpi Ja eu disse, que hum cão me livrou de huma cobra avan?
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rando a cTla por S$tc motivo, apezar de que eu coea o bo-
cado de pão, lhe tinha dado muito páo. j I um cão apezar
do vil tratamento de seu dono, he-lhe tão agradecido, qu<?

alem de lhe guardar a casa, em quanto descança, e o
acompanhar por toda a parte , lie capaz de dar a vida , e

com eíTeito se oíferece á morte pelo defender; porem a:

bestas nào fazem assim : nem a seus demos nem aos pró-

prios pais deixão de brindar com couces
,

apanhando-o.-

de geito.

— Todos os brutos animaes, ou mais deste ou daqueíle mo-
do, mostrão sentimentos de gratidão: o homem a tem por
ratureza. Confesso porem, que perdidos os sentimentos de
Religião jamais verão huma fera mais ingrata.

— Diz, P. ,
apura verdade, que todos estamos vendo. %iaes

tem sido os maiores inimigos da Religião í Aquelles que mais
lhe devião. Quaes os maiores inimigos da igreja? Aquelles

a quem ella sustentava. Quaes os maiores inimigos dos lieis?

Aquelles, que elles tinhão levantado do pó da terra, c cu-

berto de honras, officios, e riquezas. Quaes os maiores ini-

migos dos Frades, e dos Padres ? Aquelles a quem estes ti-

nhão matado por muitas vezes a fome.

— Diz com effeito a verdade; e sem sahirmos das raias de
Portugal, eu, que não ignoro, o que tem sido os grandes
figurões que nessas scenas de crueldade tem representado,
mostraria ser verdade em todo o sentido.

— Como pois esta excommungada raça incrédula poderá ser

agradecida aos pais l Mas taes huns como os outros: Pais

temos visto matando os filhos , e estes aos pais em pago da
educação que lhes. derão.
— São esses os pasmosos effeitos da incredulidade. Porem com
tnes nada. temos. Paliemos aos que tem sentimentos' de Rc~
llgxão , e quepresumem crer, que hahumDeos seucreador.

Honra ao teu pai, diz este Senhor , e não te esqueças dos

gemidos de tua mài : Monóra pairem tuum, cf gemilus ma-
tíris. tuae ne. oblivivcaris, EccL 17. 29. Lembra-te de que
delíes recebeste a existência., e a não serem elles, tu não
virias ao mundo : Memento quoniam nisi per illos natus non
fuisses. Como assim corresponde-lhe da mesma sorte; faze-

Ihes como elles te tem feito; Rttribue Mis
,
quomodo ilíi

tibi. >'\ m.
Mas que filho poderá retribuir a seus pais iguaes bene-

fícios 7 Qual o filho por mais, que tenha feito, ou laça,

poderá prestai a seus pais serviços semelhantes , e iguaes
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aos que delles receberão? Lá disse hutia Phitòsbpfto, que
apezar de ser Pagão, fcinhà mais , e melhores sentimentos

de Religião, que os nossos chamados Chrisldos? que aos

í)eoses , aos pais, e aos mestres nunca se pode ser agrade-

cido com igualdade : Diis
,

parentibus
, ôç magktri» ritmo

polerit reddere acqutvalens. Jlrist. Embora os filhos honrem,
respeitem, venerem, sirvão a seus pais por todos os modo,
e meios ; elles jamais poderão corresponder condignamen-
te aos benefícios que de seus pais tem recebido,

.Ainda sobre excedem nas mãis
,
que por desgraça são as

mais despresadas. Ja mais se poderão descrever os trabalhes
,

as penalidades , as dores
,

que sofre huma atYectuosa mãi
desde que concebeo em seu ventre, ate que chega a ser ho-

mem , o seu filho. Ella se desentranha toda, e o comer;»

a fazer desde a sua conceição. Se ella come , para o íiUio

,

que traz em suas entranhas, come; para elle bebe, para
elle dorme, para elle vigia, para elle, e por elle trabalha.

O sangue que se forma, e filtra em seu coração, e circu-

la pelas veias , vai ser o alimento de seu filho
,

que ainda

depois lhe presta em leite arrancado, e exlrahido de seus

peitos. Omitto o mais, porque he tão grande, que apenas

se pode imaginar o que o filho, ou filha deve a sua mãi.
— Ah , filhos ingratos I Ouvi islo , meus filhos.

— He por isto
,
que o grande exemplar dos pais , o famoso To-

bias nos avisos, que dava a seu filho, punha em primeiro
lugar a recommendação da honra, que devia dar a sua mãi:
fíonórem habebis matri tuae omuibus diebus vitae tuae*

Honrarás , meu filho , a tua mãi em todos os dias da tua
vida

,
pois que te deves lembrar , e ter sempre gravados era.

tua memoria os perigos, os trabalhos, as penalidades
,
que

ella por ti tem sofrido , e padecido : Memor enim esse de-

les
,
quae &Ç quanta pcricula passa sit propter te. Totx, 4.

3. 4. Para não sentir a devida emoção de reconhecimento,
« cordeaes sentimentos de gratidão

,
que taes lembranças

devem causar, he necessário desnaturalizar-se o homem, ou
ser tal qual os nossos incrédulos querem, que sejão todos,
quando proclarnão, que os filhos nada devem aos pais.

Devemos aqui lançar as vistas á Providencia do Divino
Autor da Sociedade,, e admirar a sua conducta. Nós temos
dito o bastante sobre -estas pedras fundamentaes da Sbcie-

dade
,
quaes são as uniões conjugaes

, que vão dilatando o
género humano, reproduzindo-se este na mais estrita tínião

dos dois pais, creando-se sempre na intimidade de estreila

m
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sociedade de família
, cujos laços trabalhão por quebrar os

nossos Incrédulos. Porem nós admiremos este Autor e Creador
do homem em Sociedade

,
que elles negão , e os laços mul-

tiplicados , que lhe lança. Quiz elle , que os filhos custas-
sem muitas dores, trabalhos, e penalidades aos pais, que
formào o centro destas sociedades domesticas, afim de que
muito os amassem, como a filhos de suas dores. Quiz ain-
da, que os filhos obrigados pelos sentimentos de agradeci-
mento a suas dores, muito amassem a seus pais, apertan-
do com os laços de amor huns e outros em uniào.— Sào essas cousas bem dignas de occupar hum Philosopho
Christão ! Porem lembro-me de que a Igreja andaria me-
lhor , se não prohibisse as uniões conjugaes ei.tre parentes
para melhor ligar as sociedades dé: famílias.— Antes pelo contrario seria isso mais próprio para a des-

união da gp ande família , de que iá falíamos. Entre os Ju-
dcos

, que se distinguião por familias, foi boa essa provi-

dencia, e ainda disfarçavel a polygamia nos chefes de fa-

mílias. Não asiim na grande Sociedade de hum só Reba-
nho. Divinamente illustrada , e instruída por J.C. andou a
Igreja probibindo estas. uniões entre parentes, a fim de que
se enlaçassem as differentes familias humascom outras para
mais ampla ordidura desta têa.— Entendo agora perfeitamente.. Quando assim nào fosse,

poderião unir-se as familias particulares, mas desunir-se-hia

a grande família. Eu affirmarei
,
que os nossos políticos in-

crédulos jamais entenderão esta divina Politica, nem som-
bras de conhecimento tem.

— Como a entenderão se sào be-tas ?

— Quando a entendessem ,, o odjo, que tem a Deos , e á
sua Religião, lhes fecharia os olhos. Passemos agora a pro-

por aos filhos hum exemplar, nào menos que Divino, pa-

ra confundir sua ingratidão , e rebeldia.

.

JESUS CHRISTO exemplar dosjilhos.

Subamos mais alto, elevando, quanto nos he perrnitti-

do , os vôos da consideração ao throno da Natureza do mes-

mo Deos, posto que inaccessive;. para admirarmos huma cou-

sa, que a ninguém tenho visto ponderar , nào sei porque

razão. Nós vimos na oração de J.C. era a noite da Cea a

pedida união dos homeas com Deos ; tal que Deos com os

verdadeiros crentes viessem a ser huma, e a mesma cousa;
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Utipsi innobis unum sini. Joan. 17.21 ; porem temos, que
admirar a união da 'Sociedade humana formada segundo o
plano da mesma Unidade , e sociedade divina. Temos nes-

ta Pai, e Filho, com o Espirito Santo, procedente ab
aeterno pelo amor de hum e outro. Quem dirá, que es'

a

Santissima Trindade, que confessamos, e adoramos , não
lie o verdadeiro prototypo da Sociedade humana, ou do gé-

nero humano em Sociedade, e unidade? Não vemos mais

que pais , e filhos , a quem deve unir e ligar em unidade o

amor.— £u protesto, que jamais me applicarei se não á gran-

de sciencia , e conhecimento da Religião. Esta philosophia

não somente he a mais nobre , mas também he a mais en-

cantadora por suas bellezas inconcebíveis pelos Incrédulos^

— Pondo o Padre Eterno a paternidade, com a suaAu-
thoridade nos homens pais, vem o mesmo Filho do Eterno?

não só a remir o género humano., e a uni-lo comsigo , o

seu Pai, tomando a nossa natureza, mas -ainda a ensinar

por palavras, e exemplos a conducta
, que os filhos devem

guardar com seus pais. Elie mesmo Filho se dá logo por

exemplar na que teve para com seu Pai. Eu descido -Ceo,

diz : Descendi de Coelo. E para que fim ? Sem duvida de-

veria dizer, que o havia feito para remir o mundo pela ef-

fusão do seu sangue , ou para unir com sigo a natureza hu-.

mana: porem não disse assim.

Eu desci do Ceo , não para fazer a minha vontade , mas
sim a vontade daquelle, que me mandou: Descendi de Coe-

lo n&n ut fadam voluntatem meam? sed voluntatem ejas
,

qui misit me. Joan. 6. 38. Esta foi a vontade do que me
mandou, que he meu Pai. Haec -esi voluntas ejus

, qui mi-

sit me? Patris. y .'39. Notável modo defallar! Pois não era

esta mesma a sua vontade? Ha por ventura differença de
vontades nas Tres Pessoas Divinas ? Não sem duvida ; po-
rem quando se trata de honrar seu Pai , não attende á sua

própria vontade. Píireceo em tudo
,
que nada procurou tan-

to como a honra de seu Pai , não attendendo á sua própria von-

tade. Pareceo em tudo, que nada procurou tanto, como a

honra de seu Pai, e a glorificação de seu Nome. Eu clari-

fiquei vosso Nome , dkz a seu Pai na proximidade da sua

Paixão; tenho consumado a obra , a que me enviastes: Ego
te ciarificavi siqjer terrara opus cansummavi

,
quod dedisti

mihi, ut faciam. f 4. De tal sorte o fez, que levou a obe-

diência á sua vontade ate á morte de Cruz; Factus obedi*

m *
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êns usyue acl mortem ; mortem autcm crucis. Phelip. 2. 8.

Assim o fez para que delle aprendessem os filhos a honrar

seus pais.

Nao he isto basLante , nem o mais admirável, pois que
cm fim sendo Deos , Deos he também seu Pai: porem sim

he tudo, que hum Deos obedeça á creatura
,
que tirou do na-

da somente porque a condecorou com sua Paternidade hu-

mana. Isto nos diz em duas palvras o Evangelho: Erat sub-

ditus illis. Mas quem 1 O Filho do Altíssimo , o Deos ver-

dadeiro , o Creador de tudo , o Omnipotente era súbdito , era

sujeito
,

humilde, e obediente ! A quem? A Maria, e

Jose ! A huma pobre mulher, e a hum despresivei Artista,

e oíiicial mecânico! E porque razão \ Por isso mesmo que

Maria o trouxe em seu ventre, e alimentou a seus peitos

virginaes , e finalmente he sua Mai. R porque razào foi

súbdito, e obediente a Josel Este não era Pai ;
porem go-

sava dos privilégios de Pai, e por isso lhe tributava as mes-

mas honras :. Erat subditus illis.

JF. — Ai, que confusão para os homens soberbos! para osmáos
filhos! Elles ate se despresão, de serem filhos de pais, que
estão em abatimento ! O Deos do Cco respeitando , e hon-

rando a hum pobre carpinteiro, por isso mesmo, que era

Esposo de sua Mai , e fazia as vezes de Pai!

P. Naoofezelle de qualquer sorte , ou em.qualquer occasiào.

Muitos se canção em indagar, o que J. C. fez em todos os

trinta annos ate que começou a pregar o seu Evangelho»
Nelle apenas se referem dois factos, que logo mencionarei.

Porem nas duas palavras ditas se nos diz tudo , o que elle

fez , e obrou em todo esse dilatado tempo : Erat subditus illis.

Todos esses annos, o que fez, em que os empregou, nao foi

^minais que em honrar seus Pais: Erat subditus illis. Com
isto fica dito, e entendido tudo. Trinta annos forão neces-

sários para servir, e honrar seus Pais!

T). — Confundâo-se os Incrédulos
,
que peiteridem

,
que os filhos

deixem de servir seus pais, logo que deites nao necessitem.

E. — Olhe. que elles nada crêem de J. C. , e de sua Mai.
P. — Nos dois factos, que nos menciona o Evangelho , sevè a

que ponto chegou esta honra, e respeito, que lhes prestou.

Quando ria idade dj doze annos se lhes occultou , tendo-o

procurado ambos portres dias, ate que o acharão no Tem-
plo disputando com os Doutores da lei, a> Mai Santíssima
angustiada lhe disse : Fili

,
avidfccisii nobis úc 1 Filho porque

nos fizeste assim ? -Porque te occultaste '? Teu Pai, e eu com
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grande dor , e afílíção te havemos procurado : Ecce pater tuus,

éç ego dolentes quacrebamuste. £ porque me procurais vós ?

Quid est quod me quaercbatis ? Ignorais acaso, lhes diz, que me
he necessário cuidar, e procurar a honra de meu Pai ? Ne$-
ciebatis

,
quia %n /ús

,
quae Patri&meisunf.

,
opor[et me esse ?

ii/c. £. 48. Eis aqui que cuidando da honra de seus Pais da
terra, não se descuidava da de seu Pai Eterno.

Porem o que mais admira he
,
que parece devermos fi-

car em duvida de qual lhe mereceria a preferencia , segun-
do o mostrão os factos. Ao tempo que deo esta resposta,

parece , que Maria , e José não acquiescêrão , não fica-

rão satisfeitos. Ponderemos este caso, pois nos diz muito.

O Santíssimo Filho estava oceupado com as cousas a que
viera mandado por seu Pai Celestial ; mas os seus Pais da
terra não se mostrarão satisfeitos com a satisfação , que el-

le lhes deo . Que faria ? Continuaria no serviço daquelle ,

ou o deixaria para honrar estes ? Esta segunda faz , e pa-
rece que sem demora. Logo que notou

,
que sua MÃi , e

José não ficavão satisfeitos, corta o fio á disputa , levan-

ta-se , deixa os Doutores, deixa o Templo, pòe-se ao lado

de sua Mãi, e de seu presumido Pai , e os acompanha pa-

ra Nazarelh. He o que se segue immediatamente no texto

:

JEt descendit cum eis ,
4' verlit Na%areth, § erat subditut;

illis.

— Eu tenho lido muitas vezes esse passo , e nunca fiz taes

reflexões.. O Sr. Ab. tem vista bem perspicaz para ver o
que outros não vêem! He bem admirável, que deixaise de
honrar seu Pai . . I -

— Queira notar porem
,
que não deixou de honrar seu Pai

Celestial nesta occasião. Se deixou hum objecto de. sua hon-
ra , tomou outro, pois -que honrando aos 'seus Pais huma-
nos , honrava também ao Eterno,, como temos dito. Pre-
fesio contudo a honra immediata áquelíes ; e he o que pro-

va quam grande deve ser a honra, que se lhes deve dar.

Foi o segundo caso nas Vodas , ou Núpcias de Cana de
GalUca, onde foi com sua Mãi para sanctincar a união con-
jugal, que quiz elevar á dignidade de Sacramento. Notou
a benignisima Senhora

, que faltava vinho aos convidados.

Ella sente o vexame, que haveria ; eseu affectuosissirno,

e ternissimo coração não o pode sofrer. V.innm non habeni 9

diz a seu Filho : elles não tem vinho. Ella não manda;
ella mesmo não pede

,
que remedie aquella falta : apenas

lhe significa
?

ou dá sinaes . de seus desejos
;
porem nada
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mais que simplesmente esta palavra: Vinum non habent -

não tem vinho.

Que temos nós com isso ? lhe responde o Filho. Quid
tnihi A" tibi est mulier ? Como se dissera : Nós nào somos

os culpados nessa falta , e nào incumbe a nós provermos.

Vós quereis ,
que eu faça prodígios

,
pois que sem elles eu

nào posso remediar essa falta; porem sabei, que ainda não

chegou o meu tempo: Nondum venit horamea. Ainda nào

chegou o tempo aprazado , em que eu devo apparecer ,

obrando prodígios, e maravilhas : apezar de os poder fazer,

pois que sou Deos , convem-me andar por hora occulto

,

em quanto não chega o tempo decretado para os obrar. Tu-

do isto quiz dizer na palavra : Aonditm venit hora mea.

Que deveria a Santíssima Virgem esperar? Parece, que

com tal resposta ficavào atalhadas suas esperanças, e nada

mais havia, nem a pedir, nem a esperar. Porem não fez

assim. Ella nada mais diz; e aos olhos de quem nào conhe-

ce , o que he a autoridade maternal paia hum tal Filho

ainda que Deos, parecerá, que obrou huma imprudência.

Pareceria, que, visto estar resolvida a remediar aquella

necessidade, diveria dizer : Pois, Filho meu
,
dispensai por

esta vez nesse decreto: porem nada disse, nem r- -s ondeo.

Ella chama de parte os serventes, e os previne, dizendo-

lhes ,
que fizessem tudo, o que lhes mandasse o seu Filho:

Quodcunque dixerit vobis
,
facite. Que parece aos senhores

desta imprudência ?

. Ella na verdade o parece , e mesmo que punha o nego-

cio em peioT figura , e maior vaxame ,
pois prevenia os ser-

ventes para huma cousa , de que não deveria ter esperanças-

Assim pareceria; porem a Senhora as tinha todas, sem

diminuição alguma ,
pois estava bem certa ,

que mais de-

pressa seu Filho quebrantaria os mais firmes decretos , e

leis do que deixaria de honrar sua Mâi negando-se a fa-

zer-lhe a vontade. Nào se enganou. Feito isto ella espera

em silencio ; e não se passão muitos instantes, que o Se-

nhor manda aos serventes enchei- d' agoa as vasilhas ; o que

feito manda vazar , è pôr na mesa o que de agoa se con-

verteo em delicioso, e bellissimo vinho. Joan. 2. 5. 6.

He o que diz o grande Chrisostomo : Cúm dixisset: Non-

dum venit; horamea, rniraculum tamen operatus est Matrcm

hon<rran&.

— Díz tudo esse facto , e põe patente a honra, que os

filhos devem <*ar a seus pais.
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— Toda a sua vida mortal J. C. honrou sua Mãi ate o ul-

timo instante, nem disso se descuidou em suas maiores ago-
nias. Notamos, que tendo-se dispersado na occasião da
sua Paixão todos os Apostoios , S. João se manteve firme;

o que não foi se não para acompanhar sua Mãi , como
também outras santas mulheres, que nunca a deixarão, a
fim de que se não faltasse á devida decência. Não lemos
que jamais lhe fizessem a mínima injuria, nem faltassem

ao respeito.— Fazem-no agora os malvados incrédulos , trinta mil ve-

zes peiores
,
que os Judeos, blasphemando delia, e ultra-

jando^a em suas Imagens !

— Nas suas viagens, pre'gando,. era muitas vezes acompa-
nhado- de sua Mãi, e a cada passo era elle injuriado. Na
sua Paixão,. e na crucifixão, toda a fúria da raiva se sol-

tava contra elle ; mas sua Mãi sempre j unto delle era olha-

da com todo o respeito , como que dizia : Venhão todas as

injurias , . e opprobrios . sobre mim mas minha MÃi . seja

tratada com a maior honra , e respeito. Elle em fim a hon-
ra ate o ultimo suspiro

,
pois que apenas do alto da cruz a

recommendou ao Discípulo amado, para. que a tratasse

como a MÀi sua
,

espirou , dizendo : Consummatum est

:

está tudo consummado , e cumprido. Isto fez, não só para

mostrar , que os filhos devem honrar seus pais até o ultimo

suspiro, mas ainda, para mais honra de sua MÃi, reservan-

do,esta recommendação para aquella occasião, em que es-

tava toda a natureza proclamando a sua Divindade , escu-

recendo-se o sol , , tremendo ,a terra, quebrando-se as pe-

dras , e tudo cheio de espanto»-

— Ai minha querida MZi Santíssima ! Tão honrada, por

Deos, e tão ultrajada por estes impios , que não podem
sofrer que outros vos honrem! Como vos havereis com ella^

ó impios? Ella ja vos espera, monstros!
—. Peça-lhe, que lhes abra os olhos, e conheção sua ce-

gueira. Deverião bastar estes exemplos : porem tão neces-

sária se faz para a. Sociedade ào género humano , como seu

fundamento, esta honra prestada aos pais, tanta atten-

ção merece a Deos este. preceito , e tão interessante
.,

que

não satisfeito com o intimar , e mandar , nem ainda com

o dar exemplo, elle faz promessas aos bons filhos, e elle

as varia, e multiplica : elle ameaça terrivelmente, impòe

pena» espantosas aos filhos , que não cumprirem com estes

seus deveres. Vejamos tudo isto com a possível brevidade,
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Longa vida promeltida aos bons Jilhos.

Honra a teu pai , e a tua mãi : Honóra pairem tuum 6f

matrem tuam
,
quod est mandatum primum inpromissione

T

diz S. Paulo. Éphes. 6. 2. Sabe que este mandamento he
o primeiro, que tem annexa , e espressa promessa. Porem
eu direi, que he o primeiro, e o ultimo. He o único que
vemos entre os dez mandamentos gravados nas duas taboas

,

com promessa : Honóra pairem tuum , òç matrem tuam
f

ut sis longaevus super terram. Exod. 20. 12, Honra teu*

pais ,
para que tenhas vida longa.

Jf. — Hc na verdade bem notável ! Parece que tinha melhor
lugar essa promessa no primeiro mandamento.

P, Pois nem nesse, nem em outro qualquer dos dez, fez es-

ta , ou outra promessa ; o que bem mostra ,
quam recom-

mendado, e o observado quer este mandamento. Moyses

pouco antes da sua morte avivou esta recommendação cora

a mesma promessa: Honóra patrem tuum £ç matrem tuam %

sicut praecepit tibi Dominua Dem tuus. Honra a teu pai

,

e tua mãi, assim como te mandou o Senhor teu Deos, Ac-
crcscenta : Para que vivas longo tempo, e te succcda bem
na terra ,

que o Senhor te ha de dar : Ut longo vivas tem»

j)ore , § bcne tibi sit in terra
,
quam Dominus Deus tuus

daturus est tibi. Deut. 5. 16» Como os homens ,
parece ,

que nada tanto desejão como a longa vida, quiz Deos cum-

prir este desejo aos bons filhos para com este fim os obri-

gar á observância deste preceito.

JP t jà Ai, P. ?
que tenho a dizer contra isso; pois tive hum

filho., que era uma joia ; nada mais obediente: elle me da-

va as melhores esperanças; e eu o adorava pelo amor, que-

lhe tinha. Deos mo tirou na idade de doze annos.

p # E lhe fez muito favor; e talvez Vm. concorresse para

isso , movendo a Deos a tirar-lhe esse idolo
,

que o distra-

liiria do amor, que a só elle deve. Também o faria, pre-

vendo que t>e vivesse, perderia a sua innocencia. Louve ao

Senhor-, e não ame aos filhos mais do que deve, e lhe he

permittido.

Nós vemos alguns bons filhos arrebatados prematuramen-

te. Deos os achará maduros para o premio , e lho quererá,

dar com outra melhor, emais longa vida, que hea eterna.

Quer ainda arrebata-los antes de tempo para os preservar

da corrupção do mundo : Raptus est , ne malitia rnutaret in-

teliéetum ejus
f
aut nt fictio deciperet animam illius, Sap, 4 . 11.
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A innocencia, e a candura dos bons filfios cèttê presente-
mente muitos , e grandes riscos. Porem se bem attendcr-
mos, a experiência mostra, que não tem a esperar hurna
Jonga vida o máo filho

,
que não honra, e traia mal a seus

pais. Bem pelo contrario prematuras, e desgraçadas mor*
tes, depois de infeliz vida, os esperão. Eis aqui numa se-

gunda parte da promessa feita aos bons filhos.

Tem elles a esperar huma longa vida : porem não soria

ella recompensa, se nao fosse feliz, e ditosa. Porem isto

mesmo be o que Dkos promette : ZJt bene tibi sit , longa
,

e feliz vida pelos bens, não só espirituaes , mas ainda tern-

poraes de toda a sorte. Direi que o bom filho
,

que honra
seus pais enthezoura bens de toda anualidade: Sicut quí

thesaurhat , iia qui honorificai matrern suam. Eccl. ?>. 5.

ÍSão poderei eu especificar todos os bens, todas as rique-

zas, que Deos promette , e alcança© os bons filhos, em.

premio dabonra, e serviços prestados aos pais, mas seguin-

do estas promessa? individuarei alguns, e juntamente oshU
remos vendo justificados pela experiência , assim como as

terríveis ameaças contra os ingratos , rebeldes , e deslmma-
nos filhos.

Tendo o primeiro lugar a-s promessas espirituaes, que so«

i>re tudo nos devem levar as attenções, porei esta preposição,

A honra dos pais perdoa peccados.

— Ella me parece árdua ! Sabemos , que os Sacramentos
são os únicos meios de alcançar o perdão.
— Também se perdoão os peccados pela Contrição.— Para o fazer deve haver nella o Sacramento em voto

,

ou desejo de o receber. Eu provarei a proposição , e de-
clararei depois seu verdadeiro sentido. Judicium palris au-
dite filii , clama o E eclesiástico. 3. 2. Ouvi, filhos, o que
vossos bons pais vos ensinarem , tomai suas doutrinas , e

honrai com o vos3o respeito, e obediência. Isto' faz i para
conseguirdes a vossa salvação : Sic facile ut salvi sitis. Mas
como a conseguirão ? lie este o caminho , c o meio. O bom
filho, que honra, e respeita a seus pais está entrado no ca-

minho da salvação : Uti sah i sitia.

— Pois bem ; ma> se tiver outros peccados ? Eu cuidarei

em honrar a meus pais: porem os meus muitos peccados..?
— Será esse o bom; e seguro meio de conseguir o perdão,
porque pedindo-o a Deos, em premio dos bons serviços a

D
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seus pais, ha de ser ouvido: Qui honórat pairem suum.^.
in die oratioms suae exaudietur. 4. 6. Sua oração será ou-
vida, e despachada. Seus, peccados se desfarão , bem como
o gelo se desfaz com o calor ou raios do sol : Sicut in se»

reno glacies soluentur peccata tua. 4. 17. Outra letra diz:

Sicut calor glaciem abrogahit peecata tua. Outra diz: Aver*
tet ate mala, swut avertitur frigus a vehemoitia calóris.

Tudo quer dizer o mesmo com enérgica expiessão. A honra
prestada aos pais he hum fogo , que decrete o gelo , a» fri--

aldade produzida pelos peccados nos corações dos filhos.

Pelas graças , e serviços aos pais entrão as graças, e os fa-

vores de í>eos-, que dissolverão, as culpas , e peccados r co-v

mo o calor o faz ao gelo.

jfcf.
. Porem, como ? Desejo, saber tão fácil meio.

Jf. — Como ? Seja vm. o maior peccador, e ponha a Deos de-

sua parte , e em sea favor , e deixe correr,

JP a
—- Assim he. Por esses serviços vm* conseguirá o favor de
Deos , e suas graças ; de que ajudado facilmente consegui-

rá o pterdão. He assim
,
que devemos entender a proposição.

Os textos referidos parecem, fazer da honra aos pais . hum
Sacramento

,
que perdoa peccados. Contudo, não o sendo,

he ella huma verdadeira disposição para o conseguir pelos

Sacramentos , em quanto alcança de Deos o que para isso

he necessário.

Não poderá succeder , nem Deos poderá permif.tir ,
que

os bons filhos , não sejão numerados entre os predestinados ,

que no grande dia de Juizo terá á sua IMreita, quaesquer
que elles tenhão sido; pois me parece dar-se nesse caso hu«
ma verdadeira contradiçção . que eu quero mostrar,

Filhos bons são abençoados.

Honrai
, filhos, diz o Senhor

y a vossos pais , nas obras,

nas palavras^ e em toda a paciência: In opere, & sermo-
rte , &. omni patientia Jionóra pairem tuum> d.° 9. 10. E que
teremos, nós com isso ? Que premio conseguiremos ? Aquj vai

outra promessa.., e de mui grande valor, eappreço : Utsu-
perveniat tibi benedictloabeo. Para que elles te lancem sua

benção. Porem que grande cousa , dirão » he a. benção dos
nossos pais ?

M. — Ep não direi tanto. Julgo, que ella he boa, e meritó-
ria ; porem, não capaz de dar o Ceo.

P, — A isso se encaminha^ e dirige , e ella terá effeito no ui*
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timo dia : Et bcaediciio iLlius íh novibsímo manca! , conti-

nua o textos e lie necessário, que entremos na inteligên-

cia destas palavras. Nada desejavão tanto os filhos dos gran-
des antigos Patriarchas , como a benção dos seus pais

,
prin-

cipalmente quando próximos á morte. Esaú, que não po-
demos suppor hum dos melhores filhos, nào pode sustar o

pranto ,
quando seu irmão recebeo a primeira benção. Sem-

pre os bons filhos temem não poderem receber a benção da

seus paii. Nào podemos negar, que he isto ham sentimento»

natural.— Pode muito bem ser effeito -da instrucção.

— Muito bem creio, que assim he
, pois que nada sabe o

homem
,
que lhe nào venha pela instrucção

; porem nós ve-

mos as bênçãos dos pais generalizadas entre todas as Nações,

e produzindo nos filhos efteitos de prazer quando as receiem,
assim como grande sentimento quando as não conseguem

,

e muito mais quando lhes são negadas. Algum grande bem
pois são as bênçãos dos pais. Tanto o são^ que o Espirite

Santo põe aqui como premio dos bons serviços dos filhos a

benção dos -pais.: -Ut supcruoúcd Ubi bcncdictio ab eo.

— Entender-se-ha a razão disto .com a lembrança de que os

pais representão a Pessoado mesmo Deos..; e aJbençoào os

filhos em seu Nome. Deos sem duvida a confirmará, se com
elíeito elles forem dignos delia.

— Nem mais nem menos. Ponderemos porem hum pouco
mais essa verdade. Cornmumcnte todos os pais abençoão a
seus filhos; mas .nem sempre estas bênçãos produzirão o dc-

vido effeito. Elias setornão inúteis para aquelles filhos, que
jamais olharão , e tratarão a seus pais,, como o que repre-

âentão, e são, nem respeitarão jamais nelles a autoridade

do mesmo Deos. Porem hum bom filho , que honra , e ser-

ve a seus pais, como quem são, e r< presentão , deverá es-

perar grandes bens de sua benção. Com razão se poderá con-

siderar filho abençoado de Deos., porque o he por aqneile

que representa o mesmo Deos , e em seu Nome.
Entendamos agora as palavras : Bcncdictio illius maneei

in novíssimo. Esta benção ficará firme , e terá valor no ultimo

dia. -

Tate, que ja entendo; ja sei onde vai dar. No dia gran-

de do Juiz taes .filhos íicaráõ infallivélmeute á Direita d)

Senhor , a quem elie dirá: Vinde abençoados de meu Pai,

possuir o Heino, que vos tenho preparado. Elles como filhos

abençoados de seus pais, são abençoados de Deos, e por is-

n *
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to hão de ouvfr estas palavras. Nem pode ser
, que sejao

postos entre os amaldiçoados
,
que o Seííiior mandará apar-

tar de si.

—i Ninguém entra melhor nas cousas do que o Sr. Freguez.
— Nào se podem entender de outra sorte as palavras rcfe«

ridas. Accrescentarei
,
que Deos, querendo , como disse

,

firmar bem a obediência aos pais, a honra, e o respeito,

como que he hum dos maiores laços da uniào da Sociedade
annexou á benção dos pais estes grandes bens , para que os

filhos procurem merece-la. Do mesmo modo em sentido con-
trario o fez á maldição dos pais

,
que por isso se torna hum

gravíssimo, e espantoso mal, se com effeito os filhos a me-
recem. Diremos alguma cousa a este respeito.

Ainda vale a benção dos pais para o bem estar dos fi-

lhos neste mundo, gosarem de huma vida feliz, e ditosa : Be-
nedictto patris 1jirmat domou filiorum. d.^íl. A benção dos

pais firma, estabelece as casas dos filhos, assim como a
maldição as destroe , e perde : Mnledictio matris eradicat

fundamenta. A experiência mostia, que os filhos abençoa-
dos parecem sê-lo ern tudo. Por todos os meios intentou

Deos obrigar os filhos a honra dos paU , nào havendo bens,

que lhes não prometta , se com efíeko desempenhão estes seus

deveres.

Entre elles temos ainda outro, que merece toda a pon-
deração, por ser de grandes consequências, se estes filhos

chegarem a ser pais. Por premio promettido por Deos elles

tem a esperar outro tanto de seus íilhos.

Bom filhos de bons filho?.

Nada ha que mais penalize a hum bom pai, e torne

5eus dias mais desgraçados , e fastidiosa a vida
, que hum

máo filho. Elie lhe dará huma coroa pesadíssima como se

fosse de ferro , de espinhos , e abrolhos. A isto estão con-

demnados os mãos pais, que mal educarão seus filhos, fazen-

do DEos.cahir sobre elles o seu peceado» Os bons filhos em
premio dos bons serviços a seus pais tem a esperar prazer

,

e satisfação em seus filhos : Qui honórat patrem svumju-
cundabitur\ in filiis, f. 6. He esta huma justa recompensa
que jamais poderá escapar á Providencia de hum Deos jus-

tíssimo retribuidor.

A éxperierieia nos mostra a cada passo eslá verdade, e

nos faz ver
,
posto que raras

,
gerações abençoadas porIon*
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ga serie de tempos. Naturalmente devia succcder
,
que a bons

pais succedessem bons filhos pela boa educação , que de huns
a outros vai passando , e estendendo-se de gerações eni ge-

rações ; porem he este tuim premio particular , e huma re-

tribuição de justiça. Se a seus pais serve, honra, e respei-

ta , o mesmo achará em seus filhos. Se dá prazer a seus pais,

esse mesmo terá a esperar de seus filhos. Qui kanorat pa-
ircm siiumjiicundabitur iiv Jilíis.

Resumamos agora as promessas feitas por Deos aos fi-

lhos, que honrão a seus pais, para passarmos ás terríveis

ameaças. A, longa vida , e juntamente feliz ,. e ditosa ; o fá-

cil perdão de seus peccados
, benção dos pais que Deos con-

firmará no grande e ultimo dia, e a que annexa as felicida-

des desta vida , e com a retribuição do prazer de huma boa
geração, que os recompense dos serviços, que prestarão a

seus pais, são na verdade bem para desejar, e o bom filho

o pode esperar.,

— Que tem, Sr. Fr. ? Chorai'
— Que hei de ter? O Senhor he tal, que com tudo isso me
está pagando os poucos serviços, que eu fiz a meus pais.

Queira eile
,
que também entre no numero dos seus aben-

çoados* Eu recebi mil bênçãos de meus pais r a quem fechei

os olhos depois de mortos, e não me podia apartar delles

nas suas ultimas enfermidades. Agora meus filhos .. ! minhas
filhas. * ! Nada digo, porque me ouvem ; porem elles me
vão hourando, e não menos a raãi.

— Farão o mesmo que Vm. fez a seus pais. Veremos o mes-
mo no sentido inverso: mas vejamos primeiro as penas im-

postas pela Lei divina contra os máos filhos, que não liou»

rão seus pais.

.

Legislação divina contra os máos filhos.

Se Deos quiz obrigar os filhos á honra dos , pais pe-

lo attractivo das promessas , . não. o fez menos pelo temor
dos castigos. Não *séi se na Lei Natural divina antes de Mojj-
ses, havia mais que a maldição dos pais contra os máos
filhos. Esta contudo era terrível , e formidável castigo, co-

mo logo veremos. Na Lei Moymyca tinhão estes a pena do
apedrejamento, á semelhança dos blasphemos ,

pois que o
desprezo dos pais equivale ao formal desprezo de Deos, co-

mo veremos, Eis aqui como se exprime a Lei dada por

Peos»
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Se algam homem gerar filho contumaz , e protervo,
que não ouça o império do pai., e mãi , e reprehendido , e
castigado nào se corregir, e obedecer, prende-!o-hao , e
o trarào perante os juizes daquelia cidade ao tribunal do
juizo: Si genuerit homo jílium contumacem &ç protermtm ,

qui nonaudiat patris 4 matris imperium , § coerciíus obedi-
rc contempserit

, apprehendent eum
, ducent od seniores

civitatis illius, <íy ad poriam judicii. Dcut. 21. 18. 19. Ahi
dirão os pais: Este nosso fiJho heprotervo e contumaz, não
quer ouvir os nossos avisos ; dá-se a goíotinas , a luxurias

,

e devassidões: Dicenique ad cos : Filius noster iste pro-
tertus. &c. j.. 20.

Vejamos agora a pena. O povo daquelia cidade o cubri-
rá de pedras, e morrerá, para que tireis d'entre vós este
tào grave mal, eterna todo o Israel ouvindo esta pena:
Lapidibus eum obruet populus , morielur , \d airferafis

malum dc médio vesirí, § universus Israel audiens perti-
mescat. f. 21.
— Desse modo não poderiào haver máos filhos , e nào .deve-

ria ter lugar .tal pena.
— Houve sim exemplo, que logo veremos., ponderando pri-

meiro a razão-, que dá Deos desta .pena. Queirão lembrar-
se do que deixo -dito a respeito da Sociedade mostrando,
que as uniões conjugaes são as primeiras pedras deste edi-

fício, ou primeiras linhas na ordidura desta tèa, e os filhos

sào as segundas pedras ou segundos fios no teçume da >S'o-

ciedadc. lie necessário que taes fios íacào boa liga ; quan-
do nào a tea será perdida.— Muito bem entendemos , assim como que os nossos In-

crédulos nada intentào tanto como a dissolução âa Socieda-

de, quando pertendem reduzir os Matrimónios a contractos,

ou pactos sociaes, e izentar os filhos da devida obediência

aos pais.

— Primeiro os ha de levar a breca, que tal consigão.
— Por desgraça vão conseguindo desnaturalizar os filhos.

— líum ináo filho hehum monstro na Sociedaae , alue as

pedras deste .edifício em seus fundamentos, perde a têa em
sua ordidura, e em fira he hum grande mal.* por isso diz

Deos : morra o máo filha ,para que se tire d
1

entre vós este

mal : Morictur , ut auferatiz malum de niedío vestrL Morra

apedrejado por mãos de todo o povo, para que todos tre-

rnào,, pais, e filhos: aquelles cuidem em educar bem seus

filhos; e estes em serem bons filhos, para que se conserve,
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e mantenha em- união a Sociedade
,

que institui: XJt uni*-

versus Israel audiens pert imescat.

Com effeito aquelle povo entrou, bem nas intenções divi-

nas pelo que vemos occorridó com hum máo filho apezar

do pau Absalão foi hum máo filho, e chegou a conspirar

contra seu pai Damd. Os. males, que elle causou na So-

ciedade de todo o Israe l. forão gravíssimos, e quaes costu-

ma trazer comsigo a guerra intestina. Bem quiz David li-

vrar da morte ao rebelde filho
,
equandò seu exercito sabia

ern batalha contra o rebelde Absalão, não cessava David
de, lhe recorumendar : Servate mihi puer,u?n Absalom. g.

Reg. 18.. 5. Não mateis meu filho Absalão. Todo o exer-

cito a ouvia: porem* dè outra sorte obrou Deos,. e de tal

modo o fez, que a sentença teve sua plena execução apezar

de ser filho de hum Rei., edas recommendações de seu pai.

Perdendo a Victoria
, v
e-fugindo Absalão

,
por disposição

divina fica preso e. suspenso de huma arvore pelos- cabellos.

.

He4he traspassado com tres lanças o máo coração, e seu

corpo he lançado em huma grande cova de hum bosque.

(Jruel,. e, terrível , foi esta morte porem a pena que impu*
nha a Lei, era o apedrejamento. Faltou-se em,. parte, mas
não em todo» A Lei diz : Lapidibus obruet eiim populus.

Isto fizeião apezar de ser filho deDavid ,^cde suas recom-
mendações. Se o não fizerão em quanto vivo, nào perdoa-

rão ao corpo morto. Tantas forão as pedras
,
que lhe arro-

jarão ,
que não obstante* ser lançado a huma grande , e pro-

funda cova, se levantou sobre o corpo hum demasiadamen-
te grande monte de pedras : Tulerunt Absalom , .ôf projecc-

tunt eum in saliu, in fovearn grandem
,

comporiaverunt
6uper.eum acervum lapidum magnum. rúmi&i d..°' 17.

Diz, Calmei
,

ibi, e outros- muitos , que ainda presente-

mente se continuão as pedradas sobre elle,. pois que todos

©s que passão por aquelle citio % até os mesmos Mahometa-
?ios, arrojão pedras ; s e os pais que passão com seus filhos

parão , e lhes dizem i Ecce , eccefilius perfidm Mie ,
,typar~

recida
i qui in.paírem insurrexit. AUi1

,. alli está aquelle pér-

fido, e- mão filho,, que se levantou contra seu pai! Então
pais, e filhos juntamente arrojão pedradas.

D. t- Deveria de ser bem atterrador: tal exemplo! Agora po-

rem
r
iião se faz caso algum de taesv crimes , e por isso se-veem,

,

tantos máos filhos.

P, — O delieto he o mesmo; e se ficão impunes, porque ai

Legislações pouco attendem, o Supremo Juiz.he o mesmo,,,
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e os julgará com a mesma rectidão. Nem mesmo ne^te mun-
do os deixa sem castigo. Eu por não repetir, digo o mes-
mo dos máos filhos

,
que disse dos bons , mas em sentido

inverso. As mesmas promessas feitas aos bons filhos, são
.as ameaças em contrario aos máos filhos; maldições, mi-
sérias, desgraças neste mundo, e peiores no outro, são o
que tem a esperar os máos filhos , e a quotidiana experiên-
cia bem claramente o mostra. Farei menção mais particu-

lar de hum multo ordinário , eque se vê continuamente ve-

rificado.

Promette Deos premiar os serviços dos bons filhos com
iguacs serviços de seus próprios filhos : Qvi honorat pairem
muni,, jucundahitur in filús. Esta hebuma rectíssima pro-

videncia, e justiça: Per rjuae quis peccat
,
per hoc Òf tor-

quehir. Sap. 11, J7. Por onde, e por aquillo mesmo que
algum pecea, por esse mesmo, e igual modo hade ser cas-

tigado. O que pois trata mal a seus pais, será tratado do
mesmo modo por seus filhos.. Eis aqui o que continuamen-
te estamos vendo,
—- Ah, que nenhum melhor <3o que eu o sane, pelas obser-

vações , que tenho feito ! Eis ahi de que eu me tenho ser-

vido nos conselhos , e avisos que costumo dar a estes máos
filhos do tempo nas occasiões, que se me offerecem. Eu
lhes conto o caso daquelle máo filho , que arrastou o pai

por huma escada. Teve hum filho, que lhe fez o mesmo,
e pela mesma escada. Eu lhe ouvi este caso.
—- ííe S. Bernardino de Serina

,
que o refere. Porem escu-

samos exemplos particulares, quando a experiência mostra

a regra geral. Veja o filho como trata seus pais ; e fique

certo que assim mesmo ha de ser tratado por seus filhes: e

quando os não terma, quaesquer outros o farão. Queixão-

se muitos pais da maldade, e ingratidão de seus filhos! Po-
rem eu , alem de os arguir da má educação, que lhes de-

rão, lhes perguntaria o que elles mesmos forão com seus

pais ? Se quizessem confessar a verdade , dirião ,
que lhes

fizerão outro tanto , e do mesmo modo 03 tratarão.

Eis aqui huma fatal desgraça: que se estende por largas

gerações , e de que estão ameaçadas as que se -derivão de

pais, queforào máos filhos. Parece verificar-se aqui, o que

lamentava com lagrimas Jeremias, quando fallando em no-

me daquelle povo disse: Paires nostri peccaverunt , non

vurit , ís nos iráquiiates eorum portavimtis. Thr. 5. 7. Por-

que forão nossos pais máos filhos, também nós somos máos,
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e semelhantes nossas filhos. Assim se vai prolongando , e

passando de Imns a outros a maldade. Duas cousas aqui

concorrem, que são a má educarão, e o justo castigo de Deos.— Pareec-^ie que terá dito o bastante; porem cu quizera

saber , em que consiste a honra
?
que se deve dar a.os pais.

Modo de honrar os pais*

— Tenha muito amor , e respeito a seus pais , e então lhe

dará a verdadeira honra, e desempenhará suas obrigações.
— O amor, e o respeito são na verdade as rodas, ou os

eixos em que se devem mover os serviços, e honra, que se

devem prestar aos pais. O Espirito Santo os abrange nas

obras, nas palavras, e na paciência: In opere , in $cr-

vnonc , é) in omni paclentia honóra patrem tuum. Honra
teus pais nas obras, e nas palavras, e em paciência., não
qualquer paciência , mas toda : In omnia vaticnlia. Toda
a paciência merecem os pais principalmente na sua decre-

pitude , ou velhice, e os filhos a devem ter.

Julgo superfiuo dizer mais , nem mesmo me seria possí-

vel pela extensão da matéria discorrer por todos os meios,

e modos de honrar os pais. Haja o amor, eo respeito com
o temor de Deos, e naturalmente se lhes prestará toda a

-honra que jnerecem , tanto nas obras , como nas palavras.

Ohamarei somente a attençâo á paciência, com «lue sede-

vem honrar , servindo-es em suas .necessidades
,
principal-

mente nas enfermidades , e decrepitude. He aqui onde no-

to a maior ingratidão, e crueldade dos filhos , que não dei-

tará de clamar aos Ceou. He aqui onde o Espirito Santo
Ííxz maior força, segundo vemos.no Tc&to sagrado.

Sempre nos pais se devem representar os filhos huma vi-

•eivei divindade, considerando nelles o poder, a autoridade

divina, e em fim Imns representantes dtt Pcssca do mesmo
Deos, como temos dito-; porem nunca tanto, como na sua
velhice. Nas cãas de seus pais , e mais sinaes dos annos
devem os filhos respeitar

,
íigurando-se-lhes

, que tem pre-

sente a seus olhos
,
aquelle Antiquus dieruw

, que vio J)a<-

mel, o Antigo dos dias, islo he , o Deos Eterno. Então
mais o representão quanto mais se adientâo na idade, que
sempre vai merecendo mais respeitos quanto maise!la cresce.— Pois fazem tudo ao contrario os filhos do tempo. Pobres
velhos pais! Elles são de 3prezados , vilipendiados , e trata-

dos... Ai Deos! Talvez estejào suspirando po: que morrão!
o
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Talvez elles mesmo peçâo a Deos , que os tire deste mun-
do por não poderem já sofrer a barbaridade dos filhos

!

Não posso dizer até onde chega essa barbaridade. Fazem
mesmo ludibrio, e escarnecem de sua velhice, e até dei-

xão, e talvez incitão aos filhos que se divirtão á custa do
velho avô com as perrarias

,
que lhes fazem.

— Eu não o ignoro , nem também os castigos
, que terão

ainda cá no mundo. Lá virá tempo, que elles sofrendo o
mesmo possâo dizer com verdade : O mesmo fiz eu a meus
pais , e avós ! O ludibrio , o desprezo , e todas as offensas

feitas aos pais, principalmente na ultima idade, hão de
ter infalivelmente a paga mesmo cá neste mundo r e do
mesmo modo que a merecerão. Fallemos porem primeiro
do premio que merecem, e Deos dará aos bons filhos, que
então mais se esmerão em honrar seus pais quando mais se

adientão as necessidades de sua idade , e decrepitude. Tor-
nemos ao Cap. 3. do Eeclesiástico onde acharemos o bas-
tante para dizer tuõk>, o que nos resta a este respeito,

O Espirito Sànto ai nda pertende induzir, os filhos a hon-
rar os pais, servindo-se da mesma honra dos filhos. Na ver-

dade nada he raai-s honroso para os filhos, do que a honra
de seus pais, Pelos pais, ou dos pais herdão os filhos a hon-
ra ; porem estes não honrando os pais a si mesmos deshon-
rão. Não te glories, diz y na contumelia, e desprezo do teu

pai
, pois que tenão-será honrosa a sua confusão : Ne glo»

'àcrisin coalwnelia patris tui ; non est enim tibi gloria ejus

confimo. y. 12. A gloria do homem lhe vem da honra de
seu pai: Giona hominis ex honore patris sui. Deshonra he
do filho o pai sem honra: Dcdecus filii pater sine honore.

f. 13. Que deshonrados são pois os filhos
,
que não honrão

seus. pais

!

— Eu direi ainda, que mostra ter bem vil coração, bem
péssima condição o filho, ou filha, que não dá a devida hon-
ra a seus pais. Pára mim diz tudò; Eu já mais tomaria por
mulher

,
aquella- que me não constasse honrar com o maior

respeito a seus pais. Eu assim fiz, e assim o fizerão minhas
irmãas , a quem amo, eellasa mim com. entranhavel amor,
e ninguém faz melhor sociedade , do que nós.— He a para verdade^ Não ha em toda esta redondeza me-
lhor irmandade. Mas d' onde veio se não do bom pai , meu
grande amigo ? Haverá família mais honrada ? Que paixão
não tenho tido pelos seus desvarios ? A má maleita levasse

as más companhias,.
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P. — Prova bem clara he «ssa do que deixo dito relalivan*ente

á pedra fundamental da Sociedade. Não pode ser reputado
* por homem , ou mulher de bom caracter , e condição o
filho ,

que não honra a seus pais , e lhes presta os devidos

serviços nas suas necessidades. Continua o Espirito Santoi

Fili, suscipe sencclam palris fui, òç non contristes eum m
vila illius. Vr

. 14. Recebe, filho, com bom animo, toma a

teu cuidado a velhice decrépita de teu pai, enâo o contris-

tes em qualquer tempo de sua vida. Quando elle desfalíeça

«m seu entendimento, e se lhe enfraqueça o juizo, Sidefc-

icerit sensu , veniam da ; nem por isso te offendas , nem dimi-

nuas a honra, que lhe deves: Vertiam da. Ne «pernaseum
in virtute tua: nem por Isso o desprezes: Ne spernas : fa*

ze então força a ti mesmo .: In virtute tua. He então que de-

ves veneer-te, e usar de fortaleza do teu coração : In vifi*

tute tua. Talvez elle não conheça o bem
, que lhe fazes,

porque tem desfalleeida a cabeça ; talvez te trate mal ; po-

rem : 'Puniam da, não o leves a mal; não o desprezes ; fa-»

ze força a ti mesmo: Ne spernas eum in virtute tua. Olha,
que não o fazes tanto a elle , como a quem elle representa.

Vejamos o premio. Eleemonka enim pai /is non w'ú in

oblivione. ;f» lôu Fazc assim , filho
,
porque deves saber

,
que

a esmola feita ao pai não ficará em esquecimento , e pelo

peccado da mãi se te preparão, e tu receberás bens : Pm
peccato matris restituetitr tibi bonum. H>. Devem enten-

der, que a Santa Escritura toma no mesmo sentido o pai

e mãi, servindo-se ora de hum nome ora de outro ; e aqui

toma-se por .peccado dos pais
,

postos neste -estado , suas

impertinências., e loucuras.

Jã. —- Porem será necessária grande paciência para sofrer. . *

F. — E não foi necessária grande paciência em seus pais para
o crearem \ Lembre-se do que lhes custou.

M. — Tem razão ; não me lembrava disso.

F, — Assim fazem todos os filhos do tempo. Esquecem-se do que
devem a seus pais. Filhos ingratos ! Nem bestas vos ganhão !

Peior.es
,
que ellas sois 1

F. — He esmola todo o bem
,

que se faz aos 'pais; não só o
sustento mas a assistência, o trato, o serviço , e tudo o
mais. Eh aqui o que não poderá ficar em esquecimento pe-
rante Deos : Eleemosina pátria non erit in oVlimone; nem
deixará de ser recompensada : Re-stítuetur tihi bonum. Com
taes esmolas tu não perderás ; grandes bens receberas em
premio, e paga. Neste mundo com as esmolas, quaesquer
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qu* ellás sejão, pelo bem que tu fizeres ateus pais em taes

necessidades, edificarás para ti com toda a justiça; essas

esmolas serão pedras- frrmes sobre que lances os fundamen-
tos da tua casa: Jn justitia aediefiabitur tibi. Nem terás a
temer tribulações , fracassos da fortuna , ou quaesquer ou--

trás desgraças , e infelicidades , porque quando elías venlião

sobre ti , serás lembrado , e soe corrido : In dic tribulatio*

nis commemorabiturtui. Quando mereças castigos, e penas,
por peccados, que tenhas commottido , nem por. isso terás

ainda que temer, porque elles se dissolverão, bem como
o gèío com. o calor. Esse amor, com que honras e serves,

a teus pais, será fogo, que dissolverá o gèlo e frialdade

,

que em teu coração produzirão teus peccados , e serão per-
doados : Sicul in sereno glacies, solventur peccata tua. V'. 17.

— Grandes promessas são essas; porem permitta-me tirar

hum escrúpulo. A palavra SolvcrJur peccata tua não signi-

fica o perdão dos peccados , e por isso . . .

,

— Ella o significa com toda a propriedade , bem assim co-
rno a comparação do gelo. J. C. quando deo o poder de
perdoar peccados % nem sempre se expressou pela palavra per»
doar : alguma vez disse : O que vós desligardes , ou desatar-

des &c. considerando os peccados como prisões. Estas se

dissolverão aos bons filhos , assim como o fogo dissolve o
gèlo,..
— Tenho entendido , nem mais he necessário.
—~ Qãiam malac famaeest, qui derelinquit patrem , conti-

nua o texto , éf est maledictus a Deo, qui exasperat ma*
trem. y. 13. Quam infame he aquelle filho, que desampara
seus pais em sua* necessidades i He maldito , amaldiçoado
de Dlos

,
aquelle que os exaspera. Temos a. discorrer hum

pouco sobre este texto-..— Eu concordo em que nada mais infame, nada mais vil,

e abominável, que o filho dçsnaturalisado , que não soccor-

re seus pais , e não lhes acode com tudo quanto pode , e es-

tá a seu alcance, em suas necessidades. Deveria haver hu-
raa Lei, que declarasse infames

, privados de todas as hon-
ras , e incapazes de as consiguirem, a tacs filhos. Eiles-

devom ser considerados, como monstros, indignos, da So* .

piedade.

— Eu me lembro, P. , de que ja lhe ouvi dizer no púlpito*,

fallando a e?te respeito, que houvera huma filha, que sus-s.

tentara a seus peitos seu velho pai.

— Assim o refere. Nalerio Maxi.tno dé huma filha
>
queven* .
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do a seu pai cabido pela velhice em grande debilidade, por

não poder comer cousa alguma, por muitos tempos o ali-

mentou a seus próprios peitos. Val. Max. I, 5. De outra

filha refere Plinio. 1. 7. c. 36. que. vendo sua mãi presa
.

,

e condemnada a morrer á fome por certos delictos , tendo

feito todas as diligencias, possíveis , e não conseguindo le-

var-lhe sustento, todos os dias a hia visitar, sendo pri-

meiro visitada pelos guardas para se desenganarem , . que
não lhe levava cousa, alguma. . Vio-se que amai continuava
a viver ; e observada, achou-se ,. que afilha a nenhuma
outra cousa hi-a, que a dar os- peitos, a quém primeiro lhos

tinha dado.. Publicou-se este facto, e de tal sorte se sensi-

bilisou o povo, que se deo a liberdade ^ e o perdão á mãi
pela piedade, e amor da filha; e no mesmo citio do cár-

cere onde se obrou este prodígio, foi edificado hum tem-
plo, ou pagodo dedicado d. deosa da piedade, pois fez- se

isto entre Gentios.
.,—

i
Que confuzão para os Christãos ! Essas filhas, posto que

gentias, deverião salvar-se.— Ja falíamos sobre esse respeito. Tanto amor, e tanta pie--

dade filial , não podia deixar deter merecimento para com
quem o manda

, epromette grandes prémios a quém o fizer.

He na verdade necessário desnaturalizar-se o homem para
ver com entranhas de ferro aa necessidades de seus pais !

Philo , Liv, de Decai. , Casúodoro , e outros referem das

cegonhas., que quando na extrema idade lhes cahcm aspen--
nas, nem podem grangear o sustento, procurão os ninhos,
onde crearào os filhos , e por estes são agazalhadas ,. e sus-

tentadas , recebendo deiles o mesmo
,
que lhesderão em ou-*

tro tempo. Não Se encherão de confuzão , accrescenta o
mesmo Philo , os filhos

, que desprezão seus pais l

Tem cara para tudo taes filhos, nem são capazes de con-
fusão. Mas se os pais representào a mesma Pessoa deDcos,
como se haverão com elle taes filhos , que assim o despre-
zão ? Como lhes lnrá no dia da conta 1

—
- Facilmente se poderá, entender das palavras de J. C,
Porem notemos primeiro o que diz o texto indicado: Quam
malac famae est qui derelinquit patreml Quam infame he
o filho

, que desampara o pai ! O texto Grego diz :

quam blaspkemus est, qui deserit pairem. He blasphemo ou .

como blashpemo r o que desampara o pai. A blasphemia con-
siste em desprezar a Deos formalmente, ou por obras, ou
palavras. Jblis.aqui pois blasphemo o filho, qee despreza c*.
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pai, que representa o mesmo Deos, em cujo desprezo re-
dunda o que se faz dos pais. Elie será pois reputado no
Juizo de Deos, como hum plasphemo, eseuformal despre-
zador.

J. C. no seu Evangelho diz
, que no grande dia do Jui-

zo salvará a huns
, porque lhe derão de comer, de peber f

vestirão, e servirão em suas necessidades, accreseentando,
que quando isto fizemo aos pobres , e necessitados quaes-
quer que fossem , a elle mesmo o fizerào. Eis aqui hum
grande, e seguro sinal da salvação, como ja dissemos. Con-
demnará a outros

,
porque não remediarão suas necessida-

des nos pobres, e necessitados, quaesquer que fossem. Ora
se deverão ser condemnados a tormentos eternos, os que não
soccorrem a pobreza ,

qualquer que ella seja
,
que diremos

dos filhos
, que não soccorrem as necessidades de seus pais ,

a quem por tantas razões são obrigados? Se J. C. toma
por feito a si mesmo tudo o que se faz aos pobres necessi-
tados , quaesquer que sejão, como o não fará de tudo o
<pie se faz aos pais

,
quando tão de perto representão

a sua Pessoal Estejão certos os filhos, que todo o bem t
toda a honra, assim como todo o desprezo, e crueldade,
com que tratarem a seus pais, sobre o mesmo Senhor , qu«
os hade julgar, recahe.— Ah

,
desgraçados cruei9 filhos, como vos havereis com

este Pai, Juiz Supremo, a quem desprezaes ?

— Assim como nenhum melhor siitalde salvação, que a de-
vida honra prestada aos pais, assim também nenhum outro
mais certo de condemnação, que o desprezo dos pais. Pa-
recerá

, que eu quero fazer desesperar da salvação aos máos
filhos; porem não he assim, antes intento sua salvação , mos-*

trando-lhes o caminho ,
para que o tomem , e sigào.

— Tenho dobrado sentimento por ambos meus pais serem já
fallecidos ; quando os tivesse vivos, eu faria mais do que fiz.

Maldição dos filhos.

— Passemos á segunda parte do texto : Et maledictut a Deof
qui exasperai matrem. Como já disse, o sagrado Texto

,

por melhor estilo, e elegância, serve-se orado pai, ora da

da mâi, entendendo a ambos. Temos pois maldito, oua-
tnaldrçoado de Deos o filho , que põe em ira o pai, ou mai,

— São amaldiçoados dos pais, ede Deos! Que cousa peior?

— Sendo amaldiçoados dos pais , se o fazem justamente
7
el-
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les o são de Deos ,. pois que o fazem como seus representan-

tes. Porem elles ainda o são de Deos
, posto que o não se»

jão pelos pais. Vejamos primeiro a força terrível que tem
as maldições dos pais ,

quando são provocadas pelo despre-

zo, que delles fazem os fillios , ou sua má conducta.
Temos hum terrível exemplo na maldição de Cham por

seu pai Noé. Elie- nos mostra o respeito , que merecem os

pais em todas as occaziôes. Noé
9
posto que homem justo ,

bebendo vinho, talvez porque ainda não tinha experimen-
tado seus effeitos , ficou-se dormindo descomposto. Vend o-o
assim seu filho Citam , diz o texto

,
que annunciara a seus

irmãos, que estavão fóra da sua tenda , e não diz
,

que
zombasse, ou escarnecesse delle : Nuntiavii duobusfra-
tribus suis foras. Gen. & 32; Estes o compuzerão com a
maior decência , e respeito, pondo aos hombros capas, e

andando para traz para que o não vissem descomposto. Po-
rem muito embora zombasse : o pai não estava em seus sen-

tidos, e parecia que não merecia o maior respeito em tal

estado. Porem não foi assim.

Tornado a si Noé
9 .e sabendo, o que se havia passado:

MaledictuA Chanaan , servus servorum erit fratribus suis. f.
25. Amaldiçoou a Chanaan filho de Cham , e seu neto, abs*
tendo-se de amaldiçoar a Cham , porque ao sahir dá Arca
D&os o havia abençoado, e porque foi este neto, que avi-

sou o pai da desnudez de AW , segundo a melhor opinião.

Seja o que for, a maldição cahiò sobre esta geração; eim-
precando-lhe Noé

y que fosse escrava dos escravos de seus

irmãos, de tal sorte foi opprimida pelas gerações destes,

quanto nos mostrão as guerras dos filhos de Jacob descen-
dente de Sem , filho mais velho de Noé, e por ellè aben-
çoado , contra os Chananeos descendentes de Cham , e Cha-
naan. Apenas cessarão depois de muitos séculos com a to-
tal extineção desta geração amaldiçoada.

D. —^ Eu tenho lido a historia dessas encarniçadas guerras;
porem ignorava a causa.. Pensava, ser a Idolatria em que
cahirão logo a principio..

JP. — Mais Nações idolatras foavião, e contudo não tiverão^

guerras com ellas. Esta foi a origem; e pareceo sempre
esta geração amaldiçoada v sendo ainda despojada da terra,

cie que licitamente se havia apossado, Deos a mandou ex-

terminar j a nada perdoando. Não ignoramos as maldades
próprias , mas admiramos os effeitos da maldição paternal.

Be verdade divina
3
que a maldição dos pais perde , e des-

<
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troe os fundamentos da casa, e da geração : Malcdklie
rr.alris eradicat fundamenta. 11.

He bem terrível, e sabido, x> que a este respeito refere

St.° Agostinho , occorrido no seu tempo , e de que foi tes-

temunha ocular. Huma viuva mãi de sete filhos, e tres fi-

lhas , vendo-se por todos elles desobedecida , e aggi avada
continuamente, os amaldiçoou imprecando-lhes

, que nun-
ca pudessem ter descanço em parte alguma, pois que a el-

la o não davão. Caso espantoso ! Terrível effeito de tal

maldição! Entrarão repentinamente todos os dez filhos em
taes tremores , e convulsões

, que não podendo descançar
em parte alguma, entrarão a vaguear por differentes terras,

sempre em tremores, e convulsões, para a todas ellas leva-

rem o testemunho da força das maldições paternaes, não
podendo em alguma achar descanço. Dois delles^ Paulo,
e Paladia vierão desde Cezarea, d'onde erão naturaes , e

onde succedeo o caso, a ////powa, onde era Bispo St.*

Agostinho
,

por cujas orações, e virtude das Relíquias de
St.* Estevão , recobrarão prodigiosamente 6aude. O St.*

Doutor fallou então ao povo , estando clies presentes, mos-
trando o que são e fazem as maldições dos pais, e o res-

peito que se lhes deve.

— Olhe, P.
,
que também ha muitos pais prag nejadores , e

anmldiçoadores dos filhos , sem que estes o mereção.
— Direi logo alguma cousa a esse respeito. Devemos attri-

buir esta força das maldições paternaes, assim como a de

suas bênçãos a seus bons filhos, ao respeito, que Deos
quer se dê aos pais. Para que obrigue os filhos á honrados
pais, foi necessário fazer-lhes sua autoridade respeitável , e

temível. Nem sempre os pais se podem fazer respeitar por

meio de castigos corporaes. Por isso pôz Deos em suas

mãos este terrível ílagello ; de que contudo os pais nem
sempre devem , nem podem servir-se. Eu já mais o appro-

vaixi pelo que tem de terrível , e sempre imprudente. Nem
porque delle se não sirvão deixa Deos de olhar pelo res-

peito da sua autoridade , que deposita nelles. Quando des-

tes não sejão amaldiçoados, o deixarão de ser por Deos,
que he o verdadeiro Pai.

Me isto o que bem claramente diz o texto ; Et est ma*
ledictusa Deo, oui exasperai matrem. Maldito, amaldiçoado

•he o filho, que exaspera, põe em ira, ou oíTende algum de seus

pais. Eis porque os mãos filhos sempre se devem reputar como
amaldiçoados de Deos, embora o não sejão dos pais*



— E que, P. 1 Podarão taes filhos ou vir da boca àe J. C.
naquelle grande dia: Vin4e , abençoados de meu Pai

,
pos~

«uir o meu Reino? Onde seiiio postos, onde terão lugar!1

A"
1

Direií.t entre os abençoados , ou á Esquerda entre as a«

maldiçoados ?

— He necessário, que taes filhos nenhuns sentimentos tenhão

de Religião, nem de temor de Deos; e be necessário ain-

da , que .renunciem a Fe' de ' ckrixtãos
,
porque nenhum ou-

tro sinal de condemnação podem ter mais certo. Se elles

são amaldiçoados de D eos , como poderão «ntão ser clia*

mados abençoados deste verdadeiro Pai 1

— Dahi também se segue, que neivbum melhor sinal de sal-

vação do que ser bom filho, abençoado de seus pais, e por

isso de Deos. Ouvi isto , .meus fiihos. U que multidão de
filhos, que continuamente estão aííligindo, e pondo em ira

seus pais ,
principalmente quando idosos

,
cuja -morte talvez

estejão desejando !

— Tal respeito quer Deos que se tenha aos pais
, que con*

demna ~a serem arrancados , e comidos pelas aves os olhos,

que contra elles se levantão, e os que lhes lanção más vis-

itas
,
ameaçadoras , ou desprezadoras. Arranquem os cor-

vos , e comào as águias , d\z o sagrado Texto , os olhos,

que se levantão , escarnecem, e zombão do pai , ^ despre-

zão , e o'Tendem amãi
,
que o deo áluz : Ocxclum

,
quisub-

sannat pat-rem , <5f
qui despicil partum matrh s«<?€, cffodi-

4?U eum oorui de iorrcntihiis
, oç comedant eum jiiii aqui»

lat. Prov. 30. 17. Outras letras dizem : Ocidus despi'

ciem obedient.iam matris suac^ E outras : D.espicizns seno»

clutem matris. Tudo se entende dos filhos, que lanção más
vistas aos pais , com elias os desprezão , zombão deMes , e

ainda mais zombão da sua velhice. A tal pena são con-
demnados taes olhos !

Nem em vã© foi lançada por Deos tal pena ^ ou maldi*

ção contra os filhos rebeldes a seus pais. Ella se verifica

mais vezes do que nós pensamos, por não fazeí.mos-rerlexào em
Jiiuitos casos terti-veis, que continuamente se vèern , e que
nós atfcribuimos a casualidades^ quando nuo são senão de-

cretos da justiça divina.

— Ai , P. I Estão-me lembrando aquelles dois corpos , q;ie

se acharão no monte , tendo já comidos das aves os oHios

,

e parte da carne os
t ^ .uiros bichos. Eu me lembro»

•que tratavão muito mal a seus pais, do que eu fui teste-

©Uíllia, e modos amea', adorei.
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—* Oxalá que se não verificasse ein outros muitos, ou mâk
desta, ou dàquell» sorte \ Oculorum wMrorum, clama S.

mdtao , expondo estas palavras , timete senéetUiam. Te-
ntei , 6 ingratos filhos, a sentença pronunciada por Djeos:
Q,uam Dominnx prbmiúl ingralw. Bem merecem cahir na
cegueira., p«rder a vista, e outros* males aquelles olhos, que
offendem seus pais com Olé* vistas , e levantados lhes faU
tão ao devido respeito: Merctur enim suae coccilalis min*
ve xiippl&ium , qui parerJum. vutiu , vcliurco visu despcxe-
rit

, êf elatis oculis laeserit jtietatcvt. l^altão as palavras pa-
ra expor a enormidade da culpa dos máos filhos ,. que se le«

vantào contra os pais, ou.de qualquer modo os olíendem-,
assim como os castigos (pie os esperão perante aquelle
Diíos, que nos pais se offcnde , e sobre quem recahern to-

das as injurias, e offensas feitas aos pais ^ qjie representào
s>ua mesma Pessoa,

M. *bb Muito bern assim deverá ser, supposto, como creio, o
que tem. dito da respeito

, que merecem os pais. Porem de*
zejosaber se terão elíeito aquellas maldições, que continua-
mente estão lançando,sobre os filhos., alguns pais?

Bais amaldiçoadores*

P. — Eu responderei
,
que não incorrerá na pena

,
quem não

commette a culpa.
M~. — E que dirá a hum fillio ,que lhe dissesse: Pi', eu tenho

taes pais que me cobrem dè rrmldições a toda a hora,

fervem em suas bocas os Diabos, e mil outras imprecações,

com que de continuo me amaldiçoão ?

F. — Eis ahi-', o que são, e fazem muitos pais, em quem não
ha sombras de Religião , nem- temor de Df.os. Taes são

ainda mais amaldiçoados db que os filhos,.

P. Eu lhes perguntaria , qual o «eu proceder , e condíicta pa-

ra com seus pais ? Procuraria saber , se por desgraça elle

filho intlue nessas maldições
,
pondo em ira seus pais ? Quan-

do o fizesse, eu muito Ih' o deveria estranhar supposta a dou*,

trina expendida..

M. — Porem supponha
,
que o filho he mui bom filho. EILe

procura dar a seus pais a devida honra : elle ao menos cui-

pavelmente não os incita ataes iras
;
porem afflige-se- com

-

taes maldições , e imprecações ; nem elle tem tomado tal

costume.

Í\ — Querido filho, lhe diria eu, filho muito amado de Dios!
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Alegra-te, pais apczar das maldições de teus indignos país ;

<tu es 'filho abençoado de Dsos. Essas maldições nào cahi-

ráò sobre ti , mas sim sobre quem as lança. Filho de pai*

amttl-diçoadorcs , e praguejadores ,
que não o he., que não to-

ma os mesmos costumes , lie filho de hum grande prodígio

,

íie objecto da«;maioies maraviihas das misericórdias do Se-
khor. Filho, diria, tem paciência, cuida muito cm qu«
não dès causa a essas maldições, agradece a Deos os

;

pro-

dio-ios
,
que obra contigo, e pede-lhe

,
que não aparte de

ti suas bênçãos. Nào temas-, item te desconsoles.

Assim diria a hum tal filho ; porem quam raro» são es-

ses prodígios! Nós já o vimos. Em quanto ao -que deseja

saber, não devemos presumir, que as maldições dos pais

•possuo -prejudicar os iUhos, quando as não merecem. Po-
T?m a desgraça lie, que os partos seguem ordina*iamerite a
condição dos pais : e quando estes são monstros , como o não
•serão os filhos ? Eunão posso daT a taes pais entro nome
•mais próprio do que o de 'monstros. -Pais amaldiçoadores

,

não são pais-, são monstros ; não são Gúrisiãos , são mons-
tros.; não são nem ainda homens , são sim monstros peio-

res , que todos os monstros.

Pois- eu protesto , que os paftuguezes pela' maior .parte não
são pais , são monstros ; não são christãos , nem ainda. ho-

mens , mas sim são monstros. Eu não vejo senão pais e fi-

lhos com os Diabos na boca ; eu não ouço -senão pragas

,

Itfáldiçõts, ate' menino a crianças. Não ha muitos dias, que
d«>i humas boas palmadas e*n huma-, eo faria com kum ar-

rocho no pui , se naquella occasião o apanhasse.
— 'Façamos justiça á Nação. Se nesta torra , e sobre tudo

em suas visinhanças ha esta lingoagom infernal, e -só pró-

pria de condemnados , ha outras muitas terras , ^e quasi pro-

víncias inteiras , em que , ao-:menos nestes tempos passados,

lámais se ouvia 'huma s#d praga, ou maldição. Ate mesmo
se escrupulisuva de fallar no Demónio, qualquer que fosse

o motivo. Parece tal costume huma lava
, que sahe do in-

ferno , como as do monte Vesúvio ,
que alaga humas ter-

ias, deixando outras intactas.

Eudesejaria reduzir-mea silencio sobre tal respeito pe-v

la só ^a^ão de não poder exprimir com palavras , não só a

gravidada da maldade, mas ainda o'liorror, que me inspi-

ra hum homem-, sobpe tudo pais ,
praguejadores, e amai-

áiçoadores. Eigura~?e-rne ver cundemnados , e não homens
Vivos, •

.

'"
>

P*



— Fa7-mc tremer, P. ! porque me parece , que algumas
me tem escapado ; mas eu prometto- ter todo o cuidado.— Parece-me que o mandar com o careca , ou com a bre*
ca ao exominu rifado Jnnaetústa , e» toda a corja incredu-

ía , não será peecado, porque elíes são peiores que trinta

mil carecas, por serem casta da má maleita.
— fíumaalma, que tem alguma cousa de Deos, e de senti*

mento? de Religião, não necessita de muito para sentir o
horror, que inspira t&o infernal pratica. Ella sohe própria,

ou o devia ser de conojemnados ,
ja no inferno, onde com

desesparação- eterna se entregão huns a outros aos Demó-
nios. Tal desalmado ha, tal monstro, que a si mesmo pró-
prio se dá, centrega aos Diabos ! I. Que horror ! Admira,
que a paciência de í>eos tanto sofra; porem chegará o tem-
po. Hlles ja tem a lingoagem. que no inferno terão ! Eis
aqui, porque me horroriso

,
pareeendb-me que vejo hum ré-

probo em hum tal praguejador , ou amaldiçoador.
Mas que direi de hum monstro, qual he hum pai oumãi

praguejador ,. e amaldiçcador de seus filhos ? Hum pai

,

hum monstro», q.ue não se horroriza, dè-entregar elle mes-
mo seus filhos aos Diabos ? Seus filhos jóias preciosas , que
•í. C. remio com- o seu Sangue ? Seus filhos creados á se-

melhança, e imagem do meu Deos? Ah, pais! Vós não
sois pais! Vós sois huns monstros, indignos de que aterra

vos sustente por muito tempo.!:

Choremos porem a desgraça dos filhos de taes monstros,
a quem eu desejaria a morte, logo que recebessem a graça
baptismal

,
petos perigos evidentes de sua condemnação vi-

vendo. Ats desgraças destes filhos entre os mesmos Gentios

*ão conhecidas. .Não me admiro, dizia hum destes , Sénc~

eu não me admiro dos males,, que sobre nós carregão

desci" â nossa infância^ pois que nascemos, e crescemos en-

tre as maldições, de nossos pais: : Non miror qitód nos ab
indio mala seyituntur ; inter malèdicíiones parentum cres-

cimus, Porem de boa vontade eu passaria pelos males phy-

sícos, a não serem os moraes, e. espirituacs. Que se pode-

rá dizer destas gerações de amaldiçoadores, ou praguejadores ?

— Que são gerações amaldiçoadas; e por isso cadeas de

condemnadoó, pois que vão seguindo huns aos outros.. Os
pais no inferne estão puxando pelos filhos ,

pela corda do

,

costume, em que os pu^erão ^ . e os filhos vão cahindo sobre

os pais, os netos, e toda a dèscendencia , não sei ate que

gráo. Por isso quando vejo hum menino filho de taes paiô ;:



tarit» desejos r se não fosse peccado de lhe torcer o posc<v-

ço, para o empurrar para o Ceo, roubando-o ao inferno,

P. —« Df.os se compadeça de huns , e outros ; e eu não sei que
remédio possa dar para arrancar d'entre nós tão abominá-
vel costume. Elie parece irremediável

,
pela dífficillima cor-

recção de tão mãos hábitos. Ja me succedeo não poder sus-

ter a presença de hum moribundo, que ao mesmo tempo,

f
que com elle fazia Actos dè Contrição

,
rompeo em taes pra--

gas, e maldições contra, huma filha
, que nenhum mal lhe

fazia , que me encherão dè horror.

'jF. — Que hadeser, se quanto mais velhos são, mais praguejão V
&. — Rogo-lhe, P.

,
que queira fazer huma breve exhortação

sobre maldições a todo este ajuntamento, que aqui se acha,

Pragas , e maldições*

P. Eu direi quatro palavras a tal respeito, e delias concluí»

rão a desgraça de tal gente.. Ella he aquelles de quem diz

o PsalmislU). que nos lábios tem veneno de áspides, por-
que tem a boca cheia de maldições,, e amargor contra seus

próximos: Voxenum aspidum sub labiis eorum ,
quorum os

malédtctione
, &Ç amaritudine plenum est. Psal. 13. 3. Porem

no coração tem seu. assento, e dahisahe á boca,., porque
da abundância do coração, do que ha no coração, falfá

a boca: Ex abundantia cordis os loquitur. Quem quizer

conhecer o que cada hum tem no coração, attenda ao que
tem, ou lhe sahe da boca. Verão alguns, aquém Deos não
cessa.de sahir da boca.. Valha-mc Deos; Deos mersoccor-
ra ; Deos nos acuda , Deos , Deos

i he sua palavra mimo»
sa. Ditosa gente! A Deos tem no. coração, epor isso lhe

Tem á boca! Outro tanto sem temor de errar r mas com
magoa, digo no sentido contrario.

Quem poderá ter no coração aquelle , cuja boca está

cheia de Diabos, que não sabem dizer palavra sem que lo-,

go venhão Diabos? Não outro,, senão esses mesmos, que
ahi doininão , e de tal sorte , que transbordão pela boca.
Deos não poderá ter parte em taes corações» Inflamados
pelo influxo dos espíritos malignos os corações, suas lingoas

se inflamão no veneno das maldições, como em fugo infer-

nal. Não são outras as lingoas, que o Apostolo S. Thiago
affirma

, que se inflamão no fogo. infernal : Lingua .
.

,

flammata agehenna. Jacob. 3, 6, Tal lingoagem he mais pró-

pria de condemnados
j

que ja se inflammão, e arde.ni no»
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fogo do inferno , do que de homens vivos ! Que mais *fU
dentes, e espantosos sinaes de condemnacão •eterna

!

Dirão que não o fazem . com má intenção , nem '-com d i»

sejos de que empeção. Dirão ainda que são graças. Mas eu

direi, que por graças tem o Demónio mo coração , e por

graças tem já a pratica de .condem nados , e as lingoas in-

ílammadas no fogo infernal. Que bellas graças! Assim gra-

ceja, quem não tem nem sombras de 'Religião , nem de
temor de Deos, e cujo .coração domina o Demónio.

Para dizer os males
,
que sobrevirão <a taes amaldiçoado-

res., e praguejadores , tanto temporaes , como eternos, me
referirei somente ao Psalmo 108 , em que vemos impreca»
ções terríveis contra elles. Elias posto que na frase são im-
precações

,
pêlo estilo da lingoa Hebraica, como ja disse,

são ameaças , e prophecias do que suecede a taes peccado-
rcs, Não temos duvida de que o Psalmista falia de amai*
dicoadores , e praguejadores : Os peccatoris . . . apertum est^

principia.: Ahrio-se a boca do peccador , e .com palavras
de odio me cercarão: Ser noni'ms odiicircumdederuni me. \\ I.

2. Que palavras de mais odio
,
que as pragas , e maldições ?

Porem melhor o hiremos vendo,
Constitue super tum /peccatorem , -âç diabolus stel adtxtrk

ejus. f. 6. lie o sentido este: -Sobre os amaldiçoadores porá

Deos, quem os opprima, vexe, e persiga. O Diabo anda
á sua direita.: Diabolus stet adextris ejus. Parece, que ca*

da hum de nós traz á sua direita o seu Anjo Custodio; e

se com effeito também o acompanha algum espirito múo-,

como creio , elle deverá ter a esquerda. No amaldiçoador

porem o diabo toma a direita, como que iem o maior se

não todo o dominio, e posse.— Ah
,
desgraçados ! Trazeis o Diabo á vossa direita

!

— Cúm judicatur , exeot condemnalus. f.7. Quando entrar

em juizo sahirá condemnado ; nem terá recurso á oração

,

porque ella se Jhe torna em peccado : Oratio ejus fiat in

peccatum. Temivcl estado o daquelle, cuja oração he hura

peccado! Este heo dopraguejador , ou amaldiçoador ,
por-

que a oração que Deos quer se lhe faça para conseguir o

perdão deve ser que nos perdoe do mesmo modo, que nos

perdoamos a outros .as offensas que nos fazem ; porem estes des-

graçados bem longe de perdoarem, praguejão, erogaonnal.

Pedindo pois a Deos, que lhes perdoe, assim como elles perdo-

áo, a ú mesmos se praguejão, pedindo, que não ihes perdoe :

Oratio ejus fat in peccatum ; sua oração he hum peccado.
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Fiant dies ejus pauci
, poucos e breves serão os seus dias ;

entro .tomará o seu lugar , seus empregos eseus bens : • Epis»
copakun ejus a-zcipial aller. Outra letra- drz : Quodquc as»

zercatum est eis accipiant alú. He o sentido
,
que morrei do

breve, en trarão outros na posse do que possuião, ou sejão

bens radicaes, ou de empregos, como vai continuando a
dizer.,, e he oj que continuamente mostra a experiência,
vendo-se a cada- passo casas perdidas, e famílias desgraçadas.

Fiaiú filii ejus orphani, tyuxor ejus vidita. 9. Sua mu^
lher em breve ficará viuva, e seus ftIho9 órfãos; Que gran-
de numero de pais morrendo antes dê tempo > que numero
de viuvas : e que multidão- de órfãos desgraçados] Altos

juízos ds Deosí Mas bem pouco juízo tem huma mulher ,

que , tendo algum temor de Dèos, toma- por marido a hum
amaldiçoador , ou praguejador ! Oxalá taes pais ao menos
attendessem ás desgraças, em que brevemente, deixarão seus

filhos, porque elles órfãos, desamparados q perseguidos

,

andarão .vagabundos, arrojados de suas casas, e bens, men-
digando o sustento r Nutantes transferantur filii. ejus, ô(

mendicent, ejicianlur de. habitat ionibus suísí- jK-lft. Virá o
usurário , o ladrão o oppressor; injusto, e. se. apossará,

roubará , .e appropriará de sua heranças Serutetur fcenera-

tor.omnem substantiam ejus* Outros comerão oprodueto de
seus trabalhos, e suores : Diripiant alieni labores ejus. f. ] K.
Não terão os amaldiçoadores

,
quem os soccorra j nem quem

se compadeça de. seus filhos:. Non sit MU adjutor^ nec sit

qui. misereaiur pupillis ejus* >\. í'#.\

—
> Santo Nome deD.EosJ Agora entendo

,
que tantas desgra-

ças
, q ue.vejo no mundo ,

quaes está dizendo ^ tem ahl a causa.

Tenho estado a puxar pela memoria , e não me lembro de
casa edificada.^ e permanente- em, família

, que o fosse por

amaldiçoadores. Lembro-mevsim de algumas que apenas fo-

rão levantadas, logo forão* perdidas, ou^passarão >a outros

possuidoies. De muitas famílias de amaldiçoadores me lem-

bro, todas desgraçadas* Ah , Sr* B-rig. , a <sua casa he hu-

ma das mais antigas,, e bem.estabelecidas destas terras. A mi-

nha não-he das mais ordinárias. Tem noticia , .de que ho\*«-

vesseem a sua algum amaldiçoador. ? Eu <]ue tratei commeus
pais, e avós nunca lhes ouvi huma. só- praga., O mesmo Jul-

go da .sua.— Em, confirmação, dè tudo o- que está dizendo , e expondo

© Sr. Ab. direi
,
que meu pai em mais de huma occasiâo

me disse j
que entre seus antepassados; jamais se havia. ou«v
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vido huma só praga ou maldirão ; e quando eu me deslisas-
se desta conducta , elle procuraria desherdar-me da posse
da casa , porque anão queria perdida, e suas filhas desgra-
çadas. Eu por desgraça... porem eu me corrigirei. Não
verão entre meus parentes

,
que todos estão bem estabele-

cidos , tão rnáo costume.
F. — Todas as suas famílias são a honra desta terra. Tenho

entendida. Continue. Abrão todos os olhos.
•P. — Onuttindo outras desgraças em castigo de taes culpas,

passo ao f. 18. em que diz o Espirito Santo : Dilexit ma»
lediclionem, § vcniet ei. O praguejador gosta de maldições,
€ essas terá. Elle amaldiçoa, porem elle mesmo será o amal-
diçoado, porque as maldições, que elle lança contra outros,
cahirão sobre elle. Dilexit maledictionem

, òç vcniet ei. Nos
arnaldiçoadores ée verifica á letra, o que o mesmo Psalmisla
diz em outra parte, e he , que elles cavão, e abrem a
cova para si mesmos, cahindo neUa: Incidit 4n fotcam

,

quam fecit. Sua dor, isto he , o mal que a outros procurão
íom suas maldições se tornará contra elles, vindo sobre
suas cabeças, e descendo sobre elles sua mesma iniquidade

:

Convcrleivr dolor ejus m caput ejus
, $ in verticem ipsius

iniquitas ejus descendei. d.° 7. 16. 17. Desembainhão a es-

pada da iingoa : Gladium evaginaverunt peccatores
; armão,

c estendem o arco para arrojarem as aetas de suas pragas,
e maldições" Intenderunt arcumsuum; porem a espada se

cravará em suas entranhas, o arco se quebrará, e as setas

se voltarão contra elles; Gladius eorum intret in corda ipso-

rum, 4" arcus torum confringatur. d.° 36. 14. 15.

He isto o que fazem os arnaldiçoadores , e o que diz o
texto; Dilexit maledictionem, èç&eniet ei. Arrojão pedras;

porem estas se voltão contra elles, e cabem sobre suac ca-

beças 3 como justíssimo castigo. Isto sempre se verifica ou
mais desta ou <laquella sorte ; e não pequena pedrada be o
peccado»

F. — Porem eu tenho ouvido dizer
,
que as pragas côstumão empe-

cer ; e não quero que mas roguem.

•P. — Então o fazem as dos pais nos filhos, quando as pTovocão
por sua má conducta, e em outros quando são lançadas

contra oppressores injustos. Porem nunca jamais prejudica-

rão a innocentes
,

pois a estes abençoará Dbos, quando
outros os amaldiçoem ; antes elles serão os amaldiçoados

porDp.os: Maledicam maledicenfíbus tibi. Gen. 12. 13.

Concluamos com o Psalmo. Virão sobre os amaldiçoa*
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clones as praga?, que -cllcs a outros rogão. Elles não querem
abençoar, e eíics não serão abençoados. A benção se alon-

gará dei les: Noíuit bcncdictioncm- , clongabitur ah eo.

jf. 18. A maldição se lhe torna corno vestido
, que o cobre

todo:; e não só exteriormente-, mas como agoa bebida en-

tra em suas entranhas, e corno oleo penetra pela medula de
seus ossos.: Induit maledictwnem sicut vestimentwn , -fy in-

Í,ravit Mcut aqua in mteriora cjus , sicut óleum in ossa

ejus. Será sempre cuberto de maldição., como de iuima ca-

pa , e delia sempre cingido., como de apertado cinto : Fiat

ri sicut vestimentum
, quo operitur , 6f •sicut zona, quancm-

per praeeingif ur. . 19.

JF. — Santo Nome de Deos! ^Fico tremendo.
M. — Não menos eu ; e com mais razão.

D, — He tempo de pormos ponto a doutrinas tão importantes;

pois o dia se acabou.; eu julgo que nós todos acabamos de
nos instruir na escolha que devemos fazer de nossos es-

tados. Porem rogamos queira continuaras suas instrucçòes

,

e dar-nos conhecimento . .

.

P, — Continuarei a faze-lo. Nós nestas tres 'Palestras apenas
temos visto nas uniões conjugaes as

,

primeiras pedras fun-

damentaes do edifício da Sociedade-, ou primeiros fios na
tèa da Soriedade, como me tenho explk.ado. 3*oram éllas

devem ser collocadas em hum outro fundamento para que o
edifício fique solido : ^ os fies desta tèa devem derivar-se , e

-ainda foar sempre presos em hum outro laço firme, e for-

te. Os nossoslneredúios nada querendo de Deos, não que-
rem ver na Sociedade mais que pactos, contratos, ^ obri-

gações humanas sem alguma intervenção -de Deos. Falsos

políticos! Deos assim como he o Autor do homem, o he
•da Sociedade em todo o sentido^ Nós já vimos isto, e aca-

ffcamos de o ver nas uniões conjugaes , e entre pais , e filhos.

Veremos agora, que a Sodcdade , a grande Sociedade ^

do género humano em geral , e em particular, e em toda
a extensão do sentido., não só tem a Deos por seu Autor,
mas aitida o tem , ou deve ter por seu centro fundamental.
Queirào ter presente esta verdade para a Palestra seguin-

te, em que entenderão melhor o que dissemos nas nossas

•Dhputas a este respeito ; e farão melhor idea das -divinas

bellezas da Religião, e do rnuifco, que devemos ao nosso
CJreador , a quem, comoPai, peçamos a benção, c á nos-
ea Mai.
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PALESTRA QUARTA.

Amor ãe Deos.

'Palestrantes.

Pctrocho, Denta
,
Liberal, e Freguc%<,

Iniroduccâo.

Deista Como cão quer eeremonias , o esperamos no theatro ;

e lhe desejamos as boas tardes.

Varocho— Outro tanto desejo a todos os Senhores; e muito es-

timo, que nào percamos -tempo com ceremonias ,
quando

t -temos matérias importantíssimas a tratar ,
qual lie a que

vamos a tomar entre mãos.
P. O Sr. Liberal, que -ontem entendeo se falíaria bo ;e do

fundamento central da Sociedade, comoapaixonadissimo da
Politica, quiz tomar parte.

P- — Eu multo o estimo ,
.pois dará -occasiào a melhor, emais

faGil desenvolvimento da matéria.
jÀleral— Eu nào ignoro, que visto o plano

,
que tem segaido f

e verdades,, que tem mostyaHo , he Deos o centro da So-
ciedade

,
pois que -como Xreador , e A-utor do género ltuma-

ro, he também o Autor da Sociedade-, em que o creou.

Eu teabo aberto -os olhos a esta verdade, que o -S. Jbbade
tão claramente provou. Ella me be tão patente, <\ue estou

certo ser Atheista, o que a negar
, pois nào -se poderá sus-

tentar o contrario sem negar a existência de Deos Creador
<io homem. Como Autor da Sociedade, elle devia dar a le-

gislação para regulamento desta Sockdad* , tanto em geral

como em particular. Creio pois que teda a legislação seja

civil, seja Eeclesiástica , Le Divina, ou dimanada delia,

q*
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Deos pois h-e o Chefe Supremo da Sociedade. Tudo isto t e»
ribo entendido muito bem assim como a necessidade indis-

pensável das Autoridades humanas em Nome do mesmo I)eos
para a execução das suas L?is , visto que Dkos nos Le in-

visível. Julgo pois esgotada esta matéria, o desnecessário

será repetir , o que não ignoramos»— Não intento repetir, nem disso tenho necessidade. A San«
ta Religião, offrece ao Fhilosopho Oiristão hum campo irn-

menso , que não poderá facilmente percorrer; e de humas
passará a outras verdades maravilhosas, pois ao mesmo
tempo que he immenso está cheio de tantas flores , tantas

bellezas, que enleado em sua formosura, ignorará qual
mais admire, e pensará não ver- o fim de tantas maravilhas.

Que cega , meus Senhores , he a Philosophia do século !

Presumindo saber algumas cousa ella tudo ignora, quando
ignora a. Religião

, que constitue a verdadeira sciencia, e

he a fonte de toda a verdade. Toda a sciencia (se este no-

me merece) em que não entra o conhecimento da Religião^

não passa de hum verdadeiro pedantismo, e não pode ser

mais ,. quando muito v que huma sciencia irracional , e bru-

tal,, pois que em tai sciencia hombreão os brutos irracio*

naes com os homens T. e talvez os excedão.— Que tal he aquelía ,„ Sr. L?— Confesso , que fere o meu amor propriòi— Queira sofrer , pois que devo dizer a verdade , e ja obti«

ve a devida licença^
eguez—-Jesus ! que se me agonia o coração, frè o nome ao$
bois, e não lhe importe mais nada.— Em. que pensa excedem* os homens nos conhecimentos
ao» brutos, irracionaes ,

quando ignorão a Religião ? Por
ventura na scienciada. Politica.,, que he a dá. sua paixão ?

Porem eu affirmarei , que ellcs jamais podèráõ bombrear,
muito menos exceder, com as abelhas, de quem deveriâo

aprender em todo o sentido ,, nem ainda com a politica dos

castores na America postos em sociedade.. Ein que? Nas
seiencias astrológicas? Mas.qualquer animalejo da terra,

ou aves db Ceo , conhecem muito melhor os tempos do que
os homens. Nas obras mecânicas, naarchitectura , na mes-
ma geometria e qualquer outro ramo- dè Philosophia ? Os
homens jamais hombrearão , nas primeiras com as abelhas

,

com, as. aves- fabricando os seus ninhos, e nas outras com>
qualquer outro animal bruto.
—• Bello meu P. ! Ate mesmo muitos brutos tem muito me*
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lhor bestunto, que os homens. Eu o provarei.— -Emmudeçainos , SivL*, porque aquillo he verdade clara.

—— A scieneia^ que distingue o homem dos brutos he a da
Religião, e -não outra : esta he a verdadeira seiencia, a
verdadeira. Philosophia, fóra. da qual nada mais ha que
ignorância..

— Quam «poucos são os verdadeiros Philosophos á vista disso !

Menos do que se pensa. . Muitos presumirão possui-la, mas
não sei se com razão.- Ye-se hum inteiro abandono , e mes-

mo desprezo deita seiencia , mas porque a ignorão , e não

tem idea de sua belíèza.

— E não a querem aprender por isso *mesmo que querem sei

animaes brutos em . todo o .sentido.

Fundamento centml da Sociedade:

— Ontem
,

depois dé havermos falladó dás primeiras pe*

dras fundamentaes da Sociedade , e primeiros fros na ordi-

dura desta tèa , quaes são as uniões- conjugaes ,
pais ,

. e fi-

lhos , disse-, que devíamos hoje saber qual seja a primeira

pedra central, em a qual se baseem,.e firmem estas, que
apezar de chamar, primarias y . porque o são entre os homens ,

não são contudo se não secundarias. Elias dèvem ter hum
único centro, porque em vão se poderia procurar a unida-

de da grande Sociedade > quando esta multiplicidade de pe-

dras fundamentaes deste edificiov não tivesse hum , único

centro, em €jue se firmassem todas. Estas diífereutes -têas ?

que se urdem de djfferentes fios, tecendo-se com as uniões

conjugaes, não poderião abranger a grande Sociedade , se

não sahissem de hum só centro , e sempre com elte ligados ;

e ainda huma só mão , que. trabalhasse- nesta urdidura, e

teçume. A não ser assim .o edifício não se sustentaria ,
por-

que lhe faltaria o fundamento ujiico ; .a íèà não teria união ,

porque sendo muitas as que a. compõem , faltaria o. laço que
as devia ligar ,~ e, unir em unidade..— Muito bem entendo > e estou rx^r isso; . Não só hum láço ,

mas ainda muitos laçou- Deos a etta Socidãde-, que. ja noo

fez ver, quando se disputou a esse respeito.— Assim he. Nós vimos então-Dkos único Autor da Socie»

dade , seu centro^ e chefe
, lançando muitos , e rmiitipJicá*

dos laços para unir esta Sociedade. Vimos a,J. O. forman-
do a grande Sociedade, que he a. àua Igreja, ligando-a com
es laços mais fortes ^ e apertados quaes são hum único
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Pastor , liuma só Fe, huns sós Sacramentos &c. Porem dei-

xei de propósito hum outro laço central
, porque achei que

não era então occasião de o poder desenvolver devidamen-
te : o que agora farei. Foi ainda necessário desenvolver ou-
tias muitas matérias para melhor poderem entrar no conhe-
ci mento desta.

Lembrados estaráõ de que por vezes mencionámos, e trou-
xemos por prova de muitas verdades , a oração de J. C. de-
pois da ultima cea , em que pedio aseu Pai a união de sua
Jg^ja com élles mesmos, de sorte

,
que fossem todos , a

H an rissiMA Trindade, e sua Igreja ou Sociedade de Fieii %

huma e mesma cousa.

— Estamos todos presentes nessa verdade.
—- Dahi devemos concluir, que os homens entrâo, ou de-

vem entrar na Sociedade v<;ym'T}zos ; que os homens, eDnos
compõem , e devem compor huma única Sociedade , e que
Deos não só he o chefe., mas a cabeça , e o centro des«
ta Sociedade.

— Assim o devemos crer
,

peis essas verdades estão prova-
das por varias rr>7Ôes.

— Muito bem. Saibamos agora os primários meios de que
se sérvio na formação desta Sociedade em união, e unida-

de com elle; eeu o digo em duas palavras. Ao mesmotem-
po que forma este edincio das secundarias pedras, e urde

a toa dos secundários nos, quaes são as uniões conjugaes 9

e a filiação, elle as assenta bobre si mesmo , fazendo-se pe-

dia fundamental, porque elle se faz o Pai de todos, e não
quer que os homens sejào inenos que seus filhos

,
para que

haja huma só família. Quer, que o amem, honrem , e res-

peitem , como verdadeiro Pai. Elie forma os differentes

,

e multiplicados tios para urdir, e tecer esta tèa da Socie-

dade, e os prende eomsigo , nâo so porque elle he o ver-

dadeiro Autor, que forma estas uniões-, mas ainda sobre

todos os laços, lança os do amor filial, qual deve haver

entre filhos, e hum tal Pai. Eis aqui a matéria sobre que

temos a discorrer.

— Grande idea he essa ; eme parece que bem sabida, rmas
talvez pouco ponderada. Nenhum Fiel deixa de chamar a

Dkos Pai.

— E porque lhe não chama mais comummente Creador, e

na grande oração Dominical quiz, que o tratassem com o

doce nome de: l
J
ai nosso 1

. Porem lancemos os olhos por ou-

tra parte , e entremos nos laços os mais fortes , que pren-
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ciem , ou podem prender esta grande familia filial com seu

Pai.

uimor de Deos laço deuníão^

Admiremos primeiro mima cousa. Sendo Dkoc o grande

Pai desta grande- familia
,
quiz que a sua producção fosse

por pais terrenos
,
pondo neíles a sua autoridade ,. paia liir

formando, e ligando a grande familia em sociedade. Ora.

pergunto eu: Qual he o laço mais forte que une, fdhos coçi

pais, e pais com filhos ?

F. — Eu o digov pois tenho razões paia o saber, O laço deu-

mão o mais forte * e roais apertado que se pode dar entre

pais e filhos , e entre filhos e. pais, entre creados , entre ir-

mãos , e entre todos, he o amor-; e provarei..

P. —-Não lie- necessai-io ^ porqiie ninguém poderá negar, que

o amor bem entendido , he o. laço de sociedade» em união o

mais forte. Nós o veremos - quando fallarmos- do amor fra-

ternal : então acabaremos de conhecer-, que. nosso grande

Pai intentou prender, ligar, e apertar na mais estreita u-

nião a grande Sociedade, com os laços do amor: matéria

esta tão ampla,.. que necessitará de não poucas tarde» pai»

bem a desenvolvermos.

£). —• Vai-se abrindo campo ! Eu estou. bem. contente !

P. -— Não sabíamos agora, do arnor paternal e filial. Não lia

união entre pais e.filhos quando não ha .amor. Por-em. então

hehuma sociedade a mais unida entre pais e filhos quando he

ligada pelos laços , e cadèas do amor* Ella será indissolú-

vel em quanto existirem . esias cadèas. Estão pui. isto,

meus senhores l

J). — Ninguém o poderá, duvidar.-

P. Pois coneluáo agora . que com estás mesmas cadèas . quiz

nosso Grande Pai .unir cora sigo a, grande- Sociedade de seus

filhos.. Assim como o amor. entre pais e filhos. põe na mais

estreita união esta familia , assim quiz Deos cora estes mea-

mos laços unir com sigo toda a íamiiia universal,

D. — Rravo ! Que idea ! porem as provas >. . .

P. — Quantas quizerem. Tantas lhes darei
,
quahtas sejãc neces-

sárias, para conhecerem , que Dkos fez consistir todu a lei,

que deo aos homen.» no só amor; o ainda, direi no só «cu

amor.

X. — He verdade que J. C. disse que o maior preceito da Lei

he o amor de Dscs sobre tudo
5

e o do próximo. .

.
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P. — Assim lie; mas ponderemos huma razão natural. Que tem
os filhos para com seus pais ?

F. —
.
Tem o amor. Se o tiverem r tem tudo para serem bons fi«

lhos; se o não tiverem , nada tem. Tem tudo no amor., por-
que logo que o tenhão, lhes darão toda a honra

; já mais
Ih' a darào , se o não tiverem.

P .
—

- Nem mais nem menos os homens filhos para com seu gran-
de Pai Deos. Se verdadeiramente o amarem entrarão com
eíle na perfeita união, e terão feito tudo.

D. — De tal sorte mostra estas verdades, que convencerão os
maiores :pirronieos.: porem a nossa cegueira nuo nos tem
perrnittido pondera-las devidamente.

JP. — Conhecidas estas verdades fundumentaes , vamos a verco«
mo^EospAi quiz fortificar estes laços de união pondo nel-
Jes toda a virtude, como base da sua legislação , e ainda
Religião ; e mesmo tudo oque devemos a este nosso Gran*
de Vxu

Amor ãe Deos forma a Religião.

Vez f)ros sempre consistir no seu amor -toda a Lei, <?

toda a sua Religião,
y

pois que tudo o mais que nelia U-
mos se tornará inútil senão for accomparihado deste amor:
J >

íenifudo lcgu esl chariias. Rom. 13. 10. O amor he fi

plenitude da Lei. J.C. bem expressivamente o disse, quan-
do foi interrogado -pelo maior preceito da Ler: Magister,
cjrtod est mondakim magnum in legel Amarás ao Senhor
teu Deos com todo o teu coração , e cora todas as poten-

cias de tua alma : iDiliges Dominum Deum tnum tx toto

corde tuo r § in tolaanima tua , ò) 'intota mente tua. Malh.
£c2. £7. 'Eis aqui, acereseenta, o máximo , e primeiro man-
damento : JToc eslmaximum, à; primumrnandatum. f. 33.

O segundo he semelhante a este : Amarás o pioximo , co-

mo a ti mesmo: Secundum aulem símile esl liuic*. Uiliges

proximwn tuum ticut te ipsam. "jti 39. Destes dois manda-
mentos pende toda a Lei, e toda a doutrina, que vos tem
ensinado os Prophetas-: In hh duobtts manãatis wiixtrw
lex pendei

, à; Prophétaz. f. 40.

— He isso o que dizemos no fim dos mandamentos: Estes

dez mandamentos se encerrão em dois, que são, amara
Deos sobre tudo., e ao próximo como a nós mesmos.
— Podemos dizer, que não temos mais do que hum só pre-

ceito, que lie o amor , cm que se funda toda a Lei : Pie»
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nitudo legh esl charitas. He o só amor
,
que , como hum tron-

co , brota dois ramos, que suo o amor de Dkos sobre tu-

do, e o amor do próximo, como a nós mesmos. Eu diria

ainda, que não temos em essência por mandamento, e to-

da a Lei , mais que o o amor de Deos
,
porque este gera

,

produz, e dá á luz iufallivelmeute o amor do próximo; e

tanto, que nào se pode dar o amor de Deos eem o amor do
próximo , e nào será este bom quando se nào funde , e di-

mane daquelle. Em outra occasiào melhor desenvolveremos
esta matéria. J. C, os especificou para melhor os intimar.

He poiso amor de Deos toda a Lei , e todo o fundamento
da Religião , senão toda ella mesma. Ella aqui assenta ; e

de balde edificaria, quem o pertendesse fazer sobre qual-

quer outro. O que quizer entrar nesta grande sociedade, e

família, que reconhece, e tein a Deos por Pai, e formar
com elle estreita união, ha de unir-se com os vínculos do
seu amor, e não de outra *orte. Melhor o entenderão de-

pois de verem as excelleneias , e admiráveis effeitos desta

grande virtude, pela qual Dkos nos quiz salvar formando
Clella os laços da uniã^ , que dizemos.
—- Desse modo quer exeluii Iodas as mais virtudes ; o que me
parece hum grande erro.

— Eu nào EM excluo; todas as mais virtudes são mui boas,

se as acompanha « amor de Deos de tal sorte que faça o
seu fundamento, e fim. Então serão mui bel las. Porem não
sendo aspira todas ellas se tornarão vãas, e quiméricas

:

ttfttetne não serão virtudes.

— Que assombro no» causa, P. , com tal doutrina! Pois a
Fe , a Lsperança . a Castidade , as obras de misericórdia , a
Esmo-la, a mortificação, e outras muitas não são virtudes?
— De certo o não são , se não tiverem por fundamento , e

fim o amor de Deos. Ellas por si sós não formão os- laços

desta uni;'"*, não prendem com Deos, que hetodo o centro:
ao que deve attender, o que quizer entender a divina eco-

nomia. Tods- o ponto está nesta união de Sociedade com
Deo«, que dcw formar o amor, e não ontra cousa. Esta
união he toda a ReJigiao.

— Quer o Sr. Ab. que esta Sociedade geral seja unida com
Dkos assim como a de filhos com o pai ; porem aquelles

estarão unidos cora este, quando lhe forem obedientes,

cumprirem moi mandamentos, derem a devida honra...
— Ne«ro ,

que o facão, e que huja a devida união se nã<f

amarem seu pai com hum amor de coração.

r
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!— O Sr. L. não reflecte no que diz. Como quer que ç> ho-
mem cumpra- com os mandamentos de seu Pai Deos, se o
não ama , quando este amor forma toda a Lei ?— Assim he. Alas por ventura não ha virtude sem amar de
Deos l Que paradoxo !— Assim riie parece pela ignorância da Religião em que la«

hora. Assente neste principio, e acabe de entender, que o
fundamento da Religião existe nesta união de Sociedade com
Deos, que se dirige a fazer com elle huma só unidade..

Lembre-se da oração de J.C. Nossas almas de Deos sahirão,,

a elle devem tornar, eeom elle devem estar sempre unidas-

Deos he o seu centro. 8e o não consegue está perdido o*

seu fim. Esta união he o tudo ; mas el la deve ser firmada
pelos vinculos , e laços do amor. Fis aqui que não ha vir»

tude verdadeira sem o amor dc Deos , que sempre deve fazer o
seu fim. Queira ler este retalho da primeira carta de S. Pau-
lo aos dtrinthioii— linguis hommwm loquar , § Jtngelorum, chariíatem
auttm noa habeam

, faclus sum velai aos sonans , aut cym-
balum tinniens. \$í. 1.— Quando eu pregasse ,, não só corm>os melhores pregado*
res , mas ainda como o poderião fazer os Anjos, se eunào
tiver o devido amor de Deos, cu não- seria mais que o bron*
ze sonante , ou sino, que faz estrondo*.— Et si habuero m ophetiam , $ noverim mysierià ovmia -

<2f omnem scientiam; l\" úkabucvo cninem fidem, itaut mon-
tes transferam, chardatem autem non habuero , nilál surn. jf. 2.

— Quando eu tivesse o dom de prophecia conhecesse toa-

dos os mysterios , e tivesse huma Fé tão viva e forte, que
transferisse de huma a outra parte os montes , se não tiver

a verdadeira caridade, isto he, o amor de Deos^, nada se«-

ria. Aqui vemos
,
que nada he a Fé seiíL o amor de Deos :.

vejamos agora as obras de misericórdia, as mortificações,

e ainda o amor do próximo ,
quando não he fundado no«

amor de Deos.— -Et sidistribuero in cibos pnuperum omnesfacultaies mcasy
§ si tradidero corpus meum Ma ut ardeam , charitatem* ana-

tem non habuero, nihilmihi proderil. f. 3.— Quando eu, diz, destribuisse em sustento dos pobres toa-

das minhas faculdades , taes mortificações desse a meueor--
po, que o fizesse arder , nada- me aproveitaria- tudo, isso-

quando não tivesse o amor de Deos : Nihil mihi prodcrit.

jDaqui consluio St.
0
Agostinho:. Sola çhautas sufficiti,
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<aãest : caetera omnia nihil prosunt , si sola charilús dcsit ;

a só caridade, o só amor de Deos basta, se por ventura
o ha; mas tudo o mais nada aproveita se íaltar o só amor
de Deos.
— Temos entendido muito bem; e cessa a nossa admiração.
— A mesma razào natural o mostra considerado por eutra

parte. Nenhum acto virtuoso, ou que de sua natureza seja

meritório , nenhumas obras, posto que excel lentes , e he-

róicas, são aceitas por Deos, atteitdkias , e premiadas se

não forem consignadas, ou marcadas com o sèllo d© seu

amor. Assim como o feomem não incorre em obrigação pa-
ra com outro homem, senão por aqui lio, que este faz por

seu amor, e respeito, assim Deos não premiará mais do
que aquilio

,
que se faz por «eu amor e respeito.

— Quantas boas obras, que poderião merecer hum Ceo , se

perdem, porque não entra nelLts o amor dc Ocos'. Lá soe-

correrá algum os pobre» com largas esmolas-, andarão pe-

los hospitaes. farão penitencias, e outras cousas. Tudo isto

lie bom ; porem talvez sejão peccados.
—- Peccados 1 Não~diga heresias.

— Não digo tal ; Vni. não entende esta doutrina. Serão
peccados porque as fazem por mãos fins, por soberba, por

amor «próprio ,
por vaidade, e outres Uns, e não peio ver-

dadeiro
,
que he o arno-r de Deos.

— Diz a verdade. O só ar.ior dc Deos he o que tudo faz,

e o que enriquece o verdadeio Fiel de virtudes , e carrega

de merecimentos para com Deos. Entre outras nos propõe
o Ecangeliio huma mui celebre parábola, qual he a do ne-

gociador, que comprou a margarita preciosa, lie semelhan-
te, diz, o Reino dos Ceos ao negociador de boas .jóias :

Símile est Regnum Coelorum homini negotiatori quacrcnli

Lonas margarita*. Tendo achado huma preciosa, vende

quanto tem, e a compra: Inventa atitem unapretiosa mar-
garita abiii , í) rendidit omnia ,

qyuac habuit , òf tefnil eam.
Áíalh. 13.4.5. Que írmgarita pode ser esta de tanto valor,

que ella só possa enriquecer o homem 1

— He admirável ! Ate mesmo huma jóia não pôde susten-

tar o homem, sem que se aiiene.

— Esta joía , ou margarita deve serial, que ella só o enri-

queça possuída, e de nenhuma soite alienada. Também faz

a mesma comparação, ou símile com ©thesouro, posto

que não he tão expressivo. Que pois nos quiz J. C. dizer

nestas parábolas? Que thesouro he -este", que margarita?
r *
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Não lie outro se mio o seu amor; deste fallou bem duvida;
porque verdadeiramente he a preciosa margarita, com que
se ennquece o homem, e por cujo preço comprará o Reino
dos Ocos. Hacc est margarita pretiosa, charitas , sint qva
nihii fibi prodesf ; esta he o amor de Deos . sem o qual nadf*

te poderá aproveitar; porque com elle terás todas as rique-

zas : (oiuam si solam liabeas sufficit íibi. Iíe de St.° Agostinho-.

Tanto o amor de Deos faz todas as riquezas espirituaes r
quanto conforme elle será a sua virtude e santidade

,
por-

que será á sua proporção, e medida. Aquella Jerusalém Ce-
leste,, de que tanto be falia nos sagrados Livros, não só-

representa o Ceo , mas ainda kma alma virtuosa e santa,

S. João vio no Apocalipse hum Anjo
,
que com huma. ca-

na, ou vara tTouro media a sua extensão. Apoc. 21 . 15. Mas
ae algum quizer medir, ou conhecer a quantidade, e por»

ção de sua virtude, e santidade, desta medida se deverá

servir, pois á proporção do amor de Deos, que em seu co-

ração tiver, será a sua virtude, e santidade: Quantitas

alicujus animae, diz S. Bernardo, aestimatur de mensura
charitatis

, quam habet , itt quae multúm habeat charitatis %
magna sit

, quae párúm
,
parva.— Visto isso não são as penitencias, as mortificações, e

outras praticas as que constituem a virtude , e santidade t

— Estou por isso , e concordo perfeitamente se as conside-

rarmos em si mesmo.— Logo não sào necessárias ^e se tomão supérfluas^— Não conclue bem. Seráò supérfluas sem o amor de Deos,,

mas eom elle valerão muito ,. e bem podem fazer crescer o-

merecimento deste amor 7 quando ellas o tem por fim , co-

mo sempre deveai ter.. Para que melhor o entenda, veja seus,

Admiráveis effeitos^

Que homem avaro de riquezas terrenas , se poderia re»-

putar mais rico V Queirão dizer-mo;
— Quem mais ouro possuísse, ou mais thesouros.

— Pois eu digo
,
que quem tivesse a Varinha de oondnose*-

ria o mais rico-, porque tocando com ella qualquer cousa ,

que fosse teria ouro ás carradas
,
quanto quizesse r. e quando

quizesse.

— Isso he huma fabula , e frioíeira puerik
— Não o he tanto que não desse ja grandes trabalhos aos^

loucos homens para a descubrir. com. o nome de alchixnia 7
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ou pedra philosophaí , a que attribuião a virtude de dônvei*

ter em ouro outras matérias*. Porem temos aqui a verdadei-

ra pedra phiiosoplial ', a verdadeira alchxmia
,
pois que con-

verte em ouro preciosíssimo tudo o que toca.— P0Í5 então affirmarei, que ha verdadeira.varinha de condoo:— Ouçamos a J. C. no seu Evangelho : Quicunqite potum-
dcdcrit uni cjc minibus istis calictm aquae frigidae tantiwv
in nomine discipufi , amcn dico vobis non pcrdet merccdeni
suam. Math. 10.42. Outro Evangelista diz: (hiisquis dc-

dcrit potnm vobis calkcm aquae m nomine meo
,
quia eslis

Christi <xc. Luc» 9. 40. O sentido he : Quem vos der liunr

copo d* agoa fria r porque sois meus discípulos, ou por meu
amor , eu vos afttrmo

,
que ha deter premio.. Aqui temos hum-

«opo cT agoa que não vale mais dõ quehuma pouca d
1

'agoa ;

porem elta dada pelo amor de Deos ja não lie agoa ; cila

se converte em ouro preciosíssimo, que vale hum premio da-
do por Deos , que sendo no Ceo- eu mais quereria do que:

todo o ouro da terra.

Queirão agora discorrer por tudo ornais. líuma esmola-
dada a hum pobrezinho, vale hum pedaço de pão, ou qual-
quer outra cousa ; porem se he dada pelo amor de Deos ,

se he tocado com: esta vara , e' mareado com este sèllo , já>

não he pão
, já não he cóbre , transforma-se em ouro pre-

ciosíssimo, que valerá hum Ceo. O mesmo digo dè todas as-

obras de misericórdia, penitencias, mortificações, e tudo

o mais que se pratica na, santa Igreja. He assim que se ex-
prime S. Bernardino de Senna : O* quam prvtioms est amor?

,

qui jn conspectu Dei omnia prcltosa facit ! . . Nec solúm
aurtim est amor, sed, quod núrabilius est, aura reddit

quaecunque contingit. Quam precioso he o amor de Deos!
exclama este.- Santo. Elie não só lie ouro , metal o rnais

precioso, mas ainda converte em ouro tudo aquillo ,
que

toca, o que he bem .admirável :. Aura reddit omnia quae-

cunque contingit :

Também eu. exclamarei : Oh ! como he certo
,
que tudo

se torna em bem para aquelles
,
que amão a Deos ! Dili-

gentibus Deum omnia cooperantur in bonum , Horn. 8.23.,
pois que fazendo tudo por amor. de Deos, tudo se lhestor*

na preciosíssimo:

— Pois eu também exclamo : Oh ^ como se tornará tudo em
mal para aquelles, que aborrecem a Deos, para seus ini-

migos declarados
,
que, como cães raivosos, e danados,

porque não podem chegar a Deos, fazem a guerra á sua
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Religião, aos seus Templos, ás suas imagens , ass seu»
Ministros, e a tudo o que tem vúos de Deos! Como hirá
a estes excommungados , a esta raça de cáes danados?— Peça a Deos que lhes abra os olhos. .

.

— (Me u que me importa.)
— E conhecáo sua cegueira. A ditosaalma, quedescubrio
c&te riquíssimo thesouro

,
adquirio esta preciosíssima marga-

rita , continuamente se está enriquecendo , e enthesourando
riquezas de merecimentos no Ceo, porque tudo o que faz

y

diz. e pensa, marca com o sêllo do amor de Deos, pois
que por elie faz, falia, e pensa, e náo quer ter outro fim.

Ella quererá viver para amar, e servir a Deos, nada quer
lazer , sem que seja consagrado ao seu Deos

,
por elle , e

por seu amor. Lá estará trabalhando, e talvez inadvertida-

mente; mas como já dedicou suas obras a Deos, assim
mesmo o está amando. Lá hirá procurar no Templo o seu
grande Pai , mas este lhe conta os passos, e náo derxará
hum só sem premio: DUifrentibus Dettrn omnia cooperantur
in bonum. De tudo terá o premio : Nvn perdei merece*
dtm suam. y— Pois também os cães danados contra Deos não hào de
perder a paga. Não pensem que fiearáõ sem ella.

— Grande he , meus Senhores , a cegueira do mundo ! Grande
tem sido a nossa ignorância, pois jamais entrámos ne ta al-

ta sciencia, e tào -consoladora para os bons I^ieis. Porem
ouaes podem ser os ejleitaí deste amor nos peccadores»?

Perdoa peccctdos.

— Mui grandes equaes se podem desejar. ITe verdade., que

o coração do peecador l aiida 'regelado , e ditncultosameiite

poderá prender neíle o fogo de£te amor; porem Tiuma vez

que o íáça, que bens conseguirá ? Para os dizer, me lem-

bra o que nos refere o 4.° Livro dos Reis do que se passou

entre o Propheta Eiixeu, e huma pobre Viuva. Clamava

esta íio Servo de Deos, pedindo-lhe soccoTro, pois que seu»

credores a opprimiáo. Meu marido morreo ,
diz, e tu bem

sabes, que elie era temente a X)eos. Vem agora htrm seu

credor, a quem não podendo pagar, intenta tirar-rne os

meus dois filhos para o servirem. Que queres, que te "taça 9

mulher ! Que tens em tua caza i lhe pergunta o Propheta:

Quid habe* in domo tual 4. Regi 4. 2. Nada mais tenho,

responde ,
que huma bem r>couena porcáo de oleo : Non
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haheo ancilla tua quidquam ih domo mea nisi parum oté%\

quo.ungar.. Vai, lhe diz o ITomem de Deos, pede empres-

tadas ateus visinhos nào poucas vasilhas, e verte nellas

desse oleo ate que estejão cheias.

Assim o fez ; e tanto cresceo, e se augmentou aquelle-

pouco oleo , que- encheo quantos vazos havia pedido. Fiz

o que me mandaste, vai ella dizer ao Propheta , e tenho

muitas vasilhas cheias de oleo. Que devo fazer agora? Va-
de, lhe responde, veiide oleum, Óf redde creditori iuo : tu

aviem, ôç filii Lui vivite de reliquo. f. 7.. Vai , e vende o

bastante para pagares ao teu credor; tu, e teus- filhos vi-

vei, e - sustentai-vos com o producto do resto.

Este- he o facto : mas sendo certo,, que os factos referidos

nos sagrados Livros , que acontecião áquelle povo, erão fi-

guras representativas : Omnia in figura conlingebant iílis.

1. Cor, 10. 11. , que figura he esta., e que mysterio encerra?

Não poderia o Propheta por qualquer outro meio remediar
esta necessidade ? Poderia sim ; porem não teríamos a rea-

lidade,, que representa. Nas dividas se figurão os peccados

;

e he assim que na oração Dominical J. C. os- chamou, ensi-

nando-nos a pedir o seu perdão : Dimille nobis debita nos-
tra; perdoai nossas- dividas-: porem no oleo sempre se fi-

gurou o amor , como temos bem claro em outras partes-. He
o mysterio pois , que assim corao aquella viuva com o oleo

natural pagou as dividas dos bens terrenos, assim comeste
espiritual oleo do amor de Deos se lhe devem satisfazer as

dividas das injurias ,. e oífensas , com que o temos ultrajado.

Neste sentido diz St.
0
Agostinho -.Defuil oleum , It dehitum-

crevit crevit oleum , . debitum periit. Faltou o oleo do amor
de Duos,, e cresceião. as. dividas; cresceo aquelle , estas

acabarão..

Compara Sv Gregorio • o peccado com a ferrugem ,
que

perdfc o ferro , e o amor dé Deos com. o fogo
,
que a con-

some , e torna, os metaes brilhantes-, e puros , sendo este

mesmo o- effeko do fogo -do -amor.. Neste sentido parece di-

zer o divino Provérbio-: . A'vfer rubiginem de argmito , c—
gredictw* vas> puri&smvum.. Prov. 25. .4. Tira a ferrugem do
do metal precioso e então se fará vaso puríssimo.

S. Thomc% dè Ãquinoem duas palavras diz os eífeitos do
amor de Deos:. Charitas auferi omne< peccatum , òf confert
amue meritum. Opusc.&l . c. 17. Tira todò o peccado, e confere

todo o merecimento. Não se pode dizex melhor, nem em
»ais breves palavras. A viuva, de que falíamos*, com oo--
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leo, pagou suas dividas, e ficou subsistindo. Assim este
amor, figurado naquelle oleo ,

perdoa as dividas, isto lie,
os peccados , e confere as graças para ficar vivendo sem
taes empenhos, e com merecimentos: Aufert omne j>ecca«
tum,

.<5f confert omne mcritum.
Nós temos o primeiro effeito bem claro na Magda l/ena

,

que 8. Lucas nos representa como famosa peceadora : Ec-
ce mídicr

, quae erat in civitate pecatrix. Luc. 7. 37. El-
la não fez mais, que arrojar-se aospes do Divino Mestre y

regar-lhos com suas lagrimas, e unuir-Jhos com precioso
oleo.: Lacrimis wepit rigare pedes cjus , òf capillis capitis

sui tergebat
, êf osculabatur pedes cjus, òf unguento unge*

àat. f. 38. J. C. lhe disse: Remilíuntur tibi peccata. >\ 48.
Mas porque motivos ? Que foi aqui o que mereceo a esta

ditosa peceadora tão absoluto, e geral perdão? Ella nem
o pedio.com palavras. O mesmo Senhor o diz: Remittun*
iur ei peccaia muita

9 quoniam dilexit multúrn 47. São-
. lhe perdoados muitos peccados, porque he muito o amor t

«com que me ama. Não forão as lagrimas, mas sim o oleo,

com que lhe ungio os pes, que lhe mereceo tão absoluto

perdão , isto he , o amor : Quoniam dilexit multúm. No re-

gar, e lavar os pes com as lagrimas, limpar, e enxugar

com seus cabellos, e nos ósculos , mostrou o ardente amor,

que abrasava o coração representado no unguento; e foi

este o que de famosa peceadora, a eonverteo repentina-

mente em mais famosa Santa: Quoniam dilexit multúm.
"Não so o amor perdoa muitos, e grandes peccados, po-

rem dá todo o merecimento: Auferi omne pecatum, , con-

feri owne meritum. Não ha peccado algum, por mais gra-

ve, mais enorme
,
que seja, que o fogo do amor divmo

não apague , e risque da alma.; não ha merecimento, que

por este amor se não consiga; Non est pecàatum , diz o

dou o Idiota fallando com Deos ,
quod dilectione tua noa

revúttatur , non macula tam foeda , tam ltteuax , tié eiiam

mveterata
,
quae tua dilectione , tf amore non dissolvatur*

Em quuto ao merecimento se formará idea pelo estado,

em que o amor pòe alma ; o que vamos a ver,

—- Isso me parece muito exagerado !

Mais lho deveria pa«recer a verdade com que affirmo,

que D cos fundamentou a sua Religião no seu amor , e con-

tudo fica provado. O que agora digo K são consequências

deste principio. Porem saibamos a razão porque assim lhe

parece.
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— Pódc porventura hum ladrão, hum sensual, ou qual-

quer outro com -o só -amor dc Deos conseguir o perdão ?

Então nada mais faciL

— Respondo á primeira, que sim p/>de , como bem o prova

o caso da Magdalaia. Km quanto á segunda, tanto con-

cordo,- quanto terei logo que me demorar nesse respeito,

mostrando, que nada mais íaed
,

que a salvação., provan-

do cabalmente o que ja teve parte nas nossas Disputas, êo
•não íiz então por não poderem entender esta* doutrinas.

Se o amor de D*:os forma a hase da Religião , e he .to-

da a Legislação, que Deos d<?o ao homem , elle devia in-

-dispensavelmente produzir estes eííeitos
,

j>erd(rar todos o<>

peccados , e dar todo o merecimento , porque estes snes-

mos são os eífeitos, que deveria cproduzir a Religião ^ eia

que não ha mais que este amor,
— Porem do que ftcâo va lendo os Sacramentou 1

— l)c limito.; pois quaiido não coníkão a primeira graça,
conferem a secunda.
— Eu não entendo ís-bo.

— Não admira ; porem eu o explico. Quando © peocador
vai á (Arafiissão ja tocado , e possuído desie amor de Drog
no devido £ráo , vai ja perdoado, e-em graça; e este Sá-
cramenio Jiie confere n-Gva gftaça sanei. i fica ntc. Outra nova
graça,., e ainda maior recèbeiá na VommmUiáo. Deve ciin-

da cslc amor para perdoar os poccados ser acompanhado
dos desejos da OonlV^uo, e-de satisfazer o que for obriga-
do; seavoque não seria sincero anwr. Dè-me pois © Sr. L.

o maior peccadoriocado do hum sincero., e> verdadeiro amor
de Deos

, que eu lho darei hum santo.

— Olhe, que não serã fácil, principalmente se for da cas-
ta brava, por que elles lodos tem tal oòio a Deos, que
nem cães danados ; e tenho dito.

— Quando alguma vez íallemos^da Contrição , diremos mais
alguma causa. Chamo agora as suas atten-çòes ao ponto
principal

, que não devemos perder de vista .para entrar-

mos no Piano de Deos na formação da Sociedade do géne-

ro humano.
Estamos certos

,
que o desenvolvimento

, que vai fazen-

do 5 deve versar sobre o ceniro da sua união, ou unidade,

que he Deos, e os laços, que aligão, e apertão, são os

vínculos, e cadèas do amor. Deve pois o amor ligar o ho-

mem com Deos para *com ell 1 ficar sendo huma, e a mes-
ma cousa . conforme a -oração de J. Ca seu Pai.
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— Muito bem. Yejão agora não só os admirareis effeitc*

deste amor, mas ainda a belleza , a formosura encantadora
da Religião , e a altíssima dignidade a q»uo Bella qniz o
Dkos Máximo, o Deos Slpklmo elevar o homem por meio
do seu amor.

O amor vne com Deos.

O Apostolo do amor, que J. C. honrou com diífaUcçâo
de maior amor, como lhe canta a igreja: Pracoite<fw pmf'
c/pui amo.rU caelcris alliiis a Domino meviúl Iwnorari , S.

João* digo, que na noite da Cea se reclinou sobre o-peilo

do Senhor , abiazando-sc na ardente fragoa do amor do
amantíssimo coração do Dieino Salvador , nos dá as devi-
das ideas d es seus admiráveis effei-tos. Deus c/iariê&s esi

>

9

diz, Dkos hc o amor; e o que o ama está em Deos, e

Deos ncHc : Qiti manei htckaritale^ m Deo mmtcf) JJeite

in eo^l. Joau. 4. 16. Que mais poderá o homem desejar ?

— Não acho isso admirável
, pois que a Fe nus ensina, que

Deos está em toda a parte, e mui bem se pode dizer, que
também está no peccador, ou naquelle, que o mio ama^— Aías não do modo com que está no que o ama. O sof

a tudo lança seus raios de claridade, e não podemos dizer,

que tudo está no sol, e com elle unido. Não he exacta es-

ta comparação
,

pois nada se pode comparar com Deos.

Porem lembreme-nos da oração de J.. C. na mesma oeca*
sião, em que Sr. João se reclinou sobre seu peito.

—- Lembramos sim , e eu formo se me não engano a devida

idea : iiogo. .. . ut omne* unum sint , sicut tu Pater in me
ego in le, ut òç ipsi in nobis unum sint. . . Ego in eis ,

*3r tu in me; ut sint consumm-ati inunum. Joan. 17. 21. 23.

Bem se vè
, que esta união com Deos hc huma outra cou-

sa mui mais particularíssima , pois que J. C. quer que el-

la seja á semelhança da mesma, que elle tem com o PAi,e
o Pai com elle, que hedetal sorte que sendo duas Pkssoas
distinctas são hum só Deos, e assim quer esta união com
os- homens, que os homens , e Deos sejão huma, e a mesma
cousa ; o que se não pode dizer de todas as creaturas. De-
vemos pois dizer que ha huma união particularíssima , de
que Deos he o centro, e com elle forma h-uma unidade.— Essa he a verdade; e nessa união ja mais poderão entrar

os Incrédulos, nem os excommungados Jansenistas
,
peio-

res do que todos. Por isso dizemos, que o Justo he mora*
da de Deos

?
porque o tem unido com sigo.
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— O Sr.Brig. entra no fundo do que eu queria dizer.

— (E eu tombam 4
pois não sou coxo.)

— Ainda me lembro, de que nessa noite instituio J.C. o

Augustissimo Sacramento do seu Corpo para acabar de for-

mar esta união.

— Leinbra-se bem ; .porem não devemos baralhar matérias

tâo importantes , e por ora nào devemos sahir dos sós eííei-

tos do amor.— Queira .pronietter-nos , P.
,
que também nos ha de fallar

dos effeitos da Commu^uão ;
pois minhas ir.mãas

, que delia

suo muito devotas , m' o pedirão,

— A' manhãa lhes farei -a vontade , e desempenharei a pro-

messa
,
que -agoro laço., mostrando novas, e divinas bellczas

da santa Religião neste mesmo sentido da união com Deos.
-Eis aqui pois quiz nosso amantíssimo Deos formar do seu

amor estes laços, estes vínculos de união reeiproua , e não
ein (pjaiquer outra cousa. Queirrão notar, que digo união
rcciirroctí )

.porque nós temos a ver logo o amor de Deos,
ligando-o aos homens , intentando ligar a si os homens com
os mesmos vínculos do a,mcr.— Que cousas tão grandes, meus Senhores! Que bellezas

ha na Religião ! Que cegos temos andado., pois .tudo igno-
rávamos !

•

— Temos o amor a Deos., não só attrahindo a sr ao<coração,

que o ama, mas ainda Jigando-o , e vinculando-o com sigo,

de sorte que este ditoso fica vivendo, ou .permanecendo em
Deos, eDeos ueile : In Deo manei, $ fJeus in ca. Se al-

guém me ama, diz J. C. , meu Pai o amará,; viremos a ei-

le , e luile faremos morada: Si quis diligit me . *. . Pater
meais diliget cum , $ ud eum vcrdemiis$ -mmision&m apud
eumfacicmvs. Joun, 14. 23. Aqui temosDeos , e o seu aman-
te ligados cm união, e unidade com os laços do amor

,

vínculos, ecadôas fortissimas. Mas como explicar os eííei-

tos desta união ?

Aquelle, que ardendo neste fogo de amor ., diz ia estar cer-

to ,
que nem a morte, nem a vida,, nem alguma creatura

o poderia separar do amor de Deos, também disse: Vivo
egojam non ego ; vivit vero inme Chrislus. Gal. 2.20. Vi-
vo eu, mas não sou eu o que vivo, pois que vive em mim
Christo. Mihi vxv&re Chrktus est. Phil.l.%1. A minha vida

he €kmt*.
Eu não posso explicar melhor esta união, e vida, que

com huma comparação de que J.C, se sérvio. Devemos sa-

s #
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que de tal sorto são criadas» aá no^as almí»? , tanto á

imagem, e semelhança de Deos, e eum taes relaçcéa com
eile

,
que lhes he necessária huma união vital, de sorte que

sem ella não se pode dizer que vivera
, perdendo tanto do

seu ser, que verdadeiramente a soltura, ou desligação des-
ta união se deve chamar morte. Foi esta a intimada por.

Deos aos primeiros pais, affírmando-lhcs
, que morrerião

do mesmo día^ em que comessem db fruio prohibido. Não
podemos conhecer esta morte seuão á luz da Fe' , pois que
ignoramos a natureza das- nossas almas- Devjnios porcru en-
tender , q-neesta união-vital he formada pela graça com os

laços do amor* Ouçamos- agora a Jes*;s Cfirisloi

Ego.sum vitis , vos palmitcs. Esr sou a vide , e vós sois

os ramos desta vide.. O que está unido comigo , corno- o ra-

mo está unido com a videira,, este vive, e produz muito
fruto: Qui manet inme ,J< ego inco. Iiicfcrtfructum muU
tum. Joan. 15. 5. Eis aqui a união vital; O ramo cortado

da vide seca-se, e morre.. A. união expressa na compara-
ção de eor^o humano também diz. muito ; porem. em ou-
tra oecasião terá melhor lugar..

Estai união quiz. I>£o> formar pelos laços dò amor , têíéo

fortes, que de tal sorte- unem, e apertão o amante com o
amado, que se transformão hum.no outro, ficando este a
ser a vida daqueile. He i?to o que affirma o Autor dos li-

vros attribuidos a Dyoniúo^ Areopagitai: Amorx amantem
convertít in amatum U amam amando quodammodo exit

a se, zla ut anima amantis- magis sit ubi> amat-
, quám ubi

arixmat, Aqui temos o que affirma, S. João : : Ih Deo manet,

ò; Deus in eo. Aqui temos ainda o amor transformando o

liomern em Deos , formando com elle huma unidade.

O>amor , diz Paulo de Palácio., converte no que sea-

ma r Amor conuertti in id qjiod amatur. He por isto que

Deos , amando o homem,, se fez Homem: lia Deus dile-

xit hominem , ut ejficeretúr- Homo. Do mesmo modo he jus-

to que nós amando- a Deos
,
sejamos em certo modo huns

Deoses : Ita- aequum est , sic nos Deumdiligere ,
utDiiqui-

dam efficiamur. He o que diz S. Boaventura do Seraphico

Patriarcha & Francisco : Amor Christi inimagimne Chris~

ii transformavit' amantem Franciscum ; o muito amor de

Christo- transformou- em sua mesma imagem ao amante
Francisco, pela impressão em seu corpo das einco chagas;

cujo facto apenas os pirronicos Incrédulos, porque negão

a Deos, podem negar.
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S. Agostinho tinha i?to como hum axioma de verdade.

Se vós quereis ser Dcoscs,. dizia , e filhos do> Alíissimo não
queiraes amaro mundo : »SV £f&o vuííis estie Dii , b( filii Al-
tissimi) nolite dilig&rx. mundum.. Amai a Deos: Tende di-

lectionem Dm..
— Eis ahj porque os Servos deste Senhor fazem cousas no*

inundo tão prodigiosas
, que parecem ter em sua mào todo

o poder de Deos :: curão enfermidades , resuscitão mortos ,

e fazem tudo o que- querem, corno se fossem o mesmo Deos.
— E quam fácil' nos- he , Sr. L. , conseguirmos este thesou--

ro ! Elie nada nos custará. Nada mais fácil doque o amor,
O liomern ,. e a mulher, o rico o pobre, o pequeno, e o

grande, todos finalmente podem consegui-lo.— Temos ainda que dizer relativamente aoseffeitos deste

amor. lie verdade que- nada mais fácil,- que o amor de
Deos em sua reciprocidade. Quando S. Agostinho iiataY a,

de se excitar ao desprezo do mundo, e se inilammar mais,
emais no amor de Deos , tratando com seus companheiros,
dizia: Pcrquot perieula per n itur ad grandius periculum !

Por quam grandes perigos se chega a hum maior perigo!

Eallava da amisade com o Cczar y ou grandes dò mundo,
a que se chega por. grandes trabalhos, e perigos; e ainda
nenhum maior perigo qae a privação com hum liei , ou
Grande* Porem ,.. dizia se eu quizer ser amigo privado do-

Rei dos reis,, no mesmo instante o farei :• At vero a?m'cus:

Dei ú esse volticro, nnnc fio. Logo porem o veremos melhor.

Não so o awor.de Deos he fácil, mas ainda obra de tal

sorte no amante , . que alem dos effeitos
,
que dissemos

}
fa*-

cálita os mandamentos da Lei..

Amor dè Deos tudo facilitaye suavisa:

Temos a ver aqui melhor dosenvolvido , o que de passa-

gem mencionámos nas nossas Disputas , e que st? faz pro-

digioso aos plhos dos que não conhecem estes segredos 9

nem se podem conhecer devidamente se não pela própria

experiência. Gomo pode ser ,
diráõ, que hum Religioso^

huina Religiosa j hum Monge, ou qualquer outro possa

viver alegre, . contente^ e satisfeito encerrado n'um claustro

,

fechado entre paredes-, isolado n\ima solidão, twgeito d
piisão da obediência, jejuando continuamente^ cingido de
cilicios , e com as disciplinas na mão 1 Eis aqui hum pro-

dígio inconcebível , inteiramente inacreditável
5

apenas

crido pela> experiência.
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— Nem ja o podem aíttribuir a hypocresia, como sempre
fizprão , ainda que sem sombras de razão.— Como jamais entrarão no espirito da Religião, ellesigno-
rao estes segredos do amor de /Jeos-, que he o apetite des-
tes prodígios. A Lei , e mandamentos do Senhor se por si

mesmo são suaves, como ja vimos, para os que oamão se-

fazem suavíssimos, de tal sorte que não sentindo peso al-

gum, desejão mais e mais : In mandatis cjus cupit nimis.
íle este o effeito do amor. Prova hedo amor a observância
dos mandamentos de Deos. Aquelle que tem , e guarda os-

meus mandamentos, diz J. C. , este lie o que me ama:
Qui habet mandata mea , # serrai ea , Me est qui diligit

me. Joan. 14. 21. Alegre-se o bom Vhmtão 9
que guarda a

Lei
,

que professou
,

porque este achou esta preciosa mar*
garita, descobrio, e se apossou deste riquíssimo t besouro
do divino amor: esteie o melhor, e certo sinal

Porem este mesmo amor faz em reciprocidade guardar,
e observar os mandamentos. O que me ama , torna a dizer

o mesmo Senhor, guardará os meus mandamentos : Si quis

diligit me , sermonem meum servabil. f. 25. Porem he pou-
co. Não lie só os mandamentos que clle guardará, mas sim
todas as doutrinas Evangélicas : Sermonem meum servuòit

;

Còmo se dissera-: Parecer-vos-hão , ó homens , as minhas
doutrinas árduas

,
ásperas, penosas, e tal vez impraticáveis

;

porem sabei, que ha liura meio de as praticardes com feli-

cidade , etoda a suavidade. De nada mais necessitaes ,
que

do amor^ em que fundo toda a minha Lei. Se com effeito

me amardes , vós cumprireis, e praticareis á risca tudo, o
que prego, todas minhas doutrinas: Si quis diligfí mc 9

sermonem -meum servabiL

iJe da mesma natureza do amor de Dkos, que nao he

ocioso-: Nunquam est amor Dei ociosus. Elie se com »effeL-

to existe, obra grandes cousas: Operaturmagnum , si est.

Se porem recusa, não he amor: Si renuit , amor nonest,

'diz S. Gregorio. Porem o mais he, que não penalizão os

trabalhos, porque o amor os suavisa , e mesmo faz amar:
TJbiamatur, non íaboratur ; aut si íaboratur , labor ipse

amatur. lie de St.° JJgostinho. Onde ha amor não ha tra-

balho ; e quando o haja, elle mesmo se ama.
— He es3'e mesmo o geral effeito do amor, qualquer que se-

ja o ob jecto sobre que verse. A Jacob parecerão poucos dias

os quatorze annos de serviço pela grandeza do affecto que

tinha a Raquel
, cujo texto me não lembra»
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— Fuicbantu? illipaucidUspraeamorU magnhuduie. Ccn.
-:). £0. Assim he cm todo o sentido. Nada ha-, que pare-

ça árduo ao amor. Nada deixará de emprebender o ávido
dos bens terrenos por augmentar suas riquezas; c quando
mesmo seja delias escravo , elle amará esta sua escravidão,
e a levará com prazer. O ambicioso fará outro tanto ; c

em fim todos os que se deixão arrastar de paixões indiscre-

tas. O amor de Dkos porem obta d
1

outra sorte. Elle náo
lie paixão desregulada , antes mui conforme ao coração , c

natureza da homem appropriada a este amor pelo seu mes-
mo Creador, e Formador r por cuja razão obra de mui
dilTereníe modo , isto he , mais forte, mais firme , e regu-
lar; sobre tudo com a mais suave vehemencia, e mais da-
te prazer, e consolação.

Queirão fazer reflexão para não confundirem o amor dè
Deos com as paixões da sensualidade r c concupiscência.
Estas são muito estranhas á natureza do homem, e não po-
dem deixar de o penalizar em extremo^ Não formou 1 o Cre-
ador o coração do homem segundo o molde de cousa algu-

ma deste mundo. Elle o formou sim para amar ; mas nada
deste mundo. Pode sim amar, mas para seu mal.. Se nelle

metter qualquer outra cousa , que não seja Deos , elle sof-

frerá tormento
, porque nenhuma cousa casa com os no?sos

corações senão Deos
,
porque so para este amor forão cre-

ados , e formados..

Se no- coração der o homem entrada ao amor profano
sís creaturas ,. ás: riquezas , - ás ambições , a qualquer outra

cousa, que- não seja Deos, elle metterá nelle espinhos pe-
netrantes , setas agudas que o traspassarão , dislacerarão

;
ge-

merá, suspirará , e se verá atormentado como em portátil

inferno. A razão disto he ,
que a-formatura do coração não

he amoldada a essas cousas, mas sim próprio, creado , e

formado para amar a Deos. Logo que este amor entra, o

coração fica satisfeito, conhece o seu centro, nelle descan-

ça, nelle se enche do mais doce prazer, e entra em huns

vises dè Bernaventurança.
— Que grande reflexão he essa, K ! Ella me abre os olhos

a muitas cousas, .que ignorava. Sempre eu desejei ter^ o co-

ração satisfeito, procurando os vários meios de o ter con-

tente, e nunoa o pude conseguir;,, achando nelle sempre

hum vasio
, que não pude jamais encher, assim como dis-

gostos, penalidades, e o contrario do que procurava.

— Nenhuma melhor testemunha temos nesse respeito do qu*
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Salomao. Depois de descrever as suas riquezas , seus palá-
cios, -seus recreios, e faés luxos, que parecerião incríveis,
e em nm affirma^do, que nada havia negado a seus dese-
jos para satisfazer suas concupiscências: Omnia ,

quac de*
sideraverunt ocitli me?", nnn negavi eis , nec pro/úbui cor
meum

, rfuin omni voluplate frucrclur , acerescenta : l
r
idi

in omnibus vamtatem , 6f afflictioncm aninú. Ecclcsiastes.

2. 10. 11. Nada mais achei eintodas estas minhas delicias,

que vaidade, e aímcçào de espirito. A tal ponto chegou,
que se enfastiou de viver: Tacduit mc vitae meae. f. 17.— Diz na verdade tudo, pois que não houve homem, nem
ja mais haverá que se desse mais a delicias.

— Pelo contrario jamais verião aífiito e pesaroso da vida

;hum Paulo no deserto cm perfeita solidão por quasi hum
século deannos, hum Antonio, hum Hila?ião, ou qual-

quer outro
,

que aos olhos do mundo passavão huma vida

desgraçadíssima. Eque? Salomão engolfado em delicias,

cm prazeres, em voluptuosidades
,
quaes podia desejar hum

coração na maior corrupção
,

enfastiado, cheio de tédio,

e aborrecido da vida ? Que tens ? Que te falia ? liic per-

guntaria eu. Por ventura não tens, com que satisfaças teus

desejos? Sim tenho me diria, porem sinto cr-rta aíilieção,

que me inquieta o coração, e o espirito. Deverá ser algu-

ma pesada hipicundria : ahi tens jardins deliciosos, vai

passear nelles; tens famosos músicos ; cantem-te as melhores

symphonias; tens soeiedades bellas , tens assembleas , teus

finalmente mulheres, porque sempre tiveste paixão insaciá-

vel, e quaes podes desejar. Tudo isso tenho, porem nada
de tudo isso me contenta, nada me alegra, e satisfaz

,

tudo me afíligc.

Ha caso igual! Deve ser bem examinado. Dize-nos,-

lio inem ,
que sentes, que te magoa? Sinto hum vasio , hu-

ma vacuidade no coração : Vanitas vanitalum. Que te fal-

ta pára encher esse vasio 1 Enche-o com esses riquíssimos

tbesoursos.,ahi tens regalos ,
prazeres, delicias, e tudo quaiv-

to podes desejar : enche esse vasio. Nada disso o enche;

porque em tudo isso não acho mais que vacuidade, verda-

deiro nada : Vidi in omnibus vanilatcm. Ao mesmo tempo

que isso desfruto aeho o coração vasio: -e o mais he que

dahi mesmo me resulta grande aíHicção de espirito :
Et

affíiclionem animi. Tão forte he esta afílicção ,
que mc faz

aborreci vel a vida-: Tacduit me vitae meae.
— Não se pode dar maior testemunho, e prova mais incon-
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te>íavel , cio que nao são os prazeres deste mundo, que cons-
tituem a felicidade do homem.
— Desnecessário me lie o exemplo de Salomão para entrar
n^ssa verdade. O S. Brig sabe, que a fortuna me tem fa-

vorecido em tudo, e o mundo mostrado face agradável. Te-
nho procmado viver contente, e satisfeito, e nao se me es-

casseio os meios; porem sempre em vão. Intentava final-

mente procurar mulher, com quem suavisasse os enojo? da
vida . . .— ^ Talvez, que pensando benzer-se, quebre os narizes.)— Porem vejo agora, que Salomão com sete centas não
melhorou.

{

*

— Errou Salomao, não obstante ser o homem mais sábio,

e tem errado o Sr. L.
,
porque não tem procurado o único

meio de conseguir a felicidade possível neste mundo. Nada
do que nelle ha pode satisfazer o coração do homem

, pois

que nada se ajusta com elle. Muitas voltas , muitas postu-

ras derão na construcção do famoso Templo os officiaes á
pedra angular, porem debalde, porque não podia assentar

em parte alguma , e não achava lugar
; porem assentou no

capitel, que ultimou a obra unindo as duas paredes. Seja-

me pcrmittido servir-mo aqui desta figura
, posto que re-

presenta outra cousa. Debalde procurarão assentar esta pe-

dra do coração em outra parte que não seja na summidade
do templo, na cabaça , isto he , em Deos

,
que he onde

tem o seu assento, e o seu centro; ahi ficará cm descanço.

Debalde poderão unir o triangulo corno quadrangulo , o cir-

culo com algum destes: ,-dles ficarião sempre desunidos, e

em desmancho. O corarão do homem he talhado pelo mol-
de de Deos, só próprio para a eile amar, e não qualquer

out-ra cousa.

— Acabamos de entender o que tem feito pasmar os incré-

dulos, porque jamais entrarão nestes segredos. Clamavão el-

les ,
que as Religiosas erão victimas desgraçadas da impos-

tura ,
gemendo em prisões Assim he que eílas estavão

,

e estão presas, mas he so com os laços, e cadeas do amor
de Deos, de que não querem a soltura, pois que e-ta prisão

lhes lie mui mais suave, mui mais dòee e satisfatória, do
que as solturas, e liberdades do mundo. La entrarão elles em
seus claustros ã força , !a as chamarão , la lhesíãllavào das

delicias do mundo,, instavão a quebrar os seus grilhões. Nao
queremos, diziiio. estamos unidas com o nosso Deos; nelle

temos nossas delicias , e roubcm-nos embora tudo, e deixem-
t
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nos aqui morrer nos doces laços r que nos unem com o nos-

so Deos.,
—» O 1

irnpios ! enterrai-vos para não apparecerdes mais di-

ante de gente com essas caras estanhadas I— Julgo desenvolvida a matéria ; porem devemos ainda no-

tar liuma cousa- para melhor r e cabal conhecimento. He es-

ta; que o amor de Deos torna tudo suave , embora seja o

mais.arduo> áspero y pesado-, e desabrido. Quem diria , que
o Aposotlo S. Pedro, carregado de cadêas entre soldados,

condemnado á morte, que- se daria á execução no dia se-

guinte, havia dedormir tão profundamente ,, que custou ao*

jlnjo desperta-lo, e andou grande parte das ruas de dera»

salem, pensando que' ainda dormia-, e sonbava ? Quem di-

ria, que bum-. Monge no-deserto , hum Religioso no Conven-
to , buma Religiosa no claustro > jejuando ,. atormentando o
corpo com. eilicios , com disciplinas , com obediências, eo
espirito, e suas paixões. com mil contrariedades, e mortifi-

cações, havião de passar ávida alegres, contentes, esatis--

feitos , e então mais,, e tanto mais, quanto mais.se ator*

mentão ?

-~ He admirável ! Porem taes são os effeitos do amor de
v
Dí--

os , como acabamos de dizer.

Assim he, que tudo resulta do amor de Deos : porem ahi

ba mais. Devemos saber, que neste amor ha reciprocidade:

não heso o homem a amar a Deos, mas be Deos a amar o
bomem, e muito primeiro no amcr , como brevemente va-

mos a ver. Kste amor de De^s para com o homem nào he

cm vão, não be ocioso;, mas elle retribue , e faz o que nin-

guém pode entender, senão quem a experimenta* lie hum
maná escondido cuja suavidade so conhece , o que o recebe:.

Manna-abscoaditum. . . quod nerao scit , nisi qviaccepil. A*
poc. a 17*

Ouçamos para isto o T}salmista. Dilexisti justit iam , & o-

disli inicfvitalem ; tu ama ste a verdade i ra j ust iça
, que b e»D e -

os , e aborreceste a iniquidade , . não puzeste o teu coração

nas cousas dòste mundo , mas sim no teu Deos : pois eisahi,

e por isso-.mesmo elle te unge o coração com o dôce oleo

de alegria, prazer, e satisfação : Propterea anxU te,Deus ,

~Deics tnus oito lacVUiae. Psal.44.3. Ma:> que alegria, que
oleo este ? He hum prazer, buma satisfação, huma paz de
Deos , que excede a tudo quanto pode haver, neste muudo

:

Pax Dei, quae exuperai omnem temum* Philip. 4. 7.

Esta paz
7

este oleo, este dôce iníluxo do amor
}
eçraça
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de7 Deos , de tal sorte banha aditoóa, e amante alma, que
nada a poderá perturbar, nem tirar- lhe esta doce consola-
ção, alegria, e -prazer. Ella gosa de fornis visos de bema-
verrtiwança, pois jatem om grande parte aquillo que a eons-
titue no Cko

,
que lie a -perfeita uniào com Dbos : PaocDei,

quae exitperat vmnem *enswn. E pais <jue gosa esta paz
,

este inexplicável prazer em tanto -maior -grão
,
quanto mais

trabalha por se unir com Deos pelo amor, tanto maior
prazer acha em todas suas mortificações, e trabalhos.

Recordemos agora algumas -outras cousas
,
que temos di-

to relativas ás nossas almas , e teremos «cabal conhecimen-
to desta uniào com Deos, que deve ligar os laços de amor.
Diz-nos Mm/ses

,
que Deos creando a primeira alma , so-

prou no rosto do corpo. Este o molde da creaçao de todas.

Nisto entendemos que nos?as almas parecem sahir do mes-
mo, Deos, e de sua intimidade. Logo Deos he e seu 'Cen-

tro , a que devem tornar , e jamais desunir-se delle
, que-

brando oslaços de amor. Sào nossas almas creadas á seme-
lhança de Deos. Sendo semelhanças jamais delle sedeterão
apartar. Sào suas imagens.; e como taes somente unida*

com ©original poderão estar bem collocadas. Eis aqui pois

porque o homem em vão procurará o seu bem estar , a sua

felicidade, se o -não fizer nesta uniào com 'Deos pelo seu amor.— Bello'! Que bellezaí Desenganemo-nos , Sr. L. í Somen-
te no amor de Deos he que poderemos achar nossa felicidade.
— Eu o julgo incontestável, porem tenho alguns reparos a
fazer. Se com eífeito Deos quiz fundar a sua Religião no
•seu amor , e ahi collocar a felicidade do homem , e ainda
faze-lo laço da união da Sociedade, deveria facilita-lo mais,

<e nao se fazer tão temivel por sua justiça.

—— Eis ahi a falsa idea, que de Deos formão seus inimigos^
que eu passo a destruir, mostrando o contrario, e fazendo
ver a condição do nosso Deos,

sénior de Dsos pura com o homem.

-— Não poderá negar, que antes de H. C. , e ainda depois

exibia Deos mais o seu temor; do que o amor.
— Nego; porque "D-eos 'fundou a sua Religião no amor, e

não no temor.
— Nós vemos no antigo Testamento prodig-alisados a cada
passo os louvores ao temor de Deos, e não ao amor.
— Não entra o Sr. L. no verdadeiro sentido da palavra te*

t#
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mor, que se vê nos santos Livros. Os Hcbreos não Unhão
palavra própria com que expressassem o ? eapcii o filial , e

por ioso se servião da palavra temor, ou da que nesta se

verteo. Ella se deve entender não por temor servil , qual

he ode escravos, mas sim por hum respeito filial,, qual

costumão ter a seus pais os bons filhos, com que mui bem
se casa o amor. Nào nego, que na Lei antiga, attendendo
á dura servis da condição daquelle povo, que mais neces-

Mtava do temor, porque apenas por este meio se podia con-
duzir, enada obrava o amor, era necessário que Deos riel-

le canelasse a mào ; mas somente por este respeito , e não
porque o amor nào fizesse todo o fundamento. J. C. fez so-

bre tudo elevar eate amor a tào alto ponto , que pareceo
excluir tudo o que he temor servil. Nós o veremos.

Tanto se fez Deos amável ao homem, que intentou emui'
bem desempenhou, precizar e obrigar o homem a ama»lo,
não com ameaças , e castigos , mas por força do mesmo
amor. Eis huma proposição, que lhes parecerá bem estra-

nha, assim como a todos os Incrédulos, que, eomo ini-

migos de Deos, jamais entrarão no seu conhecimento,. Po-
rem eu lhes porei esta verdade tão patente, que muito
mais estranho lhes parecerá

,
que o homem seja tào duro

do coração que se nào abrase no fogo- do amor de seu Deos.
Quiz este Senhor ahrasar-nos nas lavaredas do seu amor;
e eis hum prodigio inacreditável

,
que entre ardente fogo o

homem se enregele. Grandes prodígios temos, a ver, huns
da parte de Deos , e outros da parte do homem por dureza

do coração. Grande , e espaçosíssimo campo aqui se no3

abre , que eu não poderei correr.

— Queira ter paciência, P. : nenhuma outra matéria mais
importante. Queremos saber tudo. Mais tardes teremos quan«
do hoje se não esgote a matéria.

— He inexgotavel
; porem eu direi o bastante. Notemos em

primeiro lugar, que Deos deo ao homem, e formou o cora-

ção próprio para amar, de tal sorte que o amor parece ser

a vida do coração: Fita cordh amor eú , diz S. Thoma*
de Aquino. A vida do coração lie o amor ; e por isso he
impossível

,
que possa viver sem amar. Assim como he na-

tural ao fogo aquecer , assim he natural ao coração arder

no fogo do amor : Sicut naturale esé igni calere , ita imitir

Vale est cordi amando- ardtre. Ife verdade que os homens
cegos os fazem arder em fogo alheio , deitando-lhe a lenha

de seus vícios . e paixões sensuae? : porem nós acabámos
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de verí que- não he cssè o fogo , em que devera arder, pois

que somente: llie lie natural o fogo- do amor de Deos. E\k

aqui huma força- que Deos faz aos homens a fim de os obii—
gaj ao seu arnor.

Ponderemos agora a incrível dignação de Deos, e a altís-

sima dignidade , a que quiz elevar o liomem pertendendo
o seu amor. Bastaria para nos lazer pasmar de admiração
a só permissão de o amarmos. Talvez que hum grande da
terra se oííendesse de que hum pequenino seu irmão, e da
mesma natureza lhe pedisse por favor a permissão de o
amar. Que! diria elle ; es tu igual a mim ? Alguma razão
teria por sua soberba ,. porque o amor irmana, efaziguaes:
Amor aequalem facit . Porem Deos não he assim : elle não
só permitte, ainda quer que o amem , como que quer esta

igualdade, ja abatendo-se á igualdade com o homem, ja

elevando o homem á igualdade comsigo.
Isto he pouco. Não- só permitte > não só quer, mas

manda, que o amem, faz preceito, e impòe a morte, e

penas eternas,, a quem o nào amar. Nesta consideração ab-
sorto pasmava o Doutor das escolas : Nequeo satis inirarl ,

dizia falhando com Deos,.. et intra meipsum st upesco , Do-
mine. Não posso admirar com excesso este prodígio , e pasmo
nesta consideração ,. que Vós meu Deos queirais ser por
mim amado, e me ameaceis com a morte, e tormentos es-

ternos., se eu vos não amar ! Quid est hoe quód sic vis ama"
ri a me

f .ui mihi mortem
, cj aeternos crucialus mineris , si

non amavero te V Tanti facis amorem meum ? Em tanto es-

timais o meu amor ? Quem sou eu para que assim queirais

que eu vos ame ?

— Confesso que nunca tinha reflectido nesse respeito. No
meu Deísmo pensava que Deos não • se importava coei os

homens, e menos com o seu amor. Qual lhe parece , P. ,

a razão ? Deos não necessita do amor do homem. Para que
pois o exige ?— Para bem dos mesmos homens. Pòrem não faz reflexão

no fundo do mesmo plano que vamos desenvolvendo.— Já me occorre. O plano, que Deos traçou para estabe-
lecer a Sociedade do género humano foi o fazer-se centro

desta união, e huma só unidade com sigo mesmo, cuja li-

gou com os laços do amor: por isto se tornou indispensa»

vel o pieceito do amor. Quam bello he isto , Sr. L. ! Nada
são as sciencias mundanas á vista disto!

— Yamos progredindo nesta duina philosophia, Grandemen*
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te honra, e dignifica Deos o homem, querendo, que elle

o ame, mandando , e ameaçando. Accref.centaremos ainda,
premiando o amor do homem. Qual outro que não se a Deos,
dará premio porque o amem? Houve jamais hum Rei, hum
Imperador., que dissesse a hum seu vassafio : Ama-me, c

te darei em premio do amor huma provincia, ou hnma ci-

dade .? 'Certamente não. .Porem o nosso Rfii dos reis, Se-

nhor Supremo, Deos Máximo diz a nós vis bichinos da ter-

ra : Ama-me-, e te darei o meu Reino , fazende-te assentar

no mesmo^meu Throno. Que grandes provas são estas do seu

infinito amor para com o homem ?

— E que grandemente força com isso o amor do homem !

— Ai , meu Deos ! Que duros sào os corações dos homens !— Não satisfeito.com Lsto procura Deos por todos os meios

o amor do homem., e nada omitte a fim de que por força de
amor obrigue ao seu amor. Proh ,

'pudor \ Oh* confusão

,

oh' vergonha do homem ! exclama S. Thoinaz de Villa Nova,
'Em 'toda a parte, em. todo o tempo , e por todos os meios

Deos amante procura fazer seus amadores as suas .-mesmas
creaturas ; dle dámuito, epromette muito mais ; e coin tan-

to que faz apena-s aclia algum que o ame: dn ipsis -operibus

suis v\<x invenit dileclorem sui.

La diz o Provérbio divino: Multi mnt amicí dona trihv*

eutis. Prov-. >19. 6. O que dá muito tem muitos amigos. Po-
rem elle so he verdadeiro relativamente aos homens, e não

o vejo verificar- se para com Deos ; perde aqui a sua reali-

dade; pois quem outro dá -mais-dons
,
dispensa mais benefí-

cios , e liberalisa mais riquezas do que Deos !

? E quantos a-

migos conta entre enorme multidão de homens ? .— Tantos encarniçados inimigos quantos são os Incrédulo?-

do tempo, que Hiefazcm , e á sua Rekgído guerra declara-

da
,
que nem cães danados.

— Multa, óf magna donavit inpra-eterito , diz o Doutor An-
gélico, donat , donare noncessat in pracscnti, sed pluri*

ma $ máxima donabti in futuro. Muitos, e grandes dons

nos tem iiberalisado no passado, dá, e não cessa de dar no

presente, muitos mais. e grandes dará no futuro : e com tu-

do isto apenas acha quem o ame : In his ommbus operibus

suis vix invenit amatorem sin.— Se discorrermos por essa parte apparece o homem na ver-

dade o maior monstro <la ingratidão , a que nenhum outro

chega. Vemos-os brutos arrimaes agradecidos ao pouco bem,

que lhe fazem. Quem não pasmará ao ver q leão dar de«
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mon strações de agradecido ao que lhe subministra o sus--

tento ? O urso faz cousas pasmo^as por mandado do sen

bemfeítor, e o trata com amor, e respeito. O eleplvante

,

animal enorme , e de grandes forças, obedece, respeita, e

ama ao menino Índio , que delle trata. Se olhamos aos a-

nimaes domésticos, ja vimos o cão oííerecendo a vida por livrar,

e deffender a de seu amo.
•— Somente o homem: Sola ralionalis creatitra ,. proh piz-

dorl benejiciwu ignorat , n&scil grutitudincm ;. somente o

homem, apeiar de ser creatura racional, desconhece os be-
nefícios ignora a ingratidão. Que confusão!' lie por aqui

que Isaias começa- o livro de suas- Prophecias , convidando
os Ceos, e a terra ao pasmo, e assombro:: Audite, Coe li

,

és auribus perc/p&tèrra:,. quoniam Dôwinus Ivcuius est. Js. 1. 9.

Ouvi Ceos e terra, o -que o Senhor diz : Filios enutrivi . «3f

cxaltavi
;

ipsi auttm sprevtrunt me. Eu criei filhios ,. e Eu
os exaltei;: porem elles me de-spvezão! Que ingratidão!

Cognovit Los possessorem suum , asiuus praesepe domini
sul ; o.boi com. ser animal de tardo instincto conhece, e

faz os maiores serviços a seu dono ,. e o jumento estólido

apezar do nulo trato de seu senhor, procura o seu domicilio:

Israel porem,, o meu povo não me conhece r não me res-

peita, nào me-ama : Israel aiUem me non cognovit, 3.

Levantemos,, e laneemos- por toda a parte os olhos da'

consideração , veremos , . e- confessaremos com o Dr, Será»
ghico , que por tudo nos cerca o amor de Deos, bem ca-

paz de nos abrazar : Undique me circumdat amor ; cerca-

me por- toda. a parte o amor dê Deos. Confessaremos com
S. Bernardo, que Deos nos amou ainda antes de existirmos,

ama-nos- existindo ,.. e ainda nos ama resistindo nós a seu*

amor : . Dilexit nondum- existentes r dilexit existentes, sed'

adjecit òç. resistentes diligere.

.

— Esses pensamentos são grandes !

.-— E nào menos verdadeiros.- Dilexit nondum existentes ;

:

amou-Hos quando ainda não existíamos. lie o que diz Jere»~

mias ou Deos por esíe^Propheta : In charitate- perpetua di*

lexi te, 4* atlraxi te miserans tui. Jtr. 31 j
3'.,\Gom perpetuo

amor eu te tenho amado, e attrahido a mim por. força de

meu .amor. Antes que existisse a terra , e tudo o creado

elle nos ama : In charitate perpetua. Priusquam te for»

-

marem in útero novi te , dÍ9se ao mesmo Jeremias. 1 . 5. An-
tes que eu te formasse no ventre , Eu te conhecia. Desde
a sua mesma eternidade elle. nos conhecia.; e por .isso ama--
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va. O amor, que Deos nos tem, não lie novo: Mirus pro-
fecia amor hominuml Una cum Deo aeternus: exclama
hum Santo. Admirarei amor de Deos para com os homens!
elle.hc igualmente eterno com Deos. Una cum Deo adernus.
Que amor ao dar-nos a existência! Se elle com as pró-

prias màos . para que assim diga, amassou o barro , de
que formou o corpo de Adâo^ não fez menos formando no
ventre os nossos corpos. Quem outro he , ó cega , estulta

,

e néscia philosophia incrédula, que cria, desenvolve o
que chamais embrião, c de massa tão corrupta fabrica,

organisa, e Corina maquina tão delicada? Responde, néscia

«cegueira. Que outro a conserva ainda existente?

Que diremos, ciando existência a nossas almas? Que
amor nesta creação ! Parece as faz sahir da mesma intimi-

dade do seu amor, da ido-lhes a existe cia com o so'"nro,

como temos visto, e como centro d'ondeasfaz sahir. Olha
para si ; e pelo molde de si mesmo , a cria , a forma , e

nella grava a sua mesma imagem, fazendo-a a si semelhan-
te. Que amor! Que dignidade , que honra ! Faciauias ho-

minem ad imaginem óf simililudinem nostram.

Corramos os olhos, ainda que á pressa, sobre o amor,
que nos cerca na nossa existência : Undiqnc circumdat me
amor. Não posso individuar em tanta extensão de matéria

cousa alguma , nem sei que em tanta vastidão alguma me-
reça a preferencia. Apenas me poderei ser rir das compara-
ções de que o mesmo Senhor se serve a este respeito y ar-

guindo a ingratidão do seu povo. Ouve, diz por Isaias , ou-

ve, ó descendência de Jac&h, ouvi filhos ingratos : Âudite.

me, domus Jacob
; que mais desejais, que cu vos faça? Eu

com aífecto maternal vos tenho sempre abraçado desde a ex-

istência
,

que vos dei, nas entranhas de meu amor: Qui
portami>ii a meo utero

,
qv< geslamini a mca vulva

,
idest^

a me a vulva. Is. 4o. .'3.

Vossas mãis apenas por alguns rnezes vos trouxerão cm-

seus ventres, alimentarão a seus peitos: Eu porem vostra-

go em meus braços desde a vossa existência, sem que ja-

jnnis delíes vos largue : Usque ad senectam ego zjjse , <5f

usque ad canos ego poríabo. Eu sou o vosso creador , eu

sou o que vos cubro de benefícios e faço chover sobre vós

as minhas bondades; Eu continuarei a faze-Io : Ego feci,

Óç ego feram. Eu não vos largarei de meus braços e vos

salvarei:: Ego portoho , # sulvabo. f, 4. Pode por ventura

a mãi esquecer-se do seu- filho, e perder-lhe o amor, e af-
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íccto ? tSunquid obUvlsá pçitçst wu/ie); hífaritcm simm , nt

noumisercatur filio uterissuil Nãp se compadecerá elía das
neeessidades do filho de seu ventre ? Quando porem ella o
foça, Ku jam-ais ínc esquecerei de vós : Et si illa oblita

fucril
5

-ego iani-en non obliviscar tui. d.° 49. 15.

lui julgo desnecessário mostrar verificado continuamente
este cuidado , -estas bondades, esle am-or de hum -modo su-

perior a -todas a s^xp ressoes.. Jamais Dnos abre mào déca-
da hum de nós dai.do-lhe, c conservandodhe a existem :ia.

A maquina dos nossos eo-rpos lio de barro tão frágil, e <ic

ori:e.msaçào tào -delicada , que nâo só prova a existência

de bum Prós seu Creador , mas airda V.onscrzador
, pois

que lilum só instante não poderia subsistir, logo qne I ) £ os

abrisse mào de sua conservação prodigiosa : nem hum só

momento pôde o homem viver sem Jium -milagre, ou prodí-

gio cia conservação
,

quv. só Di;os pode obrar.

— Ai, Deos, como sois bom ! Estes ímpios incrédulos a

fazer- lhe guerra ! Ks ta--se-me figurando
5

que os vejo pen-
dentes sobre o inferno, sustentados pela mao de Deos , e

mesmo assim piles aos bofetões com Divos.' O* bondade in-

finita, que me^mo assim os sustentais !

— A comparação he exactíssima, em todo o sentido. Que
nào faz este bom Deos pelo sustento do homem ? ^Que «ca-

dèa continuada de prodígios !ia ercacão do sustento ? Que
prodígios na providencia em toda a sua exlensào? Eu ape-
nas me poderei expressar com palavras de Si." slg-cslinfro.

Pareee-me certamente ,
dizolie, quando alteado , e pon-

dero as divinas bondades a meu respeito , que, se me lie

permittido dize-lo, vejo a Deos 1ao oc cu pado -comigo,

olhando, c providenciando ao meu bem, cnmo se de nada
mais cuidasse, em nada mais se ooeupasse: Sic eerte mdlii

videi ur , dum ejas minera! ion.es circo, me -aitendi*
,
gnóA^ si

fas csl dicerc^ uihii alkid a^il Deus, nisi til vtea-r sahãipro-
videat

, $ ita lotam cd miam custodiam cccnpulum vídeo j

quaú omuium oblifussrt, ò,' nuhi focart vclil. O ?n-csmo po-
de dizer de si qualquer outro.

— Se bem abrirmos os olhos ús luzes da Fe, assim o deve-

mos crer, e confessar nossa iug-ratidào.

— Nem são necessárias -as luzes da Fe para is^o, pois que
nem os mesmos Gentio; o negào. Não seriei tanto pára ad-

— mirar esta particuíarisriina providencia , e amor para cada

hum dos homens, se elles de alguma sorte o merecessem ,

sendo gratos a tantos benefícios. Tal he porem çsí«p avio*-

«

-
u

-pA
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que ainda se estende aos mesmos, que lhe resistem:. Âdjc»
çit l) 1 aist entes diligere. Di; os faz nascer o seu sol sobre

justos., ©injustos, amigos , e inimigos ; e sobre huns , e ou-

tros espalha os influxos dos raios de suas hoi.da-rles : Solem
suuul or\ri facit super bonos . éf mak>3

,
pèuit super jus-

/os, òç injustos. Matli^b. 4£>. Sobre todos faz chover seu,be-

íieficios ; não. somente quaesquer benefícios , mas quaes eu

não posso expressai.

Lá clamava Job faliando eom este Senhor: Quid esl â?-

mo qúia magnificas cum 1
. Que he o homens para que assim?

Senhor , o magnifiqueis, e honreis? Aut quid apponis erga

cum cor tuum 1
. Job. 7. 17. Porque assim amais o homem !

Porque assim pondes no homem o vosso coração? Notemos
estas palavras : Apponis erga eiwi cor tuum. Deos põe c

seu coração no homem !

Excessos do amor divino

Manda-nos este Senhor ,
que não ponhamos nossos corações

nas cousas deste mundo .. mas somente nelle. Nada mais quer

do que os nossos corações. Em. reciprocidade elle põe em nós

seu coração ;• Avponis crgci cor tuum. Quer nossos corações,,

e nos dá o seu ! .Manda, que- o-amemos com todo <y coração;

em correspondência nos ama com todo o seu !

— Grande pensamento lie esse !

— Mas mui maior he o excesso , e vantagens , que em tudo

nos leva seu amor. Ponderemos bem, e devidamente esta

idea
,
apezar de que me falta ráõ as palavras. Se nósoama»

mos, infinitamente mais. elle nos ama. Se nós o servimos,*

infinitamente mais elíe nos serve. Sc nos o honramos, infi-

nitamente mais elle nos honra. Se nós o adoramos , infini-

tamente mais elle nos adora. Para que diga tudo de huma
vez , se nós o respeitamos

,
servimos, honramos, e amamos,

como nosso Deos, elle nos serve, honra, e ama, como se

nós fossemos seu Deos: Quasi homo Dei esset L>tus.

— Santo Deos ? Que diz, P. I

-~ (iela-se-me o sangue, P. ! Que quer diser nisso ?-

— Que enorme paradoxo ! Queira dizer melhor. . .— Asssim mesmo o digo, e não de outra sorte: assim mes-
mo quero que entendáo. Direi ainda melhor. Figura-se-me
que Deos tem hum outro deos

,
aquém serve, honra, eama,

como a. tal. Este he o homem.
Está tudo palmado. P, Queira dizer, o que he isso?
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— Pasmem muito embora, pois pasmados de admkacão de-
viamos nós sempre andar na consideração do divino amor.
Pasmem ainda sobre Indo esses monstros inimigo» deDEOs,
e acabem de se confundir. Attendendo ao amor, que D.eos

nos leni, aos serviços, beneiàeios., e honras * que nos faz,
.atteudendo á infinita extensão do amor , com que nos trata,

eu me vejo obrigado a dizer,' que Dkos faz do homem lium
ouiro seu deos, amando-o , e honrairdo-o

0
c(\uk> se na ver-

-dade,o fosse. O pensamento nào.Uerne.u,, mas sim do Scra>phi-

co Doutor S- Boaventura z Qttasi huno Dei esset deus.

Mas de que se admirào { Esta verdade he bem patente ,

devia ser bei» conhecida.
,

Que, tem fçito, faz, ou nóde
íazor o homem por Deos t que Deos rmo tenha feito pel»
liomem 1 Poderá o .homem honrar, servir, amar mais a
Deos do que Deos honra, serve, e ama. ao homem? Quei-
ra© . rçs.pgudçjv jti

— Não podemos responder senão negai i vãmente.
— Logo Deos honra-, serve , e ama melhor, e infinitamen-

te mais o liomem, do que o homem o pôde fazer a Deos.
Supponhamos hum impossível; supponlumios , que acima
do nobso Deos, ha hum quUg Deos, a quem biquei! e devia

honrar, servir, e amar. Lm tal ca^o, que poderia o nosso

Deos fa.zer por e4íe mais do que l.em lei! o, e .faz pelo ho-

mem ? Poderia servi-lo , honrado, e ama-lo mais , do que
tem feJio, g faz ao homem V Se lhes .cusla a dar resposta

,

eu lha vou pòr patente.

Lancemos as vistas á Rcdemprao do homem, e veji>mos

o Pabiík Ltj-,rno amando o homem. Sic Dcits áilexií mtm-
dum , id LhUuiu siunn un-igaútuiri da-net , ut emnis^ fpd

credit in ipsum hor pçrcal^ sed b.ahcat vilam &cier~,ynn.

Joatu 'ò. Vò. Assim meu Pai, diz J. C.,amoK o mundo, is-

to he, o homem, que por <dle eUlregYt seu Unigénito Frum,
que sou Lu

,
para que crendo nelle cousigao -a vida etorna.

Éstr PiJ.no Unigénito sempre foi o objecto -das complacên-
cias de seu Pte«.m> Pai: L^Uius meus dilv.ctuç , in rpto mt-

hi beue -complacui. Molh. 3. .1-7. Xão obstas te de lai sorte

obra netle <y amor P/ ^ue -íuvo perdoa, a .esrte seu q^verido . e

Ujiigeniio Fjlho , e o entrega á.-.taofte peio/homem
J

//ro-

prio f ilio suo non pepercil , sed pro noi>is- tradulii i/luvi.

Bom. 3. 32. Que mais poderia fazer por hm» outro Deo-

,

que tivesse acima de si í Queimo resp.

—

— Nào lios exija re?pootã, pvis não-a podemos dar. Queira

contiíiwar. Estamos -confusos de assombro.
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— Eu nunca ouvi , nerfi li, nem meditei taes cousas.

— Tè-Ias ha ouvido, e !idj. pois hum Ckri Ião não pôde
ignorar estd rudimentos da Fe , mas hão as tem pondera-

do, e meditado. O Apostolo chama demasiado excessivo es-

te amor dos homens no Eti:rno Pai
,

entregando á morte

seu Unigénito Fíluo.: Pròpter nimiuin charilattm., c/uadi-

Icril' nos., cum essemus mortui '/jeccaíis
, conmD>ficamt nos

ia ChrUto. Ephcs.S. i. Excessivo, demasiado amor! iXimi-

(Wi. dutritatcni l (Como explicar tanto, amor ! Somente p.er-

iniítindb~m.e dizer com St.
a
jJsjrodinho^ que se deixou cegar de

amor. Amor magestati clansiè' ocuíox.

Senhor , P vdu.e fírè uno
,
que fazeis ?

v se lhe poderia per-

guntar. Que fazeis ? Quereis entregar á morte o vosso nmi-
to amado, e Unigénito. Ft mio , com vosco eterno, objecto,

de vossas complacências ? Ponde os olhos na sua Magesta-
ílc , que lie a vossa mesma. Parece-me- ouvi-lo : O amor
que tenho aos homens, me faz fechar os olhos á sua Ma-
gestade : morra meu Filho, para- ch te os homens se salvem. m3

Amor niagestati clamit ocalos. Mus que são os homens em
comparação do vosso Filho ? " Ah

,
que a nada attende

!

Cego de amor- não vè mais que a salvação dos.homens. Por-
que não enviou antes hum yinjo. das primeiras Jerarquias a
remir o mundo, salvar os homens ? Porque cego de - amor
rompeo neste excesso: Nimiam. charitatem. O'* admirável:

dignação de piedade, e amor aos homens , lhe canta a- /-

greja com palavras de St.
0 Ambrósio , arrebatada em júbilo

O mira circa nçs tuac piêtatis dignatiol O* inextiínavel,

e inappreciavel amor de caridade / O inaestimahilís dilectio

cha rilal is ! Para remires o escravo, entregastes o Filho I

Ut servum redimeres , Filiam tradzdisíi !

Aqui deve pôr os olhos, quem quizer formar idea dò ex-
cessivo amor do Padre Eterno para com.os homens: In
hoc apparuit- charitas Dei , quoniam Filiam suum misit in

mundum , ut vivamus per eum. X.Joan. 4. 9. .Aqui appare-
;je o divino, o-excessivo, e-infinito < amprl Que melhor o
poderia fazer no caso sunpostod Entrega á morte hum Deos
Pai a hum, Deos Filho por- amor do homem J NistD digo
tudo; e não sei que se possa estranhar-, o. que com S* Boa*
ventura affirmei : Obra Deos com o homem , como se este

fosse seu deos: Quar-i Dei esset deus.

Não menos excessivo, edemasiado amor devemos con-
siderar no mesmo Filho do Eterno, J.C. Supremo Deos
igual a seu Pai , consubstancial

:
e coeterno. Não repugna



ellc a subir a morte por salvar o homem ; sua vontade di-

vina he a mesma , eem quanto D cos , eemq ianto ííon eni

feito por amor nosso Irmão , elle offerece sua vida mortal
por dar a eterna ao homens Mas como l Ponderemos algu-

mas circunstancias , que acompanhào este prodígio de amor

.

Fullando -o Evangelista S. Lucas da Transfiguração- no
monte, onde apparecerào Henoch e Elias tratando o ra o
Jl-ulcmplor

,
diz, que fallavão do excesso v quc elle havia de

ultimar em Jcrmalcm: Dicebani excessum ejus-, quem com»
pícturus erat m Jerusalém. Luc. 9. 31 . .Excessos de amor?.

e nào outro foi tudo, o que se passou em sua vida mortal..

Excessos na sua Encarnação ; excessos no seu Nascimento ;

excessos em toda a sua vida ; e excessos ,
que a final se ul-

timarão pir>< Jerusalém , que ate são excessivos , eíi superio»

rej a toda -a expressão humana.
Flávia d i. o est? Senhor ,. que não ha maior amor, que

aqueííe que leva o amlg-o a dar a vida pelo seu amigo : Ma~-
jorem hae dUectionem nemo hahet * ui animam suam- ponat
quis proa mieis suis. Joan. 15:13. Perdoai, bom Dcos ,

por-

que eu digo
>
que sim ha maior amor , dó que esse. Entre-

os homens sim poderá o amor chegar afazer dav a vida pe-

lo seu amigo
;
porem o vosso amor passou alem estas bali-

zas, pois por amor déstes a vida , não por vossos amigos^
mas sim por vossos inimigos. O amor dá-se entre amigos ;

porem vós, Senhor, chegastes a dar a vida por inimigos

I

Ah> meu amante Senhor, permitti-me que vos diga, que
o amor vos cegou: Amor clausit óculos. Mas que ! direis

vós ; nào he muito que assim o faça
,
porque Eu amo o ho-

mem , como .se elle fosse, o meu deos. Quasi homo Dei es-

set detts. .

Els-aqui o que nos faz notar o Apostolo : Ccmmendat
tharitaUm suam Deus ^ quoniam cúm adhucpeccaciores es»

sanus, Chfistus pro nobis morluus est. Rom. 5. 8. Faz Deos
patente o seu amar^ porque sendo nós peccadores , J. C.
rnorveo por Tiós. Cum innnici essemus , aficrescenta , recon-

ciliaii sumus Deo per mortem F-ilii sui. y. 10. Sendo nós

inimigos de Deos, mesmo assim fomos reconciliados por

elle mesmo.
Utrinque stuporl exclama S." Fulgêncio arrebatado nes-

tas considerações. De toda a parte me acommetíe o pasmo

,

c o assombro : grande mysterio , caríssimos irmãos ,
gran-

de prova dó di vino amor ! Magnvim rnysterium , dilectissi'

inifralrèSjmagnum divinaedilectionis 'vidiciuml O nomeia



m
d sprezando a Deoj'! sa aparta de Deos.r

, e lhe . volta pá
costas; Deos amando o homem vem procurar o homem :

Homo contenmem Dciun , d Deo dlscesail Deus lutànàu:m
diii^cns, ad hominem venit. Amou o homem ímpio, .para

que o fizesse justo: Dilexit impium
.
, t/£ jaccrct justum

;

amou o homem perverso
,
para o fazer recto ; amou em fim

-oiiiomem morto, para o resuscitar á vida-: Diic.xit tUarêmuiti,

ad j.tccrct vicuiu. '.Tudo isto feia òfífljecendo sua própria v -

•cia. Demasiado,, exce^ivo amorl Mas que & e mesmo . usaim

•o homem inimigo, b.ltomera ingrato, o homem perverso,

qual antes era, lie amado de De<>s, como se fbftàe SfiilcílBOí !

Quasi homo Dei esset dons l O amor vos .cego d . meu boiíi

<Deos ! yJmar .wagcsloli claukit óculos.

— Eu qnhèf&j, F. , dizei alguma cousa para Ihedar .-alguns

instantes de ailivio ; mas não posso. j Loj k t&l

— Deixe failar o meu Ab. Elie não -.conca ne^as cousas,

-ai uda que íuile três dias , e tres noites. Fa lie
, IV, que nin-

guém perde palavra.

— Pai julgo., que
1

todos estão bem inteirado© da vida mor-
tal de J. Qi. , •vejdadeiro Deos , e verdadeiro liouitm. Mi -

guem ignora seu Nascimento no presépio, .entre .animai»

í>rutos... .
»•>•.•

—: Melhor o tratai iào do que '-os homens
,

qae sào muito
peiores. Diga-o Tfcrodes.

— Sua ^vida occulta , e desconhecida , sustentando-se sem
duvida do produeto de snas máos ; -«eus trabalhos no tem-

po de suas pregações: as injurias que sofíYeo de palavras,

passando depois ás obras. Em quanto ás primeiras -ellas fo-

rào as mais graves. Seduetor, embusteiro, blasphemador

erào os epítetos mais ordinários. Doemoniurn habes; tens

em ti o demónio, e em seu nome faz-es prodígios, lhe di-

zião , e outras muitas mais injurias, e opprobrios.

Em qwanto ás obras, não houve ludibrio, não -houve op«

probrio, desprezo, vitupério, injuria, tormento, dêr
\
pe-

na, e padecimento algum que não soílfrcsse. Verdadeira-

mente foi o varão de dores : Virnin dolorum. Delle estava

escrito, que- seria reputado por malvado : Cuin scelcraíit

reputátus est. Is. 53. iíi. Tanto o foi, que entre dois ladrões

quiz ser 'eruciÍJ-cado.

Eu perguntarei : Como pode ser, que hum Deos Máximo

Deos SijimÍrmo tanto se sugeitasse '? Onde está, ó Deos, per-

guntarei eu com o i)r. Scraphico , onde está "a vossa -omni-

potência ? Onde acossa gloria
,

que nos Ceos faz bema-
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venturados % Onde a vossa Magestaae ! Lbi f:otcní'a \ Ubi
floria ? Ubi ?nno'cafm ? Extasis de amor eoífreo : Mxicshn
ãmoris pas-sus est. Parece que saliio fóra cie si mesmo , e *e

deixou» arrebatar de amor para com o homem : E&tasiifi

passus est. O' extas-i do mais exuberante amor ! Gh v
câla-

sim ejoiberantis amorisV Oh excesso do fervorosíssimo amor !

O/i
, ferventissime chariíatis excesmm\ O amor vos fez fe-

char os- olhos á vossa Magestade : Amor mageslati clausit

óculos ! Que mais faria por hum> outro deos no caso snppos-

to ? Mas assim o fez, porque ama- o homsm, como se elle

fosse o seu deos: Chiasi homo Dei csset fíeus.

Quando este amant: Senhor me permitisse fazer-lhe en-

tão algumas perguntas-, e- se- dignasse satisfaze-las ,
veja-

mos o que responderia. ??-Senhor r que lie isto, que vejo?,

perguntaria.. Vós Deos immenso encerrado no venlre de
de húrna Viroem, feito menino . como qualquer de nós I »

Sim, responderia , tal amor tenho ao homem ,
que me que-

ro irmanar com elle- para que tratemos huma perfeita , e

muito estreita amisade, qual se costuma dar entre irmãos. »

Porem, Senhor, a distancia entre vós, e o homem he in-

finita: Vós sois Deos immenso, eo homem . he mui peque-
no, e limitado: Vós sois Creador sen, e elle he huma-
creatura vii ; como pertendfcis tah igualdade-, ou irmanda-
de?" Nàoheo.homem tào vil, que não seja huma semeíhan-
ça, e imagem minha, pois que assim lhe criei a alma-, que
tirei, de minha mesma imagem, e de- que s u centro de
uniàoí Por tGdos- os meios , e modos , Eu quero unir o ho-

mem comigo,, para que sejamos huma ,. e a mesma união,
huma, e a mesma unidade :. Jpsi in nobis iinwu bint.M

n Meu amor he muito ingenhoso para operar esta união,

c irmanação. Eis aqui a invenção
,
que descubrio o meu a-

mor nos inexgol aveis thesouros de minha iufmita sciencia.

Pera Eu me irmanar com o homem em igualdade com elle

rne faço perfeito homem creandò-me huma Alma racional,

bem como a delle , oti da mesma natureza, e hum igual cor-

po formado da mesma massa v de sorte que verdadeiramen-
te me possa chamar Filho- dò homem , . e, ainda mesmo Fi-

lho do homem peccador , porque oonto na; minha ascendên-

cia famosos peccadores» Goni isto, irmanaudo-me wra o

homem, Eu ainda irmano,- e uno o komem cotir^o . por_

que fazendo-me IJomemdo homem , uno , e irmano a natu_

reza humana, o liomem com a minha mesma Divindade-..

Eis-nos aqui ligados em huma meiínu unidade , Eu unido pjo*-
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força da mesma natureza corn o homem e com eile irma-
nado, o o homem unido comigo , e como diyinisado , c .tor-
rados todos em perfeita união, e mesmo unidade. »

Jtíuiio bem me parece, Senhor . visto que tal he vosso
amor para com o homem : porem dai-me licença para; vos
flizer, que poderíeis faze-lo deoutra sorte

, pois quepodjris,
fazer- vos Homem verdadeiro, mas corno quem sóis. tfMeu
amor me obrigou a fazeF-ine cm tudo semelhante ao- lio*

mem, e sugeito ás mesma-s. enfermidades da natureza hu-
mana. * Mas que, Seniioh ? A vossa gloria ! a voisa formo-
sura! a voisa Alagestade ! » A tudo isso fecho os olhos, c

me cego de «mor pelo homem ; Amor mageslaliclausit cai-
los. Eu «te dispo de minha Magestade, Eu encubro os
raios da minha gloria ; cego de amor nào quero que cm
mim np pareça mais que hum mesmo-, c semelhante Homem ;

e em um os excessos do meu amor me obrigão a dar*a mi-
nha vida mortal pelo mesmo homem.:? Porem Skmiob, o

homem he ingratíssimo , he mesmo vosso inimigo, t? Quan-
do a isso attendesse nào seria infinito o meu amor porem
he tal, que me obriga a fechar o» olhos á mesma ingrati-

dão, m Será isto exacto-? •. .

— Nào se pode duvidar, que o he. ' i -

~— Vejuo agora este amor o mais ardente ainda em sua ex-

tensão, nos ardentes desejos , que anciavão seu divino co-

ração por consummar esta obra, entregando-se á morte , e

no mesmo modo de o fazer. Antes de chegar omometítoa-
prazado pelo Davino Consistório para ser entregue nas mãos
dos Judcos , tratando com seus Discípulos , lhes diz •. Ba-
ptismo habeo buptharv; M quomodo coarctor icsque dum
jjerficiatur ? Lvc. 12. 50. Eu tenho de ser baptizado com o

baptismo de meu Sangue ;. e como se aperta meu coração

em quanto , ou : ate que o faça.

— Bem duvida mostrou nessas palavras o temor, eamicção

com que estava-, que lhe devia ser naUiml , visto que era

Homem verdadeiro.

— Pois não he esse o seu sentido natural , e verdadeiro

,

mas sim o contrario. Tenho de. derramar © meu Sangue, e

meu coração se aperta com es desejos de que chegue o tem-

po aprazado. pela* anciãs de me ver ja nas mãos dos Jvdcos,

e cravado na cruz. He assim, que o entendem todos os

Expositores: Quam avirlc, quam solicite cupio id quanto-

tius yerftcil Eu ávida, e solicitamente desejo faze-lo, ex-

põe Calmei; Angor , crucior deúderio moriendi pro mlnte
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'hominum
,
interpreta sllapidc. Eu me afílijo , eu me ator-

mento fotn o desejo tie morrer pela salvação dos homens.
5$ummo desiderio urgcbalur , flf yuasi íorrebatur Cftrhlus of-
j entendi se Deo inholocustum ôç viclimam , tu ara crucis pró
salutc kominum ; elle grandemente se angustiava-, e ardia nos
desejos de se offerecer em holocausto, e victima no altar
da cruz pela salvação do género humano.

Aqui temos a intelligencia daqueHa palavra
,

que o a-

mante Salvador deo a Judas, quando sahia da saa compa-
nhia a entrega-lo: Quod fach,fac citius. Joaru Kl 27. O
que tens a lazer, faze-o quanto antes. O' amor interminá-
vel 1 exclama -aqui S. Bernardo , ó caridade iuextimavel

!

ó affecto inexcrutavel ! Quod facis , fac ciliusi o qne tens
a fazer

,
quanto antes o faze. Tu me queres entregar nas mãos

dos Judcos; Hu o desejo ardentemente , Eu para isso vim
ao mundo: IUud cupio

,
iiludquaero

, volotradi, volo cru*
cijltrU Seja quanto antes; Quod facis

, fao cilius.

—- Admiro na verdade tào excessivo cartar I Desejo porem ain-
da . que me satisfaça a hum reparo. Não sao , nem podem
ser ociosas as obras de hum Deos , n<?m podem ser supér-
fluas; mas eu vejo superfluidade neste mysterio da Redan-
pçjo* e Paixão de J.C. (-orno cremos, elle he Deos, «
-suas obras, quaesquer que fossem, d<?veiu serde hum valor,

e preço infinito. Se para a Rcdcmpção do género humano
-se fazia necessária a effusao do sangue de hum íl-emetu JJcos,

mui bem devia ser sufTicieiitc a .derrainação de liuraa s-ó go-
ta, e ainda creio, que nào era necessária a morte. T>e ou-
tra sorte o só Sangue nào seria de infinito vaier; o que nào
se pode dizer.

Quando porem fosse de absoluta necessidade a morie

,

mui bem podia ser inois swave, è «icnos-tormeiitosa. Pode-
ria ser degoltado , eu qualquer ôwtSPò género de morte. Pa-
ra que tantos -tormentas? -Para -que bofetadas, açoutes

,

crueincçào, ludibriou, opp*ohi ms . . f

— Para o mesmo que vou dizendo,* -e he isso o que Intima
o conhecimento, ouidea, que devamos formar dos excessos

de amor do flosso T3eos. Com raziu) obje.cia a superfluida-

de dos tormentos de J;C.V P°^ s minto . % -infi-u lamente
menos era suffieiente para a TícJcupção

,
-porem nào o era

para outra cousa que obrava tftf> mdtttípíót*^ eSta era o à'not\

Tinha o amantissimo Salv^oh de satisfazer a duas impor-
tantíssimas cousas. Kra huina ti Rcdcmpção do home/n ; era

outra o autor , com cujos Liços intentava apertar bem esta
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HTHiLO <Ia liomern eom sigo, de que temas faHado. Tor.lsto 9

o que era sufficiente para a Redcmpção •, não o er.a para r>

amat. \ Quod suJjicUbat redcmptiont , râofi safos er<7^ amort

;

he a resposta > que dá S. João Chrisoslomo , e não tem ou-

tra.

* Ojiçàmos ainda as respostas
9 9*11e daria sobr-etal questão.

?* Senhor* lhe perguntaria, porque razão soffrestes vós por

salvar os boniens tantas britadas , tantos opprobrios , ludi*

brios, oflensas , e injurias ? Não- bastaria para esta grande

obra da Redempção- huma so bofetada , hum, so golpe de

açoutes? n> Sim bastaria, porem eu queso soltar as velas

ao meu amor infinito ; quero que- os homens eonheção qual

lie o amor , com que os amo ; quero liga-los comigo com
os laços do amor, quero vcnce-los por força de amor, a<*

braza-los neste fogo de amor , em que arde o meu coração.

Quero dízer-Ilies : Vede, homens, quanto vos amo, e até

onde se estende o meu amor para com vosco. Bastaria pa-

ra vos remir huraa so bofetada em meu divino Rosto > hum
ço açoute, qualquer outro opprobrio : porem chovão sobre

mim os opprobrios , as pofetadas , e seja meu. eorpo.todo

rasgado á força de golpes de açoutes. A tanto me obriga o>

amor ! Vença a vossa dureza o fogo do amor , que em mim
vedes. QLuod suffiçkhat redcmpiioni, nen satis traí amo*
ri. »

Interroguemo-lo posto na cruz
, ja morto e- espesemos

a resposta pela bocado lado, que abrioa lança, pela qual
sábio Sàixgue y e agoa : Unus militum lancea lalas ejus ape*

ruit,
<?f continuo exivil stinguis-., èf aqua. Joan. 19. 34. Se*

nhor , amantíssimo Salvador, falíai-nos por essa boca, e
dizei -nos ,. porque assim obraes ?"

"Vede, homens, nos diz, qual he o amor , com que por
vós dei á vida. Vede este corpo todo rasgado, tres horas vi-

vo pendendo desta cruz, com os braços abertos para neíles

vos receber, apertar ,. e unir com meu coração. Vede qual
o amor na effusão do meu Sangue. Com huma só gotta del-

ie , Eu vos pudera remir, mas -Eu o quiz derramar todo

:

Quod potuil guita voluil undá. Eu nãp fui avaro nesta

áerramação. Eu o dei todo, todo derramei ; ja não- tenho
mais em meu corpo , que -darramar ii algumas gotias , que
ainda, restavão em, meu coração, ahi as lanço, ahi as der-

ramo. Em prova- de que são as ultimas, e nada mais me
resta, lanço agoa: Eximi sanguis aqua. Se mais tivera,

i&ais dera e derramara: em prova de que nada mais ha ena
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meu corpo, deito agoa com os uttimos restos de sangue;
isxivit sang iiis •§ aqua.
— Basta, b?.sta, P. , não mais ; concluamos, poia ja não
pôde o corarão cotia os sentimentos que o atacào.
— Baste; e cortemos o discurso, ou voltemo-lo para a in-

giatitiào monstruosa , e inconcebível do homem : Sic voliàt

uiuare
, qui uoluit amari , direi com S. Pedro VJinmíogo ;

assim quiz amar, o que quiz ser amado: Quir; o bilhar-nos

i.oui o amor; quiz abiazar dorsos corações no fogo do seu

amor
,
para que não pudéssemos deixar de o amar. Porem

apenas de poeicos o conseguio. Contra toda a esperança se

tem ©brudo bum prodígio, mas prodígio diabólico.

— Bem diabólico he que haja quem possa -aborrecer, e

perseguir a hum tal Senhor ! Ai, meu amantUsimo S \ lv a dou !

— Que maior prodígio, que o acontecido aos tres Meni-
nos arrojados na fornalha de Babj/lonia^ passeando por
entre as ardentes chamas sem a miuirna lezào ? Ah, que
igual piodigio está snecedendo aos homens, corai adiífeven-

çu, de ser divino uquelie, quando este h«e diabo-ii-eo 1 Elles

íindào frios, e sem lefcào entre braxas, e cfoamas d« mais

affdeuÉç fogo , e mais ahrazado? : liam® lut amg-estò tm-
ionibus miraculo diabólico fri^acit vd Dcum , diz o Cliri-

sologo. Por lium milagre diaboJi-co o homem anda frio, e

nào se abraza entre tanto fogo de amor. Todos os favores

e benefícios são b raras de amor
,
que devi ào abrasar «ossos

corações. O que por nos remir do peccado obrou J.. C he
iium fogo nào menos ardente do que o da fornalha de Ba-
bylonia. Mesmo assim o homem ingrato nào ama a quem tan-
to o ama ; pede ainda aborrecê-lo , e com etfeito o a'bor-

rece , o persegue, e com eiie desejava acabar] Que mons-
tro he o homem ! Que prodígio Uio diabólico 1

— São càes danados
, que quando estilo com a onda úa rai-

va nem ao seu dono conhecera.— Antes que con-cluamos iííemoí Inmia concluzao
, que por

admiração tira daqui mesmo "S. Boaventura. Une m merit<\
quam juste ekimnabiUir

,
qui makat ardere^ quam ama-

re ! Quain justamente., eoom quanJíi raeào será <:.oiidemna~

do, o que mais =quiz hw -ao interno, do v]ue amari O que
jfliais quiz arder no fogo eterno, do que iro fogo do amor
de Dj:os ! O' monstro homem, continua, tal te parece
Dkos, tão oneroso o amor do teu Dios, que mais quíeras

hir arder nos incêndios sempiternos , do que am<>-k> I

— Que desculpa poderei eu dar do ratito pouco amor que
v *
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lhe %&sko l Que raiva tenho a meu coração í

—£Qiie cxi
T
ge Deos de nós em correspondência a tanto amor

e benefícios , se não-awor? Que cousa tão fácil ? Quanto
Bos facilitou o Ceo-l Q<>am leve tributo- exige! Nada mais

que o amor ! e com tudo nào se lhe quer pagar I Poderá
alguém imaginar algum outro monstro mais enorme-, que o

homem T— Fácil he de concluir que: o ChrUtdo y que se não salva,,

porque nào ama íi-Deos , he digno de mil infernos, Eu do-u

a sentença contra mim ;
porem a<>he- desculpa perante tào

bom, e amoroso Senlior a minha cegueira. Nada mais oc-

cupará o meu. coração daqui por diante, se nào -o meu De os.

Eu vou.fa/;er hlins breves apontamentos de toda, e tào in-

teressante matéria
,
que tenho ouvido cm silencio r

para soo,

corro da minha memoria, que me sirva ainda nas minhas;

considerações.

Meus senhores
,

diga o--, e pensem o que quizerem ; em
quanto a :mim estas verdades , e taes cousas naò se podem
ouvir sem emoção. Eu vejo os nossos collegas debulhados
em lagrjmas

5 , succedendo-lhes- o mesmo , que a mim. Cni- 1

demos todos em desempenhar nossos deveres para cora tào

a.mantí Senhor. Pcssao- nossos tributos, tardios achar acei-

tncào, © serem agradáveis a seus olhos..

Eu nào. ignoro, meu P. ,
que intenta fechar o discurso

,

pondo em golpe dé vista a Seriedade, tendo por centro ao
nieiniQ-Ofios, que a- liga a si com tào fortes e multiplica-

dos laços, quaes sào os do amor. Nós o devemos poupar a
este trabalho,

.
pois . alem,dè estar cançado , nós o temos mui

bem entendido, etodos entramos no plano divino da Socie-

dade. Desejamos somente saber a matéria, que se deve se-

guir. Se fosse a Com jiuNiiÃo , que tanto desejào minhas ir-

mãas. . !

— Nenhuma outra se dêve seguir e continuará nella este

mesmo plano. Eu de propósito a não quiz tocar reservando-a
por sua extensão para huina outra tarde. Ne!le,.na augus-
tissimo Sacramento nós veremos novos laços de uniào de
Sociedade com Deos, os mais fortes, mais admiráveis epas-
mosos. Peçamos a benção a nosso Pai, o mais amante

? e
ú nossa mais aíjfecLuosa jVlÀi,saudando-a com a Salve,
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PALESTRA QUINTA.

Commurihão.

pAlT^STitANTES.-

Parocho - Denta
, Atheo, e Freguez,

Verdadeiro sentido da palavra Commnnhão,

"Parodio— Boas tardes. Vejo que estão de sa;ude r o que muitcr
estimo. \ amos á nossa Palestra; pois vão sendo horas.

Deista— A sege estava a partir. Porque se auticipou ?

P, Porque já aceitei o favor as primeiras tres vezes, porque
não parecesse desprezar a honra. Ainda a quarta para pro-
va de que apprecio muito os favores do Sr. Brigadeiro. Pe-
la quinta nada houve, que me obrigasse. Não cuidemos de-

mais a tal respeito; vamos á nossa Palestra
^
pois já lá te-

mos ouvintes , e lá os espero.

Athco— Hoje me pertence fazer de opponente , enào me falta-

rá
, que oppòr em matéria, que jamais se poderá combinar

com a razáo humana, qual he he a Transiubstanciação do
pão, e do vinho na Carne , e Sangue de Lum Di:o«5 , ea
Communkáo de seu Corpo.

P. Terá sim que oppôr, mas sem razáo ,
,
porque bem Ion*

ge de se lhe oppòr , eu lha mostrarei mui conforme.
A. — Náo pode negar, que os Lutheranos^ e Calvinistas tem

desculpa em negar este Sacramento.-

P. — Eu nenhuma lhes darei ; antes pelo contrario nada ha/

que os náo condemnet Elles a si mesmo se tem eomdemnado,
pelas suas variações em hum Dogma tão essencial á Religi-

ão, pois que foráo tantas as opiniões, que atai respeito li-

yerão, que nunca puderão combinar-se. Isto sempre.costu-
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«ia succcdcr a quém teimosa, e pertinazmente fecha os olhos
as luzes da Fé, e discorda da santa e divina crença, que
sempre teve a Igreja assistida- e dirigida pelo Espirito San-
to , como temos jxdvado.

Lulhero bem longe de merecer desculpa, foi tão malva-
do, que condemnou , e negou aqu.illo mesmo que cria , e
confessara

,
procedendo contra suapropria convicção. Sua

•excessiva soberba, e péssimo caracter a tanto o levou pe-
los primeiros passos, íjuedeo eirados , e tão desvairado an-
«loti, que st; ignora o que creo , ou quiz faz et* cre* ne»te res-

peito. -Porem nós ;a vimos o que foi Lut/icro^ e Calvino.
Dois monstros levados por suas paixões sensuaes , em quem
iiuuca entrou o amor da yerdade , e muito tnenos o -espiri-

to da Rclígirh. Goni tudo para satisfazer ao 'Sr. AL estabele-
cerei este £ ande Dogma a e mootrarei quam conforme he
a sea crença com a razão recta, e illustrada

,
qual temos

dito que deve ser. Vejamos primeiro o que devemos inten-
der por Cdrnmuiihao

, equal he o significado desta palavra.— Nós entendemos por Communhão o acto do recebimento
do Cor.ro do Senhor.— Não entendem mal, mas não entrão no seu sentido.. A
palavra Communhão quer dizer commum união. Ella se to-

ma ein diííeientes accepçòes mesmo no sentido religioso;

que para bem entendermos he necessário, que lancemos os

oliios da memoria , ao que temos dito , e provado. Nós te-

rnas viste a grande Saciedade J aue forma a santa Igreja

de .T. C.
— Muito bem o temos visto , e lembrados estamos do que
fica dito , e provado relativamente á Sociedade em geraL

Dros seu Autor, e centro, formando esta tèa, e sua ordi-

dura nas uniões conjugaes., dirivando dahi as filiações em
unido com as paternidades , e continuando esta ordidura ,

e terume em novas uniões &c. Estas são derivadas do cen-

tro, que lie o Crcador9 que as liga a si , entre outros j

com os iaços *Ie amor , como ontem vimos.

Em quanto á grande Sociedade*, que J. C. veio formar ,

a que damos o nome de Igreja, palavra Grega, que si-

gnifica o mesmo, isto lie , Sociedade em união, temos. vis-

to , que fre Tium Rèbaiiho com lium só Pastor, hum Edi-

fício fuudado em numa sé Pedra, lium corpo com huma so

Cabeça, de tal sorte em união com Deos
,
que forma 1iu-

ma sõ unidade, da que © Creador he o centro, e que liga

comsigo com vários laços
t entre os quaes "he fortissimo o
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fTonmor. J.C. na. Redcmprão fez-<Ieates laço3 cadèas> coar

que intentou pr.cnder-aos., chegando* até dorramar por nós

as ultimas goltaa de seu Sar.^ue. 'Se mo não engano r no-

vas cadèas quiz laiiçar-nos , .a^-ramentando-se por n/.s ; e

mesmo este Sacramento se chama Sacramento, de amor.
Porem ...

P. —- Muito bem o tem entendido, e dito. Vamos- com vagar,
e lugar teremos de satisfazer ás suas objecções. He fieáée

mesmo sentido, que nós devemos entender esta palavra Com-
munhão, cra quanto significa burna. união de Sociedade

commura a todos * ligada em unidade com Deos ,, que hc o

chefe, centro, e cabeça deste Corpo. Eis aqui os princi-

paes laços
,
que o formão, atem de outros r que temos di-

to, e são varias CommunJiues unidas em huma..

Temos, a Communhão ( que devem sempre entender por
commiim união ydc Fé

, que he a crença uniforme desta So-
çiedadc, ou Igreja ,. que a- todos- une debaixo de hum Chefe,

Eis aqui. o que sempre formou a Tg7'eja,. a tem mantido ,

e sempre manterá. Se algum não crèbem como sua Cabeça
crè, e sempre creo,. não pôde entrar nesta Communhão 9

fazer parte deste Corpo, ser ovelha deste Rebanho', he
membro podre e separado, he ovelha desgarrada , e- pesti-

lento , e em fim excommungcida.
Queirão ainda entender o significado da palavra Excom*

munhãoi, e saberão,, que apezar-. de se não fulminar esta

censura, o que se separa da. Communhão de Fé, e da su-

geição , e obediência ao seu Chefe, e cabeça sempre ho.

hum excommungado. Náo diz outra cousa na propriedade-

do sentido, que huma separação-, ou arrrojamento fora da
Communhão fora desta Sociedade ^ Rebanho ou Corpo,
E'x- Communhão , fóra. da Communhão edahi ex~commun-
gado, isto he, separado da, união ^. o delia arrojado.

JFreguez—.Ai, ai! Bem mo dizia o coração ! São os Incrcdu-»-

los todos excommungados 1 Eu os arrenego!. Nada quero
com elles.

P. — Esta Communhão de Fé para ser bem ligada , e formar

a perfeita unidade de hum Rebanho com hum só Pastor

e hum Corpo com huma só Cabeça-, alem da indispensável

obediência-, e sugeição,, deve. ter. a- Communhão de Racra—
mentos, e doutrina ; istohe, os mesmos Sacramentos, a
mesma; Fé 9 o mesmo culto 9 a mesma disciplina, a mes-
ma moral ; c então se chamará perteita Communhão.
Temo» a Communhão dos Santos

9
que he a união com—

V
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•mum entre as três Igrejas, ou Sociedades Militante , /'íír-

gante , e Triunfante, de que J. C. he a cabeça invisível,

e o Stimino Pontífice seu Vigário , e nenhum outro ; e por
isso recebeo de J. C o podtff sobre .a terra , e sobre o Ceo,
eutregando-lhe as chaves pâtá abrir,, e feehár ás portas do
auesiao Reino dos Ccos , no que se significa© deites poderes,

como ja vimos.

jF. — Essa ja me sérvio para responder a bum magarefe, que
ine perguntou

,
quom era o J^opa 1

. Etí lhe respondi : Jíe

.bum Homem, que sem deixar de o ser, tem poderes sobre

toda a terra, sobre o Purgatório, e ainda no mesmo Ceo,
;cujas portas fechai á a você , e a toutros que taes. Tratou-
ine de fanático ; mas o que lhe valeo, foi esguenar-se., te-

mendo o murro ,
que o poria de cangalhas.

ÍP. Estas lrc.\.Igrejas formão huma solidada com oslaços da
caridade por huma Communhuo mutua de intercessões, e

orações. Daqui vem a invocassão dos Santos , as rraçòes

pelos mortos, e a confiança ein suas interceçòes. íle este

hum Dogma de Fe, bem expresso noSymholo forma*?© pe-

los Apóstolos. Nós fatiaremos ainda das Communlwes de

uni&a fraternal, que nos deve unir com os laços do amor
•effeetiv© em palavras , e obras.

Estas Communhôcs são necessárias consequências da Com'
munkão Sacramental., que forma o seu centro de unidade,

não só espiritual , mas ainda phisicarnente. Não queira©

•perder tudo isto da memoria, .para conhecerem as inven-

ções do Divino Amor 1105 meios
,
que pTocurou a ftjn de

conseguir esta união dos homens com sigo me^mo, vindo a

ser todos, nós e Deos , huma só união , huma sò unidade,

huma e a mesma cousa. Veremos estes prodígios, estes ex-

cessos de amor , amor cego, J.C. cego de amor pelos ho-

mens , extasis , e arrebatamentos de amor neste Sacramento

do Amor. Vejamos porem primeiro a incontestável crença

deste Dogma fundamental da uaião dos Fieis em hum só

corpo
,
para depois discorrermos á nossa vontade %obre as

incompreliensiveis bondades do nosso Creador e bellezas

divinas da santa Religião, que professamos.

A. — Se chega , P. , a dissipar todas as minhas duvidas a esse

.respeito, eu nada mais terei a duvidar na Cxença Catholica*

Crença incontestavet

p. Não me custará muito , se não quizer fecliar os olhos áfl
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,
que otornão incontestável

5
as mais cLras, fortes,,

cviden'es>, e indubitáveis.

— Tenho a oppor primeiro que tudo o nenhum conheci-
mento, que teve o género humano antes .. .

— Nu o ha tal. Já vimos, que tivcrào .-conhecimento os mes-
mos shiicluviímos

,
porque pouco depoisdeste acontecimen-

to , sendo ainda vivos os filhos de Noé, Mclchisedech ver-

dadeiro Sacerdote offerecia no altar Pâo v Vinho. Oa Pues
da Proposição na Lei dada a Moyses não significavào ou-

tra cousa.

— Eu creio, que essas , e outras muitas erão figuras, e. re-

presentações de^te Sacramento
, porem digo, que as nào en-

tendi rào.

— Se o Sr. At. confessa, que erào figuras, e representações,

es'á obrigado a confessar o figurado , e representado nellas.

Ahi tem huma prova bem forte, e clara. Porem ninguém
me obrigará a crer

,
que Deoí ao mesmo tempo que dava as

figuras, nào dava o conhecimento do figurado., è suas si-

gnificações. Algumas erào tào claras, e próprias
,
que se

nào poderia ignorar o seu significado. As rezes oíferecidas

como victimas represcntavào bem claramente a J. C. imino-

Jado pelos homens, o que elles nào ignorarão , como ja vi-

mos
; porem estas rezes comidas pulos Sacerdotes em acto

•religioso diziào mais alguma cousa.

Temos sobre tudo o Cordeiro Pascal, comido com 'tan-

tas cerernonias
,
que alem da sabida do cativeiro do ÍEgy*

pto , nào podia deixar de dar a conhecer alguma outra cou-

sa. Elie devia ser assado ao fogo, que representava o do
amor divino , e devorado com a cabeça , pes , e intestinos :

('aput cum pedibus -cjus , -tnteslinis voraftHis. P.xod. 12'

9. Notemos, que nesta mesma noite em que se celebrava

esta ceremonia , foi que J. C. tendo comido deste Cardei/

abolindo a figura verificou o figurado, instituindo este Sa~
cramento, e dando-se todo inteiro em comida. Convenho
em que os Judcos se esquecerão , e perderão esta lembrança.
— Eu julgo ser clara prova deste conhecimento na Lei Na-
tural , o que ja vimos dos costumes dos Mexicanos anthro-

pophago? , nas victimas humanas ,
que depois comiào em ac-

to religioso.

— Eu nào sei que outra origem possa ter. Nào era somenío

esse costume dos Mexicanos , mas sim commnm a todos os

anthropophagos, pois que todos costumavào fazer victimas

de sacrifícios antes de o- comerem. >Seja o que for a e^te

x



respeito nós. não* temos necessidade dé taes argumentos pa-

ra tornar incontestável a nossa, crença. Que na Lei antiga

não hovessem> mais que figuras envolvidas, e ignoradas-, nào

admira
,
porque Religijo , e Igroja escava na sua infân-

cia, e mocidade. J. C. a pôz na sua virilidade, e perfeição;

fez desenvolver as figuras , e a ppareee o figurado com toda

a evidencia da verdade; J, C. n- Surmna W&rdsdc com a^

];;
alavras as mais positivas,, e claras nos pòe patente a rea-

lidade díiàlc Sac?w)icnlo bem como nós a temos, e profes*

samos.
— Se assim fosse nã o lhes da riâo os Lutheranos , e Calvi/listou

tão diíferentes sentidos..

— Não diz bem. Já lhe disse , e provei , eme nem Lutheror
nem Calcino , nem algum de seus sectários, quizerão co>

Vihecer, e confessar a verdade.. Eu poderia sustentar,, que

nunca jamais os erros de entendimento fizerão hereges , mas
sim os erros da péssima, e depravada vontade arrastada por

paixões sensuaes.

Está ja bem visto. A soberba-, as sensualidades brutaes

,

a cobiça dos. bens da Igreja , e ambição ., he o que- faz he-

reges, e Incrédulos.
— Vejamos as forma.es palavras dè J. C. , edirá se por ven--

tura esses do Norte tem alguma desculpa, e podião errar no

conhecimento deste Dogma. Aqui tem a Sagrada Bíblia.,

que trouxe comigo
,

cap,
a

6* do Evangelho de S. João.

Queira ler em portuguez
,
pois o latim he claríssimo.

—r- Na verdade,, na verdade eu vos digo: Amcn , ainerk dico

vó~bis. Julgo, que assim se vertem estas palavras.

— Não ha duvida ; e ainda tem força de juramento. J. C.

se servia delias quando dizia cousas mais difficeis de acre-

ditar. Logo as verá repetidas sobre o mesmo objecto.
— 7? Na, verdade , na verdade eu vos digo : o que em,mim
crê, tem á vida eterna. Eu, sou.oPao dá vida. Vossos pa-

is comerão o Maná. no deserto, e morrerão. Este he Pâo
,

que desce do Ceo, para que quem o comer, não morra. Eu
sou Pão vivo,, que desci do Ceo, Se alguém comer deste

Pão, vi virá eternamente. Este Fao, que Eu darei,, he minha
Carne

v
quedará vida ao mundo : Pauis quem egn dabo, ca-

ro mea esl pro. mundi. v\ta. j?. 52, » Parece que falia bem
claro , e em sontido natural;
—

.
Assim mesmo, e como nós cremos o entenderão o& Jú*

deos
,

pois que ouvindo isto entrarão em commoção, per-s~

giiiitaiidg-^e huns a outros; Quomodo potçsl hic iiQbis..caç*-



nem suam drtre ad manducandum ? y . o.?. Como pode este

homem dar-nos a comer a. sua carne ? Queira agora -conti-

nuar com a resposta que lhe» deo J. C.
— "Amerv, amen, Eu vos digo, que se não comerdes a -Car-

ne do Filho do homem, e beberdes o seu Sangue, não te-

reis vida. O que come a -minha Corne-, ebebe o meu San-
gue tem a vida eterna, e Eu o resuseitarei no ultimo dia ;

porque a minha Carne he verdadeira -comida , comeu San-
guc verdadeira bebida. O que come a minha Carne, e be-

be o meu Sangue, está em mim, e Eu nelle: Manêt in
me , Cf ego in Mo. tf. 37. n

— Bem ; paremos ahi lium pouco, equeirão dizer-me
, quê

outro sentido podem admittir e^tas palavras
, que não sej i

o que nós lhes damos !

— Eu aceresceuto, que se essas palavras se devem entender
como as entendem os hereges, poderiamos dizer, que J. G«
faltou á verdade, porque não se podem tomar em talsen-
tido. Deveria ainda tirar o escândalo

,
que delias tomará.»

os Judeos; porem ellc mais os confirmou.

— Eis ahi huma razão, ou argumento a que desejaria cha-
mar os Doutores Protestantes, e gostaria de lhes ouvir a res-
posta. QsJudeoê murmurarão, e se commoverão dbei.do: co-
mo pode este Homem dar-nos ^a comer a sua Carne ? Se
J. 0. fallava em sentido figurado, como o entendem os-Lu-
theranos

,
Calvinistas, ou quaesquer outros , deveria dizei-

Ihes: Vós o entendeis mal, porque Eu o digo reste, ©u nu-
queíle sentido. Bem longe de o fazer , toma a palavra , e
tanto os confrrma no mesmo sentido na ura!, qne lhes aífirma
«rom palavras, que tem força de juramento, que senão co»
meiem a sua Carne , e beberem o seu Sangue não terão a.

vida eterna.

Mais obrigado a esta declaração estava ainda, quando ou-
vindo isto pela segunda vez, muitos de seus discípulos

, que
nelle crião, e o seguião, disserão entre si; Duruscsí h c
sermo , <Sf quis potest eum andircl jfr€t. Dura he tal dou-
trina, e quem a poderá ouvir ? Que tendes? lh*s pergunta
J. C. Esta miaha doutrina vos escandaliza? fíoc kos scu i-

daihat ? tf. 6£. Porque razão não lhes tirou este èscandalj
e os deixou ausentar de si ? Porque lhes não disse : Não o
entendeis bem; eu quero, que o entendaes da comida pela
Fe', ou em figura, ou empanação , oa o mais que dizem es-

ses hereges do Norte f

— Está bem claro, que Luthero, e todos os m us qnizerá*

x *
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errar. Porem J. C. deixou ausentarem-se seus discípulos

sem mais satisfação t

— E que Lhes havia de fazer ? Contudo deo-llies huma pa-

lavra, que depois lhes deveo tirar a iucredulidade , e com
que eu também a tirarei ao Sr At. , ou pelo menos obriga-

rei, a que se não possa servir de alguma objecção contra-

e te sagrado Dogma. Vós escandalizais-vos do que Eu digo l

Jíoc vos scandalivMl ? Não podei* erer que deveis comer a
minha Carne, que he verdadeira comida , e beber o meu:

Sangue, que lie verdadeira bebida? Julgais, que não digo-

a pura verdade, por vos parecer ibto incrível ? Porem se-

vos virdes o Filho do homem , que sou o que isto vos af-

firmo, subir ao Ceo, onde estava antes? Si ergo videritis

Filium hominis aicenderdem ubi priuserat ?" jf. 63.
— Ah, Sr. At, ! Aquellas sós palavras devem fazer emmudecer,,
a quem crê* em J. C. Se me não engano, elie quiz as-

sim diz»*r: Y^ós não me quereis acreditar, porque vos pa-

rece árduo o que afíirmo ; porem que fareis ,. quando Eu
provar

,
peta minha Resi-urreicão , e A^cenção aos Ceos

,

que sou verdadeiro Deos
,

que fareis ? Acreditareis então,

no que ves digo agora , ou não ? Outro, tanto digo eu ao

Sr. At. Nós vemos J. C. aííirmar bem clara, e positiva-

mente, que devemos comer a sua Carne. Cremos, ou não
que elle be Deos ? Ja fica provado. Pois se o cremos , de-

vemos também crer, qua não pôde faltar, á veidade; eis

alii o que tira todas as duvidas.

— Mas os excommangados não querem crer em J. Cíimsto*
— Pois creão no diabo

,
que lhes hade dar bom pago.

— Melhor, andarão os Apóstolos nesta occasião. Os discí-

pulos com efféito se ausentarão, deixando o Divino Mestre,
escandalizados, e nem a palavra que lhes deo os segurou;

e apenas ficarão os doze Apóstolos ; aos quaes disse o Se-

nhor: Também vós quereis ausentar-vos, e deixar-me ? Nun-
quid êf vos vultís abirct. Domine , ad quem ibiniusl Para
onde hiremos, Senhor 1

, responde logo Pedro por todos , e

corno chefe. As tuas palavras são palavras de vida eterna: Vcr-

ia viiae aeierjia* uaoes. Nós cremos, e muito bem sabemos que

tu es Cu ar sto Frlho de D r;os :
i
Nos credimas Òç cognovimus

qvÀa tu es Christits .Filius Dei. f. 63. 69. Como se dissera :

O que tu dizes nos purece ardíro , incrível ; porem nós cre-

mos, que es Christo^que es Deos ; e por isso cremos na tua
palavra, e ficámos certos que devemos comer atua Carne

^

e beber o teu Sangue
,
posto que ignoramos o modo.



— Eu ião bem .creio ; c não que: o ceder a ninguém n£ mi-
nha Fe': porem- o Sr. Ab. não pode negar que se faz inao-

ccssivel á rszào tudo o que neste Mysterio cremos.
— Se assim não fosse, não seria é41e Myste^io. Mas se por
iiuma parte he inaccessivel, por outra não.. Aqui temos esta

razão bem clara; pois que ella dieta, que devemos crer,

ter por firme, e indubitável a palavra de hum Dkos. Que
notamos nós neste Sacramento > impossível a hum Deos ? A.

conversão- dò pão e do vinho no Corpo do Senhor V Mas
que outras cousas nao vemos semelhantes a cada passo, que
os nossos sentidos nos obrigão a crer

,
posto que não enten-

damos como se pode fazer?— Diga-me cá huma cousa . Como se converte o leite da
mãi no corpo, carne, e sangue do seu menino?' Como se

faz o mesmo de qualquer outro alimento ?

— Tem razão; porem eu formo -hum argumento, a que não
poderá responder. .. ..

—i Temos outro Janscnisíá de certo!
— Deos não pode enganar ; e J. C. engano-nos ,

pois que
faz apparecer aos nossos sentidos como pão. e vinho, oque
be o seu Corpo , e Sangue. . . Eu julgo ,. que o meu argu<>

mento não merece sorrisos-!.— Queira perdoar-me pois que me provoca o riso a futili-

dade dos argumentos, e razoes dos Incrédulos, que o Siv

At. leo nos livrinhos da moda.
— Eu julgo, que ainda os não queimou.

Como nos engana elle, quando tão claramente nos des-

engana ? Quando instituio este Sacramento
,
pegou do pão

,

e disse: Tomai , e comei: Isto he o meu Corpo: Hoc est

cnim coiyus meum. Não disse : Este pão he o meu Corpo,
mas sim isto he o meu Corpo : como se dissera :<• Se vos pa-
rece pão, sabei, que não o he, mas sim o meu Corpo. O
mesmo fez do vinho: llic cálix , este Cálix, i=to que con-
tem este Cálix , he o meu Sangue ; e não disse : Eate vinho.

Esta razão deveria confundir os Hereges das empanaçòes ,

ubiquidades , e figuras
; porem oude entra a cegueira das pai-

xões * nada se: vê.

Para confundir a todos os Hereges , e Incrédulos de na«i

da mais necessitamos, que da Tradição constante , e uni-

versal Crença de toda a Igreja desde os Apóstolos até nós:

e que direito tinha o glotão sensual Luthero
,
para depois

de quinze séculos de firme, e constante Crença, nos dizer

que a, Igreja crè mal? JSão me admiro de que ascim o dis*
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íesse este homem brutal , eo impio Calvino, porque em
fim a sua conducta mostra o que rbrão ; mas sim me admi-
ro de que assim o cressem, ecrêào muitos, que presumem
de entendidos. Somente pode explicar este phenorneno a ce-
gueira das paixões do homem.
Temos a J. C. afffrmaívdo-iios que rios daria a comer sua

própria Carne
, e a beber seu Sangue ; o que deveríamos

fazer de necessidade para conseguirmos a vida eternal Na
ultima Ççop lavando eiie mesmo comaquellas divinas mãos,
que crearão os Ceos , e terra, os pés a seus Apóstolos,

7
para mostrar a pureza d' alma, com que devemos receber
seu Corpo., comendo o Cordeiro Pascal, diz: Desidério
desidtrapi hoepaseka manducar* vobiscum antequam paliar^
Luc. 22. ló. Grandes desejos tenho tido de celebrar com-
vosco esta Cea , antes que me entregue á morte. Pega do
pão, o consagra , e dá a comer, dizendo : Isto hc o meu,
CJçrpo: faz o mesmo do vinho, e ordene de Sacerdotes aos
Apóstolos, maudando-lhes fazer o mesmo : Hoc faeife In
meam commemoralioneni. Isto feito, e dadas as ultima*
instrucçòcs, se levanta, e pai te a pòr-se nas mãos dos Judco .

Já mencionamos as Liturgias dos Apóstolos , em que os

vemos celebrando estes augustos Mysterios como agora se

celebrão em conformidade com a nossa crença em toda a-

a extensão do sentido. Nellas se vê a confissão da real pre-

sença de J. C. , e a conversão, ou Transubstanciação do
pão e vinho em seu Corpo. Tanto assim o crerão os Santos
Apóstolos, que S. Paulo afnnna, que se faz reo do Corpo 7

,e Sangue do Senhor aquelle que o recebe indignamente:
Beus erit corpor is, óf sanguiuis Domini. I. Cor. 11.. 27.

Nos immediatos suecessores dos Apóstolos, e tempos pri-

mitivos nós vemos a mesma crença, e a mesma celebração . . .

.— Não pode duvidar que os Hereges Lutheranos formão do
silencio dos Escritores desses tempos a tal respeito forte

argumento. Celso, Porphirio
,
liyercles^ zJulliano escre-

verão cont ra os Ckristâos ; e se por ventura elles cressem

neste Sacramento he bem provável que os ridicuíisassem por

comerem o seu Deos. Este silencio prova bastante.

— Bastante prova a ignorância de quem propõe taes argu-

mentos. Nós apenaá temos dos tres primeiros alguns reta-

lhos, do que escreverão, nas obras dos SS. PP., que os

refutarão, e ignoramos o mais que disserão. Os Chriatáos

•desses tempos erão aceusados , de que em seus ajuntamen-

tos vcoitíiào carne humana
,
que envolvião em farinha, para,



ficar com apparcncias de pão. Eis aqui á risca a mesma
crença r .

que nós temos, pois que debaixo das espécies, e

apparencías de pão, confessamos o verdadeiro e réàT Cor*-

jío deJ. C. Deve notar-se que Cates augustos Aíysterios nào

erao celebrados na presença dós Gentios. Nos primeiros

tempos, principalmente nos das perseguições ,
apenas erão

celebrados em lufares muito occultos porque nào fossem

profanados pelos inimigos da Religião.

Prova ainda a ignorância que tem dos SS; PP. dos pri-

meiros séculos. Se elles lessem a carta de S. Ignacio. Dis-

cípulo dos Apóstolos aos de Sinyrna ahi achariao a mesma
Fe, que nós temos , confessando

,
que a Euch ar

i

'st ia he

aquelle mesmo Corpo do Salvador, que por nós padeceo
na arar. Yerião em St.

0
Irineo

,
que escreveo nos fins do se-

gundo século, no seu livro quarto contra as heresias
,
cap.

17. e 34. , esta mesmíssima crença. G; mesmo em Ongenes,
Tcrtulliano , Si Ci/priano, Hilário

,
Ephrem, Optato,

Cy rillo .de Jerusalém
,

Grcgorios-, Chrisostomo ', Ambrósio,
e em fim outros, todos, e em todos os tempos sempre cri-

da
,

confessada, e ensinada a mesma Fe* a mesma dou-
trina, que a- Igreja de D&os tem presentemente , e sempre
teve desde os seus Fundadores J. C. , e seus Apo3'otos.
— A 1

vista disso quem poderia ouvir o brutal Luthero de-

pois dequinze séculos degcral crença dizer, que criào mal?
O que admira lie que nào só o ouvissem, mas ainda o acre-
ditassem , c ainda acreditem

!

— .Clara prova temos, de que não são os erros-de entendimen-
to que fazem hereges , e Incrédulos , mas sim as paixões vi-
ciosas. He porem ja tempo de entrarmos nos divinos Pla^
nos de J.C. na instituição deste Sacramento.

.

Laços de amor na Communhão*

Sem jamais no9 esquecermos dà tantas vezes repetidas

união do homem com Deos, conforme a Oração de J. C. ,

tendo ontem visto os laços de amor
,

que nosso Airiantisú~

mo Salvador lançou á sua Igreja ? ou Sociedade Catkblica

para a unir comsigo, para ser com ella hufna, ea mesma
cousa,, assim como elle hum com seu Pai y lancemos ainda

as vistas da. consideração sobre estes incomprehensiveis ex-

cesso de amor. Ja mais se poderão inventar palavras qufc

o possão exprimir ; e por isso pouco posso dizer.

JSe Dcos intentou vencer nossa rebeldia
; e obrigar noir
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so amor á força de benefícios , e dadivas
j clic não podia

dar mais quando se dá todo a si mesmo. O Pai Eterno dm
sui Piuio unigénito; e que mais tinha a dar ? J. C. da-se
a si mesmo ! Mas como l Na cruz da ao homem , o que
do homem tirou.; deo o seu Corpo, e todo o seu Sangue
ale a ultima gota, que da natureza -humana havia tornado,
porem tornou a Lomar na Ressurreição o mesmo Corpo

,

assumindo toda a natureza humana, fazendo a sua Ressu-
reição verdadeiro gérmen

,
que devia produzir a nossa Res-

surreição.

— Que lindo he isso! Que bellezas tão encantadoras ! Bera
diz, P.

,
que o Philosopho Ckristáo acha na Religião as

mais formosas, e encantadoras bellezas, O Filho do Elcr~
no veio tomar a nossa carne para unir comsigo, e seu P\i
o género humano: elie morre para remir o homem; e elle

resuscita para que o homem resuscite. Nós temos ja ro
suscitada , e gloriosa a nossa natureza, a nosia carne em
J. C. : eila he como gérmen, que tem a faculdade, e for-

ça eíficaz para produzir a nossa mesma ressui-reir.ao ! Que
belloheisto! Ah, Sr. At. I Nossas antigas philosophias não
nos descobrem tacs bellezas , e menos tào doces esperança-. !— Eu quero saber, se a glande sal vagem alma do mundo
também morreo , e resuscitou para também resuscitar toda

a salvajaria das suas pequenas almas , ou se he capaz de o
lazer 1

— Não me queira confundir mais.
— ITei de arraza-lo

,
porque ainda estou desconfiado,

— Porem apenas com isso levantámos liuma bem pequena'

parte do veo, que cobre estas divinas bellezas. Pouco a pou-

co o devemos levantar. Não se esqueção de que a Ressurrei-

ção de J. C. he o gérmen da nossa ressurreição , tendo ja

no Ceo ressuscitada , e gloriosa a nossa mesma natureza as-

sumida por J. C. Eu não me posso explicar, senão por es-

ta palavra gérmen, para que possão fazer idea. Contmue»
mos com o amor de J. C.

Se dando na Cruz á morte pelo género humano , o que
delle havia tirado, seu Corpo, e seu Sangue , tornou a as-

sumi-lo, assumindo nelle a natureza universal do género hu-

mano , não foi senão para a tornar a dar em hum outro es-

tado infinitamente mais excelso, e divino. Porem isto he

tão grande que não podemos deixar de marchar com muito

vagar.

Entremos na casa do Cenáculo > e pTocuremoa entrar
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se lie possível, nos occultos segredos , e excessos de amor,
em que se abrasava aquelle divino, e amantíssimo Corarão
ao romper nestes extasis de amor, sacramentando-se. Qas
úntentais fazer , ó amantíssimo Creador e Redemptor do ho-

mem ? Eu responderei em sea nome, e vejão se o farei no
seu legitimo sentido.

n Está chegada a hora aprazada ., em que o FfLiiodo ho-

mem vai ser. posto na mãos dos Judeos, a dara vida pelo ho-

mem. Eu tenho de morrer., dando ao homem o que do ho-

mem tenho: outra vez o tomarei., e deverei subir aos Cens
paia fazer ahi a gloria dos Bemaventurados , e servir de Ad-
vogado -perante meu Pai, pelos meus filhos, que cá fi-

cáo ainda vivendo. Porem meu Coraçío não sofre esta se-

'-paraçào do homem, Eu não o posso deixar ; Eu me uni com
elle , e nâo me posso desunir, nem posso deixar de formar

'huma união intima , a mais estreita., e indissolúvel c~>m o

%omem. Vou offereeer pelo homem e^te mesmo Homem, que
•sou o todo o género de lormentos-, e padecimentos , derra-

mando até a ultima gotta de meu Sangue. Eu vencerei a
ingratidevo do homem com esta minha dadiva. r>

55 Porem isto ainda he pouco para o meu amor. Se ago-
ira vou dar o meu Corpo , e Sangue., -a minha vida mortal

pelo homem, Eu ainda me quero dar todo quanto sou, Cor-

po
,
.Alma, e Divindade ao mesmo homem ; e conhecerá o

ingrato homem, que nada mais tenho a dar-lhe
,
quando me

•dou todo quanto sou. «

Como intentais Taze^lo ? Que meio. procurais ? Heporve •

tura isso possível ?

5? Meu amor , em que sinto âbrasado o Coração para corri

o homem, he muito ingenhoso. Eu sou 'Pastor do Rebanho,,
que intento ajuntar,, e formar ; porem o pastor se -sustenta

do leite de suas ovelhas, ede sua carne; Eu .porem inten-

to sustentar o meu Rebanho coma minha .própria Carne. Vai

sou Pai, ao mesmo tempo que sou irmão, e Filho do ho-
mem. Qs^pais susteutáo seus filhos com o suor de seus roi-

tos ; vertido suores tenho "Eu , e vou a verter todo o meu
Sangue ; mas quero ainda fazer mais. Eu os quero susten-

tar com minha própria carne. As mais dão *a seus filhos em
leite o seu sangue: Eu darei o meu em bebida., e-minfca

mesma Carne em comida. Iai fmarei sempre com o homem
até o hm dos séculos. E>tando no Ceo com meu Pai, e meus
justos, eàíarei juntamente na terra com ospeceadores. Não
só isso, mas Eu fazendo-me seu sustento*, sua comida, e
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bebida-, entrarei todo quanto sou dentro do ny?smo homem :

Ku me abraçarei com seu Coração , e o pvewtderru com as

cadê.as de amor; Eu me unirei tauto com elle, Eu o uni-

rei tanto comigo, que,, com elle, emea Pai, não sejamoi

mais do que huma-só unidade , huma, e a mesma cousa : Ta
Pater in me

,
ego in te , ut &( ipai in nobis unum sint. Joan.

17. 21. 0 homem por este meio se fará carne de minha mes-
Canie , osso de meus Qsxos

,
sangue de meu Sangue; e nào

poderá deixar de ser que fiquemos tão unidos ,. que Eu e o
homem, com meu Pai sejamos huma , e a.mesma cousa.

— .Ai Amantíssimo meu Deos i Que coração este meu, que
não . arrebenta de amor !

— Ai., P. ,.. que isso faz estalar os- corações mais duros!
— Ouçamos mais alguma cousa, porque eu lhe diria: Se-
nhor, em que pensais l Em tão divinos , e ineamprervensi-

veis rasgos , e excessos de amor -pelos, homens , quando , e

no mesmo tempo , que estes ingratos não pensão mais que
em vos tirarem ávida, crucifitando-vos . eom milhares de
impropérios? Ahi está esse malvado Judas, que nada mais
pensa, que vender-vos , e entregar-vos nas mãos dos Jiuleos.

Estes espião o momento, eoecazião de vos porem .na Cruz*
Vossos mesmos maiores amigos , vossos Discípulos- vão a de-

samparar-vos. Esta tenebrosa noite he a verdadeira nokedas
trevas ; eita devia riscar-se- do numero das-noites. . Não he
-própria

,

para tratardes de taes excessos, de amor , nem ja-

mais qualquer outra. Deveis lembrar-vosdas injurias, e offen-

sas
,

que vos faráò os homens recebendo-vos indignamen-
te....^

3— Deveis também lémbrar-vos das irreveiencias , tias inju-

rias, dos desprezos, dos desacatos nunca ouvidos, que vos

faráà os Ihcrédulos
, que* vos tratarão peior do que os Judeos,

pois nem irinta mildestes chegão a hum Incrédulo, ainda
que sejào os mais Rabbinos. Olhai as judiarias ,

que vos fa-
ráò , as >. ... •

— & Tudo issò , e muito mais tenho presente
,
responderia o

Amantíssimo coração, tudo vejo, nada ignoro; contudo o
amor he taf, que me faz fechar a tudo isso os olhos; » não
podem- essas muitas agoas de ingratidões, de injuria*^ de
offensas- apagar o- fogo de amor , em Jqne m? abraso : Aqnaz
mulUienon potuernnt extinguere charitatem, Correrád em
rioi, choverão sobre mim ,. como grossas torrentes • as inju-
rias, as offensas , os opprobrios, as irreverências , e desa-
catos . porem não são biitficiciUes paru me retorem nos traiu*
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tilam. Cant. 8. 7. Eh aqui ornem Corpo, eis aqui o meu
»S'<rj;zjr?/e ; comei , e bebei, w

— Ah! E porque nào tenho eu ouvido á mais tempo cousas
tão admiráveis e pasmosas !

— Choremos nossa cegueira , e ignorância.

— .Se as nào tem ouvido he porque não tem querido ouvir
fanatismos.
— 'Ponderemos agora os resultados deste Sacramento de-amor,
que ainda chamamos de Commuulião r tÇsor isso mesmo que
pòe em união, e liga com laços em apertada união os ho-

mens com Deos , e entre si, como em hum só corpo.

A Commvnhão une em hum corpo.

Ponhamos de parte por hum pouco os laços tloamorcH-
'•virropaia darmos lugar ao amor fraternal, formando a união,

-ou unidade de muitos m^mhros em hum só corpo.; de cuja

expressão S. Paulo se serve varias veze?. He isto mesmo o

o que J.C. intentou sobre tudo neste Sacramento
,
que por

-isso se chama Communhão. Nâe he por ventura commuui-
cação do Sangue de Chrislo , pergunta elle , c calix^, que
nós benzemos , ou vinho-, que consagramos ? Cálix benedi^
tionis , cúi benzdicimus , nonne cammunicatio saiiguhds Chrii-

Hi estl E-o i\w, Sagrado que repartimos não he por ven-

tura a parteeipaçao do Corpo do Senhor l Et panis, quèra

franstf-mus nonuc partecipath corparis -Domini cstl i. Cor,

10. Í6.

Porem que se segue daqui ? Que todos os que partecipão

desta -Communhão do Corpo , e Sangue do J. G. -se fazem
todos hum só Corpo : Unam corpus multi -sumus omua ,

qui de uno pane participamus. Mar, como , e porque i Por*
que he hum ióRâoi Quoniam unus pani*. Se lie hum só Pão,
elle fará hum só Corpo de muitos , e de todos, que deíle co-

merem : Quoniam uiius panis , unum corpus wutti sumas
omnes, qui de uno pane partecipainus. f. 17. G mesmo pão*
a mesma bebida , o mesmo sustento devem fazer a mesma
carne , e o mesmo corpo.

Este Sagrado Pão, forma a perfeita Sociedade dos« San-

tos , diz St.
0

JÍgostinho , onde haverá paz , e. unidade na
plenitude de perfeição:: Ubi pax erit , # unitns plcna^, at^

que perfccta.^íta união c mesmo unidade de Sociedade

em humi só corpo, rhe -significada, diz este St.'
0
'Doidor , tias

y *
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mesmas espécies deque J.C. sequiz servir para se nos com-
municar, e formar esta. unidade

-, dandó-se-nos em : com:daj.
e bebida, poU que e»ta6 espécies de muitas cousas se unem
em huma só : Douànus.nosler Jesus Christus.Corj)us ^ § San-
guiaçm stium ia eis rebus commendávil quae ad unum a-

Úquvl redigantur ex mullis. Como? O pão se fornia-,, e se-

c unpòe em huma só cou^a de -muitos, grãos ; e o vinho de
muitos cachos, e muitos bagos > Aliud in unum ex mnlUs-

gràtds conficitur : aliud ifi unum ex multk áciais confluit.

De muitos..grãos., hum só pão, de. muitos cachos e bagos hum
só vinho.

JD. — Que bellèzas tão excelsas , e encantadoras, Sr. At. !

A, —...Eu pasmo, c- me assombro ! Entendo agora meu P., Quer;
dizer, quedo mesmo modo que-o pão se forma em hum só-

composto e.nnidadc de muitos grãos, como o vinho de mui-

tos bagos , assim, este Pâo , e Vinho Sagrados, isto he o

Corpo, e. Sangne do . Senhor , em que o pão, e vinho he-

transsubstanciadô forma dè muitos hum só corpo, hum só

composto, e unidade, Entendo ainda, que .L :C he o cen—

.

tro desta unidade , e Cabeça deste corpo..

I?.
1

.. As^im he ; mas. vamos com vagar > .
levantando pouco a

pouc.cuo.veo abeílezas tão excelsas ,.e divinas para que nos

não deslumbremos, e nada vejamos. Em perguntarei aos

senhores., que .cousa lhes parece mais agradável entre os

homens em razão de Sociedade., mais beíl-a , e encantadora ?

.D, — He. hurjçL exercito bem formado e regular.

J'\ —.O que. V-m. quizeri Canversa. o lavrador nos- filhos dos

touros
,
porem cu não sou assim. Hum exercito não se une

por amor fraternal , . se não por temor ^ ou interesses. Eu
lhe djgo. o que he sobre, tudo bello , e encantador. He hum
pai

,
posto á mc-za cercado ,de seus filhos , que estão rece-

bendo de sua mão o sustento
,
que lhes tem grangeado com

o suor do seu rcs,to. Se querem, que diga tudo, acerescen-

tarei
, que nada ha mais ±>e|lo , mais terno , e que muitas

Tezes me tem arrancado as lagrimas dos olhos, do que hu-

ma Comyiunhâo geral.
.
Ninguém .

a vè, que não chore a
bom chorar, Este he

;
o sentido em. que. falia o meu Abbade.

D. —r. Vra, he o nosso Mestre! ' Agora, me recordo ,
que ja vi

numa. Com effeiio tudo chorou avisinhando-se á Sagrada
Mc%a a receber o Pão do Ceo , debulhado em lagrimas.

A. — Pois eu-, também ja \ i nesse acto em huma quinta feira

santa a huma numerosa Communidade religiosa. Confesso

que não pude. conter as. lagrimas
,
quando \i a lodosos Ko-
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ligiosos postrátlòs por terra , pedindo perdão Imns ao? ou-
tros, descalços inteiramente, e confessando em alia v^z as

suas culpas. Então se levantarão os gemidos e suspiros.

— A santa Religião tem actos os mais encantadores, c to*

cantes..

— Encantadores! Eu, e minha mulher não perdemos func-

çãp de Igreja, nem nos custào cousa alguma os jejuns dos

tres dias dá semana santa ;; pois nella os passamos, ali es-

tamos embasbacados sem. mais nada nos lembrar* Minhas
filhas de boa vontade lá estariào nos dias de festa ate' á noi-

te sem nada comerem. Eu bem sei que são fanatismos ; po-
rem eu dou-me com elles muito bem. Andem embora os

fanatiqueiros lá pelos seus theatros pelas suas assembleas,

que eu como fanático cá. andarei. . . Mas por onde anda-
rei ? Ai, que me tirarão o melhor, que eu tinha í Ai, que
vejo os santos- Templos de luto, profanados, tornados em
casas. . . em casas ... O' monstros do inferno, que tal fi-

zestes ! Como ainda vos soífre a terra 1 Sumi-vos
,

desap-
parecei..

— Nada ha na verdade que mais sensibilize o homem', do
que os actos de Religião; porem nós temos de tornar a esta

matéria, e entio veremos
,

que. elles são mui naturaes ao
homem ; verdade esta ignorada do mesmo homem. Nós o
provaremos ate á evidencia na seguinte tarde , ou Palestra,

Temos por ora nosso bom Pai J.C. com a sua família

reunida á sua Me%a. . Se nada ha mais bello que hum pai

assentado á meaa rodeado de seus filhos, que beileza divi-

na a da universal família á Meza de J. C. ? Este amantís-
simo Senhor não pôde fazer mais! Porem ponderemos de
espaço as . excelsas bellezas

,
que aqui se encerrão relativa-

mente ao nosso intento.

.

Hum pai á. meza cor»; seus filhos formão huma verdadei-

ra família , . e nada ha que melhor possa representar huma
communhão j isto he , hum composto de individues huma-
nos em hum sá corpo. Para . os homens representarem as

suas uniòes em corpo , costumão dar seus jantares , em que
não são contados os que não devem entrar -naquella união:
porem nada como a de hum pai com seus filhos neste acto.

O pai repartindo o alimento cia vida a seus filhos. . ! Quem
não dirá: Eis aqui \\um& Sociedade com seu centro, huma
família com seu chefe, Jium corpo perfeito com suacabçça ?

TaTne a Communhão Sacramental
, queJ. C. instrtH-ro pa-

ia formar de todos os Fieis esta família , esta Sociedade da
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família, esle corpo perfeito em sua união. He hum Pai
reunindo seus filhos, sua família á sua xMeza. Porem que
iguaria lhes presenta l

Eu julgo, que deslustraria os -incomprehensiveis excessos
de amar , e bondades do Salvador se intentasse failar des-
tas liberalidades. Seria necessário comprehender o incom-
prehensiveí , o infinito, o immenso , e ter palavras para o
poder expressar. Digo somente se dá a si mesmo; e excla-
marei com hum santo Papa, Urbano: O' larga e pródiga
liberalidade , em que o dante a si mesmo se da, e entrega!
O' larga pródiga largiías-, ubi donator venit indonum,,
cV daíum est eum dalorcl Que tem mais a dar, o que a si

mesmo se dá? Não perdoou a si mesmo, pois que a si mes-
mo todo. quanto he $ se nos entrega : Corpo

,
-Sangue , AU

ma , e Divindade , tal qual-he, aquelle mesmo que nos
("eos fez a gloria dos Bemaventurados , se nos entrega!
Então comprehenderemos este dom, quando a- elle rrlesma

conhecermos. ' Que laços , quecadèas de amor
y

paia nos
-unir com sigo !

Porem elle ainda o faz physicamente , mesmo em toda
o respeito , e extensão da, palavra. Elle nos une comsigo
em quanto ao corpo, e verdadeiramente nos fazemos hum
corpo com o Corpo de J. C.

,
porque nos fazemos carne de

sua Carne, sangue de seu Sangue, osso de seus Ossos ^

pois que a comida -se torna em carne
,
sangue, e ossos. Po-

rem que digo ? Eu não me explico bem , e mesmo não di-

go, a verdade. Esta comida he infinitamente diíierente de
quaesquer outras , e mui mais nobre. Em qualquer outra o

homem, como hum todo , absorve a si a parte, isto he a
comida, e a converte em si; o contrario porem he nesta di-

vina comida, porque corno todo, e infinitamente mais no-

'bre
,

pois que he divina, absorve, e incorpora comsigo o

homem, que a toma.

Une com Deos.

Em sua prodigiosa, e famosa conversão ouvio St.° Agosti*

nko huma voz divina, como' eíle aífirma
,

que lhe dizia:

Cibus sum grandium; Èu sou Comida de grandes pela Fe',

ou que faço grandes , e mais que gigantes pela grandeza ,

a que elevo aquelles que comem á minha Me%a o meu !Cor-

po. Cresce, òf manducabis me; cresce na Fe, e tu me co-

merás; porem Eu sou differeiite comida, porque não me
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mudarei, e transformarei em ti, mas sim tti te mudarás em*

m'\m i Sed tameii ego uon. mutabor m te , sed tu mutabiris

in me.. Que admirável, e excelsa transformação! Não be a-

qui o homem transformando em si a J. C, , mas sim be

J. C. transformando em si mesmo, ao que o recebe. Que
se segue daqui ?— E quem poderá dizer cousas tão grandes? Porem o que

se segue Ire o mesmo Corpo de J.C. formado dos corpos de

todos os Fieis..

— Eis aUi a Igreja , e eis abi todos os Fieis formados, e

transformados- no corpo de J. C. Eis abi verificado o que

S. Paulo nos. repete por= vezes, afnrmando-nos que somo3
huma, e a mesma cousa com Christo , hum só corpo posto

que sejamos muitos
, que be o Corpo de -Chrksto

,
porque

o comemos : Pcrlccvpatio Corporis Domini. Este be o Poo,
que nos faz hum só corpo : Unum corpus, sumiísmulti.- Mas
este corpo be Corpo de Christo , de que nossos corpos são-

membros: Nescitn quoniam corpora vedra membro, sunt

Chriáti 1
. 1. Cor. 5. 15. Somos membros do Corpo de CAWs-

to formados de- sua- Carne , de seu. Sangue , de seus Ossos:

Membra sumus Corporis ejus, de carne ejus , èç;de ossibtis

ejus. Elie em .fira be cabeça destes membros unidos , e for-

mados em. seu Corpo : Christus caput est Ecclesioe. f. 23. 30.

— Porem os Incrédulos . inimigos de Christo , e de sua Igre-

ja jamais .entrarão a fazer parte desse Corpo. Elles são ex-

commungados..
— Agora entendemos bem qual be a unidade da Igreja,

e como não podem fazer parte delia os que nào admittem
a mesma Fé, os mesmos Sacramentos , e a mesma sugei-

çào á sua GaJbQça^,"

— Entendemos ainda quara grande, e apertada união do
homem com Deos be esta.! Èl,la be divina !

— Divina be
,
pois be Deos com quem nos unimos. Antes.,

que passemos adiante na formação deste corpo, lancemos
hum golpe de vista outra vez á nossa ressurreição

5
cujo

gérmen aqui temos*.

He penhor da Ressurreição.

Melhor entenderão agora a razão porque J. G. disse
3

que -seria necessário comer a sua Carne para conseguir a
verdadeira Ressurreição : Qui manducai meam carnem ,

hibit menm sanguineui.^ habei vitam. .adernam i ò} ego re-
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suscitabo eum in novíssimo dic. Eis aqui huma natural, e
forçosa consequência, e resultado da Communhão do Cor-
po dc Christo. Qae Corpo* que Carne he esta , de (juenos
alimentamos á Sagrada M&a > He Carne ja resuseitada

,

que nos converte em si, que transforma a no 5sa carne, os
nossos corpos, em hum Corpo, em huma Carne ja resus-
citada. ^ejào pois nossos corpos de huma -corrupta , e pú-
trida matéria, como formados, è transformados no Corpo,
e Carne de J. C. ja resuscitado , embora tornem ao pó,
comsigo tem arte gérmen de Ressurreição, a carne resus*
citada de Christo, que nào poderá ficar eternamente no pó.
Elie deverá ser reunido ao mesmo Corpo deC/iristo, como
que delle he , e com elle deverá estar, reunido eternamente.— Pasma, Sr. At. ! O mesmo succede a mim. Que vis sáo
as sciencius, e philosophias do século avista disto!— Nós temos ainda muito que admirar. Segue-se, que

Dá a vida eterna:

Ts
T
este Cap. de S. João repetidas vezes affirmou J. C. , que

he Pão vivo: Panis vivus. Pão de vida: Panis vitae ; 1'áo

do Ceo
,
que dá vida ao mundo, ou ao género humano: Pa-

7Ús Dei, qui dz Coclo descendit
, òf datvitam mundo. Pro-

testa que- nào teria vida aquelíe
,
que não comesse asua CY/r-

ne ; e por vezes affirma
,
que nào morreria, mas teria ávi-

da eterna quem a comesse: Amen , amen dico vobis'. Xisi

mandueuverilis carnem Filii kominis , bibtrili* ejns san-

guinem, non habebitis vitam in vobis. Qui manducai meam
carnem. . . hahet vitam aetemam. Porem temos ainda a no-

tar a qualidade desta vida, que não só he eterna, mas di-

vina, ebem semelhante , e comforme com a mesma vida de
Deos. Não sei se me poderei expressar devidamente ; porem
eu seguirei as mesmas expressões de J. C. , e a mesma fra-

se.
; ,

Ponderemos primeiro, que nesta Meia Sagrada não re-

cebemos somente a Carne, ou Corpo physico de J. C. ;

pois que jamais se separou da Divindade , ea penas da Al-

ma racional, e humana no tempo, que mediou entre a sua

imorte, e Ressurreição. Divindade, Alma, e Corpo se uni-

rão para nunca mais se separem ; e eis aqui o que recebe-

mos , e com quem nos unimos. Não só J. C. nos une , e

transforma ern seu Corpo , mas ainda nossas almas em sua

:propriii Alma humana, não só em sua própria Alma 7 mas
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•ainda em sua Divindade, como que nos divinisa unindo-nos
6ointrigo mesmo todo quanto eile he.— Que diz , P. ? Nào transgrida os áividos limites.— Deixe dizer, pois sabe muito bem o que diz.
—

- Isso he muito , P. ! Nem tanto.

— Nem tanto! Pois a sua grande aíma do mundo não
s

reú-
ne com sigo todas as pequem/ s almas ?— Tem razào, e ia me calo. Eu professai, e cria o mesmo.— Mas eu nào sei onde as levava , se seria ao fundo do mar,
se ..

.

— Eu nào presumirei transgredir os devidos termos , mas sim
presumo nào chegai a toca-los. Eu nào avançarei demasia-
do dizendo, que assim como J. C. na Communhuo de sua
Camcjios une a seu Corpo, como temo» visto, assim tam-
bém nos une á sua Alma, e sua Divindade. Nem outra
cousa podia ser, pois que cremos, que a Natureza Jiumu-
na, e a divina estuo tao unidas eia J. C. que nào formão
mais do que buma só Pessoa. Sendo verdadeiro II ornem.,
e verdadeiro Deos , sua Humanidade , e Divindade nàosào
mais que buma só Pessoa. Unindo-uospois com sua Huma-
nidade necessariamente nos une também com sua Divinda-
de , pois que nos une com sua Pessoa.
— Eu confesso a força dessas razoes. Visto que a Humani-
dade de J. Cesta unida com a Divindade

, log > oue nos
une com aqueíla

, padece que com ambas nos u ie. Porem
a differença que ha entre a creatura, e Creador he Uifinita,

e nào posso persuadir-me
,
que ss possa dar essa. ...— Que diz, Senhor? Nào queira negar hum tal Dogma de

Fé, e aquillo mesmo que e 3tá coníesaudo. Pois iiâo diz , e

confessa que a Humanidade se unio em J. C. com a Dicia-
d^de, de tal sorte que nào ha uelle mais do que huma só

Pessoa ? Eis aqui o Creador, isto he a Divindade , unida
com a creatura, qual he o ('arpo , e Alma humana de J.C,— Assim, he \ nào fiz reflexão no que disse.

— Eu nào ignoro, P. , onde se dirige a sua marcha. Tsào
he a outro fim

,
que áquelle mesmo que J. C. pedio a seu

Pai, isto he , a unidade -com Deos: Tu Pater in me, $
ego hi te, nt à{ ipii in noh^U unum sint. Ego in eis , <íy tu

in me, nt sint censummaci in uniun. Eu pensava, que e-
ta união , -esta unidade era mais figurada., allegoriea., e ain-

da metaphorica do que real ; porem eu a vou conhecendo
physica , e verdadeira com tac s razoes

,
que me fazem pasrrar.

— Longe de nó» o pensarmos, que J. C. jamais pôdiria a
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seuP-vi cousas vãas
,
figuradas ou. fantásticas. Pedio, econ-

seguio por seus excessos de amor a realidade desta união,

e unidade. Não se queimo atkúrar de que J. C. pedisse a

seu Pai-, sendo eom elle igual. Elle Oifez» em. voz alta
, pa-

ra que todos o ouvissem , e entendessem ; pois qjie de ou-

tra sorte não o- podia fazer também senão faltando com o

Pai.
— Mas por ventura quer fazer dessa união a mesma que ha
entre a Iíu >ia \ i d a n ic de J. C. com sua Divindade ?

— Nào quero tal , nem quero accresccntar cousa alguma
ao sagrado Texto. Longe de mim que eu discrepe hum só

ápice da minha Fe'. J. G. he Homem e juntamente Deos
verdadeira. Jamais direi que por esta união, o homem bc ou

será Deos verdadeiro , como J. C; Longe de mim lào horro-

rosa blasphem ia. Porem digo que J. C. neste Sacramento
nos tra-nsforma em si mesmo por hum modo admirável , e

incomprehensivel ; e como que he parte infinitamente mais
nobre, nos absorve com sigo para. que com- elle sejamos hu-
ma unidade. lie isto oquediz o.lcxto. Ninguém dirá, que
buma gotta de agoa he- huma grande vasilha de vinho ; mas
logo que aquolla chega a -unir-se com este , parece perdcr-

se, e passa a ser vinho. Nào repres3nta outra cousa aquella

união de algumas gottas d'agoa lançadas no Cálix antes da
consagração^ e o mesmo pào amassado com agoa, que a
união da natureza humana com a divina.

Esta comparação me pacsce própria para nos dar a en-
teudor, qua4 he esta união cem Deos,. intentada e pedida
por J» C. , e verificada nn .Cornmunháo Sacramental. Vol-
temos ás palavras de J... G. . que nos.faráô avançar neste

conhecimento..

Qui manducai mcamearnem § bibrt meum sanguinam , h%
me rnaiict of ego In èo. Jo va. 6. 57. O que come a minha
Carne , e bebe o rneu Sangue* fica permanecendo em mim

,

e Eu nelle. Eòta he huma r< ciproea, e mutua união y .
que

naturalmente devia produzir a recepção do Corpo de J. C.
Alas como que he Corpo Divino, Corpo, que tem unida
a si á Divim>'ade , e^rafim Corpo verdadeiro de hum Deos
verdadeiro, uíiindo-nos com o Corpo, com ara^- rna Divin-
dade '.los unimos, e por consequência esta uniâc- nosdivinisa.

Ouçamos ainda a J. G. . que im mediatamente a estas

palavras accrpicenía : Sicut misit me vivens Valer, H ego-

úico propter Pairem: q" qiumanducat me, l\ ipse vivetpro*

pter- mc. q'. 58. A proposição propter tem o sentido deper*.
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Eis aqui a vergão, £pe &e Calmei , e como todos oenten-
dein. Assim como meu Pa/, por quem sou mandado, vive,

^assim Eu como elle . o por elle vivo, assim também, e do
mesmo modo vive aquellc, que come a minha Carne. A
.mesnia he á vida de meu Pai, que a minha : Eu vivo em
meu Pai, e meu Pai em mim. O que come a minha Car~
«e do mesmo -modo vive em mim, c Eu nelle. O espirito

que a mim anima, a elle anima. Não be elle, que me dá
a vida, mas Eu a elle. pois que não me transmuta cíle na
sua substancia, mas Eu o transmuto, e transformo na mi-
nha. Assim como Èu vivo pelo Pai. de quem recebo .a g-e-

ração sempiterna, assim por esta parteeipação de meu Cur-
po, Alma. e Divindade, vivira eternamente, como Eu vivo, o
que comer o meu Corto z Qui manducai me vicet per me.
Não sei que melhor se possa exprimir esta virt ude do Di-

vino ^prpo. Nào são porem súmente os corpos , mas os es-

-piritos"*a unir-sc com.a Divindade ; de tal sorte-, que delia

se recebe por esta união de corpos-, c espíritos a virtude da
Ressurreição, e da vida eterna , semelhante áque a Divin-
dade tem. Do modo que a Divindade, e Humanidade
unidas -em .1. C. , vivem eternamente, semelhantemente o
.que come o ^seu Coipo vive eternamente: Et ipse vivet

propter me, xd est , j>cr me. Eu julgo não me apartar do
literal sentido do Texto, e sigo . os Expositores- iV vista

do que, concluamos, que a Cominnnhâo Sacramental de
tal sorte nos une com J.C. não só corporal , mas espiritual,

e divinalmente, que comsigo nos diviuisn., e deifica , la-

zeadowios huma, e .a mesma cousa, huma só unidade:

Ut§ ipú iu nobisunum sini.

Permittão-me agora -rogar-Ihes a sempre fixa memoria do
que acabamos de ver. Tenho de mencionar repetidas vezes

este Corpo ,
ja com esta mesma palavra., ja com outras

equivalentes. Sempre pois que diga Corpo, ou Corporações,

ou Sociedade de J. CL em união, Igtjria*, e semelhantes,

queirão entende-lo deste Corpo que J. Ç forma verdadeira-

mente com seu Corpo , transforinaudo nelle nossos corpos e

almas, por me pouparem a.novas repetições, Queirão ainda

saber, que muito melhor entenderão esta união de -unidade

quando chegarmos aos últimos de-tinos dn homem , que são

a fruição e .goso-de Deos na sua .gloria. Perguntarei agora
,

que mais poderíamos .desejar?

— Nem tanto jamais algum poderia desejar., porque jamais

-lhe poderia vir ao entendimento tão grande, tão exceda.
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e admirável cousa. Que lhe parece» $r, At! Talvez que o
Atheismo tivesse aqui a sua origem, pois que crendo a
grpnde alma, do mundo crêem, juntamente a reunião da»

differentcs almas.

A. — Assim parece; porem eu descubro huma grande diffe-

rença , e he que o Alheitmo
,
que seguia , crê as almas da

mesma natureza da grande alma ; o por isso natural a reu-

nião sendo ainda que se julgão sempre em hitma tal qua^

união. Forem o Catholicismo crê as almas ereadas ; e como
pode ser crivei a sua- reuniào com oCreador , sendo com el-

le huma só unidade ?

Contudo eu creio como Doírma a união da Divindide
com a II uminidadr em J. C. formando Imma só Pessoa;

e não me desagradão as comparações, de que o Sr. Ab.
se tem servido.

P. — Crendo essa união em J. C. fica-lhe fácil a^crença da
união de que falíamos, p/>is que na Humanidade de J. C.

he representada a universaL humanidade. Em quanto ao

Aíhchsmo ter sua origem nesta doutrina, não deixo de ter

o mesmo sentimento, corrompendo este conhecimento ,
que

deverião ter os homens na Lei Natural. A idea de que os

homens são geração, e filhos de Deos ,
oudosdeoses, sem-

pre foi tida entre os Gentias, c não menos a sua final reu-

nião. Seja o que for neste respeito, eu quero dissipar todas

as duvidas, que parece ter o Sr. At. neste respeito.

Quando se lembre do que deixamos dito da creaçâo de
nossas almas , lhe ficará menos árdua a crença desta reu-

nião em kuma unidade cora a Divindade. Nós vimos, que.

segundo a frase do sagrado Historiador as nossas almas pa«

recém sahir da mesma intimidade de Deos, pois que para

a creação da primeira soprou Deos na face do corpo de

Adan: Inspiravit in faciem ejús spiraculum vitae, cf jaclus

est homo in animara vi ventem. Gcn.Q.7 f De qualquer sor-

te ,
que se entenda, esta frase sempre nos fará entender a

grande intimidade, e respeitos que ha entre Deos e as al-

mas humanas. A sor Deos, por impossível, divisível, e

a não haverem outras bem evidentes contradicções , facil-

mente nos persuadiríamos
, que nossas almas são porções

da Divindade por força deita frase. A Fe' nos ensina o con-

trario : porem cremos a sua semelhança tal que as faz ver-

dadeiras imagens da Divindade : Faciamus fiominem ad
imaginem , ò( iimilitudinem nostram. d.° I. 28.

Deve admírar-nos a repetição desta verdade. No seguia*

/
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te tf. 27. duas vezes o repete : Creavit' Dcvs horr.incm adi

imaginem suam, ad imaginem Dei -crcavit illum. No cap.

5. tf. I. o torna a dizer: Crenvil De»$ k omitiem , ad simi-*

litudinem Dei fccit illum. Kallando Deos a Noé
, protes-

tando-lhe que teria derramado seu sangue aquelle que der-

ramasse o sangue humano, dá a razão : Ad imaginem, quip-

pe Dei factus est homo. d. 9. 6. O Sabio repete o mesmo:
Deita crcavit homdnem inexterminabilem , c\" ad imaginem
slmilitudinis siiae. fecit illum. Sap. 2. QA. O mesmo faz o
^eclesiástico : Deus crcavit honnnem de ferra. Éf secunduin

imaginem suam fêcit illum. EccL 17. I. Tantas repetições

nos devem fazer recordar esta verdade, e he
,
que por este

meio- quiz Deos gravar em nossos corações a altissima no-

breza a que nos elevou, creando-nos á semelhança-, e ima-

gem de si mesmov
— Porem el.Vs querem ser semelhantes aos brutos , e mes-
mo .como elles

, principalmente os Incrédulos ,
que são bes-

tas mesmo quadradas.
—- Sendo pois o homem huma semelhança, e imagem de
Dtos, tirado sobre este modelo, e formada em proporção
com elle, que duvida pode obstar á crença da sua reunião
em unidade com aquelle mesmo de quem hc imagem , e

semelhança í— Essas razoes são fortíssimas, e nenhuma dúvida nos po-
dem deixar. Nossas almas , segundo a frase de que Moyscs
se serve

|
ara nos mostrar a sua creação

,
parecem ter a sua

origem do mesmo Deos, que he seu centro. Com elle pois

se devem reunir. Cômo sua. semelhança , e imagem tem com
elle as proporções, e relações próprias da. reunião em uni-

dade.
.— Deve -acerescentar , que sem duvida as creou Deos com

este mesmo fim, formando-as de tal sorte, que a final, se

não sempre 7 formassem esta . nnidade : Unum sint. Eis a-

qui tem a Communhão Sacramental consummando , ultiman-

do na plenitude da perfeição, esta união apertada com os

laços, quacs temos visto, e quaes podem ter neste mundo B— Quam grande e excelsa he a nossa condição, nobreza
?

e dignidade ! Ninguém , P. , o entende !

— Porque não entende alteligiâo., que profi-ssa. Eis alu'

porque cu tantas vezes tenho atfirmado
,
que mui maior mal ;

nos tem feito a ignorância da Religião , do que a corrupção :

de costumes; ainda que esta aqui tem a sua origem. Não-,

pode ser, ou ao menos he bem diíucií, que se corrompa nos
.
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costumes aquelle, que conhece a fundo a sua Religião: po-
rem affirrnarei

,
que he inteiramente impossível o seu aban-

dono naquelle, que devidamente a conhece. Desgraçada-
mente temos visto este quasi geral abandono neste infeliz
Reino. Qual a causa l Eu nao posso descubrir ontra. A
ignorância, a fatal ignorância he a cansa positiva, e eíTec-
tmi em toda a extensão do sen! ido. Esses chamados, ou
que a si mesmos se intitulão

,
grandes sábio», não sào mais

neste respeito., queimas miseráveis -charlatães. Eu sustenta-
rei o meu dito do modo que quizerem.
— Muito bem o tem p; ovado e sustentado. As doutrinas,
que nos tem dado são -ignoradas por todos elles.— Qual he a razão porque nos tempos da primitiva erâo
quasi tantos os Santos quantos os Ckrutãos

, que nas per-
seguições jamais se intírnidavao com os maisterriveis tor-

mentos? Diráõ, que á graça divina se deve attribuir. Eu
digo o mesmo ; mas aecrescento

, que a graça coopera or-

dinariamente com outras causas. Aqui temos a principal.
Hum 'Infiel ja mais era admittido ao grémio da Igreja pe«
lo Baptismo sem que tivesse hum mui claro conhecimento da
ReHgilo que hia .professai, Ilenovarào-se os antigos prodí-
gios no Segundo Apostolado « como ja vimos. E porque 1 Por-
que os Jesuítas i

seguindo as pisadas do primeiro yJpostola-

do-, primeiro fazião TheoTogos, que Christãos. Desejaria eu
que seus caiumniadores tivessem hum decimo dos conheci-
mentos de Religião, que tinha hum índio no approximar-
se da fonte baptismal.— Tem razão.; e cu noto que o -Clero apóstata he o mais
ignorante. Vícios, e ignorância he o que nclle se vL— Queira ainda dizer ignorantíssimo que nada entende de
Religião; e quando mais no Jansenismo fez seus estudos,,

não obstante que ignora, que o Jansenismo não he mais
-que o puro Qalvinisma. Basta de digressão. Voltemos á
matéria.— Porem eu quizera saber, porque razão, quando nos fa!-

lou da Unidade da Igreja, não nos fallou então desta união

em unidade dos Fieis com Deos por meio deste Sacramen-
to ? Ficaria tudo decidido.

Não o por!ião então entender; c por isso -nos foi neces-

sário desenvolver outras muitas matérias
,

que a esta de-

vião preceder. Agora formão a devida idea, e tem hum cla-

ro conhecimento do que he este único e só Rebanho de

J. C. ; quam bem or^ariisado, unido em unidade com seu
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cem- ro, e gna cabeça lie este Corpo composto de iodos os

Í^íCÍs Cafholicos. Ainda conhecerão a razfio porque sempre
liou-ve todo>o cuidado em conservar este Corpo inaecessivel

d communiòação com Infiéis, com Hereges, Seiaw&ticos 9

e cora todos- aquelles que não reconhecem, e confessão a

suprema autoridade do f^igario de J. C. ,. e finalmente to-

dos aquelles que por qualquer outro modo se separão des-

te corpo.
— E como poderão fázer dellepartc os nossos- ímpios

> que
proeurao por todos os modos, e com toda a raiva, ras-

gar, e fazer pedaços o Corpo de J. C. ? Elles ja lhe corta-

rão a cabeça; estão fazendo em pedaços o Corpo. Os Jv~

dei/% não fizerão tanto. Posto que o atormentarão por todos

os modos, nao cortarão, nem. quebrarão osso -algum , nem
ainda dividirão a túnica , que havia sido feita, sem costura,

pois que significava o. Igreja: Não olhem para mim ; eu

assim o tenho ouvido ao meu Ab. Agora, vem estes Judeos,

muito peiores que os Rabbinos
,

rasgão a sagrada túnica

do sua Igreja-, covtão-a Cabeça., separando-a do corpo, e

fazem este em mil pedaços. Âi Corpo de. meu Sr. J. C. !

Santa Cabeça , visível deste Corpo , eu quero estar unido

comtigo , eu nada queFO com os-Judeos d'agora muito peio-

res, que os antigos , nem com suas Synag-ogas , que o *são

de Satanás,
— Eu estou na mesma, e quero procurar quanto po?sa en~
trar neste Corpo, e união divina, e divinisar-me com o meu
Creador. Eu não ignoro, que para ella se requer a pureza

do consciência. Sem ella aCo:>í3iu siiÃo deverá ser hum hoi>

livel sacrilégio;, do q.ue peço ao Sr. Ab. quatro palavras.

Minhas Irmãas desejavão saber osefíeitos que na alma pro-

duz este Sacramento ; porem ellas , enóstemos ouvido .inui-

to mais do que podiamoa esperar > e nos devemos dar por sa-

tisfeitos.

—* Posto que são muitos, e vários os effeitos? graças, e fa-

vores , que J. C. dispensa aos que o recebem- dignamente 7

e, os Theologos distinguem, e singularisão
,
julgo ficar tu-

do entendido , quando entendemos > qiae se. une com Bcos
de tal sorte, que forma comelíehuma mesma unidade : Ma-
li i in me i &Ç ego in eo. Unttirk mnt. Eis aqui o homeia
em certo modo divinisado. David não duvidou dar aos ho-

mens o nome de deoses : Egodkci: Diiesiis, £f filii EucceLi

omnes, Psal. 81. 7. Vós sois deoses, e filhos do Exeelso.

J. Ç. mencionando este texto, diz que chamou deoses áqu*l~
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la a quem be pregada a sua palavra com fructo ; Jllos di~

ceie deos , ad quos sermo Dci jactui est. Joan. 10. 3ó. Cora
quanta mais razão se poderá dizer dos que comem o Corpo
de J. C. Da esíis vos] Vós sois deoses: Vós sois mais deo-

ses do que homens, pois que tào unidos evtais com Deos,
em Corpo, ealma, que não sois mais que huma só unidade.

Por força do que tenho dito, e provado, eu não hesito em
affirmar, que a. Igreja de J. C.

,
que forma a universal Su-

ciadede Catholica , he mais huma Sociedade de deoses do que*

de homens ; he huma Sociedade de homens divinisados
;
por-

que unidos com C/irhto em corpo, e alma, formão ha a

Corpo de que elle he a Cabeça^ unidos, -ligados com os

vínculos mais apertados , assumidos p ela Divindade , e Hu-
manidade de J. C. , com elle physica, e espiritualme. te

encorporados > hurnanisados na sua mesma Humanidade,
divinizados na sua mesma Divindade, formão huma só uni-

dade, huma, c mesma cousa com o Pai Eterno, e'jun-

tamente com o Espirito Santo: (Jt omnes vmnn nrd , si-

cut tu Paíer ir., me , 4 ego in te , ut <3f ipsi m nobis unum
sint. Aqui tem, meus senhores, dito finalmente per huma
vez , o que he a santa Igreja de J. C.

,
que jamais conhe-

cerão esses Ímpios
,
que lhe fazem encarniçada guerra

,
pois

se a conhecessem não .poderião deixar de amR-!a.

F. — Olhe que são peiorcs do que os Judeos, e mais do que

elles ,
cobiçosos dos seus bens.

A, — Eu confesso, que bem ponderadas todas as razoes na-

da se pôde dizer em contrario.

£), — E que se ha de dizer ? Aquelle he o legitimo, e natu-

ral sentido das palavras de J. C. Pelo que, ou tudo isto

he verdade, ou J. C. não he Deos, pois que o não seria

se não dissesse a verdade. Porem apenas a cega., a igno-

rante
,
apedante, e malvada incredulidade , o poderádizer.— Pois acabem de huma vez os vicios, acabe a maldita,

sensualidade, acabe tudo o que me pôde separar do meu
Creador, meu Deos, e Senhor, e em nada mais cuida-

rei, que em me unir com elle.

Materialista— Conte comigo, pois me animuo os mesmos sen-

timentos.

F. — Bom, bom vai isto !

jft
— Julgo, que deveremos primeiro tratar de nos dispormos

para nos unirmos íi Igreja, porque julgo, qnc estamos ex-

commungados.
F% — ExcommungadissimoSj ainda que não tanto como os Jg. -»
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tenistas
,
que são mesmo da p^ile fio Diabo.— Diga-me, P. ,

alguma cou>a sobre a Excommunhdth

Saparação da Igreja.

— Seria necesario fazer 'hum Tractado não pequeno para Ih*

Fazer ver os terríveis effeitos da Excommnnhâo, a que cha«>

roamos anathema
,
quando he fulminado pelos Ministros da

Igreja, que gosão dessa autoridade, ou >e incorre nella
,

commettendo o crime, que a tem imposto, e armexa. P< -

derá vè-ios em algum livro, que cu llie subminbtrarei.
— Faça de conta

,
que tem a alma tão negra como hum cha-

miço
,
que he mais que ...

— Eu lhe direi alguma cousa sobre a separação da r^çeía-,

e mais a propósito, e em conformidade com a matéria, da.

separação desta intima união com O.
, que se faz pel »

peccado, Conforme ò que ja disse, temos Communhôo , e

Ex-comm unhão ,
que expressão a primei; a,, a união de Socie-

dade, que temos visto; a segunda expressa a separação, o i

exclusão desta Sociedade, e união , e por consequência pri-

vação de todos os bens, e graças que nella se percebem, lis-

tes desgraçados, que delia são arrojados, ou elles mesmos
se sepárao por suas culpas , ou porque negão a Fe, que for-

ma os laços, ou a devida obediência a seu Chefe, <i Cabeça
•visível, ou imitando aos Infiéis, se fazem seus perseguido-

res, ou qualquer outro crime, fieão de peor condição do
que se nunca houvessem entrado nesta Conimunhão, &tx*8ocié-

dadc. Elles levão comsigo a marca de sua condemnação
eterna.

lia ainda nesta Sociedade , ou Tgrejamuitos que pertencem,
para que assim diga, ao seu Corpo, mas não entrão no sou
espirito. Não podia ser de outra sorte. A Igreja, como So-
ciedade visivçlj devia <x>mpor-se de bons

,
emáos, -em quan-

to professassem a mesma ré, os mesmos Sacramentos, e a
devida abediencia a seus Chefes

,
pois que estes são os laço?

visiveis, ou sensíveis, que ligao esta Sociedade. Pore'm es-

> passa debuma união material
,
para que assim diga.

Temos outra união, que posso chamar espiritual, toda di-

vina, que não está sugeita ao conhecimento dos homens-, e

he esta de que falíamos , e de que p riva,.corta-, e separa o pec ?

cado: de cujos effeitos direi alguma cousa para formarem
cabal idea desta união , e separação.

He o peecado huma verdadeira ex-communhao , que ape-
a a
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zar de não separar do Qorpo visível da Igreja, separa, e

corta por esta união invisível , mystica
, espiritual, e divi-

na, que "nos faz huma só unidade com Deos
, qual temos

dito. J. C. nos diz tudo em. buma comparação de que se

serve, e nos põe bem patente o que ha neste respeito. Ego
sum vilis. r vos palmites, J&an. 1. 15-* Eu sou a vide , e vós

os ramos, diz a nós todos em seus Discípulos. Devemos no-
tar, que J. C. seguindo o estilo Oriental, e como elíe mes-
mo o afíirma, nos documentou era parábolas

,
símiles, com-

parações,, e allegorias , dizendo-nos nellas o que não pode-
ríamos entender, quando o fizesse por palavras positivas. Pa-
ra que nesta não houvesse alguma duvida, ellea explica mes*
mo em toda a extensão ; e vejamos como.
Ja vimos parte delia quando falíamos das tribulações, que

Deos envia neste mundo aos seus servos, a que o mesmo Senhor
chama podar , cortar

,
vergar

,
torcer, e atarracar os ramo?

para que produzão mais abundante fruto: Purgabit enm 7

utfructum plus affcrat. Era quanto ao nosso respeito : Ma-
nde in me, diz, § ego in vobis; estai, permanecei unidos

comigo, e eu estarei unido com vosco. Vede que o ramo da
vide não dá fruto, nada produz por siso, esua virtude, se

não em quanto está unido com a vide: Sicut palmes non
potestferrefructum asemetipso% nisl manserit in vite, sic nec

vos nisi inme manscritis. f. 4, Como o ramo da vide cortado,

assim vos não produzireis fruto de boas obras, se não estiver-

des unidos comigo. Porem aquelle que comigo está. unido, co-

mo o ramo com a vide, este produzirá muito fruto? e não de

outra sorte, por que sem mim, sem que estejais unidos

comigo, bem como o ramo com a vide, nada podereis fa-

zer de b.om: Qui manei iyime
,

ego in eo hic feri fructum
muhum; quia sine me nihil poteitis facere. f. 5.

O mesmo que he a. vide cpm seus ramos, somos nós com
J. C. Vide e seus ramos não são mais que hum corpo, hu-

ma só união, huma unidade, huma, e a mesma cousa:
não de outra sorte nós cora J. C. Entre a vide e ramos ha
a mais estreita união dê fibras , de vasos-, dè válvulas, e

se communicão entre huns e outros os suecos ou influxos

vegetaes , passando sempre, da vide aos ramos. Paralysada,

interceptada esta eommunicação , cessa o- ramo de produ-

zir, e mesmo de florescer.. Eis aqui o- que temos dito, em
toda a extensão da união com J. C. , que se ultima na re-

cepção de seu Corpo Santíssimo ; nem de outra sorte me-
lhor se pôde explicar. O peccado porem he o fatal podãoj
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t}ue corta por esta união ,
separa o ramo, eeis-lo ahi sèco,

e inteiramente impossibilitado para produzir fruto algum
,

porque privado da vide , que lhe dava os influxos vitaes fi-

ca morto. Eis aqui ainda porque J. C. affirmou repetidas

vezes , que nào teria vida o que não comesse a sua Carne,
porque não entraria nesta união, qual a <lo ramo com a
-vide ; assim como viviria vida eterna o que a comesse :

Qui manducai hunc panem vivet in aeternum. Nisi ?na?idu-

caveritis cantem Filii hominis . . . non habebitis vitarn in

vobis. Vejão que infinita differença entre o justo , e pecca-
dor ; não obstante que são ambos filhos da Igreja !

— Não me parece
,
que seja verdadeira em toda a extensão

do sentido, que exprime a comparação, porque o peeca-

dor não se pode suppôr ramo inteiramente sèco, que não
produz cousa alguma. Não pode elle por ventura vi ver bem,
e fazer boas obras ?

— Poderá sim, ajudado dos soccorros divinos; porem es-

sas obras são mortas, pois lhes falta a verdadeira vida.

Secou-se a raiz , e não podem ser obras de fruto : Radias
eorumexsiccataest

; nequaquamfructnmfacient. Oscas.9.. 16*.

Elias não tenao premio ,
pois nào são meritórias. He por

isto que os Theoíogos lhes chamão obras mortas. J. C. o
diz bem claro. Sicut palmes non pot-est ferre fructutn a se
metipso , nisi manserit in vite , sic nec vos , nisi in me man-
sentis.

— Nesse caso está desonerado o peccador de fazer alguma
cousa boa, visto que tudo o que fizer lie sem effeito , e per-

dido
,
pois que não tem merecimento.

— Se ^lle não fizer aquillo, a que está obrigado, commet-
terá novo peccado, e fazendo-o nào terá merecimento al-

gum
, que possa , e deva ser premiado. Tal he o estado dr>

-desgraçado peccador, q-ue temos bem representado no dos
Uebreos sob a escravidão de Pharció no Egijpto. Era este

povo obrigado a satisfazer as maij pesadas, e penosas tare-

ias. Quando as não de?empenliavão , tinhão a sofifrer o cas-

tigo; porem não tinhão premio , nem paga alguma quando
as satisíáziào. Tal o peccador. Elie he obrigado a satisfa-

zer á Lei , e mais obrigações de Catholico. Se as não pre-

enche, novos peccados conimette , e novas penas terá a su-

bir; porem quando tudo cumpra nenhum premio ou paga
terá a receber ,

pois que em fim são obras mortas.

— Parece-me muito duro, que hum homem misericordioso,

esmoler, caritativo, e bemfazejo nada mereça para com Dto> !

a a #
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— Em quanto a merecimento de premio de oporia, nada
tem

; ainda mesmo quando torne á graça, essas- obras não
terão premio, porque são mortas. Contudo podem valer
muito, em quanto por ellas move Deos ú misericórdia, e
a compaixão, afim de que com os soccorros de suas maio-
res graças o tire desse estada. Tem para isto grande força
as obras de caridade como nós ainda veremos. Kis aqui
porque o peccadòr deve trabalhar

, e-para que servem as
sua* boas obras, e nâo para serem premiadas no Céo r por-
que i ao tem annexos os merecimentos de J\ O. , nem tem
a união de que falíamos, que lie a que lhes dá vida, e as
torna meritórias. Quando desse tudo aos pobres

, quando»
se oisciplinasse todos os- dias, andasse cingido de cilicios

Sacy, nenhum premio terá de tudo isso no Ceo, quando con-
siga o perdão, e se salve.

O contrario porem succede ao que entra nesta uniio
com Chrhto pela graça. Deve notar-se

,
que J. C. entre to*

das as arvores esc?lheo a vide para se comparar, e a nós
com os seus ramos. Parece que nada ha nella de dignida-
de para mere cer a nobreza de tal comparação ,

pois que nem
parece ter lugar entre as arvores. Porem eila tem todas as

proporções , e propriedades para exprimir o que J: O. quiz

d'i2er-nos. Nenhum outro ramo d' arvore lie mais fructiiero,

quando -unido- com a vide: mas também nenhum mais inú-

til, quando delia separado ,. e sèco» O mesmo Senhor men-
ciona hum e outro ; o que nós devemos. ponderar.

Admira a producção do delgado ramo da vide. Nenhum
outro oexcede nem na abundância , nem na delicia dofruc-

to. Eis aqui o justo , que está unido com-. o seu Deos, co-
mo o ramo cora a vide : Hw fert fructum multum. Todas
as suas obras bem intencionadas são fruetos d é benção , e

de merecimento, e a todo o instante facilmente, sem cus-

to, e sem trabalho se poderá estar carregando dclle. Nem
pura o premio lhe serão numeradas somente as grandes o-

bias, mastndo o que faz, pensa, e falia , e era fim todos

«eus actos , suas lembranças , seus suspiros , seus gemidos , seus

passos &c. como bem intencionados, lhe estão merecendo con-

tinuamente eternidades de gloria: Htcfert fri+itum multum,
— Porem o excommungado sá-fructo excommungado pode-
rá dar.

— Tal he a condição do desgraçado a quem o fatal podão
do peccado mortal separou da vide, separou desta intima-

uniào com J. G.
, separou deste corpo di vino. Que he est#
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desgraçado ? O que o mesmo Senhor diz: Si quinta me non
7nanserit , rnittetur foras , úcut palmes, òf arescet , col*

ligenl eunt , cy lit ignem mittsnt , df ardet. ií. 6. Se algum
não estiver unido comigo, separado desta minha união, co-

mo o ramo da vide , será cortado, e sèco será anojado
no fogo , em que arderá.— Que terrível sentença ! Faz" tremei !

— Quid fiel de lig-no vitisl pergunta Deospor Ezequiel. Que
se poderá fazer do ramo cortado da vide ? Por ventura po-
derá delle fa::er-se alguma obra ? Nunquid tollclur dc co li-

gnwn , ut jiat opus 1
. De qualquer ramo de outra arvore fa-

cilmente se poderá fazer qualquer obra, e se lhe achará al-

gum préstimo qualquer que seja; porem este nenhum outro

'

tem que não seja o pasto do togo: -Ecoe igni daium cst iri

escam. E~cq. 15. 2. 3. 4. He o mesmo que diz J.C: In
Ignem rnitlcnt , ôç ardet.

— Ai , Deos ! Assim são os que andão em peccado mortal,

principalmente os Incrédulos, que não só se separarão do
Corpo de J. C* que he a sua Igreja, e desta união, mas
são ainda seus perseguidores. Sao ramos secos, que para
nada mais servem , nem algum outro préstimo tem, cru e de

lenha para arder no fogo do inferno! O' ímpios tremei! O*'

peccadores

!

— Tremamos todos , pois que nenhum pode ter a certeza de

estar unido com Deos, e ser ramo verde; e cuidemos na
maior pureza de consciência, e grandíssimo amor de Deos,
que são os laços mais fortes desta união.
— Em poucas palavras nos tem dito muito; e tanto que nos

f\az tremer. Julgo que nada mais necessitamos para ultimar

tão importante instrucção que de mais algmas palavras so-
bre a indigna CommumíiÀo

?
que me parece deve ser horri~

yel sacrilégio.

Sacrilégio horrível.

— Com eífeíto o he tanto, que elíe só* por anthonomasia se

devia chamar sacrilégio no sentido em que se costuma tornar^

que he a profanação de cou*as sagradas. Nada mais sagra*

do do que oCor.ro verdadeiro de hum Deos verdadeiro ; ne-

nhuma maior profanação do que receber este sacratíssimo

Corpo, o mesmo Deos em Pessoa, estando em culpa mor^
tal. Apenas se poderá fazer idea pelo conhecimento do qu e

lie- o secador neste estado , e pelo inverso do que temos dU
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to. pois á proporção dos bons, e incomprehensiveis effeitos

que causa, e produz no justo a OommunhÃo Sacramental,
assim são horríveis os que produz no indigno Communicante.

Para o primeiro , isto he
,
para conhecermos , o que he o

desgraçado em peccado mortal, temos as luzes da Fé , a pa-
lavra de J. C. Este Senho?' o representa seu inimigo, eadhe-
rente ao demónio , com quem faz parte : dá-lhe o nom« de
escravo, e filho do diabo, e ainda lhe deo em Judas, dis-

cípulo traidor, este mesmo nome: Ex vobis unus diabolus
est. Joan. 6. 71. Hum de vós he diabo. Fazendo fallar ao
-espirito immundo , chama ao peccador sua morada, e sua
caza : Revertar indomummeam. Math. 12. 44. He aqui on-
de põe o indigno communicante o Sacratíssimo Corpo dehum
Deos, e he este o que o recebe! Quanto antes desejara o
amantíssimo Salvador &er arrojado em huma esterqueira,
do que entrar em taes estômagos , e peitos , onde o diabo
mora, e domina como senhor? He este pemsamenlo • de S.

Bernardino de Senna: Non minus detestabile est in os pol-
lutum

, qaam in sterquilinium miltcre Dei Filium*
Seria necessário huma outra Palestra , «bem extensa pa-

ra desenvolvermos a horrível maldade deste infernal attenta-

tado contra J. C. Elie com toda a razão se chama culpa

,

e cjime de Lesa Magestade Divina , pois que he attentado

immediatamente contra a Pessoa 5
ena mesma própria Pes-

soa de hum Deos.

Todos os que tratão deste espantoso sacrilégio, ocompa*
rão , e o fazem exceder ao crime de Judas traidor, e dos

Judeos crueificadores. Elles aclrão muitas razões , e mui for-,

tes , com que provão convincentemente, que excede muito

na malícia, enaoffensa de J. C. a estes crimes, odaCoM-
wunhao sacrílega. Porem nãosahirei do que nos diz S. Pau-
lo a tal respeito. Eis aqui como elle se explica: Qudcun-

que manducavcrit panem hunc
9

vel biberit calicem Domini
wdtgné, reuserit corporis, fysanguinis Domini. L Cor. 1 1 . 37.

Tendo fallado da instituição deste agustissimo Sacramento y

o que soubera da mesma boca de J. C. , segundo elle mes-

mo afíírma , accrescenta ,
que lie réo do Corpo , e Sangue

do mesmo Senhor , o que o come, e bebe indignamente,

-estando com a consciência gravada de culpa mortal : Réus
erit corporis , ôf sanguinis Domini.
— Se me não engano he essa huma bem «Iara prova, que

condemna os Hereges do Norte ,
pois que não se explica-

ria assim -o St,* Apostolo; não trataria de reo do Corpo,

/
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e Sangue de J. (T. , o que o recebe indignamente , se rom
effeito não recebesse o verdadeiro Corpo, e verdadeiro San-
gue do Senhor.
— Tudo os condernna; porem Deos nos livre da cegueira,

e obstinação do coração, ou vontade , pois que em cahin-

do ncllas , não se veem as verdades mais claras , e nada
pode convencer^— Eu julgo y que ser réo do Corpo, e Sangue do Senhor,
he o mesmo* que ser re'o da sua morte, como o forão os Jndcos,

— Mais alguma cousa, pois que o mesmo Apostolo-affirma,

que elles o não- conhecerão , por isso o crucificarão : quando
o conhecessem jamais se atreveriào- a crucificar o Senhor
da gloria : Si en-im cognomssent, nunquam Dominam glo.»

riae crucifixissent. d.° 2. 3. He verdade, que culpavelmente

o desconhecerão ; porem os Christaos são inteiramente ines-

cusáveis neste desconhecimento, se acaso o pertendem , c

por consequência neste horrível attentado. Embora tratem

esses Ímpios Calvinistas de superstição a santa- Religião, e

fanatismos nossos Augustos Mysterios ,. não se confundido
de assíwi o dizerem á face de todo o mundo na capital de
hum Reino Fidelíssimo no entanto que pertendem represen-

tar a Nação, que jamais foi representada por Ímpios Cair
vinistas. Sua malvada perversidade ,, como a de todos que
insultão, profanão, e attentâo contra nosso D'eos Sacra-"

montado de qualquer modo que seja, será julgada com
mui mais terrível rigor , do que os Judeos. Não lhes vale-

rá sua cegueira somente procedida de seus vícios execráveis.— Eu protesto, . que não \m Judeos, que lhes possão chegar.— He no mesmo sentido, que & Paulo chama reo do.Cor-
po , e Sangue do Senhor ao sacrílego communicante , isto

lie, como se desse a morte , e derramasse o próprio Sangue
do Filho de Deos : Réus erit corpons éf sanguinis Domini,
hoc est , ac si Christum occidtrit

,
punietur , diz a Glossa

interlinial ; será castigado come se desse a morte aChristo»
Ac si Dominwn occidisset , ac sanguinem : ejus effudi$set 7

commenta S. João Crhisostorno. Felut a Juda , . § Judaeis
tractatus fudt , trata a Christo, como o tratarão Judas , e

os Judeos, diz ^lapide, e todos os SS. BP.,, e Expositor
res assim fallão, e assim o entendem,— Que cousa tão espantosa ! Quem communga. indignamen-
te traz ás costas, ou sobre si a morte de hum Homem Deosl
Como tal será castigado ! E que castigos !

— Jborao terríveis, e os mais espantosos
?
que jamais se vi*
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rão, os que tiverão os Judeos, porque pedindo a morte de
J. C, e dizendo Pilatos, que não queria ser culpado no
sangue daquelle Justo, clamarão, que sobre etles , e seu*
filhos cahisse aquelle Sangue: Universus popiilus dixit i

Sanguis ejus super nos, éf super filias nostros. Math.%7.Qà.
Não se pode ler sem espanto a disci ipção , e historia

, que
faz Josepko Hebreo , do que soííreo esta desgraçada Nação
ás mãos dos Romanos, nem jamais se vio tão horrorosa
carnagem, nem castigos tão terríveis , e espantosos, de que
o menor era a mesma morte. Mas se a culpa, e crime do
indigno communicante ainda «excede, como não terá que
temer a mesma, e ainda mais terrivel pena?— Porem não he isso o que montra a experiência. Muitos
sem duvida são os sacrílegos comruuni cantes , c profanado-
res deste Sacramento , e com tudo não vemos castigos.— Que diz ? Este peccado he tal, que Deos não acha pe-
nas neste mundo, com que o possa castigar dignamente

;

e por isso o reserva para o outro mundo, porque só no in-

ferno he que pode ter o digno castigo. "Assim o ouvi a hum
Pre'gador , amimando que Deos o tinha revelado ahumsea.
Servo , ou sua Serva.
— He Paulo Segneri , mui famoso Escritor, e Pregador,
que assim o affirma. O Apostolo ahi mesmo aífirma

,
que

pelas indignas Communhôcs enfermavão muitos emorrião
prematuramente : Ideo inter vos multi iufermi imbecilles9
Is dormiunt multi. f. 30. Nos tempos da primitiva Igreja
diz a historia, que se vião terríveis castigos por este res-

peito. S Cypria.no especifica alguns; mortes repentinas ,

e immediatas ao sacrílego acto, fúria em que entravão ou-
tros, mordendo-se a língua, como desesperados, e alguns
lançando os intestinos com a vida. S. João Chrisostomo foi

testemunha occular de alguns, que immediatamente á Co?ji-

mimhão indigna erão atacados pelo demónio, que os pn>
nha em terríveis tormentos, com espanto de todos.— Seagorasuccedesseo mesmo , talvez que se não commetlcs»
serncom tanta facilidade esses, e outros insultos, que met-
tem horror a quem tem ainda alguma cousa de Religião.

— Dess he mviito sofredor
;
porem elle tem a eternidade

em suas mãos, e toda ella para se desaggravar de taes of-

fensas,e injurias. Nem porque elle dissimula , deixará de

'tomar a devida vingança, que pede sua justiça. Lá chega-

rá o seu dia. Terrivel cousa hecahir nas mãos de hum Deos
vivo, que os Ímpios julgão morto.

Posto qne não vemos agora estes castigos, que, segundo
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-estas palavras do slpostòlo, parecem ser ordinários, ebem
sabidos por todos; ignoramos contudo, se muitos que ve-

inos , terão aqui a sua causa. Que multidão de mortes de-

sastrosas , e repentinas não estamos nós vendo continuamen-

te? Que mais espantosos castigos que os que trazem as guer-

ras desastrosas de que temos sido vietimas ? Este horrível íla-

gello jamais vem sobre os homens se não por gravíssimas cul-

pas. Porem as maiores de todas são as injurias, os insultos,

os sacrilégios, que continuamente está sofrendo o amantís-

simo J iísus Sacramentado. Qneiião attender ao fim que vão

tendo os malvados sacrílegos; vejào qnaes as suas mortes ;

e acharão, que a, maior parle dos que conhecerão, ja do

cá desapparecerão para comparecerem perante aquelle de
quem zombarão por algum tempo.
— Essa he huma verdade ; e não ba muilo que eu contei

hum bom numero, e perdi-me na conta; e não erào mais
do que os conhecidos ; e nenhum chegou a ser velho.

— Talvez não se lembrasse dos que se aftogarao , como Ju-
das , e erão da mesma cathegoria , e outros matando-se á
fome , como sei

,
que alguns lizerão.

— Tem razão; e diz bem, que me não lembrarão; e de
certo os' sacrilégios

,
qne esses Ímpios eornmetti rão ao Al-

tar, por justo castigo tiverão essa recompensa. Ah, e quan-
tos ha dess.s Judas ?

— Não sabemos ate onde se estenderá o castigo, pois que
Deos tem o açoute na mão. e parece querer exterminar de
huma vez os ímpios. Vamos a concluir com o mais que
nos diz S. Paulo. Poucas palavras são, com que conclui-

remos esta matéria
,
que apenas toco de passagem

, porem
tão terríveis, que eu não sei, que este St.° Apostolo dis-

sesse outras mais espantosas, e que maior horror pí*>?são

inspirar, a fim de purificar mais e mais a consciência pa-
ra cada hum se approximàr á sagrada Mé&ú

Nós temos visto os diviuos èueíÊos de^te Sacramento em
quem o recebe dignamente. Elie dá a vida eterna, he o

gérmen da nossa Resurreição , divinisa , e de tal sorte unr coni"

Deos , que ficão sendo huma , e a mesma cousa. Quà^s Pols p°"
derão ser os elTeilo? em (piem o recebe indignamente ?

— Deve de ser tudo pelo contrario. Fica separado dcDeos,
como hum verdadeiío excornmungado , nnido com o demó-
nio, que então se apossa delíe como cousa sua qi»e. . .— Em menos palavras o diz S. Paulo , c que ainda uíspi-

ião mais horror , e maior espanto. Aqui o diz.

b b
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— Quero \er*. Probet seipsum homo; §sk âa panei lio eJat",

Òi de cálice bibai. Quí enim manducai , einbit indigne, ju-
dicium sibi manducai , <5f hihit ; non dijudicans corpus Ôo-
mini. f. 28. 29; Examine o (tomem', e purifique a sua cons-
ciência, e com ella irreprehensivel cbma este Peto , ebeba
deste Cálix; porque aquelle, que o come, ebebe indigna-

mente, come e bebe o seu juizo, não distinguindo de qual*

quer outra comida o Corpo do Senhor. Come, e bebe o seu

jui::o \ São estas sem duvida palavras bem terríveis !

Nem eu sei que as haja9 mais terríveis. Comer, e beber
o seu juizo ! id tst , commenta S. João Chrisostomo, suam
damrtationem , a sua mesma condemnação ! Que mais po-
deria dizer, ou. que outras algumas expressões poderiào ins-

pirar mais horror f He necessário que as ponderemos. Revo-
quemos outra vez á memoria o que licadito da boa Commu-
níjao do Corpo do Seríwr. Nei ia come, e bebe o homem o
seu juizo, e sentença de salvação, a sua. vida eterna, e a
sua Ressurreição gloriosa. Com tudo isto se encorpora, nu-

tre, cresce, e vive, porque este he o seu sustento. Come ,

ebebe o juizo de sua salvação, nem tem mais necessidade de

ser julgado. Eu dou as razoes.

Nós vimos a União que aqui se forma. A alma se une com
a Divindade , e mesmo Humanidade deJ. C. , e faz com
elle huma , e a mesma cousa. Quando desprendida , e sol-

ta do corpo necessariamente corre, e voa a unir-se a este

seu centro , a unir-se com o seu todo ,. com aquelle de quem
he parte, e com quem ja antes estava unida. Isto de neces-

sidade assim devia ser. nem Dcos poderia, obrar de outra

s^.rte suppostas estas precedências. Eu rue explico com hum
exemplo, que" apezar da sua baixeza dará mais claras ideas , e

provará ainda os eífeitos terríveis da CommunijÃo sacrílega

no pensar de hum gr&nde Theologo , o F. Sahneirão.,

Lança-se ao peixe o anzol , qeuo devora com a isca, e

nas mãos do pescador fica o laço que o tem preso. Eis aqui

oCorpo do Senhor entranhado no communicante puxando-o

a si mesmo para logo
,
que sabia das tempestuosas agoas des-

te mundo, voar a elle
,
porque com. elle está preso. Lá vai

o c'>rpo á sepultara , e suas cinza.s ainda estão presas com
Corpo de J. C. , de que são parte , e como que estão for-

cejando por se reunirem com elle
,
esperando pelo ultimo dià,

em que isto succederá. E que outra, cousa he isto se não co-

mer , e beb-^r a sua vida eterna, a sua Ressurreição, eem>

fim a sua_ salvação '
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— Entendemos, P. « muito bem, assim como a desgraça

em que incorre o Sacrílego.

— He perfeitamente inversa. Lemos na Historia Eeclesiás-

tica, que o Papa Theodoro. I. para condem nar o refractá-

rio herege Monothelita
,
Pirro, consagrou o vinho , e molhan-

do nelle a penua , lavrou com o Sangue de J. C. a sentença

de condem naçá o contra elle.

— Que terrível cousa! Deveria espantar, e encher de as-

sombro ! Faria bem ?

— Quem sou eu para censurar as acções de hum Vxgario de
J. C. , chefe , e cabeça de sua Igrcjd ? Não o fez arreba-

tado do impulso de ira , ou vingança particular, porque en-

tre outras virtudes, a mansidão, a bondade, e a caridade

fizerão o caracter particular deste Papa. Diremos o mesmo
do indigno communicante , isto fie, que com o Coiyo e

Sangue deJ. C. se lavra a sua condemnação eterna ? Porem
he pouco porque eile a come, ebebe. A sagrada, e divina co-

mida , e bebida , tão salutar nos bons, pela indisposição

se torna *em veneno de condemnação, que penetrando-Ihe

todo o corpo, infecta sobre tudo aalma, e eis-ío ahi ja iiuut

condemnado
,
que ja tem encorporado comsigo o seu juizo :

Judiciam sibt manducai , èç bihit ,
idest, damnationem ; de-

vorou o anzol, que o prende á sua condemnação ; Non se-

cus ac piseis devoram escam cum hamo
,
jacturam facit vi-

iae , diz Salmeirão. A desgraçada alma puxa aos tormentos
eternos, como ja julgada

,
sentenciada, e condensada ; as

cinzas do envenenado corpo estão na herança do inferno.— Taes cousas sempre me terão em tremor.
— A' vista disso entendo eu , que o demónio tem no anzol
esses desgraçados

,
por quem está puxando para levar com

sigo, pois que por todo o direito lhe pertencem, e estão na
sua posse, como ja julgados. Somente espera a execução da
sentença. Pode dar-se maior desgraça 5

? Não ha mais di:Te-

rença entre os do inferno, e elles , que o estarem aquelle*

ja cumprindo a sentença , e estes próximos a cumpri-la.
,
por-

que ja está dada !

— Tiremos as vistas de objecto tão espantoso , econclua^mos
esta matéria com tão excelsa, e divina belleza

, qnal senos
representa neste Sacramento, excessivo rasgo do infinito

emor de J. O. , com que enriqueceo a sua Igreja. Nelie

pôz permanente ate o fim dos séculos este laço deuniãõ,pa-
Ta 'neíle enlaçar, prender , e unir- cornsigo a sua Igreja, os

Fieis, seus filhos para os fazer comsigo hum a , e a mesma
; b b*
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cousa na alma, e no mesmo corpo, cuja união, e un,idade se ul-

timará na plenitude da perfeição, em quanto á alma logo que
se desprenda dos laços, que a retém nesta vida, e em quanto
ao corpo no ultimo dia, que será o da Ressurreição geral

;

de cuja plenitude fallaremos, quando o fizermos da gloria.

Eisaqui oque deve entender, oque quizer entrar no ver-

dadeiro conhecimento do que he a Igreja de J. C. ; oque
jamais consiguirá se não tiver as dividas ideas deste centro
de unidade com Deos. Poderá discorrer, e pliilosophar so-

bre outras bellczas da Religião
,
porque ella , como ja disse^

be hum espaçosíssimo campo, todo matizado de formosíssi-

mas- flores; porem não entrará no horto fechado > na.fonte
seliada: Hortus conclmus y fons úgnatus. Canl. 4. 12. Aqui
se encenão as mais bellas e divinas formosuras, daqui sahe
a divina agoa, que rega a todas as mais flores, que embel-
lezão a santa Religião

.,
quo tem a seu mesmo Divino Fun-

dador por base, e centro de perfeitíssima união.

He isto o que jamais entenderão, nem entenderão os Incré-
dulos dos nossos tempos, hospedes, e peclantes em tal matéria,

bem como esses vis mofadores, do que perfeitamente ignorão.

Não he para espíritos snperficiaes esi a divina sciencia. Porem
quem chega a possuir estes conhecimentos, jamais poderá dei-

xar de amar, ao menos respeitar obra tão divina.

— Eu amrmarei que bem poucos entra ráõ em taes conheci*

mentos, cujo bem nós temos conseguido.

T— Quando não entrem, não se poderão lisongear de conhe-
cer a, Santa Religião. De tudo isto devemos ainda entender,

que nosso bom Deos, como tão amante Pai deseus filhos,

deveria ter com elles ajuntamentos de família. Então se re-

gosijão os pais quando se vêem cercados de seus filhos, que

lhes tributão seus respeitos., honra, e serviços. Nós acaba-

mos de ver a este. bom Pai assentado kMci>a submiuistran-

do a seus filhos a Iguaria divina de seu Corpo Santíssimo.

Porem devia, ainda ter outros muitos ajuntamentos familia-

res , não obstante que em- todos sempre tem prompta esta

Sagrada Meza. Temos pois para, a seguinte Palestra as Fes-

tas , e mais ajuntamentos religiosos com nosso Pai em suas

Casas, quee são os Templos, que lhe erigimos para com el-

le tratarmos, c os dias para isso marcados.
— Muito bem, meu P. ; e assim nos vai dando todo o co*

nhecimento. da Religião divina! Qnanto lhe devemos!
— Gonchiamos, e ponhamos ponto, pedindo a benção <\

tão amoroso Pai.
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PALESTRA SEXTA.

Festas Religiosas.

Palestiiantes.

Parochoy Deista, Liberal, e Fregue%+

InlroducçãOi

Denta— Dè-nos a sua benção, pois he o nosso Parodio , Pai 9

e Mestre. Estimamos a sua boa disposição. O Sr. Liberal

quer continuar ainda hoje a sustentar a Palestra
,
pois que

tem a propor algumas dúvidas sobre a matéria.
Parodio— Será isso muito bom para o melhor desenvolvimento,

Coherentes com as matérias antecedentes, em que temos vis-

to a grande Sociedade Christáa Catholica Romana em li-

mão com Deos, formando comellehuma e a mesma cousa,

como que he o Creador ào género humano, Pai , Senhor ,

Autor da sociedade, e de toda a autoridade, em fim cen-

tro da união
,
progredindo neste sentido, devemos fallar ,

não só dos respeitos , e deveres para com elle , mas ainda

das occasiões , e tempos prefixos , em que os devemos tii*

bular. Sendo Deos para comnosco tal qual temos visto, será

que seja necessário tornar a repeti-lo , he de absoluta neces-

sidade
,
que tenhamos deveres a cumprir para com elle. Des-

tes ja temos, faltado. Porem não obstante que sempre a el-

les somos obrigados, devião contudo destinar-se tempos,

e dias prefixos, em que fossemos obrigados a pagar esta di-

vida, que não ignoramos ser o seu Culto. Devia obrigar a

cada hum de per si. Porem , como fomos creados em socie-

dade, e em huma união, qual temos visto, que forma hu-

Dia unidade
?
qual tem o corpo com sua cabeça, não só. se
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lhe deveriâo pagar estes tributos em união , formando este

corpo, mas ainda em tempos, e citas prefixos.

Pondo ainda de parte mil outras razões, olhando somen-
te a Duos como nosso Crealor

, Pai, e Centro da união,
concluímos qile deveriâo haver reuniões de famílias eomel-
le, assim como de filhos com seu pai, em que não cessan-
do de vigorar os laços da união* lhe tributássemos nossos
respeitos, e deveres. Sendo assim deveriâo ainda haver lu-

gares prefixos , destinados para estas reuniões. Queirào di-

zer os senhores se tudo isto lhes parece bom, justo, e devido.
D. — Tanto que se Deos nao o fizesse assim deixaria a sua gran-

de obra incompleta. Ahi temos os dias santos, as Festas,

e os Templos.
P. — E aqui temos a matéria sobre que hoje devemos discor-

rer. Temos primeiramente a ver os dias prefixos, para isto

destinados , e ainda os temp js, desde o momento dacrea-
ção do homem , e com tantas singularidades

, que bem mos-
írão a forra, e rigor com que Deos quiz a observância des-

ta sua determinação.

Día do Sabbado,

Nada vemos mais recommendado do que a sanctifícação
deste dia, para cuja instituição ercou Deos o mundo em
seis dias, pondo no sétimo hum monumento vivo, e incon-'*

testaveí deste Dogma da creação como ja vimos. Nada ain-

da mais justo do que a sua sanctifieação , e destinarão para os

louvores, c cultos divinos; porque sendo o monumento da
creação, devia unir-se com esta lembrança o culto ao Crea-

dor, Eis aqui pois o grande preceito, e fundamental na Re-
ligião Natural intimado logo ao género humano na sua

creação.

Liberal— Muito bem me parece ; porem não deve passar de mr.

ra opinião, que a sanctificação deste dia foi mandada lo-

go na creação
,

pois que somente vemos esse preceito na
Lei Moysaica.

JP. — Não pondera bem as Formaes palavras da intimação des-

se preceito na Lei Moysaica. Todos os dez das diias taboaâ

á excepção deste são intimados positiva, ou negativamente.

Ern quanto a este he somente mandada a lembrança delle :

Memento ui diern Sabbati sanefifices. Exod. 20. 0. , o que

mostra ;bem claramente a sua precedente intimação. Não
||~ houve mais

,
que a recordação.



L. — Confesso-, que não tinha ponderado- essa palavra..

P. — Queira nolar o que Dkos fez
, completa a obra- da crea-

ção, e se tirará de Ioda a duvida: Complevilquc Deus die

septimo opus. snum ,
- quód fecerat , òç requiemt die seplimo

ab universo opere quod pairarat. Completou Deos
no dia sétimo a obra da creação, e descançou no dia séti-

mo , isto lie,, cessou da. grande obra
,
que acabou.. Por is-

so abençoou, este dia, e o sanctificou : Klbenedixit dici se-

plimo , <3f sanctijicavit illum. 3. Logo desde então ficou

sanctincado. Porem esta sanctificação seria inútil e ociosa,

se o homem não ficou obrigado a ella..

D. — Não pódc haver nisso duvida
,
alguma. Embora nada

mais diga Mot/ses a esse respeito,, pois nisso diz tudo ; e fi-

camos certos
, que Adão e séus filhos o sanctificarão.

P. — Quando ainda houverse duvida a dissiparia o costume
geral de todas as Nações .unanimes na sanctificação deste

dia. Philo llebreo autor antiquíssimo, em suas obras Dz
opificio mundi) § vil. Moijs. L. 11. amrma que este costu-

me era geral entre todas as Nações. He o mesmo que diz

Josepho. coidr. App. L. 2. Nulla est urbs , non barbara ,

non Graeca , non. gentes aliquae
,
apud quas religio sobba-

ti 9
qua die nos quiescimus , non pei-vencrit: Não ha cida-

de ,
por mais barbara que seja , ou grega. , não ha Nação

alguma, a que não tenha chegado o conhecimento da san-

ctificação doSabbado, que nós celebramos com o desca?z-

ço , pu cessação do. trabalho.. Os mesmos Escritores Pa-
gãos, e Poetas o affirmão. Mas d'onde lhes poderia vir es-

te conhecimento, costume, e preceito ,. se não de Noe e

seus filhos? Os nossos Incrédulos dizem, que os Judcos o

tirarão do Paganismo! Que pedantismo ! Porem- nisso mes-

mo preparão armas contra si. D "onde o tirarão os Pagãos
senão dos ? nteiuvianos ? Elles ainda, confessão para sua

confusão, que o tirarão dos Caldeos , ignorando que estes

erão os descendentes de Noé e seus filhos ,
que viverão na

Caldca, onde se conservou por mais tempo pura a Tfadi-
ção ante!imana.

D, — He bem certo que na sanctificação do Sabbado está con-

signada a verdade da creação do mundo por. Dkos em vivo,

e incontestável monumento. Saiba que ja me sérvio contra

hum antigo collega Incrédulo. Pérguntei-lUe a origem da

sanctificação deste dia , e logo emmudéeeo.
P. — Nem tinha que dizer. Já dissemos o bastante a esse res-

peito. Por isso foi necessário
j

que. Deos exigisse a exacta.



observância para conservar viva a lembrança da ôrêaçâti.

Ainda qaiá consignar nella outras lembranças de béfteíício^

que fez no povo Jíebreo
,
que omitto por brevidade. Já vi-

mos os motivos da mudança deste dia para o Domingo
,

que sem duvida teve a J. C. por seu Autor, consignando
nelle os dois grandes Dogmas da creaçào

, por ser o pri-

meiro dra da creaçào, e da sua Ressurreição, monumento
vivo, e incontestável. Daqui devemos concluir, que por
motivo duplicado, e duplicada obrigação estamos os Chris-

teios sujeitos á sanctificação do Domingo. Antes de J. C.
era ella liuma attestação , e profissão do Dogma da crea-

çào; depois sem deixar de o ser desta, o he também da
Ressurreição

,
que lie o fundamental da Religião

,
que pro-

fessamos.

— Essa obrigação he bem deduzida, porem não se pode
provar, que fosse instituição de J. C.— Provo-lho eu pelo que tenho aprendido nas nossas Di$~
putas. S. João Apostolo no j4pocah/pse^fa\\a do Domingo ;

S. Paulo, e S. Bernabé fazem o mesmo. Logo vivendo ei-

les, ia se sanctificava este dia. Como podião elles faze-lo

sem as instrucçòes do Divino Mestre, que depois da sua

Ressurreição se demorou com clles para este fim por qua-
renta dias ?

— Não procederiao os Apóstolos ahuma tal mudança , e de
tão grande consideração sem instruções divinas. Não era me-
nos que huma abolição de hum preceito divino, ou mudan-
ça

,
que exigia o mandato do mesmo seu Autor. Tudo nos

persuade
, que logo desde o mesmo dia da Ressurreição te-

tc principio a sanctificação deste dia. Nelle fazia S. Paulo
as coilectas das esmolas , como vemos na 1. Cor. 16. 2.

o que devia ser nos ajuntamentos que nelle fazião. Vemos
em S. Justino, na carta de Plínio a Trajano, e outros ,

que
por toda aChristandade se sanctificou desde logo este dia.

Ou irnmediata , ou mediatamente esta instituição he divina;

eila forma o duplex monumento dos Dogmas de Deos Crea-
dor, e de J. C. resuscitado. Na sua observância se faz a

profissão da Fe destes dois Dogmas fundamentaes. Quem não
guarda, e sanctiiica cslc dia parece renunciar a Religião

mesmo em seus fundamentos.
Ris aqui porque Deos tão fortemente castigava os trans-

gressores deste preceito, sendo que nelle se fazia a profissão

do só Do^ma dc Deos Creador. Com niais razão castigará

a transgressão do Domingo entre os' Chfhtãos
,

qvic porei-
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Ia (leixão de o ser renunciando á Fé de J. C. Se Christo
não rcsuscitou he váa a nossa Fe', e váa , e inútil a nossa
pregação, e doutrina, dizia S. Paulo: Si Ckristus non rt~

mrrtxit , innanis est praedicalio nostra , innanis est ôf

fides vestra. 1. Cor. 15. 11. Este o Dogma fundamental con-
signado no monumento da sanctiúcação do Domingo obser-
vada ja poraquelles mesmos, que íbrào testemunhas ocula-

res. Na sanctiíicaç.ão do Sabbado dizia o Judco com pala-

vras , e obras: Eis aqui a minha crença; eu laço a provi-

são da minha Fé firme em hum Deos Creador meu, e de todo
o mundo. Na sanctificação do Domingo diz o fiel C/ms-
táo: Eis aqui a minha Fé; eu creio a Deos Creador
meu e do todo o mundo; creio ainda a Ressurreição de J. C. ,

e a minha. Quem porem o não sanctihca nega a Deos Crea-
dor, nega a Ressurreição de J. C. , e nega toda a Fé Christãa.

í), — Parece árduo, S. L.
,
porem adeducção he bem tirada.

— Sc lhes ardetcnhão paciência. Aquella he huma verdade. Os
Domingos edias Santos somente são desprezados poraquei-
les que nenhum espirito tem de Religião, e que ja ha muito
renunciarão a Fé. Se elles ainda fazem destineçáo deste*

dias, he para osfestejarem com borracheiras, com theatros,

com jogos , com mil patifarias , e serviços ao diabo.

P. —- De dois modos quiz Deos esta sanctificação, de que o
segundo he huma consequência do primeiro. He este a ces-

sação de todo o trabalho com a lembrança de Deos Crea-
dor; do que se deve seguir o culto devido, louvores, hon-
ras, e mais deveres. No Domingo mais temos a lembran-
ça da Ressurreição de J, C. , e nossa; e por consequência
maior obrigação de prestarmos a Deos o maior tributo de
nossos deveres para com eile , tanto maiores

,
quanto o são

as obrigações por taes benefícios.

I Supposto isto vejamos o que se passou entre Deos , e o
povo Hcbreo com a sanctificaoão do Sabbado; e dahi con-
cluiremos o que deverá ser a sanctificação do Domingo en-

tre os Christdos. Veremos cousas mui grandes, c mui sin-.

guiares, que por desgraça vejo tão ignoradas entre clles.

Ignoro qual fosse antes de j\loyses a saneção desle pre-

ceito , e nitfsmo se tinha mais do que a eterna. Nesta foi

sanecionada coin pena ultima: Qiti fecerii opus iu no mo-
rietur. Exod. 35. c2. O que uzer alguma obra uede dia,

morrerá. Será exterminado dentre o povo, e lhe será tira-

da a vida: Qui fecent iu co o/j«s, pzrihú auiuij, Mins dt

médio populi sui. 3.° 31. 14. Ainda acertscenta, rep .tincia

c c
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no seguinte verso : Omnis qui fecerit opus in liac âfo, mo*
rietur. Todo aquelle, qualquer que seja a sua condição 9

que fizer alguma obra neste dia, será morto. Quem não
admirara tanto rigor \

Não sc passou muito tempo, que não se executasse esta

pena
,
depois da sua promulgação, em hum miserável , que

foi achado apanhando lenha neste dia. Elie foi preso , e

trazido perante Moyscs
,
que o fez reter na prisão em quan-

to não consultava a Dros sobre o que faria daquelle ho-

mem , ou porque ignorava o género de morte
,
que lhe de-

via dar, ou porque lhe pareceo cousa tão leve, que se per-

suadiria conseguir de Deos, ou o perdão, ou ao menos a
moderação da pena. Poretn não foi assim : Dixil JJonri-

nus acl Moysen : Moriatur homo iste ; obruaf eum lapidi*

hus- omnis turba extra castra, d.® 15. 35. Morra este homem*
drz I>£os a Moj/ses ; seja levado fora dos arraiaes , e ahi to-

do o povo o apedreje, e cubra de pedras. Assim o fez.

Eiv me quero ainda persuadir, que este homem obrou
inadvertidamente, ou por esquecimento deste dia, porque
vejo

,
que foi então que Deos mandou

,
que todos puzes-

sem, e trouxessem fitas verdes nos ângulos das capas, pa-
ra lhes servirem delernbrança dos seus mandamentos, tf. 38.

Se assim foi, não lhe valeo essa descuípa
,

pois que o ho-
mem- jamais se deve esquecer dos mandamentos do. seu Deos.
Julgo que não commetteria culpa grave

,
porem o castigo

foi necessário, pois serviria de escândalo ãquellepovo, que
não se conteria, em fazer outro tanto.

Vejamos a extensão do preceito : Memento ut dum sah«

Lati sanctifices. Scx dies operaberis
, Ôf fácies omnia opera

tua. Seis dias tens para fazeres todas tuas obras; porem o
sétimo he o Sabbado do Senhor teu Deos :Stptimo ardem die

saò.ritun Domini Dei tui est. Como se dissera : Liberalmen-
te reparto contigo: tens seis dias livre» para teus serviços

;
para

mim tiro o sétimo, em que quero nada faças para ti; este

he o meu dia. Nada nelle farás, nem tu , neín teu filho

,

tua filha, teu criado, e tuacreada, escravo, chi escrava:

Ron fácies .onine opus in eo
,
tu, filius tuus, filia tua

,

servus twt%) êç ancilla tU% à.° 20. 10. Não farão ainda al-

gum serviço os teus animaes , nem ainda, o extrangeiro teu

hospede : Juiienhim tu:t n
, òç adhena

, q\ú csl intra portas

tuas. A xrescenta o motivo-, que lie a creação em monu-
mento delernbrança. Eis aqui'^ cliz ain4a Moyses, o que
o Senhor vos manda fazer : Ifuex: sunt gfuaejtimt DbmiHus.
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Jíeri. Por seis dias fareis vossas obras ; mas o sétimo vos

será santo, vós o guardareis como dia consagrado em san-

tidade, pois que he o dia em que eu ultimei a creação : o
que nelle fizer alguma obra será morto. Não accendereis

fogo em vossas casas neste dia : Non succendclk ignem in

omnibus habitationibus vestris in die saUbati. 35.. 3.

—- Não poderia ser maior o rigor da prohibiçãoj
—• Nem também a intimação , e recominendação. Vejamos
agora os singulares prodigios

,
que Deos obrava para faci-»

litar esta observância, eo premio, com que ainda sanccio*

nou esta sua Lei
, que tanto recommendou.

— Não ignoro, que nesse dia não cahia no deserto o ma*
ná y

que devião recolher em duplex porção no sexto dia,

sendo que fazendo-o em outros dias se corrompia.
— Não ba duvida, porem esse ainda não era o mais sin-

gular. Foi ainda mandado guardar , e sanctificar o que
chamarão

AnnoSabbaiico,

Era este o sétimo anno. Assim como quiz Deos sanetifi-

cado o sétimo dia , assim quiz também saiietifrcado o séti-

mo anuo. Logo veiemos que ainda «juiz o quinquagesimo
passados sete vezes sete annos.
~ Eu não sei, que sciencia, e conhecimentos nós temos
da Escritura, pois que tudo aquiilo ignoramos !

— Quai historia ! Aquilio he pedantismo de fanáticos

!

— Aqui a tem para lerem o texto, poisa trouxe comigo,
porque são cousas tão extraordinárias

,
que parecerão ina-

creditáveis. Eu quero que vejão
,
quanto Deos tein olhado,

e olhará pela sanctificação dos seus dias , do que tão pouco
caso fazem os chamados Christáos , não se esquecendo dos
maiores motivos que temos de ob rigação , C. -mo ja d is- ,

Querq tambein, que agora notem as bondades do irosoo Deos,
que se estendem a todas suasercaturas , ainda áme>mate>
ra Insensível. Aqui tem»
— Séx ànnit semi/rabis Lcrrexm tuam , <3f coJigr-cg&bis frvg s

cjus. Exod. 33, |& Nos seis aftiioS tu semearás as tuas t».-

ras, e recolherás seus frutos. Anno antem septtmo dimitt.s

cara , ÒÇ rcquksccre Jactes , itt come Ian t panpôfGt pnpulihu;

§ cjuidqaid reiitjvmu ftrerit ^ edãnt bcv.iiae agri: tia fácies

hl tinca, fyolivelc. y. 11» Mas no sétimo anuo deixarás a
terra, para que delia comão os pobres do teu povo, e Co
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que ficar comãoos animaes, ebichos, queandão pelo carrt-

po. O mesmo farás nas tuas vinhas, e olivaes. Sexdiebuso*
peraberis; septimo diecessabis, ul requiescat bos èç asimis tuus,

i$ refrigeretur filins ancJlae tuae , <?f
advcna. f. \Q>. Por seis

dias trabalharás; mas no sétimo cessarás, para que descan-
ee o teu boi, e. jumento, e se refrigere o filho de tua crea-

da , e o estrangeiro. Com effeito- heDisos bem benévolo pa*
ra com todas suas creaturas í

— E que máo coração tem aquelles que nem nestes diasdei-

xão descançar os desgraçados bois, que apenas tem apelle
sobre os ossos ! Tem alma bem cruel !— Queira agora ler aqui , vertendo em portuguez para ter
menos trabalho , e todos entenderem.
— 5? Por seis annos semearás o teu campo, e por seis annos
podarás a tua vinlia , recolhendo seus frutos. Levit.Qó. 3.

Porem o anno sétima será o Sabbado da terra , em memo-
ria do descanço do Senhor; não semearás nelle teus cam-
pos , nem- podarás as vinhas. f.A.. Nâo recolherás o que es-

pontaneamente produzir aterra, nem recolherás também os

frutos das vinhas, como- se fosse vindima
;
porque esto he o

anno do descanço da terra : Annus enim requietionis ferrete

est. f. 5. Comeráô- destes frutos assim produzidos, tu, e

teus servos , tuas servas , teus mercenários , e os estrangei-

ros
,
que perigrinarem nas tuas terras , os teus jumentos , os

teus gados. f . 6. 7. ™
— Porem era impossível

, que se podessem sustentar cora o
só pFoducto da terra sem amanho por mais fértil que ella fosse,.

— Deverá dizer pelo menos dois annos, porque o oitavo an-j

no ate á colheita nada podião ter : porem no VersoQÍ). tem
a resposta. Queira passar a elic*— QfOÔd si d\jceriíis: Quid' comedemus anno septimo , si non
severimus

,
neque coilegerimus fruges nostras ? Se vós dis-

serdes : Que comeremos nós se náo semearmos , nem reco-

lhermos nossos frutos l

— Queirão- notar o prodígio, que-DEOs obrava a favordes-

ta observância , e juntamente o premio.
—

- Dabo benedictioiíem mcam vobis anno sexto, § facietfra*
cliistriura amiorum, f. Q>i. Lu vos darei a minha benção no
anno sexto

,
que vos produzirá, frutos suííicientes para os tres

annos. Semeareis ho oitavo anno , e comereis, os frutos an-

tigos rite o nono anno : até que nasção os novos frutos , nes-

se anno comereis.os antigos : Donec nascantur nova
5
cdetUvc*

Ura. > . 22„
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— Que prodígio esse! í)ahi fica bem entendido ,
que os tra--

bailios dos dias Santos não adiantão ; e que não lie aquém
muito madruga, que Deos ajuda.— Eu presumo, que nunca isso se verificou, pois Lum tal

prodigio devia ser bem famoso.
— E que? Ainda presentemente o lie entre os Sábios. Não
he só dos santos Livros que nos consta. Elie eia sabido, e

foi conhecido entre os Gregos , e Romanos. Joscpho , Ant .

Jud. L. 11. c. 8. refere, que entrando Alexandre em Je-

rusalém , o Suiiimo Sacerdote Jaddo lhe pedio a graça de

deixar viver, segundo sua Lei, aos Jitdcos,. ede os izentar

dos tributos no sétimo anno
,
allegando

,
que nelle nem se-

meavão , nem recoihião ; e assim lhe foi concedido.. Os Sa-
maritanos fizerão o mesmo

, porque também observarão o
anno Sabbatico. No Livr. 14. c. 17., diz que Julio Cezar
impôz aos habitantes da Jerusalém hum tributo, exceptuan-
do o anno Sabbatico

,
porque nelle não semeavão, nem re-

colhido. Accrescenta no cap. 23. que no sitio desta Cidade por
Jlerodes, e Sócio sofrerão os Judeos grandes necessidades, por-

que occorreo no anno Sabbatico. Tàcttp Mistòriãdói; pagão,
Livr. 5. c. 1. , attesta também o repouso do anno sétimo entre

os Jndeos, ainda que ignorando as verdadeiras razões o atti ibue

ao amor da ociosidade. No 1. Màck. c. 6. vemos- o que el-

lés sofrerão de- necessidades pelas guerras de Ahlioio Lupa-
ior no mesmo anno Sabbatico. Quando o não observarão

elles foiâo castigados terrivelmente, como logo veiemos.

Se com eífeito elles observarão esta Lei, segue-se , que
Deos desempenhou a sua promessa

,
pois que a não dar no

sexto anno a prometida abundância suftfciénte para os tres

annos, elles não poderião observa-la. Isto he bem claro,

e não menos este prodigio. Vejamos agora o quiuquagesi-
mo anno. Queira voltar ao Verso. 8.— 5?Contarás também sete semanas de annos , isto he , se-

te vezes sete, que fazem o computo de quarenta e nove an-

nos. SanctincarjÁs o seguinte anno, que he o quinquagesi-

mo, e o chamarás anno.de remissão para todos os habitan-

tes da tua terra,- porqne este he o Jtwileo. Então vcla:;io

homem ás suas possessões ,, e cada bum tornará ásua fami-

lia : porque be Jubileo , c quinqnagesimo anno. f. 10. »

—- Mais abaixo declara , o que isso lie; e bem será que o

S. L, o ouça para que entenda quaí he o espirito das Leia

do Senhor , e quam bem regulou esta Sociedade seu Divino
Autor, e Legislador,



— » Não semeareis , nem recolhereis neste anno o que es-
pontaneamente produzir aterra, nem fareis vindima; e co-
mereis logo os frutos-, por causa da sanctificaçuo do Ju-
bileo. 11. m. »

— Queirão notar, que o anno quinquagessimo eraimmedia-
to ao Sabbatico , então em dois annos successvos , não se;

semeava nem rocolhia. Vejão agora o que se .passava nesse
anno , e qual be a politica divina.— " No anno do Jubileo tornarão todos as 9uas possessões.
'Quando tu venderes, ou comprares a teu concidadão, não
contristarás a teu4 1 mão; mas conforme o numero dos annos
ate o Jubileo comprarás, e conforme a suppotação delles

venderás. Quantos mais annos restarem depois -de linm ate

.o outro Jubileo, tanto mais se augmcíntará o preço; e quan-
to menos houver de tempo, menor será o preço da compra,
pois que a.pcna3 se venderão os frutos. 14. 15. 16. " Te-
nho entendido ; neste >anno tornavão a recobrar as fazendas
que havia» vendido. Que bella politica , S. L. I— Porem ella presentemente seria, impraticável.— Eu convenho nisso.; mas temos a conclui^ dahi , queoes*
pirito das Leis consiste na promoção da boa união atten-

dendo sempre ao favorecimento dos desvalidos , e necessita-

dos. Que mais bella cousa que vender necessitado sem -con-

tudo defraudar sua íamilia do que vende? O mesmo era dos
escravos, que neste anno ficavão libertos, e tornavão a suas

famílias , sem mais algum preço. Tornemos á matéria.

Temos a notar nos textos os motivos dos -dias, «e annos
sabbaticos. Não só Deos quer este descanço em memoria

,

é monumento da creação., e a fim de que nelle se Ih ; tribu-

te oculto divino, que lhe he devido, mas também ^ara uti-

lidade própria, descanço, e vigor das forças : igualmente

•dos serventes , e ainda dos animaes serviçaes , edomesticos.

No anno sabbatico devião ter todos os animaes viventes seu

regalo. () mais he que iutentava também o descanço da mes-

ma terra, como ainda melhor veremos. A terra aos olhos

do Phflòsopho he cousa admirável, como também a-agoa.

E-^as creaiuras., posto que mortas , e inertes tem Iruma vir-

tude que Deos lhes annexou , bem capaz de entreter nossos

•discursos, que nos levarão ao conhecimento do Omnipo-
tente Talvez tenhamos occasião de o fazermos.

Nada tão próprio para chocar nossas admirações, como
aoMelias palavras de Deos na creação: Germmct terra her-

bom xnreutem $c. Germine a terra hcvvas, sementes, arvo-
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res , frutos &c. Producat terra animan ucenlem &c. Produ-
za a rerra animaes de todas as espécies &c. Producmd
apuae fyc. Prodbzão as agoas <Scc. Que grande he- isto ! As-
sim devia Deos obrar, lium Deos Omnipotente. Mas quanto
não deve suspender nossas admirações o vermos ainda depois

de quasi sessenta séculos em seu vigor esta. palavra do.

Alt is si mo P

Eu chamaria o Materialista, o Aihco , e o Incrédulo,

c lhe diria: Abre, e lê o primeiro cap. do Génesis, e at-

tende ás presentes producgôes da terra, e das agoas:, Vès
como ainda conservào a mesma virtude ? Vês tudo em con-
formidade com esta sagrada Historia? Oh, diria, a terra,

e agoas não produzem novos entes, somente desenvolvem
as sementes. Tu não chzes a verdade, lhe responderia eu.

Ja provei o contrario. Porem como potle ser quehuma.pou-
ca terra com agoa possa ter a virtude de desenvolver hmna
semente em huma arvore? Que cousa tão prodigiosa! Que
pasmo naanalyse da só folha do mais insig-nificanie vegetal ?

Eu não ingoro que elles inquirem os mixtos , os saes , os

nitros, os matalicos
, partículas Ígneas &c. para explica-

rem estes phenomenos : porem eu lltes diria: Giringoças
,

giringoças de palavras são o qne dizeis; tudo. isso he terra*

e matéria inerte sem virtude aíguma própria para obrar es-

tes prodígios; nem a sua combinação pode dar o que em si

não tem: abri os oHios , e procurai no Creador esta virtu-

de, ou na sua palavra , e não em, outra parte..

Como pois a terra por esla, virtude do Creador em certo

modo trabalha, e o homem a obriga a este trabalho, quer
cile que descance. Como finalmente o homem deve descaro-

çar em obsequio, e honra do seu Creador, tudo deve ter

seu descanço, mesmo porque pelo homem trabalhão..

Vejamos agora como Deos castigou a inobservância, des-

te mandamento. Eu direi algumas das penas

,

y e prémios,
que vemos no- cap. 26. do Livitico., e formarão o juízo, que
lhes parecer próprio, Ismbrando-se do que presentemente
padece este desgraçado Reino. Assim pri :;<:ipia :. Cvstodita
sabbata mea , e paveic ad Sánchiariiim. mewn. V . 2; . Cuar*-
dái os meus tfabbados , e respeitai os meus. Templos.: Ego^
Dominusi Eu sou o Senhor

,
que assim o manda. Se an~

dardes nos meus preceitos, e guardardes os- meus maiida-
mentos , Eu vos darei as chuvas nos devidos írmpos : Da-
ho vobis pluvias temporibus suis y. 3. A terra jjrodiíziró as

suas sementes, e as arvores se carregarão de frutos: Terra
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Ás debulhas, e triJhaduras das eiras chegarão , e metterão
pela vindima, e esta entrará pelas sementeiras: comereis
com fartura vosso pâo, e habitareis sem medo, e pavoc
nas vossas terras, y. -ò. Eu darei paz nos termos onde ha-
bitardes; dormireis sem que haja quem vos atemorise, ti-

rareis ainda d'entre vós as más feras, e a espada inimiga
não entrará nas vossa terras, f. .6.

-— Eis aiii aceusados nossos males! Bem me dizia o meu
bestunto

,
que o desprezo dos dias de guarda, como setera

feito, havia de trazer grande castigo!
—

- Passando a esses, eile faz ameaças terríveis aos que não
cumprirem com seus mandamentos

,
singularisando os Sab-

òados. Entre muitas outras diz: Frustra serctis sementem 9

cjuae ab hostibus devorabitur. y. lb\ Debalde lançareis a se-

mente á terra, porque ella, ou sua producção será devo-
da pelos inimigos.

— Querem-no mais claro ? Ahi o tem mesmo á letra !— Com eífeito tem-se verificado entre nós. O lavrador não
pôde contar com o que semea

,
porque ou na terra lhe he

estragado , ou roubado , mesmo ainda no celleiio , se não
he perdido por outros meios.

— E porque ? Porque foi grangeado com os trabalhos dos
dias de guarda; o que passa a descaramento.
— Ameaça ainda com dar o ceo de ferro, e terra de bron*
ze; Dobo coclum aesttpèr sícut ferrum , cf terram aencam,

tf. 16. Perder-se-ha vosso trabalho, diz, e a terra não da-

rá semente, nem as arvores frutos, tf. 20. O mais terrível

ainda são as ameaças das guerras , ruinas de suas casas
,

famílias, e haveres. Eu perderei a vossa taira, diz, de
tal sorte, que vossos inimigos, que as habitarão, pasma-
rão. Eu vos dispersarei por terras alheias, desembainharei

•a espada da minha vingança, que vos persegui: á por toda

aparte; vossas terras ficarão desertas , e vossas cidades des-

t ruídas : Voz dispergam in gentes
, ôç evaginabo post vos gla«

(Hum., ei Mque terra deserta, tf civitaies vestrae dirutae. y. 33.

— lie essa buiria historia verdadeira do que se tem passado

entrenós! Parece tudo se tem declarado contra nós ; o Ceo,

a terra, os ares, as pestes, c os mesmos homens!
— inquiramos a causa principal de tanta ira em Deos. El-

le -accrescenla immedintamente a este ultimo verso: Tunc

plazchiuit ierrac sabhnla sua cunclis diebus solitudi'

dic suae; então agradarão á terra os seus Sabbados, isto he,



1 então' a tc-ViM âèàefcLiy<tará por todo o tempo Já siíá solidão
,

• £m quanto v#3 andnjvk-- pelas terás inimigas perseguidos
por toda a parte, por is~o mesmo que vós a nao deixáveis

descansar quando íícira iMDffhvteU: £0 quod nem rcquic*

ver':/ ia fabbatiz real ris tpi&& h Itabitabatis in ca. jtí $5.

D. — Parece que se verificarão h rhek nesse povo essas terrU
vei > ameaças n-o iam »>ó rativteiWUe Babyiorúa.

L. — Porem nao foi e*sa a causa, senão outros muitos pecer.-

dos
\
idolatrias, infidelidades. eoritrasmaldad.es.

P. — Concordo em que tudo eoncorreo ; porem sustentarei, que
a cauça principal de tão grande, e Carnoso castigo, que se

•estondeo a toda esta numerosis ima Nação, e prolongou por

não menos de setenta annos de penosíssimo degredo entre gen-
f - tios, não foi outra senão a inobservância dos SabbadifSy e

annos SaLhaticos.

I). — Mui bem o mostrão as ameaças mencionadas*

P. — Outras provas temos, que testeficão e ta verdade, e com
que conheceremos qual hè airadeDeos contra os transgres-

sores deate mandamento. Não foi somente este cativeiro,

que sofreo esta Nação. Desde que entrou na posse da terra

profnettida ate' Saul, e David , se coutão nào menos de seis

cativeiros sob o poder , e conquistas de varias Nações infiéis ;

e se calculào os annos porqaese estenderão cm não menos
de cento ,

vinte, ehum. Desde este tempo em que teve Reis,

forno em alguns continuas as guerras, e mui desoladora*.

Todas cilas erão consideradas, como ílagellos dados pelas

mãos de l>eos ; e se bem attendermos , e poiíderarrn» s os >a«

gràdos livros, ti verão todos elies a origem principal na pro-

fanação Úo' Sabbado , e festas instituídas. Porem refiramonos

comente ao mais famoso e terrível cativeiro de Babylonia .

Pouco antes deTle falia o Senhor a Jeremias, e o manda
dizer no povo : Custodite animas oestras Cf nvlite portarc

pondera ih die sabhafi. Jtr. 17. 21. Guardai vossas almas,
« vossas vidas não trazendo pezos, ou fazendo quaequer
outros trabalhos no dta do Sabbado : Omne ojnts nonfacic-
tis: sanetificale dkm sabbaii. if.

c2<2. Se vós o fizerdes, Eu
enriquecerei esta cidade, e a encherei, e cubrirei de glo-

ria. Porem se assim o não fizerdes, Eu por i nella o fogo
da minha ira, que devorará vossas casas: Si mm audie-ri-

tis me itv sanctlficetis diem sabbati , <$f ne pt>rtefis ónus , ôç

ne itij\,ratis per porias Jerusalém in die sabbafim , succendam
i-gnem in partis ejus. 4'c. $ . 27. Assim o fez D los , é nào
aponta outra causa.

dd



Porem ainda o temos mais claro. O Proplicta apontou
someute o transporte de fiados petas portas da cidade, do
que agora n.enJuun caso se faz-, e parece que eoua effeito

não fazião ou,trcos trabalhos. Quando, o-resto desta Nação
voltou de Babyinrãa* depois dos setenta annos. do terrivol

cativeiro trabalhando na reediucação- da cidade-
,
que esta-

va feila em montão de-rui nas., vio Esdras , que era seu che-

fe «, aos Judeos. calcando uvas nos. lagares , e carregando
delias e outros, frutos as bestas, e condezindo-as á cidade,
comprando,, e vendendo -&c. nodia, íXo^Sabbado* Que he
•isto, que fazeis,? lhes clama eile: (luae cst hasc r-es mali
ouamiVos.faciíl< r . § profanai/.* dkm sabbati ? % Esdn.Xò. 17.

. Por ventura não. he isto mesmo, o que- fizerão nossos, pais,

]>or cuja razão nos enviou o nosso Dkos este gr-ande mal

,

e sobre esta cidade? Nunqnid non hozfeccrmit- patres. nos-

triy § adluxit Deus,. nosUr super nos onum inalam hoc c>

super eivitatcmjs.tam.1 Arinda vós-, provocais, aira d<$ Dkos-,

violando o.Sabbadoí. vos. addilis. imeundiam . super js-

rael, violando sobbalum l. #4 18*

— Ahi o -temos bem claro , c nada- mais ,a desejar*
—~ Exdras fez fechar as portas-, epoz guardas. Vindo os ne-

gociantes extrangeiros , e parando- fóra> dos muros, os 5eon-

testou , que se voltassem segunda vez , as pas&aria pelas ar-

mas : Manum miltam in. vos. f. 2.1 . Ella fez, jurar a. todo o

povo , firma ado seus nouies os principaes, que não com-
prarião, nem veaderião no Sabbado v nem nos dia*» saltos

:

In sibbato , o* in dk san^tifiçaío. df 10. 31,

Concluamos este artigo com a descripção que. faz o sa-

grado uíldor dos Paralip. 2. cap. 36* do -terrivel castigo,

e de sua causa, » Prevaricarão osprineipes, e o povo, não

querendo, ouvir, 05 Prophetas, que de dia, e de noite con-

tinuamente Dms.lhes- enviava. Eíles subsannavão dos men-
sageiros de Di:os, e delles zoir.bavão v-,viiipendiavão , ees-

carnecião. Cheirou o momento da ira de Dfcos. Fez-, vir so-

bre eíles o Rei dos Culdeos , furão mortos á espada, no mes--

rno Sanetuario os moço-,, não perdoou ás virgens-^ aosme»
nÍUQ3;, aos velhos, o- decrépitos, y. 17. Foi sajueado O:

Templo, e roubados os vasos, e suas riquezas- com4odo$
o' thesouros reaes, e particulares, que nelle estavão deposi-

tadoá , e guardados : puserão neUe o. fogo •> destniirão os mu-
ros

,
queimarão as torres, as casas, 6 destruirão todas as

preciosidades. Se algurn escapou aoík> da espada- foi le-

vado cativo a Babj/lonia. jr % 18. 19; 20.



—- Eis a 5.ii o me-ino que temos visto, e sofrido; Estou pas-

mado !— Parece inima verdadeira historia dos nossos males.

Vejamos a : tausa principal. Cumprio-sc , diz o sagrado

Historiador , a palavra de Deos, stta terrível ameaça, in-

timada por Jere-nnas , «e assim se fez ,
para que a terra ce-

lebrasse os seus Stibbiidos; porque o41a descarrçou todo o

tempo da desolação, e -cativeiro , fica Kio -deserta ale' qu?
se passarão setenta anuo? : Et. . . celebrarei terra wbbatj,
sua; cuncits enim diebus desolailonis eg\i sabb&tum , ttuncé

dutri compíerehíur septuagínia rutm.

— Foi o mesmo que <Deos iHsse por JSÍoyscs , ameaçando,
que os levaria a degredo, e perderia, para que a -terra go«

sasse do descanço
,
quando eiles lho não dessem.

— Notemos o numero de setenta annos que durou o cati-

veiro. Bem claramente allude aos sétimos dias^ e aos séti-

mos annos Sabbcíictís. Tudo finalmente prova, que e=>te.

grande , terrivel , >e famoso castigo , o -maior que tev-e esta

Nação por tão longo espaço de annos ate a vinda de J.C ,

teve a sua origem na profanação dos Sabbados, dras san-

tos , e annos mbbaíicos ; os trabalhos nestes ^dias forâo a
principal causa. Queirão agora feirar as consequência?.
— Eu ns tiro.; e me ponho em campo para as deffender.

Os males, iqne tem sofrido, e está -ainda sofrendo Portu-
gal em gera^ , e particular , tem -«rigem em grande parte

na profanarão dos J^oiningfjs , e dias santos , tantó 'pelos

trabalhos, como pelas patifarias , que nelles se fazem
,
qua

são de toda a qualidade ; e mesmo as »reservão para estes

dias mui de propósito. Haj-a quem me contradiga.
—

i Sendo assim, x:omo creio , concluo mais, que os Reis

Calholicos devem pôr todo o cuidado, e grande rigor em
suas leis para os fazer guardar , visto que a sua profanação
he a ruina dos seus Estados, e Naçòes.
— Ninguém o pode duvidar. Assim mesmo o frzerão os

glandes, e famosos Cmperadores Constantino , e T/tcodosic,

que ja vimos forão dados á Igreja para servirem de exem-
plares a seus Suece*sores. Lembremo-nos de que Deos h.í

presentemente o mesmo que então era; eo JJotninoo edias

«antos C4irktãos não devem ser -menos priviliglados que os

Sabbados, e dias -santos dos Judeos, antes muito mais pe-

las razões que dkse.
— Eu tenho algumas duvidas a propor. Em quanto a essa

historia do cativeiro dos Judeos, noto que ja disse, e pro-
d d #
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vou
,
que cllos guarda vão- os SabUi Jos , e-aunos sallalicoty

e Deos obrava o procligio promettido.
— Porei» devemos entender, que- o farião, como ,3gara fa«

fceni.os chamados. k'Jir'n>taos , isto lie, nua o faziào coin a
devida exactidão cumprindo D#os de s-ua parte com o pro-

metido-, tornando-se elles.inexcu5a\>eis. Por isso mesmo so-

frerão necessidades nos-annos súhbaticos pelas guerras-, que-

nellos ,. e outros ti verão. Pio-va, isto á sua inexactidão
,
por-

que cites ti-uhão a promessa de Deos , de que nào toriào a
temer nem-afóme ,. nem as guerras se bem- os guardassem..

Esta promessa ainda presentemente a- vemos, desempe-
•nhada^ A experiência me tem mostrado,, que nada -ha moft.V.

miserável do. que aqucllas terras , cm qne. se <lé-prezi%. este

preceito, tanto em geral como- em particular,. ?>u? tenho

observado que ha torras, ou povoações pobres-,., ma* ntfd.

miseráveis ,L pois com. o pouco, que tem, vão-, vivendo sem.
aquellas misérias

,
que noto ern. outras terras y . cm que quasi

se morre a<fome. Vou a- indaga^ a causa-, e, nào acho ou?,

tra se liào a. exactidão vdos piámeiros na. sancliucacrio dos
dias .santos , e o desprezo .no» segundos. . Y-e/ào -O miserável,

que mala o corpo na semana com- Ira ba lhos , e^couàjettes

mata a, desgraçada alma nos . Domingo* ,. ql dias.santos. Po--,

rern que? Sempre- miserável» sempre desgraçado , f nada- lhe.

luz, e a; cada passo- se vè morrer, á fouiu. A ttendào porem
ao que jamais profanou- estes.dias^ e o ,veráò embora po-

bre , mas mão miserável ; nem <vio jamais , o «xosto da,ípriie.

—..Ile a pmm verdade: pobresinhos-,. mas sempre tem o seu .

alimento. Eu me estou lembrando de grande casas perdi-,

das, porque derão em nào. respeitar estes-.dia a. Deos. casti-

ga scuí páo iiem pedra- ;jmas préga bofetão^, que vai fervendo,.

— Eu lhe protesto .que terei todo o cuidado em meus criados. . .

.

—< \m. nâo me conte -historias ,
pois nuo ha muitos dias,

que o\'x dar bofetões cm-;. Kvim.;? porque, eslava fa/endo nes-

te dia hum /pequeno ser*>o.. Hm sua casa nunca se traba-

lhou ern taes dias;, por i^o ella.aie a melhor que vemos

,1 Citas terras.
,

— Foi creaçào, que recebi de meus pais.

Eu fárei o mesmo : mas desejo ii\U \ rar-me da matéria. Dis-

se o Sr. *Ab. ,_<;ue a'4-ies de Moysz* , ue -desde a creaçâp do
rr.uado, houveráo maU cias festivos ^ celebrar . ..

«— Assim he, que o po^o aínrmar. Erão e^esos que chamarão»
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Neomaiias ou Cuienãas.

vemos a Legislação divina sobrcoo
l
ueo>/z/ficõ.s(]c ^ião

offerecer nestes (iias, i\um. 28. II. |>oreiií -não vemos a

instituição desta festividade. O cuie nelia ianovou Deos foi
:

o toque das troiubeias nas fcwcw/f/s do sétimo mo2 para

annunciarem as festividades . queahi se suppòem antiras,.

David falia delias , como praticadas nos tempos de Jose fi-

lho de Jacob* Psalm., í>0, Temos outras razoe* para nos per-

, . suadinnos^ qúe elfcis precederão ao dilúvio, forão da Lei
\(Uurai%. e-de- instituição divina logo na crcaeào do uiuíhIo*

KtSo estas e dobradas . no -ii&oilhmo ,
•.• logo que appa.reeia

a Lua nova, opor Consequência cjuasi mensais. O qwe mais
prova a sua data piimitivae- contemporânea á.ereaçào do gé-

nero humano )$g| a universafidade desta festividade entre as

Nações; Egt/pchsy Qf&goi . Humanes, Persas , u Bar/ ares*

.

todas. as. celebravào v ^ainda prosentem ente. se ccjcbi ào en- -

tre os Pag\u>?«. Caim. in Xiwi. 28:11. Diz o4ncreduío Spcn-
cer, que os./ udeo* .tiraiào esta festividade dos Pfrgãos Caí-

,
.

cUos. Eu .assim -o-ejeio , pois que os ('aldeãs. deícen,uentes

dos fdhos Ax»t;, e- -natur^cs da mesma terra, .que alies habita-

rão ale' á m^ric . dclles o apren.dérào ; - isto prova
,
que foi an- .

teluviana. Eis aqui sempre o género Unaia no desde a erea-.

çuo celebrando o di'a sétimo, e aindadmm. dia laansal.

He verdade que* se questiona:, se, por ventura eifio «obri-

gados á sajictiljeaçio- . ciaste dia^,
. abstendo -se. dô -trabalho.

Lu me. inclino .d.aiiirmaiiva , . porque faziào então seus<ajun-
tainentps religiosos, c m da vào comidas ,dé caridade , como

.

ai mia praUcào .os J^agaos e .praticarão -os Judco*.
D. —-Peia regra geral devemos ter. por certo

,
queforào aã Lei

ISutural. Siio consta dé algumas outras festividades antes
da Lei Licrita \ .

I&stividadcs^ 1

P. —! Nós devemos tec por certo , que os Sxhlrtdos sempre fol-

ião celebrados com ajuntamentos religiosos. Os Jtcdco* as-,

sim o praticavão , ainda^que nào vemos preceito forma! . o

que prova ser. este -o costtime que herdarão de Meus paio, c

por consequência da /^c/io-íao. primitiva^ Hum o«ii© iun que

Deos st; pr.opòz na sanctificaçào deste dia foi a reuuiào de

seus filhos, como vamos a ver. Ainda.penso, que não só

dos Sabhados , e.JVcomovias hãviào estes ajuniámeutos, reli-

giosos, mas.em,ouUas oecasiòes
,
pòsLo que arbitrarias.
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Jamais Nri^Ho, ou povo algum teve Religião sem ajtrn-

amentos , ou"

.

Festas reli gi osas
, quaesquer que ellassejão,

liào somente cm' dias determinados , e prefixos , mas ainda-
fora délics. Nós o vemos em Jxicob, esempre praticado en*
tie-t dos os Pagãos. Este Pútrmrcha celebroii huma especio
de Festividade para agradecer a 'Dkos os 'favores parti cií la-

cres
,

que tlelíe havia recebido em suas perigrinaçòes. 'Elie

diz a toda sua femilia: Arrojai de entre Vós 03 idólos
, <|ite

tendes, purificai-vos , e «tutiai vossos vestidos ; subamos a
Bet-kci para ahi -erigirmos 'hum íiltar a Deos, que meôuvio
nas minhas tribulações , <e me acompanhou nas minhas pe-
íigrinaçoes. 'Fez esta jornada, que deveo ser de alguns dias,

e no mesmo l^gar eai que T>cos Ure havia Ttpparecido qu arr-

eio fugia de Esau , levantou o altar
?

óífereeeo seus Sacri-
ficios , e impo- áquelle Sugar o nome 'de -casa de Deos: JB*
dijicavitque ibi allare^ >ef apellavit nmneri íoci ilíius , 7)o-
*nus Dei.Gen. 35. 7. Aqui temos l hum ajuntamento reli-

gioso, Iruma procissão religiosa-, ou romaria.

Todos os sacrifícios, quefazião estes Pui riarcrias antigos

erao seguidos de comidas religiosas
,
quaes vemos ainda on-

servar-se entie os Infiéis: o que mio pode deixar de ser de
instituição divina, Digão embora o qtie quizerem os Incré-

dulos , trabalhem por descubrir outra qiralquer origem das

Festas religiosas
,
ja^mais a descobrirão , nem poderáô in-

ventar cousa que pareça ter alguma veYisimilhança. Julga-

rào'ter feito grande deseuberta quando se avisarão de dizer,

que a tristeza-, -e
: melancolia lhes deo origem pelo temor da

'Divindade imaginada'! Que cegos sois , lhes diria cu ! Vós
não descubrireis nas Festividades religiosas mais do quehu-
ma santa alegria, qual costuma inspirar hum ajuntamento

de 'filhos- na presença de seu pai. Isto mesmo quer Deos:
Laetamini coram Domino Deo vesíro. Levit. £3. 40. Alc-

giai-vos, dizia Deos por Moyses
,
alegrai-vos nas vossas so-

lemnidades , tçoiho que estais na presença do Senhor vosso

Deos, e vosso Pai. David convida a todos aos louvores-com

alegria nestes ajuntamentos. Como pois podião ser inventa-

dos pela tristeza ?

D. Como elles nada querem de Deos , faz-lhes muita bulha

a origem destas Festas.
—- Antes dos pactos sociaes ja farião os homens Festividades?

Mas *e elles anda vão a quatro assim como as mais bestas,

como poderião pôr-se aos altares ? Talvez fossem invenção

da grande clima do mundo.

I
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P. —* Em Deos, e na iostrucção dada por elle aos homens , lio

que se ttéve procurar a:.origem. de. tudo o que temo* relnti-

vamçntc,-a Religião.^ e> os .homens não o-poderião inventar:

poderão sim vieiar, porem.de nenhuma maneira invernar.

Diicm-nos nossos . mofadores „ que os. JWcos, e ainda os

O^ris/áo&tirarão dos Gentios: Néscios pedantes ! E os Gen*
fios^.onde o .tirarão ? Vede, se tendes capacidade para is-

so, os. Autores, ou Historiadores mais - antigos - dè que lia

noticia
, pois que não quereis , estar pelo que diz Mot/srg^

è todos, vos representarão -os descendentes dos filhos de Noé
celebrando OáStiôbadôs, as Neomcnias, os Sacriftcios., e seus

ajuntarjientcs,religi.osos. Donde lhes veio este costume geral.?

J}. -— .Temos, .entendido , que não poderão vir senão de Dkos.

J'. — Com cííeito nós vemos Noé, ao sahir da Arca , Abraham
em muitas ocçasíòes , Isaac, Jácofj,. e outros oflerecendo sa-

crifícios, e. celebrando estas Festividades. Mói/ses instruído

por Deos além do Sàbhado , edas Jfyoihçnias instituio outras

muitas. Solemnjdades.

Festividades Judaicas.

Entre. outras forão tres as principaes, que nos mostrâo
claramente quaes são. os fins, que. 1>eos nellas se propôz i

e que nós não devemos perder .do, -vista*- Jsllas tuihào respei-.
' to aos grandes, e particulares -benefícios de D.ros

, .que nun-
ca dev iào perder d# memoria.- No »SoZ>ZWo.estava c onsigna-
do o monumento da.,crcação. ..Nas Ncaineiiuis. a creação dos
astros , e.-a provudeucia. de Diíos.. que,os.dirige y e governa
legulando os tempos, para. nosso .bem,: D,aqui deviào, resul-

tar os louvores divinos, as adorações , ecmfim o seu -Culto,
o que entra Jios. nossos deveres- para com elle. Dizia.isto res-

peito a.todo o género humano, que com effeíto íicou cele-

brando estas- Festas t porem não tardou muito
,
que as não

viciasse horrivelmente*-

Parece^ que as. j^eviflf.nias forão as primeiras adesnatu-
TaUzar-se. Se-ndo o seu juii proposto porD*os, ser reconher
cido

?
c adorado como Creador dos C.i;os,, assim como o he

da terra , director , e regulador das- astros , os homens ce-
gos começarão dentro om pouco -tempo a-dar culto, e ado-
rações aos mesmos astros.. Nós vemos esta prohibição expres-

sa, e especificada *LQ±-JiideoS' i\Ci l)eidoronoiKÍo, conservan-
do—e contudo as Nenmcniar. Não olhes, diz , o sol e a i ia-,

eoi mais astros do Cko, para os adorares. Elles forão erea-

dot pelo Seukor teu Deos para beneficio, e serviço d?s Uo-



ítíiéút. Dcut. 1.19. Parece ser esta a primeira idolatria. O?
Judeos conservarão o ceremonial antigo

,
qual tinbão os Pa~

{/iarchas ; e por isso imo se legislou nelle , senáo o que
uugméntou mais no sétimo mez.

As tios Festas principaes dos Judeos
,
prescritas., e re-

guladas com grande ceremonial por J>l:os . são a da Pascoa
}

do Pemccostef, e dos Tabernáculos . de que nós devemo»
dizer alguma cousa mais do queja vimos

,
pois que jflstilicão

nessas' Festividades
,
principalmente as duas primeiras, e

tornào ineontesíavel a nossa Santa Religião , mostrando -no*
as* bellezas do Flavj) divino.

-— Não se esqueça, P.
,

q.ue os Geniie* também tem suas

festividades , que os Incrédulos confundem com as Judaicas

>

e ainda perteudem q«e as tilarão delles.

— gjfetn razão alguma. Eu não me esquecerei. A Festa da
Pascua, qité significa passagem, porque passando na ulti-

ma noite da escravidão no Egyptu o Anjo do Senhor ferio

os primogénitos dos Egypcios , salvando os Hebreos . o por-

que sahindo e*íe numerosissimo povo desta ascravidão
, pas-

sou o mar vermelho a pe' enxuto, era celebrada com as

maiores ceremonias. Ceiebrarão-na a primeira vez neasa mes-
ma noite no FgiptG* c depois a celebrarão sempre, mesmo
no deserto. Comino o cordeiro Pascal de pe , com os bor-

dões na mão, e não devião quebrar algum osso do cordei-

ro, nem comião outro pão, que não fosse asmo em memo-
ria do que assim «comerão nesta passagem até queveio orna-
rá. Perguntarei eu se por ventura os Pagãos tem alguma
festividade semelhante, não só na qualidade, mas na sua
instituição ?

Para fazer emmudeeer esses Incrédulos somente lhes per-

guntaria se me poderião mencionar liuma s<5 de suas festi-

vidades, que apresente semelhantes monumentos desuains-
titueão*? Elias á excepção das que tiverão principio nas Arco-

mc-nias , não tiverão outra origem, que factos fabulosos in-

ventados por seus Poetas para lisongear paixões, comum-
mente as mais sensuaes , e brutaes. Porém a Páscoa dos

Judcos foi instituída avista -de faetos
,
que tiverão por tes-

temunha liuma Nação inteira, tão numerosa, que contava

seis centos mil combatentes exceptuando todos os mais , dc

que apenas poderião ser hum quiirtuplo quando mais; e por

este rigorosis^imo calculo montava atres milhões de pessoa,.

Todos e^tes na mesma época, no mesmo tempo, e occasião

dos factos a celebrarão , e àcarão sempre celebrando. Po-



deria haver alguma incerteza .' Poderá havei aK>nun:«j{p

hiais incontestável 1

— Confesso quê não hc possível', nem se pôde desfe*ai mais.
— Deixemos o-; Incrédulo?, qnfc |&eío o odio a Religião sa > ca-

pazes de neçar a sua mesma existência. Vamos as Fc,Í>

dacles Ch ristãas .

— Ris aqui a maior de toda*, que tenda asna instituirão na

sakida do Egyiào continuou ate X , q ;e rvatisando o
figurado ainda a_r>ra continua , e continuará aio o íírn dos

séculos. Nos rimos, que nesta Festividade^ nest» passagem,

e redempção do cativeiro estava figuraria a liedcirfpçâo por

J, C. O cordeiro era a viva lb:ura, e representação deste

Senhor immclado pelos homens : elle ocome), e paríio lo-

go a inimolar-í e. Os Judeo?> -Cori lintaario celebra ndo a sua.

Páscoa abolida , -cos Chri.ddos celebrandojQ. verdadeira. Ei-

la igualmente teve por testemunha toda a Jerusalém , tocia,

a Judea.^ ou toda 'a Nação Judaica.* peios -muitos Judos .

que nesta occasiào se adiarão presentes.* vindo de varias

partes do mundo a celebrar esta^P</scaí/. O Tacto que amoli-
vou teve por testemunhas ccculares a millièes de pessoas,

que a entrarão lo^ro a celebrar, mesmo ].?cr lodo e mundo
Christão. Poderá revocnr-«e Mn duvida sua realidade ?

— Porem não eensta da época incontestável em que se co-

meçou a celebrar.

~ Incontestavelmente consta, que foUnslif uida pelos Apos-
tolos; e por Isso mesmo, que não consta da epocha ^cerla

,

nem de tempo em que se não celebrasse devemos «concluir

que foi desde lo:ra. Nós ja -vimos que os Apóstolos se dc-
ínorarão em Jerusalém por muitos annos .para fundamen-
tar solidamente ^1 Igreja, e não soífrcrào glandes perse-

guições, que os estorvassem, e impedissem nestas institui-

KÕgêl ile sem duvida deste tempo esta i;,stilu'ç
v

»o cvm a
quaresma, ou quarenta dias de jejum., que precedem á
temana Santa, e ainda a Oitava da Páscoa. 'Todos os SS.
PP., e Concílios , tudo o que a historia nos mo^t.a, pro-
vão esta verdade-, e a tornão incontestável.

— Não pode ignorar que 'uouyerao discençòes ne ses pri-

meiros tempos sobre o dia de sua celebração; o que prova
não ser da instituição Aj>ostolicc.

— Antes pelo contrario. O dia da Festa da Ressun cirno

sempre foi no Domingo depois do dia quator.;e da lua de
março no Occidcn^e , e em todo o 'Oriente á excepção da
Aúa menor , onde se celebrava no mesmo dia

7
que osJu-
e e
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dcns celebiavâo a Páscoa , fundando-se em que S. João
9 d

•S. Fitippe assim a celebravão ; o que prova, sec já celebra-

da, pelos Apóstolos. Muito bem podia ejtjp S. Apostolo eon-
deseendor com os Judios conyertidos > ou por qualquer ou-
tro motivo celebra-la nesse dia; o que nada faz ao nosso
propósito. Parece aiada certo, que a Páscoa alil mesmo
era celebrada no Domingo , mas que comiíío o cordeiro,

conforme costumarão por. muito, tempo , no, dia quatorze
da, lua.

Não ignoro ainda-, que os Incrédulos querem attribuir a
instituição Quaresma á„melancolia , e tristeza dosChris-
tâos ! Cegos ! Apezar do que outros dizem- sobre a época de
sua instituição^ atttibuuido-a ao Papa. S. Tclesphoro

,
que

governou a Igreja pelos annos cento,, e quarenta., eu susten-

tarei-, que teve a, mesma instituição Apostólica ,. e a.mesma
data, [que a Páscoa. S. Jerónimo

, cujo voto. merece por
todas as razoes toda- a ponderação, escrevendo a St.

a Mar-
cclla, diz: Nos unam quadragcsiniam secundum traditio~

nem Apcsfolicam jcjunamiis <Jc» Episi. 54. ap. Gpvant.
Tenho o testemunho de S. Leão,Papa : Apostólica insti-

tulio quadraginta dierum-jejuniis impleatur pfde Serm. 43.

de quadr. 9. 9>. Nos. Cânones Apostólicos vemos as legis-

lações relativas á Quaresma. O mesmo no Concilio ^eral

de Nicea, e nos mais que se celebrarão em diversos paizes

por esses tempos. St.
0
Agostinho , fallando a este respeito

com outros Padres do quarto século, aíTirma , (e mesmo
he regra geral) que tudo aquillo que se acha desde sempre
estabelecido em toda a Igreja, e cuja instituição- se não
acha nos Concílios , be. de instituição Apostólica,. Tal he

o jejum da Quaresma.
—i Se a instituirão os Apóstolos , o fizerão porque o Senhor
assim lho. mandou, e ate' com o seu exemplo. Elie foi o

primeiro a jejuala no deserto. Pertendem os ímpios destruir

o que o Senhor, e seus Apóstolos , fizerão ! Ah ímpios!

Canalha dò inferno. . !— Não devemos esquecer a reunião de famílias, que liaria

por esta occasião entre os Judeos para comer o Cordeiro

Pascal, e os ajuntamentos em Jerusalém para celebrar es-

ta Festividade , como ja vimos. Ella- se estendia por sete

dias em que nenhum outro serviço se devia fazer. Nós não

ignoramos os ajuntamentos dos Christãos por esta occasião.

}ÍA\m. dos motivos pririeipaes r . como ja disse, que Deos
iieliás sepropoz, he a reunião cbíseus filhos junto do seu altar,
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— Temos prescn! c o que dçÈía dito da Sociedade unida com s u

centro em hama só unidade. Eu esfou veado Fesli ci-

dades religiosas': os filhos na presença do Pai ! Que belle-

za da Religião 'i

— ^Tuito "bem , e nada melhor , nada mais bel-lo., «ada mais

encantador do que os ajuntamentos , e Festividades Chris-

tãas, por este respeito. Por quarenta dias o* bons íi lhos cho-

rão com lagrimas de -penitencia suas culpas
,

-purificando

suas consciências, e ptoparando-se para e.ta Fesliukladc.

Procurão na Semana Santa subir com o seu Qedemptçr , e

Pai ao monte Calcário. Nada mais majestoso-, maistei-

no, e tocante. Mas que espectáculo mais bello se pode ima-

ginar, que estes 'filhos aâietoa, e sensibilzados pela paorte

de seu Pai, rompendo de repente em alegres cânticos,

entoando as AlieiHiaè~f

— Confesso-Ibe , P.
,
queapezar daminha incredulidade ja~

mais deixei de assistir ataes funcçòes, .procurando enenbrir

as lagrimas, que involuntariamente me sakavão dos ©lhos.

Conheço mui bem que não se poderá explicar o doce -pra-

zer ,
que em taes occasiòes sentirão as almas puras.

— Ai que nos querem "tirar estas doces consolações ! JEstes

Ceos terrenos, e reuniões com o nosso Pail Ai, ai, quo
fa hão temos a principal, que he a Episcopal j Ai

?
ar, que

se acaba tudo ! Ai
,

ai-, ai !.. .

Pentecostes.

— Era a segunda Festividade dos Jitdeos a das Sernartas ou
Primícias

,
que depois se chamou Pentecostes, que quer di-

zer cincoenta dias contados depois da Páscoa, pois outros
tantos decorrerão depois da sabida do Egfâtfo ato a promul-
gação da Lei no monte Sinai. Ohamavão-na lambem das
Primícias

,
porque nelía se olfereciào a Diíos pães das fa-

rinhas dos primeiros frutos. "Parece que e a ta offerenda se

fazia , não em nome de cada familia , mas em nome de to-

da a Nação, que se deveria reunir. Josep. de Antiga Jud.
L. 3. c 10. Foi esta Festividade .instituída por D los, como
vemos no Êxodo, na occasião do mesmo fecto , isto he

,

da promulgação da Lei, que teve por testemunha ocular a to-

da a Nação Judaica, que a ficou celebrando, e ainda ce-

lebra. Poderá a incredulidade destruir este vivo morni men-
to de verdade ?

— Como o poderá fazer ? He sem duvida incontestável.
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P* — Passou esta, no Ghrktikmismo a ser a nossa FeitividáaW
da Descida do Espirito Santo sobre os Apóstolos ^ que ja

vimos occorrcr no mesmo dia, em que os Judeos celebra-

vão a sua da promulgação da Lei. Alas quoira notar a ana-
logia

?
e a belleza da economia divina nas suas obras. No

monte Sinai desce D eqs a promulgar a Lei antiga; aqui
desce o Espirito. Santo a promulgar a Lei Evangélica

,

que sem- deixar de ser a mesma , faz elevar á sua perfeição,

no monte Sitio: No Sinai entre fogos, relâmpagos, e tro-

vões pavorosos; em Sido conx hum estrondo suave, e em
lmgoas de fogo, que bem longe de atemorisar , enchião, e

banhavão de prazer, ilíoijses desce a. pregar, ou annuriciar

a Lei; os Apóstolos abrasados ik> fogo divino, cheios do
Espirito de Deos não- se podem conter

; rompem a pregar

a J. C. resuscitado..

JD. — Lie tudo isto bem admirável ! Tem essa Festividade a

mesma data da Páscoa 1
.

— Temos- as-, mesmas razoes para assim - o acreditarmos, e
não lhe achamos outra origem se não nos mesmos Apósto-
los. S, Jrinco, Tcrtulliano , e Origines fallão delia. S.

Ambroúo
,
segundo a tradição, coinpoz parte dõ Qfficio

,

e em fim por todo. a mundo, ate onde se estendia o Evan-
gelho, se vio logo celebrada. S. Eucas no Acta Apost. diz,

que S. Paulo voltando dehuma das suas incursões Apostó-
licas quizera chegar a Jerusalém antes desta Festividade :

não he improvável
,
que fallasse da Christaa ,. mais que da

Judaica. O íaclo, que lhe deo origem, teve por testemu-

nha toda a Nação Judaica^, pois que nesta occasião se acha-
vão em Jcrusalcm-pai-a. a biia Solemnidade Judeos de todas

os paizes por onde seachavão espalhados. Desde então sem
rontradicção se celebrou, c celebrará ate' o fim dos séculos,

Terão semelhantes origens , e instituições as festas gentili-

:a», ó rnofadores da santa Religião ? lhes perguntaria eu.

Eis aqui tem as duas principais e mais fundamentaes
da nossa Religião , datando parte da mesma .creação do mun-
do na instituição do Sabbado , ena Legislação divina dada
a Moyses. Eu poderá ainda remonta-las em mais extensão,

e quasi em tudo, á mesma creação do homem, porque des-

de então começarão os Sacrifícios representativos destas Fes~

tivídades , ou do que nellas celebramos. As dos Judeos eriio

sempre acompanhadas de sacrifícios , e os dias Sabbados

erão dias de Festividades.

Ainda celebravão a dos Tabernáculos por instituição di-



vina como vivo monumento dá sua habitação no deserto.

Era representada ao vivo, pois passavão a viver em caba-
nas formadas de ramos d' arvores por sete dias. Gomo tinbã
pór origem hum favor particular áquella Nação, não pas-

sou ao Chrislauismo. Temos porem a notar, que nestes se-

te dias se reunião as famílias, c se davào festins ,. ou comi-
das aos Levitas , aos extrangeiros , viuvas

,
orphãos , e a

todos os pobres, por mandamento de Deos.
Outras Festividades tinhâo;? e ainda elles mesmos insti-

tuirão, como a que teve origem no facto dc Judií/i , c a
santa Igtçfci 'em instituído muitas, que devemos observar

como ella o manda com a legitima , e incontestável auto-

ridade; porem .julgo, que temos dito o bastante para vol-

tarmos aos fins, que Deos nellas pertende. Não he somen-
te o seu Culto, mais deve descubrir o Pliilósopuo Ckris-

tão
,

que se deleita em philosophar , e discorrer sobre as

encantadoras be-lezas da Religião. Pénsào nossos Incrédu-
los, que nada ha na Religião mais do que invenções dos

homens. Que pedantesca patetice I Quando
,
por .impossí-

vel, assim fosse, mereeeriào altares os inventores dé tan-

tas bellezas. Porem elles .são .tão pedantes
,
que as não co-

nhecem, nem jamais entrarão no conhecimento do muito
que influem no bem

:
da Sociedade, e boa politica. a> i^s-

iividades religiosas.

—..Eu- estou persuadido do contrario ; pois que as muitas

que se. tem instituído com os muitos dias. de guarda, são

de grande peso aos povos.
— De grande peso seja a má maleita , e a breca que- o leve.

Quem he que lho disse ? Temos outro iMeUrôes ?

-— Queira dizer quem se queixa desse peso ?•:

—
. Não pode negar, que prejudieão , eatrazão a lavoura. .— -Mas quem , se queixa desses prejuízos e atrazos l Vji.

não me mostrará mais que os inimigos da. Religião , os Ím-

pios, e os que pela maior parte não tem onde cahião mor-
tos. Se estivesse presente na Historia veria, que em mui-
tos paizes tem succedido os Prelados maiores intentarem sup-

prim-ir algumas Festividades de guarda por esse motivo, e»

os povos levantarem-se , requerendo' , e protestando contra

tal suppressão , e então redobrarem o seu fervor em sua ce-

lebração. Queira ler o P. Thomasini em seu Tratado das

Restas, o P. Ricardo em sua Analyse dos Cone ilios , e co-

nhecerá a verdade do que aíTirmo. Tem-se com effeito sup-

primido algumas; porem persuado-me que nunca se fez sem



opposição , ou ao menos descontentamento cios povos.— Porem devem obviar-se os escândalos , diminuindo o nu-
mero por causa da profanação com os trabalhos.— Qual profanação ! Estou certo , que nào lie a neoessída»-

de -dos trabalhos, que os faz profanar, mas sim a falta do
temor deDzos, e o nenhum espirito de Religião.
— -Isso agora a mini .toca, e me ponho em campo para o di-

zer diante de toda essa gente, .visto que o Sr. lirig. per sua
modéstia nada quer dizer. Ne^ta redondeza nào ha casa, que
possua mais fazendas do que a sua. Dcpoisdella he a minha.
Í5u desafio a todos. os presentes a que me digão se ia mais
\irào algum de nossos creados, ou jornaleiros fazer algum
serviço em nossas fazendas, ou em qualquer outra parte no»
dias Domiiigos , ou de guarda, ou ainda nos diasde S. Fe-
lipe e S. T/iiago, Invenção da Santa Cmv> , dia ,'í-de maio,
e S. Miguel , -nào obstante serem dispensados. Desafio ain-

da a que me digào se por ventura nossas searas se perdem
por essa causa , ou produzem menos. ILVa quem sahia, e

responda.
— Nào tem que responder. Eu confesso que assim he, pois

nossos maiores tem deitado a -maldição aos filhos-, herdei-

ros da casa, que não guardarem, e fizerem guardar com
todo o escrúpulo osdias de guarda. Quando eu tenha filhos,

ou quaesquer que sejão os meus herdeiros , lhes passarei a
mesma maldição. Por isto eu dei os bofetões no creado, e

minhas irmãas fazem o mesmo com as creadas , dando-lhes

o necessário tempo na semana para seus arranjos. Treme-
mos da maldição.
— Eu também a 'herdei , e ja a passei a meus £lhos.

— He isso o que fazem os bons Christâos; e não são pou-

cos os que guardão ainda os ditos dias santos , porque já
forão de guarda, como ainda & segunda oitava da Páscoa ;

o que prova o que deixo dito. Estou certo, que todos os

profanadores dos dias de guarda, nem quando no anno ape-

nas houvessem dois outres aguardar, -mesmo assim -os guar-

dai ião. Estes desgraçados nem temor de Deos tem , nem
alguns vestígios de Religião , nem ainda alguma Fe con-

servão: a tudo renuncião. Eu não acho prova mais certa

de coirdemnação eterna do que os trabalhos nos dias de guar-

da. Lá se commetteráõ alguns outros peccados por paixão,

por cegueira, era qualquer outro motivo; porem aqui nada

ha mais que o nada inteiramente de Religião, nem de Fe'.

Nem ainda ha interesse algum ; porque quando a Fé os não
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faça entender, que não/lhe» luzirão taes trabalhos,-, a ex-

periência lhes. mostra que não hn irente mais- miserável , do

que taes prolanadoies dos dias de guarda..

D. — Eu sou testemunha ocular de alguns casos,, que oprovão.

jP. — Hum campo semeado em bum dia.de guarda.com gran?-

de escândalo, appareceo de repente todo terregando , e

fazendo a extrema , quando na véspera estava todo vcrde-

gando com a novidade nasc-ida. O bicho a consumio toda

em» liuma- noite. Tòdòs os escandalizados o virão. Est^des-
graçado vio em vida alienada e perdida a grande casa, que

deste modo havia, arranjado. Outros muitos tenho visto.

Por algum tempo .parecerá, que Dkos dorme ;
porem não

tardará a despertar ,- e não. tarda quem vem.
Estes desgraçados perderão a Fe , não atttedem á expe-

riência, e- em fim elles mvii de propósito , e com trabalho,

sem algum interesse,, procurão comprar o inferno. líura

Gentio, hum Infiel mio ha peior. De semana matão o cor-

po , no dia santo- mui de propósito matão -a alma! Quanto
mais trabalhão roais miseráveis são.

Não he pois a necessidade, o prejuízo, ou qualquer ou-

tro motivo, que faz profanar estes dias. Quando a necessi-

dade he verdadeira., os Prelados sempre tem sido attentos

a estas dispensas , como se está vendo nos tempos das co-

lheitas
, naquellas terras onde assim o exige a verdadeira

n-ecessidade. Porem voltemos ao que hia dizendo.

As Feslividadès entrão na Politica.

O Sr. ÍJ. como politico deveria ser apaixonado das Fes-

tividades religiosas, se as considerasse com adevida atten--

ção, pois nada ha que tanto inílua na boa Sociedade ; e eis

aqui hum outro motivo porque o Autor da.mesma Socicda*

de as instituio.

«D. — A mesma razão o mostra. Nada ha que tanto una . os

irmãos eomo o seu ajuntamento perante o pai. O Sr. Ab.
com razão nos vai representando as ^Festividades como ajun-

tamentos de grandes famílias reunidas ao pé do altar, na
presença dó verdadeiro Pai

,
qu« he o centro da união da

Sociedade, tributando-lhe o que todos lhe devemos , unidos

em hum corpo.

P, — Queira porem ainda notar
,
que essa mesma reunião ser»

ve para ligar , e compaginar esse corpo. Representemo-nos

a Nação Judaica por necessidade- da devida Politica dU
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vidkla em doze Tribus
,

! e depois em mais. Como poderia
reinar, ecenservar-se a boa harmonia da Sociedade, anão
serem os ajuntamentos religiosos, e por consequência as
Festividades 1 Vejamos isLo mesmo nos Chndáos. Tiremos
as Festividades

, tiremos os Domingos , e dias sanlos com
a obrigação de assistir ao Santo Sacrifício: que serão en-
tão os homens nuns para com os outros \ Eu direi, que lo-

go se transformarião em bravas feras, principalmente nas
^ildeas, e pequenas povoações. Nós os veríamos quaes outros
sal vagens Americanos.
— Eu creio, que sim, porque elies não se veem em outras
occasiões, e não se eonhecerião. Ào rcunirem-se todos os

J)omingo3 , e dias sam.os , e principalmente nas.. Festivida-
des, seajimtào, se veem , se conhecem-, se tratão-, se amão,
c-ciUão se unem-, e se ligão. em Sociedade.
— Porem outros ajuutamentos civis , como os mercados. . .— Nego que possa haver qualquer outra reunião , de que se

possuo esperar estes bons eííeitos. Ja vimos, que nessas fes-

tas , e assembleas civis, que os nossos incrédulos no; que-
rem impingir , substituindo as religiosas , não apparece mais
que o orgulho, a soberba, a vaidade, e em hm .tom à o for*

ca as paixões, que em lugar de unir, desencadeão
,
cque-

brão os laços da união socbd. O pobre desgraçado, o mi-
serável

,
que sempre deve fazer parte da Sociedade , e a cu-

ja classe o bom Politico sempre deve attender, e nunca
perder de vista , não tem abi lugar. Elie somente o achará
junto do Altnr, na presença do commum Pai de todos.

— E porque o não achará nos mercados ?

— Peior ! Esses ajuntamentos não se fazem se não por in-

teresses particulares, e não por se amarem. Não se cuida

zielies mais que em se enganarem huns a outros, epor con-
sequência são mais próprios para a desunião.

— Tenha paciência Sr. L. Aquellas razões são claríssimas.

— Pois cu a vou perdendo. Temos outro Janssnisla.

— Alui bem prova isto a famosa espécie de paz cjfiamaaa

Trcgoa de Ucos, que teve principio , e se praticou ainda

que com grandes dimculdadcs , nos tempos bárbaros, edas

instituições feudaes ; em que os pequenos Soberanos sefaziao

mutua, e encarniçada guerra , bosti!izaudo-se os povos huns

aos ou'ros com incrível furor. 0s Prelados zelosos não pu-

derào deseubrir outro meio se não cita Trcgoa, que foi a

suspensão de armas, e de todas as hostilidades desde alar-

de do dia quarta feira de todas as semanas ate a segunda
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feira Úá seguinte. Eni o fim principal a reunião nos Do-
mingos, em que procuravão celebrar Festividades. A expe-
riência mostrou ser feliz invenção pelo bom exilo. Comen-
tas reuniões se forão depondo os ódios, c adoçando os cos-

tumes ferozes. Os ajuntamentos das 'Cruzada* , de que tan-

to murmuião os incrédulos , coroarão -esta obra ; e ellas

merecei ião os louvores de todos, quando nada mais fizes-

sem do que a reunião dos povos sul vagens de quasi toda

a Europa , a paz entre elles , e a boa hamiou iada Sociedade.
— Por mni cifferentes lados, e faces olha as cousas oSr.x\'>!

— Porem elle as olha por onde to los as deveriamos olhar.

— Rcsta-me dizer
,
que as F-esíizxdad s Judaicas erão acom-

panhadas de festins, ou comidas religiosas de família? , a

que erão admittidos os pobres
,
orphãos-, viuvas, eextran-

geirus. Nas Chrislãas se -fazia o mesmo, esão ainda famo-

sas com o nome de ágapes. Conhecerão-se he verdade

,

inconvenientes, pois nada ha por mais santo que seja de

que o homem não possa abusar: elkcs se suspenderão , mas
.-continuarão as offertas, ou offerecimentos de vários comes-
tíveis, e outros dons para se distribuírem pelos necessitados.

— Diga-nos-, P.
,
alguma cousa do modo dc sancliúcar e^-

tes dias.

Smiclíficação dos dias sa?ito$.

— O que temos dito será bastante para o entenderem. Se-

rá sufficiente a lembrança dos motivos de sua instituição.

Nós vemos que sào bwna profissão publica da Fe, que pro-

fessamos , da Religião
,

que seguimos, c do Culto, que
devemos a Deos. Segundo isto devem ser os nossos exercí-

cios. No Domingo temos consignada em vivo monumei lo-

& crença de hum Deos nosso Crvado-r , e do mundo. Temos
ainda o da Ressurreição de J. C. , como também a uo^a
com a vida futura ; o que largamente poderá enterter nassas
considerações em taes dias* Èm outras Festividades e dias

santos temos vários outros Mysterios de J. C. , de Nossa.

Senhora, Santos Martyres, e outros, que, ao me. mo tem-
po que devemos procurar sua intercessão , nos estão mos-
trando com seus exemplos o regulamento de nossas vicias

;

o que será mui boa oceupação. Os louvores a Duos, a as-
sistência, nos templos r a participação dos Saciamenlos, a

palavra de De.os, a lição espiritual, e mais devoções eu-

tião na sanctificação destes dias.

ff



Temos o secundo.motivo destas instituições na unfãode-

caridade; e todos os exercícios desta virtude, que lie de to--

das a mais nobre , . temtodo o lugar nestesdias. Y
r
isitar 03

cárceres, cs enfermos, consolar.os pobr«s,. soccorrer os ne-

cessitados, eemfim. todos os exercícios de. misericórdia/, ea--

ridade r e beneficência,. faz-ião, e sempre- fizerão nos- bons

Chrisiaas as occupaçòes- de taes-dia*..

Não. soa eu.tão,rigorista v que intente condemnar nestes

dias as recreações honestas, e innocenlcs r que verdadeira-

mente o-são ,. livres de todo o perigo. Eu contudo igporoj

qjie em. tempos tão depravados os possão haver de taLqua-
lidade, e por isso me abstenho de mencionar alguns. Pas*

sem os a dizer alguma cousa dos 7 lugares . das uniões religio-

sas,, que são oa

Templòs.

Grande he a guerra, que os Incrédulos lhes fazem!— Assim.devia ser para-ma!eharem>coMeFeutes. Alem da a-

videz de seus bens , e riquezas, lògo que inteirtão a*ruina
ãz. Religião deviào metter oshoinbrosás paredes dos Tem«
pios, e acabar- com o Altar. Elles vào coherentes , e seguin-

do os passos de seus mestres os Lutheranos , e Calvinistas,

sem declinarem á direita, ou esquerda. Só sim adiantarão-se
hum passo , tendo o descaramentode pòrcm enKseus decre-
tos exterminadores , . e> sacrílegos a- pah'tvra==/)ro/íi/ca//io«rr:

!

Quemmão pasmará

!

—
• Não -só isso, mas não podem soltVer sinal. algum, de Rc~

ligiao , nem ainda pelas paredes. Lá vai ja- por terra © íá-

iuoío Cruzeiro de Arroios em Lisboa ! •
»

— Então • (juo queria í Que o deixassem ? Isso não pçria con-
veniente á sua historia , e faial memoria-; e se duvidaria nos

tempos futuros se com.. effeito Portugal havia sido domina-
do por Iconoclastas, Luthcranos , e (Calvinistas

,
quando

lhes escapasse hum tal monumento. Nas ruínas dos monu-
mentos. da Religião deve ficar eternizada a sua .memoria de

immortal abominação.
— Tem razão; assim he. Não torão taes como dizeis, responde-

lião os Vindouros, pois ainda deixarão em pe' este monumento.
— Fizerão primeiramente a guerra de penna, porem como
pedantismo, que lhes he inherente

,
seguindo sempre os

charlatães Incrédulos, tem dito, que antigamente se cele-

bravão os sacrifícios , ou offertas a Djzoíuos montes, e que



tfi&dapoole ser mais respeitável
, que o templo de todo o-mun-

do. Com isto nos -querem fazer Gentios* que adorando os
fcítros, o que foi a primeira idolatria, fazião seus ajunta-
mentos nos altos montes; e por isso vemos nas divinas

crituras tantas vezes repetidos os hgares -alies
, que -Deos

inaiclava destruir. \RHes emfmi irão querem Templos; e quan-
do muito os querem despides de totlo o ornato , bem tomo
os tem os Jferegcs do Norte.
— He porem huma verdade^, que na Religião Niduml não
Itavia Templos. -0 primeiro de que Ira memoria lie o Ta-
Uerneculo de j\l*>$scs.

— Ja vimos, que os Gentio* es tinliuo^ ed' onde lhes veio

esta idea , e c<mltecimon-lo ?

—- Nào temos necessidade ftlgumade entrarmos nessa* €}ues-

toes. lia nào ignòre quanto se tem debatido a esse rompei-

lo. Vemos os Templos entre todas as Na-eòcs ipoílcir.das.

Muito embora os erigis-sem quando comeraião a fabiicari-

dolos : nada nos serve .para a preserve maleiia. Se os nos-

sosíncredulos querem, que não ter.tiAiiio- de lici>%iáv, mais

co que havia na Saturai, ou pôr-nos na uieama cutLigo-

r ia -dos primeiros Jdclatras, que adora vão os aslroi, tem
muita razão , e então vão embora os Templos a lana.
— Isío mesmo he o que pertendem , fazer-nos Gentios , como
elles o são ja , e mi! vezes peiores.

— Nisso diz tudo , P. Na tieligiâ?) Natural, ou Religião

em sua infância íião havia o que ella tem na sua virilidade,

ou apenas o tinhào em figuras , como ja nos mostrou. Po*
dião fazer-se os ajuntamentos religiosos em qualquer parle.

Porem eu desejo saber h unia cousa, e he , se Meic/;isedcch,

que offerecia -Pâo, e Finho , como ja vimos, vivendo ain-

da os filhos de iVoc, o fazia cm cima de algum monte, ou

110 meio de algum cstmpo ?

De qualquer s/*rt-e qiíe seja digão-nos os nòssos Incrédu-

los, que não querem Sacrifícios, funcí.òes , -soleuin idades

,

SacrameutoFo , e tudo o mais que sempre teve a Santa Reli-

gião Càíholica ,
que não querem as renniòes com o uo^so

Pai Deos junto de .seus Aliares, e então eu direi, que tem

razão ein não quererem Templos', foliem claramente, e não

intentem fazer-nos mais pedantes do que elles são.

Cuidào -elles que comemos araras ! vào á j>crra
, que o*

pario,' inats á pata que -os pôz, casta da má maleita.

— Vamos á matéria, que *e propõe. Entendemos
, q le as

reuniões de que uos vai fallaudo devião ter ca=a, que ião



til?

os Templos; nem podia deixar de ser &sstm
,
sitpposfo o que

temos na santa Religião , como são os Augustos Mystei ios

,

Sacramentos &c.
-— São elles verdadeiras casas doDeos- vivo

,
que ncllas ha-

bita; e nesta palavra digo tudo, e somente nos resta pon-
dera-la com alguma extensão, pois me parece que por fal-

ta desta consideração tem carregado sobre nós tão pesados
males, (pie estamos sofrendo. Se ja dei por causa a profa-
nação dos dias de guarda

,
ajuntarei agora a profanação des-

tas casas do Soilwr pela falta de respeito, que os chama-
dos Cikistâos lhes guardavão. Eu darei as razões ainda que
com a posdvel- brevidade.—

.
Xa verdade que os Templos estavão tornados, mais em thea-

tiosdo-.queem casas santas pelo que neiles se passava. Parecia
que os ajuntamentos

, que nelles se fazião, perante o nosso

bom Pai, não- erão para mais. que insulta-lo. Ninguém ao

ver o que neiles se passava deixaria de pronosticar hum gran-

de castigo., qual o que sofremos.
—«. Melhor o veremos pelas razoes, que vou a dar. Não nos

esqueçamos dê que elles são Casas , e moradas de Deos vi-

vo
,
que este Senhor quiz ter na terra para se commuuicar

com 05 homens, tratar com elles, e uni-los comsigo mesmo
em htuna só unidade

,
qual temos visto..

N.ós temos hum bosquejo do respeito que solhes deve em
Jacob, quando fugindo ás vinganças de Esau, passou a noi-

te no. deserto. Dormindo sobre htuna pedra teve huma visão

em que se lhe representou huma escada, que desde aterra

tocava os ("tos-, pela qual descião , esnbiào Anjos, e cuja

extremidade se apoiava em Deos : Viditqne. in soinnis sca-

lam.starjem super torram, § cacumenillius tangens Coekim:
singelos quoque Dei ascendentes -ôç descendentes per eam, ôç

Dominum inrúxwn scalçte. Gen. c28. 12. Eis aqui são os nos-

sos Templos esta escada , ou o lugar onde ella se firma, e

pela qual descem os Anjos, e os homens sobem aos Ceos,

e que Deos segura com a força de suas graças. Porem va-

mos ao que faz a nosso propósito..

Despertando Jacob diz: Vcri Dominusest inloco isto,

ego nesciebam. f 16. Verdadeiramente- está o Senhor neste

lugar, e eu o ignorava. Elie ainda cheio de assombro, ex-

clama: Quam terrível
,
quam respeitoso he este lugar! Pa-

vensque, Cluam terribilis est
,
inc/uil , locus istel Não he

este lugar menos que a Casa de Deos , e a porta do Ceo

'

Noa cú hie aliud nisi Domus Dei
y ôj porta Coeli. y. 17»
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Pelamanhiía levantou' cm monumento a pedra sobre que ha-
via reclinado, a cabeça, e ungindo-a com olco , e fazendo

.* ajii seus votos, coração,. impoz o nome de Bethcl 'áqxielíá

lugar, e á pedra chamou casa de Deos : Lápis ide, quem
erexi in- titulam , vocabitur Domua Dei. \\ 22. A mesma-
palavra .Bethcl, significa Casa de Dgos ; e foi aquioiule veio of-

lerecer os Suerafícios ,„ e. Festividades , de que temos fallado.

—i -Então temos ahi bem. claramente Templos.
P. — O texto nada- mais diz, eeu nào quero aventurar juizns.

Se com effeito alu fez Casa, ou Templo, quando voltou

com toda a sua famiiia, eu o ig-noro. O que devemos no-
tar he , que na,o piyiia Jacob dizer daquellc lugar estar

alli Deos , com mais propriedade , e cm todo. o rigor do sen-?

tido, do que nós dos nossos Templos: Vcrc Dominus est

in loco isto. Eiábora lhe appareeesse ahi Deos ,. a escada
,

e os. Anjos. Sc por estas razoes lhe chamou Càsa- de Deos, m

com quanta mais razão o são os.nossos Templos onde. mo-
ira , e habita Deos vivo em Pessoa ? Se aoueile merecco a

.
Jacob o nome de Porta do Cco: DomusDei, <!y poria. Coe--

li, nossos Templos são o mesmo Cco, pois que nelles habita
o mesmo Rei da Gloria, que nos Ceos faz Bcmauenturados.
Julgo

, que apenas nossos impios Incrédulos o poderão negar.

F. — Eiles- querem por força tirar-nos estes Ceos , e privar a
Deos das honras que nelles lhe dávamos. São peiores que
os demónios, que pela raiva que lhes içm , não querem que
haja quem o adore; querem faze-lo retirar-se da terra !

! Ai 5

meu Deos

!

P» — Que digno de respeito achou Jacob aquellé ingar ! 7cr«
ribilis est locus iste. Mas que diria dos no^ios Templos, se

agora vivesse este santo Patriarcíia 1
. Lá appareceo Deos

a Moj/ses no meio da çarça ,.
que ardia sem se consumir.

Elie se dirige a observar de perto esta visão; mas Deos
Jhc diz: Ne approprics hnc. Não te avisinhes aqui com
tão pouco respeito: larga de teus péz o calçado : Solve cal- •

ceamentum de jíedibus tuis. He santo este lugar^ esta terra
9

em que estas: Locus enim , in quo sías , terra saneia est,

Tjxod. 3. ô. Eu sou o Deos de teus pais v que aqui estou,

Moyses de respeito se arroja por terra cubrindo sua face 0

não se atrevendo a olhar o Senhor» E que ? Não serão nos-

sos Templos mais santos que aquelle lugar? Não he- nelles-

que o nosso Deos nos apparece , e se nos communica emu
própria Pessoa '!

D* —• Não temos que responder. a taes perguntas,
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Tiâjernaculi) de Mayst**

— Manda este Senhor a fifoy#* .fabricar-Uie buma Casa
,

viifri Templo, cm q re habitasse com aquclla Nação . co-
mo Pai entre seusfiíhoj, para iielía tratar c Shí elles , me>
liió de palavra, corno já vimos, e formar com -ellcs Imma
v.jiica Socieda-ie , Lama só corporação ; e tarHo quanto o
Mostrava a coHòcaçào desta -Casa, qtje devia ser no meio
ctíífi mas teadas : J^ocientyue mihi sauctii.tríicm

, d) habita-*

bò iil me Lio evrum. d.° 25. 8. O mesmo Senlior não só lhe

mostrou v.o frimite o exemplar, a planta, eTórma que dj-

\ ia 'ter nb todo, mas ainda c:n suas 'partes mais miúdas.
Nào só is:'o , mas ai/ida lhas explicou depalavra

,
peça por

p *ça , seu feitio, sua grandeza , e seu peso.— Que lhe fez essa explicação sei eu
,
pois que a tenho lido

nr>s saatoi Livros ; porem que lhe m.»s!rasáe o -exemplar,
a pla.jta, e a forma de tudo, he o que não tenho visto.— Porque não lè^bem. A/piiotem no texto citado. Fareis,
diz , hum tianctuario , em que eu habite. Vós o fareis sc-

g-u.ido a semelhança, e forma do Tabernáculo
,
que te mos-

trarei ; e a^siai os vazos , que hão de servir no Culto
, que

me deveis dar: Juxta similituHnetn làbefitiêuli
,

quod os-

tendam tibi , otruúum uasarien ò;c. f". í>. 'j ratando do carv«*-

dieiro, explicando-lhe com toda a cspeciucac-âo a forma,
grandeza, peso do ouro puríssimo de que devia ser forma-

do, at:* mesmo as espivítade:ras , acerescenta~t Jnspice, §
fac secundam exemplar, quod tibi inmonle momtralwm cst

40. Atteade, c faze isto bem semelhante á planta, quev

te foi mostrada no monte. Nem lhe pareça, que foi somen-

te o eaadieíro rnostrado no monte*: aqtfi t<»m S. Paulo af-

firmaado . qae foi tudo o que havia no Tabernáculo: Vide,

faz dizer Dos a Moyses , Vide , omnia faeito secundam

tzcmphr . quod tibi ostensum cst in monte, llcbr. 8. 5.

— Essa ígncrão os inimigos dos Temjdos.
— È l 'S iir lorao tudo. OimLto asrimezas das peças, ouro,

c pedrarias, que oadornavào, tudo mandado com expeci-

f,caçio por Deos, que nelle queria ser adorado. Vejamos

0 re>peito, em que o mesmo Senhor queria, que ffe tivesse

Le.ra casa ambulante pelo deserto , c sempre nò m< fo desta

1 . mnu-osa família. Sauciuarium meum mctuúc. Levit. 19»

"j J. Temei ,
respeitai com temor o mzu Sanetuctrto , lhes

diz, depois de coasummado. Pavcte ad sanetnarium meum.

d.
c

' Úú. 2. Eachei-vos de respeita pavoroso quando estivei*



dês ro meu San< tvario. Logo que consummado seerigio. o

Senhor o fez respeitoso, e tanto que Moj/scs pareceo tender

entrar nelte. líuma nuvem o ctibno , . diz o texto, e aglo-

ria do Senhor, o encheo : Operuit nubes Uthernaculum tes-

tinionii , & gloria- Domini implevit illud. 40.3^. Não podia

Moi/scs entrar , i ?to he-, no primeiro dia por temor , Q res-

peito
,
porque a nuv.cm eubria tudo, e radiava a Majesta-

de de Deos: Ncc poteratMoyses ingredih'cJicmfoedcris^

nuhe opcricnli omnia, òi magestale- Domini coruscante. f . 33.

— Seria- 5Óme!it(3 ao primeiro dia;? :

— A nuvem, e maissinaes da -gloriado Senhor sempre se mos-

travão visíveis aos olhos de Lodo». No Cap. 9. do livro dos

Ar
unicros vemos bem claro o que saeeedia por este respeito.

Desde que seerigio este Tabernáculo , a nuvem , .ou colum-

na de nuvem y que- guiava este povo , e dava os sinaes de

marcha, e de suas mansões , estava sempre pendente sobre

o Tabernáculo,, de dia branca, ou cor de -nuvem, dei noi-

te cor dafogo, Quando esta nuvem se retirava do Taberna-

eido, se movia tudo,, e a seguião. Quando-vollava a pòr-

se sobre elle ahi paravào , e fixavào suas tendas por todo o
tempo que ahi parava. Sempre assim foi por todos os qua-

renta annos.

-«•Consta positivamente-, que. Deos fallava no TãBérnaculo*
a Moysés com estrondo de vozes l

.—r» Aqui o tem bem posttivo ; Cúm- mgrederetlcr jMoi/sés la-

bernaculum foeder is ,.ut considerei oraculum ,. audiebat vo-

cem lóqiienlis.ctd sede propUiatorio
,

quo.d eral super arcam
testimoniiinler ditos cherubhn,. unde í^loquchakir ei, d.

0
7. 89,

Quando Mo//sés entrava a consultar o Senhor, ouvia a voz
que lhe faltava d'entre.- os^dois Cherubins

,
cujas imagens ch

vulto estavào sobre a Arca
, que continha o Testamento, que

erão as duas taboas daLei v e se chamava o Propiciai o rio.

Nao continha mais que a. vara de Aardo , com que obro.

i

parte dos prodígios no Egyplo, e hum vaso do Maná , que nào
era mais quentura do que agora adoramos em .os nossos Al-
tares. O só texto que temos- visto he sufficiente para dizer

tudo, o que poderia accresc.entar sobre o respeito, que Deos
«xigia a. esta sua casa. Não menos temos a ver no fajnoso

Templo de Salomão.

Intentou David erigir este Templo: porrm Deos lhe fez

dizer peio Propheta Nathan^ que seu filho o faria; e ape-
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nas ajuntou muitas riquezas para as suas despezas. Ja vi-

mos, que o ouro, e as pedrarias perderão ahi o seu valor
pela a abundância •; tuas Deos não o reprovou. Se lie cer-
to que o ouro, e mais preciosidades nos Templos não são
agradáveis a Deos

,
porque as mandou no Tabernáculo mui

cie propósito, c aprovou, guardou, èíez respeitar no Tem.
pio de Solomão de que falíamos , e ainda castigou terrivel-

mente a seus profa n adores 3

—^- NT ão me lembro- desses castigos.

— Queira, f>, dizelo para sabermos como hão de ser cas-
tigados os proíauadores , e os ladroes das riquezas dos nos-
sos Templos.
— Nem sempre Deos castiga do mesmo modo aos impios

;

-e não são os peiores castigos os que dá neste mundo
,

pois

que podem servir para remédio, e correcção. Bem notório
lie nos sagrados Livros a historia de Heliodoro', que man-
dado pelo Rei Sclcuco roubar as riquezas

,
que apezar de não

pertencerem ao Templo estavao neile depositadas, e guar-
dadas, ao tempo, que chegava a lançar mão delias, appa-
recerão tres Anjoí

,
que á força de golpes o puzerão a es-

pirar. Pelas orações do Surtimo Sacerdote Onias , lhe con»
cederão a vida. 2. Macliab. Cop, 3.

Mais terrivel foi o castigo , com que Deos"punio a profa»

naçào que o Rei Bakkassar fez dos vasos sagrados dedica-

dos ao Culto divino neste Templo, Havião elles sido rouba-
dos , e levados com o povo caiiyo a Babijlonm , do que já
falíamos. Este Rei em hum banquete os fez servir na mesa,
e por elles bebeo com suas mulheres , e concubinas. No
meio destas alegrias profanas apparecerão os dedos de nu-
ma quasi mão, que escrevião na parede certas letras, que
ninguém pode ler á excepção do Propheta Daniel. Elie as

leo ao fiei profa nador, que tremia de susto, e lhas inter-

pretou. Elias continhão sua irrevogável sentença, que nes-

sa mesma noite seciimprio e.ahi mesmo morreo. Dan.cap.5.
— Tenho entendido. Esperem , que não tarda o que vera y

os nossos profanadores , e saqueadores sacrílegos dos nossos

Templos, e os que possuem delles alguma cousa. Elles tem
a exoomnmnhào ás costas ; e não tardará que o não paguem.
— Vamos ao respeito que Deos exigia neste Templo. Não
menos o fez Duos respeitável, que o seu Tabernáculo. Do
mesmo modo que neste, apenas se fez a Dedicação

,
apparc-

ceo nclle a Magestade divina. Eis aqui como se explica o

sagrado JliftpriadjQr.. Eoga^ne Salomão concluio a oração
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-em sua Dedica-lo , desceo fogo do Cco

,
que consumio os

holocaustos, c as victimas, e a Alagestade do Senhor en-
cheo esta sua casa: Cuwqu* complcsact Salomon funde ris

preces
,

tg?7is descendil de ('veto, *5f dcvor&vit holocausto
,

^

viclimas, ò( magestas Domini implcvit domum. 2. Parai. 7.

1. Nem podião os Sacerdotes entrar no Templo do Senhor,
por isso que o enchia a sua Magestade : iV€c poterant Sa-
cerdotes ingre>ii templum Domini, eo quod implcssci ma-
gestas Domini tempJum Domini. f , 2,

Não era isto visível somente aos Sacerdotes, pois todos
os filhos de Jsrael viào o fogo que descia do Ceo , e a po-
ria de Deos sobte o Templo : Otnnes filii Israel -cidebant

ignem descendenlem , c> gloriam. Domini super domum. v. 3.

íicrá este o Deos, que assim condecora com sua gloria,

Magcstade, e taes prodígios, os seus Templos
^

que não
<juer mais que os montes, e os campos para ser adorado,
e servido ?

Josepho refere ainda deste Templo cousas mui singula-
res, e prodigiosas. Entre ellas mencionarei duas. Sempre
nelle cabia toda a gente. Não era o âmbito excessivamen-
te grande, suppostas as grandes galarias, que o cercavão ,

c o» grandes alojamentos, em que residião os Sacerdotes,
« as Virgens dedicadas ao serviço do Culto diviuo. Qual-
quer que fosse o seu âmbito- parece impossível, que nelle

pudessem entrar ao mesmo tempo não só a numerosíssima
população de Jerusalém, que não tinha outro Templo

,

mas ainda as turbas, que de todas as partes concorriào de
vários , e apartados paizes pela occa 2ião da Páscoa. Con-
tudo jamais se encheo de sorte que não pudesse alguém en-
trar, restando ainda o Sanctuario interior em que só po-
dia entrar o Summo Sacerdote, « a necessária largueza
para os Sacerdotes, e Muzicos, que servião por bandas,
e turmas numerosíssimas,

D. -— Prova bem esse prodígio a vontade de Deos cm reunir

comsigo os seus filhos, e família,

P. — Ainda succedia outro no mesmo respeito, que tornava
este mais maravilhoso. Quando estavão todos de pe , sendo
gl andes os ajuntamentos estavão juntos , e unidos, posto que
não apertados; porem logo que se prostravão , não só acha-
vão lugar, e commodidade para isso, mas ainda ficavào

em maioi largueza.

D. — Q-'e rara singulatidade ! Também ja li, que o fumo do

fogo cm que ardiào os Sacrifícios, sahia das chaminés, e
fr ir
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se elevava ao Ceo sempre em columna direita por mais for-

te que fosse o vento,

P* — lie esse o secundo, qtt« queria mencionar. A' vista de
' tildo isto, os murmurao/ores dos Templos se eonfundirião

;

e somente- o pedantismo lie o que- lhes move as sacrílegas

Kngoas. NkSs temos- vi :->to os nossos 7 "emplos sumptuosos , e

magníficos logo que se deo a paz- á Igreja:- mesmo antes

de Constantino os houverão , como temos provado. As suas

riquezas
,

prineipaíinante n-as grandes Cathedraes-, fo-

rào itnmensas. Nellas , e em todas se -celebravão- os louvo-

res divinos, eom grande respeito , e-os Fieis ali se ajunta-

v-ão com tanta Fé
,
devoção, e reverencia*, Gomo-se-vissem,

a tivessem presente aos olhos- eorporaes seu Pai Deos. He
isto o que seperdeo nos nossos Templos a que eujimtamen-
te com a profanação dos dias.sanetincadas sempre attr-ibui*

rei os males', que. estamos ainda sofrendo»

Nada desafia tanto a ira de Deos , como a profanação da
sua Cása, a irreverência nestes lugares, a indeeencia, a
falta de respeito ao Senhor dos Ctos , e terra, que nella pes-

soalmente habita.- Nada vemos mais- claro no Evangelho,
n o farei vej antes delle. O que J. C. fez por este respei-

to por duas vezes no Templo de Salomão diz tudo : mas nós

¥-eremos mais. Lembremo-uos de que neste Tàmplc apenas
liavião- ultimamente alguns sinaes

,
algumas figuras do que

temos nos nossos; nem ja havia? questão da- Arca do Tes-

tamento, que com o Propiciatório , era o- principal',, que
desde o Tabernáculo se havia passado a este Templo. Nos
glandes revezes, e^demoliçòes tudo o principal havia desap-
parecido, e apenas existião as paredes, e alugar do Sane*
tuario com o grande veo. Mas em fim era hum lugar sagra-

do , era a Cása do Senhor em que se costumava reunir cora

sua fàmiia, e receber o Culto
, q-ue se lhe devia.

JD. — - Pòis que ? Não se conservou- no Templo dê Salomão a
Arca com as duas taboas da Lei , Maná &'c. V

JP. — No primeiro, que edificou Salomão sem duvida se con-
servou ;mais depois que foi destruída pelos Cáldeos , e ree-

dificado depois deste cativeiro
,
parece mais certo que nun-

ca mais a teve. No 2.° Livro dos Machabeos lemos ,
que

Jeremias pouco antes da destruição deste Templo por man-
dado de Deos tirara delle o Tabernáculo , isto he , o operto-

rio, e ornamentos que cubrião a Arca, com esta mesma,
e o Altar do incenso, e levando com alguns Sacerdotes ao
monte Ncbo , mettera tudo em huma coya , caverna , ou gru«
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ta ,
que tapou : l~eiticns \bi Jeremieis iiivcnil loexun spelun*

cae , è\ tabemaculam ^ § Arcam
, $ aliare incemi mtulit

illnc , c>" ostium vbstruxií. l

2. Maefi. 2. ó. Quizerão frlguns

dos Sacerdotes observar odugar o.ide ficavão occultas estas

'cousas ;
porém Jeremias os árguío ,-estranhando-lhes sua cu-

riosidade , e predizendo-ihrs que estaria ooculto , e a todos

desconhecido aquelle lugar ate que !>eos lesse favorável. *?cc

.

Cirandes questões-, mas sempre indecisas , tem havido so-

bre 'adescuberta , e.«in?ve»ção de,te lugar, eporconsequen-
cia sobre aepparição ,

cintroducção de>tas cousas nojiovo,

ou novos Templos. Nehemias descubrin-do o fogo sagrado,

como vemos no Cap* &. deste mesmo Livro nada diz da in-

venção da Arca, e sua coHocaeão no novo Templo nem
Josepho delia faz menção. Devemos pensar, que sendo o po-

vo Judaico inclinadissimo á superstição , *nem ja 'haver ne-

cessidade de figuras corpóreas por estar suífieientemente ins-

truído-, e porque finalmente se approximava o tempo , em
que devião ser destruídas todas as figuras -, não quiz mais

Deos em seu Templo -estas objectos materiaes. -Parece fora

"de toda a duvida, que não «ppareceo notempodos £tpcha-

beos
,
por isso -mesmo que referindo seu Historiador esta

occultação , sem duvida referiria a sua invenção. Por conse-

quência ja não havia questão da Arca no tampo de J. O. 9

o nada mais se diz delia., 4iem nos >£oangellios , nem na his-

toria Ecclesiastica-, ou profana.

Loo-o que J. C. principiou a evangelizar-, feito o prime i-

-ro prodígio nas Núpcias de Cvrná
,

passados po*icos 'dias

,

entra neste Templo pouco antes das festas da Páscoa , ~e nc!-

\c acha vendendo bois, cordeiros-, pombas-, e assentados a

suas m^sas os "recebedores do dinheiro: Invcrut ia templo

vendentes boves, &ç oves, êç columbus , numularios seden-

tes. Jcan.Q. 14. Notemos, que estas rèzes erão necessarií s

para os Sacraficios da jyroxima festividade ; e Lião era no
inesmo interior do Tcm.plo-, que verdad iramen-te tinha es-

te nome, mas sim fora , no que se chamava Átrio do Tem-'

pio. Porem não -lhes valco. O 'Senhor pega de cordas , e

dobrando-as-, sacudindo golpes sobre os compradores-, e ven-

dedores os arroja feia áaqueUte lugar, e lança por ten a as me-
sas com o dinheiro, clamando, que havião feito a Casa de
seu Pai casa de negociação : Cúm fecisset qunsi jlagclhun

defwúcuiis x
omaes ejecit de templo , aves qvoguc^èç òoves, èf

num ala rior u rn effudit açs , cf mensas snhverlii. ò\c. jr. í 5.

0 mesmo fez pouco anteo de sua Paixão , e depois dà sua
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entrada triunfante em Jerusalém
9
accrescentando

, que se1**

do a sua Casa, Casa de oração, elles a fazião cóva de la-

drões : Vos atitem feciUis eam speluncam lalronum. Mare.
Í\. 17. Este Ecangclista aecrescenta ainda que o mesmo
Senhor impedia, e não. deixava passar algum transporte

,

qualquer que fosse, pe-lo Templo: ]\on siaebat ulquisquam
transferret vas per per templuuu f. 16. Os liabbinos di-

zem
,

que nem ainda neste Átrio do Templo, onde podião

estar os Gentios , eonde o Senhor achou estes negociadores
5

era pennittido entrar com páos nas mãos , calçado, pes im-
inundos, com algum fardo, nem dinheiro, ou armas. Não
podião escarrar, cuspir, nem ainda voltai as costas ao Sane*
luarjo. Caim. ibi.

— Ai Deos ! Confronte-se isso com o que se passa nos nos-

sos Templ s, que mais parecem praças do commercio , o
thealros, do que Casas de oração!

D. — Xa verdade que diz muito! C. em tal attitude
,
qual

era necessária para com as cordas na mão
,

descarregando
golpes sobre todos

,
arrojando por terra as mesas , deveria

parecer bem- terrível. Parece-me
,
que não faria menos se nes-

sa oceasião entrasse nos nossos Templos , ou se nesse visse

o que agora se vê nos nossos*

P. — Mas temos a confrontar esta ira divina, que então mostrou
com sua conducta em toda a sua vida mortal. A todas as

injurias, e offensas por palavras, e obras respondeo com
a mansidão, epaciencia de cordeiro. Jamais se notarão nel-

le sinaes de indignação ; e na mesma oceasião das maiores

affrontas, elie rogou a seu í*âé* poraquelles mesmos., que o

crucificarão, escusando-os por ignorarem o.que fazião. E por-

que tanta indignação pela irreverência no Templo l

Com isto eoneorí&to os terriveis flagcllos
, que sem duvi-

da por este motivo, com a profanação dos dias de guar-
da, tem descarregado sabre o mundo, e mui mais terriveis

do que estes, de que falíamos, dados com as cordas sobre

os negociadores do Templo- de Jerusalém.
Depois desta segunda acção , dizem os Evangelistas , que

estando J. C. fora do Templo, e fazendo-Lhe hum dos Apos~
tolos notar a magnificência do edifício r Magister ,

aspice

quales lapides, òç qualcs structurae, ílie- responde : Vides
kas omnes magnas aedificaiiones ? Nonrelinquetur lápis su-

per lapMem, qui non destruatur. d.° 13. 2. Vês todo e^te

grande edifício? Pois eu te digo, que não ficará nelle pe-

dra sobre pedia, que não seja destruida. Como se dissera:



Feias irreverências , e profanações
,
que nelíe se eommet-

teui, será destrukfb. Assim .se cumprio -á risca e nem
mesmo nos alicerces ficou pedra sobre pedra , verificando

os mesmos Judeos a prophecia, quando no tempo d^e Jul-

liano intentarão erigir novo Templo, como ja vimos.. Pro-

curando desmentir a propheciav então acabarão de a veri-

ficar , levantando os antigos alicerces y e sendo- impedidos,

de lançar os novos..

— Porem essa desirwiçâo desse Templo foi motivada pelo

Deicidio ; e porque vindo J. C. a destruir a Lei antiga era

necessário destruir o Templo.— Não destruio a Lei antiga
,

porque a- que temos he , e

sempre será a mesma ; abolio sim as ceremonias , e as fi-

guras, porque se verificarão- em si mesmo. Convenho , em
que devia acabar o Templo, em que ellas se representayão,

supposto ainda o que deixo dito-. Porem queira dizer-me

,

a que attribua os acontecimentos fataes
,
que sobrevierão a

este Templo muito antes de- JL C. , tendo sido tão favore-

cido , e mimoseado com benefícios por Deos?'
Elie sofreo as maiores adversidades. Elie foi- pilhado-, sa-

queado , e roubado de suas melhores preciosidades, pouca
depois de sua edificação, pelo Bei do>Egypto<r $erae , rei-

nando Roboâo.filho- de Salomao seu fundador :. In quinto
anno regni Roboamascendit Sesac rex JEgyp ti in Jerusalém ,

êf tulit tke&av.ros domus- Dommi efe. 3. 14. Ú*k O
impio Ackás. o despojou de suas riquezas, e profanou. 4..

Reg. 16. Mcmasscs fez o mesmo , collocando nelle os. Ído-

los dos Gentios.. d.° cv 21. No anno 5ÍM antes de J.C. rei-

nando Sedecias , veio sobre Jerusalém o Rei de Babylo*
nia , Nabuchodonosor , roubou o Templo de suas immensus
riquezas, fez muitos cativos, e voltando por vezes o arrui-

nou perfeitamente , e se verificarão as terríveis ameaças
neste famoso cativeiro. Porem nós devemos indagar ascau-
zas. Ja vimos que fói huma não pequena a- profanação dos»
dias santos; e o Pjr>pheta Ezequiel nosaffirma, que as pro-
fanações do Templo desaiiarão- a ira de Deos não só para,

castigar tão terrivelmente esta Nação , mas ainda para o
destruir ate seus fundamentos, como vamos a. ver.

Seria longa a historia de tal acontecimento , e »ó farei

menção do que diz o Propheta. Estando elle ja em Bab>/~-

hmia foi levado ao Templo em Ímpeto de espirito , onde
lhe mostrou Deos as péssimas abominações

,
que uetle ia--

zião os que aiuda ficarão na Cidade. Eráo irreverências; 5
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idolatrias, c sensualidade?. Vès-, lhe diz Drcos, as abomi-
nações que estes aqui^ommettem na minha ('asa, em que
eutrão a .provocar a minha ira ? Pois Eu soltarei o meu fu-
ror, .mio perdoarei-, nem me compadecerei

; quando cla-
mem a mim com grandes vozes, Eu não ouvirei : -Ego fa-
ciam infurore meo-: non parcct oculus meus

, neemiscrebor,
ò; cum clamcvúC) hnt ad aures -meãs voce magna^ non exau-
ttiam eos. Er.eq. 8. 18.

— Grande foi a sua ira! Os cffeitos o mostrarão.— Pois eu estou vendo a causa porque o Senhor não nos
quiz ouvir, quando clamávamos nas Preces, que fizemos
'tanto por causa da colora morbo

,
que era bem cólera o*

ira de Df.os, como para nos livrar dos males, que vierão
«obre nós. As profanações dos dias -santos , e dos Templos
forão sem duvida a causa.— O Propheta vio os eftoifcos da ira de Deos

, que se verifi-

carão á risca. Tudo he descripto no cap. ÍJ. Voltarão os
Babj/lonios sobre a cidade, o Templo depois de saqueado,
do que restava, lai queimado, e destruído inteiramente,
tendo sido cuberto de cadáveres humanos, que ahi mesmo
forão mortos, principiando a oarnagem pelos Sacerdotes
como mais culpados na profanação. Correo o sangue a rios,

não seperdoou a sexo , nem idade; ficou finalmente o Tem*
])lo , e a cidade hum montão de ruínas, tal como o pinta,

c descreve Jeremias em seus Threnos, ou Lamentações. O
que escapou com vida foi levado cativo a Babylonia para
sofrer outras não menores desgraças.

— Tenho dito. Nossos Templos arruinados
, perdidos, tor-

nados em . . . ai Deos ! Eis aqui em que derào as profana*
çòcs , com tudo o mais que temos sofrido , e sofreremos.

— Não ha duvida
, que outras maldades concorrerão

, po-
rem ternos visto apontadas estas como principaes , e mais

provocantes da ira de Ok. os. Por setenta annos se estendeo

o cativeiro desde aprimeha entrada de Nabuciwdonosor eni

Jerusalém , e o Templo jazeo em sfta ruina por cincoentae

dois ate' o primeiro artnodo reinado de Gt/ro em 13abj/lonia
y

que permittio a sua recdificação emprehendida por Zoroba-

bel^ e concluída 516 annos antes da vinda de J. O.

Vai este segundo Templo saqueado, e profanado por An*
íioclio Rei da Sijria 171 annos antes da nossa era; e tres

annos depois Judas Macliabco o purificou , e reStabelcceo nel-

1e o Culto divino. Não sei se Ântiocho chegou a restituir

afvriirÉíá parte dos vasos sagrados, que por disposição divi-



na havião voltado de Babilónia. Pompeo, famoso Capitão

Romano, havendo-se apossado de Jerusalém , e visto. as ri-

quezas do Templo as admirou; mas não obstanlc-ser Gen-
tio Infiel., fez. escrúpulo, de as tocar.,, pondo todo o cuida-

do , em que seu exercito as respeitasse , e ao Templo.
— Ai, Deos! Os Gcntioò- em comparação dos nossos Incré-

dulos p^derião chamar C/irist/los l

— Herodes, tornado Rei da Judca, reparou este edifício,

que desde- quinhentos annos havia sofrido muito, e oembel-

lezou muito. l:oi este o* que existia no tempo de J. Ç. , o

que foi destruído inteiramente pelo exercito Romano comi-

mandado por Tilo : não -tanto poreíle, como por Deos. Ti-

to quiz perdoar ao Templo*, não obstante ser também.Gen-
tio, l^lle fez todas as deligencias possíveis , mandando posi-

tivamente com grandes penas, que ninguém lhe tocasse, e

elle pasmou, quando repentinamente o vio todo em fogo. Pis-

ta fatal. historia, não se pode ler em Joscpho
,
que foi teste-

munha ocular, sem lagrimas» Admira como pôde pegar o.

fogo em hum tal edifício, ignorando-se o. seu autor. ! Dizem
alguns que não fora posto -por mãos humanas : porem, Jose-

pho suppõe
, que hum. soldado Romano , subindo aos hom-

bros.de outro, arrojou por huma fresta dentro hum tição de
fogo, que pegou immediatamente em todoeile; eapezardas
deligencias de todo o exercito apenas- se apagou,quando ja
não tinha onde ardesse*

— A* vista de tudo>isso devemos concluir,, que pelas , duas
profanações* doa dias sanctificados , e dos. nossos. Templos,
pelo nenhum respeito que nelles havia , tem muitos sido quei-

mados , tornados em casas profanas > e nós padecendo tàx>

graves males. Eu assim o creio; e as provas que tem. dado
me tirão toda a duvida..

Até devemos notar que todos os males, que sofreo esse

Templo, e mais essa Nação, que não guardava os Sabba-
dos, nem respeitava a Casa do Senhor , lhes vierão das mãos

(
,

Gentias: agora porem, os nossos tein sido perdidos, e nós
flagellados por. mãos de huns infiéis mil vezes peiores do que
Gentios.

—•Não sei se terão ^entrado na justiça , com que Deos fia*

gella o mundo por "causa, de taes profanações.— Veja o Sr. Ab. se com effèíto tenho entrado.. Nós-temos
visto

,
que Deos intentou por -

%varios , e nunca lembrados
,

e jamais imaginados meios, fazer do género humano huma,
e a mesma cousa com sigo. Formando-o em Suàcdadc

7
*;!«?



le 5e faz o seu centro de união , c mesmo unidade. Que gran-
des são os nossos destinos! Corno centro desta união, co-
ãnb car» _>ça deste corpo, e como Pol desta família, quiz ter
feous el a continuas reuniões, e casas para cilas destinadas;
dias d^via ter também deitinados . .

.'

— Uueira dizer tudo em liuma só palavra. Quiz fazerda tcrrt
hinn outro, e primeiro Ceo. Taes suo os amores do nosso
Dr.os para com nosco

,
(pie quiz dar-nos ja cá ne»te mim*

do, o que dá no Cco a seus ÍJemaventurados
,

pois que se

àoê dí a si mesmo, fazendo no Cíío elle mesmo a essência
da Gloria. Como nosso destino não he menos, que gosa-Jo,

e louva-lo no Ceo para sempre
,
quiz principiar a fazer com

dosco cá no mundo, o que lá para sempre havemos de fa-

zer na perfeita gloria. Eis aqui os nossos Templos huns ou-
tros Ceos\ aui está em própria Pessoa, cercado de milha-
res de yinjos, que; continuamente o adorão. Eis ahios dias

Domingos , e mais de guarda , determinados , e prefixos pelo
mesmo Deos para estas funcçòes , louvando-o ahi entre os An-
jos , e esforçando-nos por imitarmos os Bemaventurados , e ex-
creitando-nos em fazer ja o que para sempre havemos deiazer.

Chamo agora as suas considerações a ponderar a gravi-

dade da injuria, que se faz a este Senhor , tanto em despre-

zar estes incompreherisiveis favores
,
profanando os dias, que

para estas func<;ões tem destinados
,
empregando-os em ou-

tras occupações
,
desprezando ainda a sua companhia. Ac-

crescentem mais a profanação da sua mesma Casa, deste

primeiro Ceo, e as injurias, que ahi mesmo se lhe fazem.

Eu com palavras não o posso expressar.

— He necessário perder a Fe inteiramente, ser incrédulo,

e ser impio.

— Taes injurias, taes desprezos, e afrontas tocão muito
de perto na mesma Pessoa de Deos; e não he muito, qufc

as vejamos castigadas do modo, que veroos.

— Confesso que não tinha entrado perfeitamente na total

extensão da matéria: agora sim; e bern he que ponhamos
ponto por hoje, ficando na esperança da continuação dos

favores.

— Ainda nos resta ver a conformidade
,

ique tem com aná*
tureza do h>mem as Festividades , reuniões religiosas , c

Templos. Em breves palavras o direi, ou não farei mais

qu? chamar suas attenções a huma cousa bem singular
,

eme por este respeito se nota no homem, que bem prova

esta naturalidade.
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Festividades naturaes ao homem.

lie esta singularidade o prazer, que sente o homem em
taes oecasiões, e por taes motivos. Em voo se tem cança-
do os incrédulos por descubrirem a origem deste prazer tão

satisfaetorio
,
quanto admirável. Não se expressa com me-

lhores termos a alegria, e satisfação de hum homem ,
que

dizendo dellé, que anda de festa, ou que está em dia festivo.

— Outros dizem
,
que está em dia de Páscoa.

— Sim, porque he essa a maior Festividade. Parece desap-

parecerem em taes occasiòes todos os sentimentos da tris-

teza, e o mais carregado do humor melancólico não dei-

xa de sentir fortes impulsos de alegria. .— He huma verdade, que a experiência mostra.— Porem isso não he tudo. . Não olha o pebre para o que»

dispcride nestes dias, epara concorrer pata o maior esplen-,

dor da sua funeção religiosa ou Festividade, andará eco-,

nomisando , tirando-o do suor de seu rosto, e talvez so-

frendo privações por todo hum anno-, para o dar com. mão,
liberal em tal oceasião ; e jamais o chorarás.
— Exceptuemos os Incrédulos, e em quanto ao mais

,
gran*,

des e pequenos, ricos, e pobres tudo se alegra, ehe ca- r

paz de dar quanto tem para o maior brilho da sua Festivi-

dade, e adorno do seu Templo. Porem, eu bem. sei porque
assim he. Não ha .filho

j que se não alegre quando aumente

por ínuito tempo- de seu bom pai , se vè na sua presença.

Assim he
,
que nos devemos alegrar nasoccasiòes , e tem-

pos, prefixos , em que nos reunimos - na presença do nosso

bom Pai Déos. Deixemos porem, notar que he. este hum
sentimento naturat~a todo o género humano; , no que vemos
assim como em tudo o mais a doce harmonia,, que reina

entre à Religião em toda a. sua extensão e a natureza do
homem. Ás Festividades religiosas o são tanto, que os mes-
mos salvagens não podem passar sem ellas, quaesquer que
sejão. Se bem ponderarem, acharão, como eu de mim <>

a (firmo
9

que a Religião com seus Templos , Festividades

he tão natural ao género humano, á Sociedade , ao mesmo
homem em particular

,
que quando llieti rassem. tudo isto em

menos de muito tempo a Sociedade dos homens se torna ria em
sociedade de feras as mais bravas. Nemmedigão que não se

vè isto nessas Noções
,

que banirão cTéntre si ,a Religião
Catholica , porque ellas aindá conservão ao menos as som-
bras, da Religião , e não fazem profissão do Athclsmo.

ha
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— Mui bem entendemos. Falia do caso em' que os nossos

sllhcos que uciíi pelas paredes consentem sinaes alguns de
lic/io-uto , levassem a sua avante: Porem primeiro cega-

rão ,
que tal vejào. Primeiro os liade levar. a breca . *

.

— Nós temos de ver bem desenvolvida esta minha asserção

i*as seguintes Palestras, desenvolvendo neilas a santa Re-
ligião ,

que professamos, quanto o permittirem minhas for-

cas, não perdendo jamais as luzes divinas, que a Palavra

de Deos nos dá. Corno temos visto o amor de nosso Pai
Deos para comnosco seus filhos-, e destes para com elle,

he bom que vejamos agora o amor fraternal ,
que deve rei-

nar entre estes; cujo perfeito desenvolvimento dará maté-

ria para não poucas Palestras,

— Cora muito gosto ouviremos doutrinas tão interessantes

^

visto que amor de Deos, e do próximo faz toda a Lei, e>

HeligIão.— .Pecamos finalmente a nosso Pai a benção.






