


Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/odefensordarelig02anon



O DEFENSOR
DA

RELIGIÃO
EM PALESTRAS RELIGIOSAS.

PARTE SEGUNDA*

LISBOA. 1837.

Na Typografia de F. A. C. T. d'Abranches.

Rua da Inveja N.° 57 1.* andar.





O DEFENSOR DA RELIGIÃO

EM PALESTRAS RELIGIOSAS,

PARTE SEGUNDA.

PALESTRA PRIMEIRA.

Amor Fraternal.

Palestrantes

Carocho , Deista , Materialista , c Fregttc%.

lntroducção*

DeUta— I^edimos todos a ^ua benção-, como filhos , e discí-

pulos; e o felicitamos -por sua boa saúde , como mostra.

JParocho— Deos os abençoe , e ene ba de suas graças.

JD. O Sr. Materialista quer sustentar hoje a Pale stra ; e s-egun-
%

do tenho entendido pelas conferencias, '-que ternos tido, o fará

•muito bem, e terei eu, e o Sr. Freguez de ficarmos simples c\-

Dectadores da contenda, que -deterá ser bem disputada.

Materialista --Eu mui facilmente m-e parei em acordo com o Sr.

Ab. ,
quando nos queira fali ar tão sc mente do Am</; fraternal

\

que devedemina-r entre amigos, ou ao -menos entíe bomer 9

que nunca se offenderão. Eu a-c Iro este amor muito ;usto, de-

vido
,
conveniente, próprio, necessário, e em f:m natural,

pois.-. .

A*



. — Queira accrescentar : animal, sensual, e brutal.

Que tal he aquella, Sr. M. ? Fica atalhado ?

Queira continuar com o. seu argumento.
r
. — Essa palavra me chocou ;

porem eu justificarei o meu di-

to. Se» intenta fallar de»te amor? eu concordarei em tudo.

Se porem intenta persuadir-uos o amor dos inimigos, tenha
paciência, pois me opporei com foiça de sazões y que não*

poderá destruir.

regue%— Temos outro Ja?isenista fanfarrão í

. — Eu as ouvirei ; e creia que facilmente destruirei.

M. — Pode ser, que produza textos sagrados com que mostre
que he bom amar aos iuimigos. Eu não ignoro, que J. C
assim o disse: Diligile iuimicos vertros. Malk. 5. 44. Po-
rém estou certo , que os Judeos zombariào de tal dito

,
que

não se pode considerar como preceito;, e eu temo, que to-

dos estes Senhores
,
que nos escutão , se ausentem logo que

entendâo, que o Sr. Ah. intenta persuadir-Jhes o amor dos
inimigos. Eu concederei, que he bom, que he virtude he-
róica; porem não pode ser própria de hum homem de bem,
de hum homem honrado . . .

. — (Tal como hum Mitcrial, vcrhi gratia.")

M. — Que para o ser, necessita de desaggravo das injurias. Es-
tas, e outras razoes, que produzirei, me obrigào a crer,

que nào ha preceito algum- de J. C. que nos obrigue ao amor
dos inimigos,, pois me persuado que Deos nào quer que ce-

damos de nossos direitos , e da devida honra.
— (Dè-ihe com a honra! Procurem-na em tal gente.)

. — Tenho entendido; mas para que melhor me faça entender,

darei primeiro que- tudo idea do que Deos quer, e manda
a este respeito , e-nós devemos fazer para ultimarmos os fins,

que Deos se propôz ria formação da grande Sociedade e seu

Pl mo de união em hum só corpo , e unidade ; em cujo de-

senvolvimento ha muito em que nos oecupemos , e ainda oceu-
paremos

,
pois que nelle temos toda a Religião. Nào podia

deixar de entrar neste Plano o amor-fraternal sem excep-
tuar odos inimigos

,
porque ellehe fundamental ahumapre-

feita Sociedade. Julgo, que assim o pensarão todos os Se-
nhores. Por esta razão Deos o deveo mandar, fazendo dei-

le preceito.

Quando algum dos Senhores se chocasse ao ouvir esta pa-
lavra , eu lhe diria, que não intento o bem dos otfensores

,

mas sim me guia o dos offendidos. Para o entenderem des-

de ja direi contra o Sr . tf.
3
que a amor dos inimigos he



preceito do Senhor, que quer a seus filhos honrados , ebons
Caiholicos ; o que conseguirão amando não só a seus ami-
gos , mas ainda a seus inimigos. Na ia vale o primeiro-; mas
o secundo faz tudo. Ponhamos pois esta proposição.

Amor dos inimigos he Lei Natural.

— Eu provoo contrario com razoes as mais fortes,, e evidentes.

— Provará sim , mas conforme com as máximas insensatas

dos mundanos, que jamais atinarão com a verdade.
— O que nós desejamos he conhecer a verdade, einstruir-

nos nas doutrinas. Queira o Sr. M\ deixar discorrer o Sr.

Ab. , e proporá as- s-uas duvidas, quando lenhão lugar.

— Seja assim.; pois que não tenho outros desejos: porem
não poderá negar o Sr. Ab.

,
(pie na Lei Escrita não hou-

ve tal preceito. J. Cr o disse bem claramente.. Aqurtrago
citado o texto. Math.ò* tâ.

— Aqui lho mostro na nossa Bíblia ,
-que- quasi sempre

me acompanha-. J. C. pregando disse a seus ouvintes : Âu-
distis

, quia dictum cst : JOiligcs proximum tuum r & odio

habebis inimicum tuum. Vós tendes ouvido
,
que vossos an-

tigos dizião : Amarás o teu, próximo, e aborrecerás teu,

inimig-o.

Eu julgo que fica bem claro. O amor fraternal entre os

Judeos não se estendia alem dos seus amigos. Logo não po«-

día ser da Lei Natural..
Queira porem mostrar-me nos santos Livros esse dítoy

porque eu lhe mostrarei em mil partes principalmente nos
Sapienciaes, o contrario. A Lei divina mandava que não se

tomasse vingança das injurias, nem ainda se conservasse a.

lembrança : Ae quaeras ullionem , nec tnemor cris injuriaô
civium luorum. Lev. 19. 18.— Mas. como podia esta ser a doutrina* dos antigos se era
contraria á Lei ?— Aqui o vê bem claro. Dizem alguns^ que era esta a dou--
trina dos Phariseos

; : e outros o altribuem a tradições fal-

sas,, que tinhão os -Judeos» lie pivvavel que tivesse origem-
ria conducta, que Deos mandava guardar- a esta Nação pa-
ia com oslnfieis, principalmente "com- os Ckcnutncos, AJua-
bitas , e outros prohibindo-lhe a communicação com ei! es.

!Não devemos ignorar, que os IJebreos no deserto, e ainda
sempre, andavão , e estavão cercados dè Idolatras, a cu-
ja* maldades , e costumes eruo incUaadisiimos. Lra pois



necessário conserva-los não só incommunícaveis , mas ainda
em certa aversão, iilsta a razão porque quiz Deos que mor-
ressem ás suas mãos , como ja vimos.

— íle porem certo
, que não se estendia fora da sua Na*

cão este amor fraternal., e que.podião aborrecer. . ?

— De nenhuma sorte, guando não havião outras razoes.

Se vemos nos santos Livros muito inculcado este amorfra-
ternal entre elles-, he porque eUcs -devião formar huma na-
rão separada, liuina só Sociedade. Porem não deixavão de
admittir os extrangeiros ., e recebe-los em suas casas, quan*

do não havia escândalo a temer. Na Lei Natural, e infân-

cia da Religião formou o género humano huma &ó Socieda-

de; e por isso a todos se déveo estender o anwr fraternal ,

como membros de hum só corpo. Bem o prova, alem de

muito mais que podia dizer, o conhecimento , que tiverão

geralmente os Pagãos não só do mnor fraternal mas ainda

do perdão , e esquecimento das injurias.. Ksta era a virtu-

de mais recommendada e^tre os mesmos philosophos Sloicos^

comoy Plutarco ,
Aristóteles, Séneca, e outros, e só pro<*

pria de almas grandes, como logo veremos.

Amor fraternal no Ckristianismo^

Na ultima perfeição, e virilidade da Religião, ístolie,

na grande Sociedade formada por 5. C.
,

que devia abram»,

ger todas as Nações , e estender -se ate os fins da terra, de-

vco esta virtude , como a mais própria para ligar entre si

os differentes membros deita Sociedade, tocar os últimos Ii«

mites de sua perfeição, e de tal sorte, que formasse o seu

próprio caracter. He isto o que nós ja vimos quando falía-

mos do Génio da Rcíigião Calkolica.

Se bem notarmos, nao vemos no sagrado Evangelho vir-

tude mais recommendada , e no gráo mais alto, sublime,

e heróico. Elie manda amar aos inimigos, tendo em des*

prezo o amor dos amigos ,
pois que este não he virtude.

Passa ainda a mandar o amor effectivo , isto he, nãojiuoi

amor estéril, e ocioso, mas os seus effeitos ,
quaes sao os

benefícios por obras, e palavras: Diíigite inimxcos ve$troxf

benefacUe his, qúi oderunt vos , $ orale pro persequenti-

bus óf calumniantibus vos. f, 41. Amai vossos inimigos, la-

zem bem a quem vos trata mal, e orai, e pedi bens para

aquelles, que vos injurião, e perseguem. Nao pódc elevar

a mais alto ponto este amor d<*s inimigos, que mandando

offerecer a face esquerda a quem nos ferisse na direita
:

oi
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gws U percusscrit in dexlcram maxillam tuam
,

pratlc iSi

cV alteram,. V. 39.

D. — Eu confesso que faz estremecer o- sangue !

:

i\ — A graça do Senhor suavisa, o que parece mais árduo. Es-

te amor, e este procedimento he abrangido por aquclle gran-

de , e fundamental preceito da mesma Lei Natural, segun-

do confessão os Incrédulos, e que J. C. fez reviver, e vi-

gorar: Prout vultis* tíí faciant vobis homiiies , § vos fevi-

te illis similiter. buc~.V>i.3\. Fazei a todos sem excepção dc

inimigo* o- mesmo-, que desejaríeis vos fizessem. Tanto quiz

intimar, e gravar nos corações dos que houvessem de entrar

nesta sua Sociedade este amor fraternal.) que não obstante

ser mandamento tão antigo como o homem, lhe deo o no-

me de -novo: Mandatum novum do vobis; id diligatis in vi-

cem. Eu vos dou- hum mandamento novo; e he que vos

ameis buns aos outros. Elie se dá por exemplar ,
.
accresccn-

tando: Sicut dilexi vos. Joan.. 13. 34. .Assim como Eu vos amo.
Não satisfeito com isto r na, mesma occasião

,
.que foi na

ultima noite, o tomou a intimar, com palavras mais enérgi-

cas: Hoc est praeceptum menm , ut diligatis invicem , sicut

dilexi vos. d.° 15. 12. Eis aqui o meu preceito; como se

dissera : Sobre tudo o que mais vos mando, e que mais vos

jecommendo he o amor fraternal^ e reciproco ;. h& isto o

que deveis olhar como
.
preceito mcu^.. e propriamente meu :

JToc mando vobis, repete ainda, ut diligatis in vicem. $ . 17.

Eis aqui o que vos mando : Amai-vos. hims a outros.

M. — Porem essa recornmendação como feita, aos j4j,pstolos

era praticável
,
porque não se offenderião.

.

P. — O que a eiies era mandado , a toda, a Igreja o foi. Porem
estas reeemmendações, e mandamentos não se entendem quan-
do nada ha a sofrer, porque desnecessário he o preceito do
amor entre amigos , que se não offendem., como logo dire-

mos. Por ora desejo que entendão a-necessidade ,.que tinha
deste amor fraternal sem excepção de -pessoa a. grande So-
ciedade , como que lhe he essencial.

JP. — Tanto o entendemos, quanto a sua necessidade he huma
justa, e forçosa consequência de tudo o que nos tem dito

da grande Sociedade. Que importarião todas as obras de Deos,
a ella relativas com os seus excessos de amorpara nos unir
com sigo em huma só unidade, se nos desuníssemos huns com
os outros qualquer que fosse o motivo? Que se poderia di-

zer de huma família . a quem procurando o bom pai reu-
nir em roda.de si

?
elia se. desunisse entre si l
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— Vejo com prazer, que tem entrado no fundo da matéria;
e com is>o satisfeito, passo a satisfazer ao Sr. M. de modo
que nada mais tenha a desejar. Aqui lhe oíTereço primeira-
mente e^ta proposição.

O amor dos inimigos hc honra.

Eu quero., que o Sr. M. seja em tudo homem honrado;
mas nunca será tanto como quando perdoar a seus inimigos.— Isso, P., vai-me dando pela roupa , e nada estou conten-
te ! Declare-me, P. , s<? também devo amar aos exeommun-
gaJos Janssniitas ? Ki não m posso, nem poderei sofrer;
e Jmo sei como -poderei ama-los, se nada quero com elles.— Va ouvindo , e terá a resposia. Ficará sempre intacta p
corno verdadeira a doutrina

, que temos expendida em ou-
tras occasiôes. Aqui trata-se de offensas particulares.— Eu o que desejo he esmurrar as ventas, e os focinhos a
todos os Jansenutas , e Incrédulos inimigos de Deos , e de
sua Religião» Mas se elles mudassem , eu seria muito ami-
go delles.

— Pois bem ; ouça, e lefnbre-se que estamos em acto pu*
blico. Eu não ignoro, Sr. M. , quaes sào as máximas mun-
danas, e qual sua errada, e depravada ^o'itica. A ellas de-
verá attender o Sr. \T.

,
quando reputa por deshonra o per-

dão das offensas próprias , ese.jundo ellas confessarei que tem
razão. Porem serào ellas verdadeiras ? Examinemo-las por
este respeito

,
porque eu desejo a sua honra.

O grande S. Gregorio em poucas, mas expressivas pala-

vras, expondo aquelle dito de Job , Deridetur jnsti ttVnpl*-

citas, he escarnecida a simplicidade do Justo, nos mostra,
e descreve a prudência , e sciencia mundana : Hi/jus mun*
disapientia est. Entre outras máximas aponta estas: /rro-

gatrt ab aliís mala mu/tiplifius reddcre; cúm vires suppetunt

wilíis rtsistentibus cedere. Pagar injurias com injurias mul-

tiplica las, retribuir com maiores males as offensas recebi-

das, semr-se do direito da força contra quem lhe resiste ,

e náo ceder jamais a quem se lhe oppõe.

A prudência, e a sciencia porem do justo he bem pelo

avè-,50: At e&ntra sapient ia justorum est.. . mala tibenlius

tolcrare q>inm f icerC) nullam injuriae nllionem quaercre ; so-

frei" òsffeáHes corn melhor vontade do que fazelos a outro , e

iamais pro Mirar vingança de alguma oíTensa. Porem esta

simplicidade dos justos he escarnecida, e pelos prudentes %



9
*

e sábio? do mundo he chamada fatuidade: Ah hujus miindi
sapienèiòus. . . fatuitas cteditur. Que pode parecer ao mu ri-

do maior loucura, que responder as injurias com beneficên-
cias, e orar pelos que o? amaldiçoào , e perseguem ? Quid
stullius videtur mundo quam. . . nul/as injuriis conlume lias

reddere
,

pro maledicentibus orarei II e isto fatuidade, he
vileza, he deshonia , dirá coo o inundo , e mundanos o Sr.

M. Porem dirá a verdade 1

&f. — Assim me parece; ainda que presumo me dirá que as^
máximas mundanas são fal-as , e se devem entender ao con-
trario do que suo.

P m — Quando ellas fossem verdadeiras eu não o queria em des-

honra
,
pois temos recoinnienriação divina de olharmos pela

nossa própria honra, c Jiào deveria ceder do seu direito:

Curam habc de bono nomine , tem cuidado, diz o Senhor
,

deteres bom nome, isto he, seres homem honrado
,

pois que
. mais te importará o bom nome do que a posse de mil gran-
des thesouros-i Hoc cnim magis permanebit tibi quám millt

thesauri praetiosi. Pro o. 41. 15.

Em que porem consiste a verdadeira honra do homem, e

em que melhor se conhece i Doclriiia viri 'per patieniiam
noscitur; aconducta, o caracter, e a honra do homem pe-

la paciência se conhece, e a sua mais elevada nobreza, e

gloria consiste em fechar os olhos ás maiores injurias, e oíTen-

sas : Et gloria ejus est iniqua praetergredi. d.° 19. 11. Que
insipiente he o homem coutumelioso , isto he , o que retri-

bue injurias a injurias! Porem honrado homem he aquelle

que foge de contenções, e coiitumelias : Honor est homiui
,

qui separat se a contentionibus. d.° 20. 3.

Nem se queira persuadir
, que he isto doutrina muito mvs-

tica, e só própria de Religiosos, e dos que chamào Beatos.
Ella he ainda dos mesmos Philosophos Pagãos, que nenhum
conhecimento tiverão das divinas Escrituras. Sabemos (pie

era dito commum , e mui ordinário de Aristóteles : Nonest
magnânimas injuriaram memor ; não he magnânimo aquel-
le, que se lembra de injurias recebidas. E Plutarco: Par-
cere bf tolerara placidi , & modesti aninú est; o perdoar e

sofrer he só próprio dehuma bella , e honrada alma. Aquel-
le chama vileza á vingança, e este honra ao perdão. O fa-

moso Séneca, apezar da infidelidade, e trevas do Paganis-
mo, em que vivia, não deixou de ver, que nada mais no-
bre , e honroso do que o perdão das injurias

, comparando
aos que o fazem com o ilei das abelhas , ou abelha mestra.

B
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que como Ja dissemos, fallando do caracter dbs Rei* . não
tem aguiihão , nem. conhece vingança, nem ainda a ira.

¥Má niio seria nobiHssiina entre os seus vassullos r as abe-
lhas, se tivesse aguilhão ,.— Eu me confundo ; e admiro,, que assim fatiem Pagãosl— Aqui o tem no Liv. 3. dô ira ^ c. $2. r louvando a Mar»
ca Catão

,
porque sendo injuriado, e ferido cana insolên-

cia negou depois havelosido, julgando mais nobre nao co-
nhecer a injuria db que perdoa-la : Melius pniavil uonag<+
nosceye, quam ignoscere , seu vindÁcare. Continuando a
louvar esta acção , acerescenta : Magm animi esi injurias,

despicerc ; he prova de alma grande desprezar as in jurias,,

.Aquelle he grande, he nobre aquelle, que ao modo das
grandes foras, ouve sem cornmoçâo os ladridos da vii ca-
nal lia : Iwc mugnus § nobilis esí, qui more magnaeferae krtra-
tus minutorum oanum securus exaudit. Não he grande, não he
magnânimo aquelle aquém faz suceumbir a injuria, diz no
Lio. 3. c. âô, Noncsl magnus ariimus, quem incurvat injuria.— Que confusão essa para nós, Sr. M. e para os Christãos l

~- Pode ser que esses homens tivessem hum temperamen»
to ííeumatico , e coração pacifico ; e por isso assim fallas-

sem, não entendendo a verdadeira honra.
— Queira pois dizer , se lhe parece verdadeira honra asse-

melhar-se ás feras, e mais vis brutos , aos cães , e ás cobras,
que então mordem quando , e em quem as morde ?

. Essa he de deitar a terra ! Os cães, e cobras serão os mais >

honrados

!

— Eu não sei, meus Srs. , em que o mundo , ou munda-
nos fundão as suas máximas, as suas nobrezas, e pondonores !

— Eu lho digo, meu P. Não sabe que elles campeão de se-

rem semelhantes aos brutos animaes ? A quem mais se -que-

rerá assemelhar lie aos Cães, pois dizia o outro, que en-

tre elle e o seu cão náo havia mais differença que o vestido.

Logo quanto mais Cães elles forern , e mais danados^, e ma-
lhados, maior he a sua nobreza. Isto he bem claro..

— O argumento está bem formado , e he concludente.
— Prova bem clara temos neste respeito da falsidade das

máximas mundanas, e do que lie o homem,, quando não
quer abrir os olhos á luz divina

,
que lhe mostra seus.des-

tinos. V aler-me-liei ainda do conceito
, que dos homens

formava o meneiodado Philosopho Pagão Séneca : Ferarum
iste conventus. Liv. Q.- de ira, c. 3. He o género humano
huiua sociedade de fe-ras 3

diz.. .
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— (Eis ahi como estão os portnguezes tornados em Gães!)
— Com a ditíerença porem , que as feras da -mesma espécie

não se mordem hum as a outras. . .

— Menos os Cães, que não conhecem nem pai, pena mãi.
— Nisiquód íblae inter se placidae sunt ,

morsuque similium

absiineul ; porem os homens se sacião com o sangue huns
dos outros. . .

— Principalmente quando estão derramados.
— Jíi mutua lacerai ione satianíur. Ainda tem huma outra

differença^ que os distingue de todos os animaes os mais
raivasos, e he que estes se domesticão , e se amansão com
benefícios , mas os homens feras nutrem sua raiva naquelles

mesnius que os iera nutrido, e cuberto de benefícios. . .

— Não -querem >çrèr,' Ahi os tem pintados, e escarrados.

— l/íue masuescunt alentibus ; korum rabies ipsos , a c/ui-

hus e-st nutrita
,

depascitur. O homem excede a iodas as

feras , e de todas he o animal mais feroz , diz S. Bernar-
dino : Homo ferocissimus bediarum. O adagio diz : Homo
homini lúpus; o homem lie lobo para com outro homem .

.

— Antes com trinta lobos do que com Cães danados.
— Porem eu estou .porque hcfera de todas amais fera : Iío-

mo ferocusimus fcrannn. Ai! se lamentava Jacob ^ choran-

do a morte de seu filho Jose: Fera yessima coniedil filium
meum , bestia devoravit filium mcum Joseph. Gen. 37. 33>

Fera péssima devorou meu filho Josél Knganava-^e no que
pensava, mas fallava verdade no que dizia. A fera péssi-

ma era a -inveja , a vingança destes filhos, que despindo a
túnica a seu irmão José a quem venderão por escravo

, c

molhando-a no sangue de hum cabrito, a trouxerão ao ma-
goado pai, dizendo haver sido morto pòr huma fera. Di-
zião a verdade

,
porque a fera péssima foi a sua raiva , inve-

ja , e vingança, que devoraria s;eu irmão, se Deos o não
tirasse de suas mãos. Queira pois dizer o Sr. M: se nisto

acha grande honra ?

— Eu nada mais digo a tal respeito : estou confundido.— Pois eu direi qual he a verdadeira honrado homem con-
fessada por quem racno» a tinha, e de hum -modo, que nada
lhe deixará mais a desejar. He' este o Rei Saul, quie sendo
l>em pouco honrado ira sua conducta com David , nos m os-
tra por palavras qual he o caminho, (c se quizerem) o cam-
po da honra.

Perseguia ao mausq Daoiã o invejoso', e vingativo Saul
com o seu-exercilo , batendo os montes e valles

, quai doVbiH-
B *

'



m
gado de necessidades entrou em lmma caverna, onde se oc-
cultava David com os poucos seus, que o acompanha vão

,

bem descuidado do perigo em, que se hia a pôr , David se
ayisinha, e sem ser sentido llie corta huma pequena parte
do vestido: Sarrexit David, $ praecidlt oram chlamydis
Saul sileníer, 1. Rcg. 21. 5. Os seus bravos o incitarão á
vingança. Eis aqui , lhe dizem, cumprida a promessa que
te fez o Senhor, de entregar em tuas mãos ao teu inimigo,,
para que faças delle, o que elle pertende ía^er de ti : Ut
facias ei sicnt placuerit in oculis tuis. O ScnJmr me soccor-
ra

, responde
,
para que não faça ao Rei meu senhor , CVins-

to do Senhor Deos, o que dizeis, e levante minha mão con-
tra elle, pois que he Christo do Senhor: Propitiussit mihi
Dnminus nefaciam hanc rem domino meo Christo Dominic ut
mittam manum meam in eum , quia Chrislus Domini est. f. 7.— Que prova tão clara do respeito, que se deve- aos Reis i

Aerresce mais o ser também David j a Rei ungido.— Oh , se assim apanhassem a todos os Reis os Cães dana-
dos incrédulos ! Comião-lhes a carne, e bebião o sangue."—

• David susteve os seus; ainda teve pezardo pouco respei-
to, que lhe guardou, cortandórlhe a fímbria, do vestido, e>

o deixou sahir livremente. Quando se retirava , sahedaco-.
va David : Domine mi Rex ; clama apoz delle : Senhor meu
Rei. Olha este ; e David inclinando-se ate' tocar a terra ,

respeitando a Realeza neste seu inimigo; porque assim me
perseguis lhe diz ,

para me tirardes a vida
, quando eu res-

peito a vossa tendo-a Dtos posto em minhas mãos ? Vede
o vosso vestido, e notareis que lhe falta o que vedes em
minha mão; e sabei, quo assim, como cortei os fios do vos-

so vestido também podia cortar os dá vossa vida. Vede,
que não ha maldade em meu coração &c. cap. QA'pertotum.
Ouvindo taes cousas Saul conhece o perigo em que este-

\e, o duro coração se enternece , e chora em clamor: Lo
vavil vocem suam flevit. Tu es mais justo, do que eu,
lhe diz, pois por males que te tenho dado me tornas bens.

Qual he o homem que tendo em suas mãos seu inimigo,

lhe perdoa? Quia cràm cum.invenerit inimicum suum , di-

ruittet eum invia bonal Elle conclue, pedindo-lhe o jura-

mento de não fazer mal á sua família, quando fosse Rei,

Mas como ? Porque razão ? Quem lhe disse que David ha-

\ia de ser Rei 1
. Ellf ignorava, sua unção por Samuel

,

por haver sido feita^ ocfultámente.

Foi pois nesta occasiuoj que. o eonhççeo ; JfúttC scioquod



eertissime regnaturvs í/s, cf habiturus in manu tuá rcgnum
Israel

\ agora sei com toda a certeza, Certíssima, que haã
de reinar, e ter em tua mão o scetro dè JsraeL 0'onde to

veio esse conhecimento, ó Rei 1
, lhe perguntaria. Tu/ç? /fcí*

que gosas esse poder, e elle pertence a Jonal/tas teu fi lho

por direito divino dè herança. Como pois affirmas agora ,

com toda a certeza, e como somente agora sabes, que se-

rá David 1 Por isto mesmo que o vejo fazer , me diria. Hum
homem a quem. eu persigo de morte que me tem cm suas

mãos, e não se vinga, he mais do que homem
,
para cou-

sas mui grandes está- destinado. Coração em.quem não en-

tra a vingança,, he coração real , não he de homem ordi-

nário. Mãos que não- se levantão contra seu inimigo , e lhe

perdoão , são mãos destinadas a empunhar o scetro , a. ma-
nejar as rédeas do governo de hum grande Reino , e junta--

mente a espada da.autoridade divina. Eis aqui por onde co-
nheço, e sei com. certeza que Daoid hade ser Rei : Nunç
seio quód cerlissimé rtgnaturis sis ,

4" lia-biturus in manu tua •

regnum Israel.

— Aquilio convence sem resistência, Sr. M !'

— Deixe a fanfarrão com as suas honras caniculares.,
— Eu confesso, que não tenho que responder.
— Ainda occorreo outro passo idêntico entre os mesmos. A'

inveja, e a injusta vingança, em breve tempo fez retrogia-.

dar a. Saul nos bons propósitos
,
que então recebeo. Tornou

á -perseguição ; e no entanto que dormia no£ampo , David
entra nelle jazendo todo o exercito em profundo sono, e lhe

tira a lança , e o copo por onde bebia, sem algum mal lhe.

fazer , e impedindo a Abisai.^ seu companheiro , e vassalo que
lho fizesse. Retirando-se

,
clama,., aceusando ao Genara)

jibner de não guardar , como devia o seu Rei
9
proclaman-

do-o digno de morto-. Pergunta-lhe. onde estava a lança , e

o<cópo real ? Saul desperta, ouve avóz de Daoid , não acha
a lança, e conhece o perigo v em que esteve.

Outra vez se enternece o invejoso , . e vingativo coração ;

protesta não mais o perseguir , e acerescenta : j&èfiedtctus

tufili mi David ; bendito , .
abençoado sejas tu filho meu Da-

vid: na verdade conheço,
.

que tudo o que emprehenderes ,

afarás-, e ultimarás; serás poderoso e forte para fazeres tu-

do o que quizeres. Assim entendem os Expositores estas pa-

lavras que lhe derigio : Et quidem faciens fades ,
pólens

poteris. d.° 26. 25. Como se lhe dissera: Tenho entendido,
%

que és hum homem tuo grande, tão magnânimo, que farás.



quanto te agradar, e for toa vontade; não porque te atre-

veste a entrar 110 meu campo, mas por isso mesmo
,
que po-

dendo tirar-me a vida, não o quizeste fazer. Teu corarão
íre mais que humano : serás Rei, etudo te será sugeito : 'Fa»
cicns fácies, potens poteris. Julgo ser este bom testemunho
por ser do hum homem o mais invejoso, e vingativo.

— Náo seria necessário esse testemunho, pois sem elle eu
julgaria que David foi maior nessas occasiòes , do que affo-

gando , e despedaçando leòes
,

destroçando exércitos , e

gigantes.

— Assim mesmo o affirma S, João Chrisostomo , e todos di-

rão o me 3mo. Com a funda prostrou a gigantes, com a es-

pada , e seus bravos companheiros venero exércitos ;
aqui

com prudência, e com grande valor se venceo a si mesmo;
veneno seu resentimento , sua ira, todas suas paixòes; e eis

aqui a que não chega o valor dos grandes conquistadores do
mundo. Melhor lie o homem pacifico, e sofredor, diz o di-

vino Provérbio , do que o forte; e o que domina seu cora-

ção, e suas pnixòes he mui maior, que o grande conquis-

tador d j cidades : Melior eú paliem viro for ti , ò\ qui do-

tuirintur animo suo
,
expugnatore urbinm. Prov. 16. 32.

.Faz ao caso, o que de Alexandre Magno refere S. Ber»

fiarão. Diz que estando este famoso conquistador do mundo
estimulado contra li um seu familiar por certo motivo parti-

cular, e irreconciliável ,'apezar das diligencias feitas, seu

mestre , o famoso slristotelcs o venceo , entrando com elle

cm perguntas. n> Quem he, ó Imperador, que tem venci-

do os Reii, c exércitos numerosos? E's tu este grande homem.
Quem he o que tem conquistado cidades, Reinos ,

Impé-

rios, e todo o mundo ? E's tu. Tu es este grande homem &c.

Porem eu te digo, que ainda te falta que vencer, falta-te

ainda conseguir hum mui maior triunfo, que eutedirei, se

quizores seguir o rnea conselho. Vence a ti mesmo, vence

teu animo, tuas paixòes, e então vencerás o grande vence-

dor do mundo, que és tu mesmo. « Im mediatamente per-

doou. Assim faUava, e discorria hum Gentio !

— EmiTHidèceò o Sr. M. ! Que diz áquillo Sr. Freg. ?

— Nada ilígrf, porque me dá peia roupa, e chega ao pello,

por causa d >s excommungados Jansenistas 9 e mais canalha,

que riao po^o tragar.

— fí.ií cou rcsso, C[i\e nada he mais agradável
,
quehum ho-

mem pacifico , perdoador de injurias, e offehsas. Confesso ain-

da , nada ha mais claro, que para formara grande Socleda-
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de intentada por J. C. he necessário, que os seus membros
assim sejão. Se porem me de'sse licença, eu proporia contra
essa historia de David com «Sati/huma duvida, que me te.n

atormentado. Ella versa somente sobre a veracidade do farto.

— Queira propo-la, e conhecerá, que nada poderão os In-

crédulos achar, com que combatào a Historia Sagrada*
— Desejo saber, como pôde escapar' David á perseguição-

de Saul, que o procurava com grande exercito? D\z o Tex-

to, que se escondia em covas, de que em oui ras muitas par-

tes se falia, e tão grandes, que alojavão muita gente. Isto

he incrivel ? Nessa occasião andava David acompanhado de

não menos que quatro centos homens.— E talvez muitos mais se podião nelía albergar. Em huma
outra se esconderão cinco YfeíV fugindo de Josué, que não
deviào ter pequeno acompanhamento. Eu não ignoro

,
que

os Incrédulos se aproveitão ate de taes covas para mofarem,
e rediculisarem os Livros santos; mas eu mofarei também
de seu pedantismo- Na nossa residência lhe mostrarei diffe-

rentes Expositores , que provão a realidade destas grandes
covas, ou moradas mui commodas ,

apezar de sub ter ranças ,

e mui espaçosas, cavadas, e edificadas pelos Oriaitacs da-

. quelíes primeiros tempos, para se abrigarem das- incursões

de seus inimigos. O género humano distribuído por áirjuelles

paizes em pequenas famílias, se temião humas. das outras;

e por isso lhes erão necessários estas covas, que David teve

necessidade de descubrir
; pois que ja nesse tempo estavão

ignoradas. Tinhão a entrada muita estreita , apertada , e

occulta. Quando não queirão acreditar os sagrados Histo-
riadores, tem Plínio, Liv. 6. c. 29. Strabão, Liu. 11. & 16.

.Diodoro, Liv. 5., que todos faltão destas covas, ou casas

subterrâneas na Judea ,' Arabia , e Phemcia. Strçihâú falia

de huma na Iturea, que alojava quatro mil homens. F/a-
vio Josepho. Aniiq. .Liv. 14. & 15. falia das covas inacce?-

siveis de Galilea. , onde se escondião ladrões em grande nu-
mero, e força; cuja exterminação custou muito a Herodes,
Somente a pôde conseguir tapando com enormes pedras as

entradas.

— Muito bem, P. Estou satisfeito: tornemos "a tomar o fio*,

quedeixamos. Paliávamos da necessidade do amor dos i nimi-
gos para formar a grande Sociedade intentada por J. Ch risto*

—- Eis ahi porque eu avanço a esta proposição.
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O amor dos inimigos faz Catholicos.

lemos visto que bem longe de infamar o bomem, antes
pelo contrario faz a verdadeira sua nobreza cita virtude.

Nós veremos ainda quanto ella o eleva acima da esphera hu-
mana. Vejamos porem agora, que foi necessário que J. Ç„
a condecorasse , e sancionasse com grandes prémios pela
sumiria necessidade que delia ha para a grande Sociedade.
Eu pouco direi a este respeito, porque todos os senhores
conhecem muito bem, que sem cila a Sociedade dos homens
lie socif dade de feras.

— Tal qiul estamos vendo na desgraçada sociedade Po;tu«
gueza. Sociedade de feras de todas as espécies , leòes com
ursos, lobos com tygres , e outros não fariâo correr mais
sangue do que temo^ visto correr ^ nem se devorarião com
maior encarniçamento , do que se estão devorando os cha-
mados homens portuguezes. Creio que estarião com menos
temor entre feras bravas, do que entre tal gente.
-— Assim devia succeder entre huma gente, que de propó-
sito quer acabar com a santa Rdliria&dè J.C. , pois só el-

la pode ligar os homens em sociedade. Nós temos visto o
que se passa entre às Nações cm que apenas existem alguns

longes das luzes da Religião Natural, mas com ellas se for-

marão suas Religiões
,
quaesquer que sejão. Nossos Tncredu*

los querem , e trabalhão por estabelecer o puro Alhexsmo

^

ou Ál iterialísrno. O pedantismo de taes estouvados lie ex-

cessivamente de 3marcado, pois nem ao menos se lembrão
do qae em seus dias succedeo na França, onde elles mes-
mos, ou seus pais o quizerão estabelecer. Elles passarão hum
decreto de morte contra Deos!! mandando crer, que não
ha Deos. Porem foi então que o sangue correo de tal sorte

que se virão obrigados a passar outro, "que annullasse este,

mandando crer, que ha Deos! Pode imaginar-se maior ia*

sensatez ? Porem assim confunde Deos os ímpios I

Nossos Atkeos ate' isto ignorão. Elles pertendem o mesmo,
eo mesmo que na França vemos succeder e;n Porfrtgal; e

queira o Senhor abreviar tão desgraçados dias. 4 iição tem
sido ja bem ?ufficiente para abrir os olhos a tantos néscios ,

que zombavão das verdades, que antes se lhes annunciavão.

Pardalinhos de bico amarello !

— Mai olh », P.
,
-que Deos o vai fazendo de tal sorte qu«

me tem regalado. Elie os tem confundido , peado, apeaçado,

embrulhado, e enrodilhado em tudo, que nem trapos dc c-ô*



sinha , ou de esfregar chaminés. Servirão de molhos dè va-
ras, com que uzàÀ nos ílagellou ; e a^orn antes de as arro-

jar ao fogo , as faz em pedaços, batendo humas com ou-
tra:. He para que saibào, que se lia DkosI
— Eis aqui porque J. C. formando a gran-de Sociedade em
unidade de hum córpiò, de que eiie mesmo lie a cabeça," tan-

to intimou, tanto mandou, taato exaltou este anio? frater-
nal^ que nellepareceo constituir, fundar, e estabelecer to-

da a sua Rôlioiío; ab menos <\a\/, (pie esta fosse a virtude

care« teristit a dosmembiós da sua Sociedade , dos verdadei-

ros Calholicos , excluindo delia ao que o não tivesse, pon-
do neile lium claro, verdadeiro, e seguro sinal de salvação ;

e de reprovação ao que o nào tivesse. Nos o vamos a ver.

Notemos as palavras com que o manda, e intima, argumen-
tos, e razões , de que se serve. .

No grande Sermão do monte assim falia ás turbas. Vós
tendes ouvido dizer a vossos maiores: Amarás teu próximo,

e aborrecerás teu inimigo
, porem não vos tem dito a verdade,

pois a Lei vos manda esquecer as injurias, e não procurar

a vingança. Ivu vos digo, e mando: Ego aidem dico vo-

bis: Diligitc iúimicoi vestres; amai à vossos inimigos. Al-
tendei ainda, que nào vos enganeis com o amor, que vos

mando : I?u não exijo hum amor estéril, mas sim mando?
que seja effectivo. Vós deveis não só desejar bera, mas ain-

da fazelo aos vossos inimigos, ea todos os que vos odeão,
nas occaièes

,
que se vos ofnuecerem : BencfaciU kis

,
qui

oderant èôi. Bem longe de rogardes mal aos vossos inimi-

gos
,
áquebVs-, que vos injuriào

,
calumniào, e per-eguem,

•e ainda de lho desejardes , vós deveis orar, e pedir bens pa-
ra elles : Orate pro jjersequcnUbus? § calummantibus vos.

Math. 5. 44.— He isso impraticável , P. ! -Queira perdoar-me. Pois eu
hei de amar, fazer bem , e ainda orar b-ens £>or quem me
deseja beber o sangue ?

— Nào está ahi todo o ponto ; isso muito bem se pode fa-

zer ,
pois o «maior mal he de quem o deseja beber , e «eu

tenho compaixão -desses desgraçados. O peior he dever eu
amar aos excommungados Janscnistas

^ e cana i ha impia,
inimigos mortaes do meu Deos , e da JRtUgiâo>

, pois con-
fesso

,
que jamais os poderei ver sem que tfieptiíe o coração

por lhes bater pela cara com.., Olhe
?

P. ? qu-e eu não
ane confesso de lai peceado. Eu lhe digo ja o meu p< cea-
do, Se eu estivesse no Templo de Saiovuiv quando o Senhor
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azorragmi os seus profanaclores , eu me povía ao. seu lado-

uom o meu bordão, e daria ])ancada d-e moio. Depois lhe
diria: Vamos

,
Scjthor, aos Janaciustas., e mais cambada

incrédula. Elie com os azorrragues , e eu com o bordão he-
ria- t mio com a biv'ca.
—'-Caleje com isso, e ouça, o que vou dizendo.

Peço-Jhe, P. ,
que responda, porque eu entro nos mes*

mos sentimentos.

j*f' l$u. nãotenbo que responder, senão que isso nãoheodio,
mas. sim zelo da honra de T)i;os. Ahi não entrão injurias

próprias. Bem. se vè no fundo do bom coração, que tem,
que não aborrecem mais que a maldade. Se ellcs se eorre-
gissem, e depusessem sua impiedade . então os amarião.— Eu seria o seu maior amigou Bom, bom, ja estou des-
cançado. Pois em quanto ao mais ,. Sr. M. , tem Viu. mui
máo coração se não deseja e faz bem aos seus inimigos.
Porque razão lhe liade desejar mal 7 Nào lhes bastã o que
ellcs a si mesmos se fazem l

Pois (pie faria Vin. a (piem o ihjiuiasse-, e ofiende sse ?

— Eu lho digo.. Se me tratassem de fanático, não me po-
deria ier ,. porque rogo diria comigo: 1Te Jc&Lsenista excorn-
mungado-, inimigo de meu Deos. Espera, lhe.diria ; e não
lhe esmurraria. os narizes por lUenão poder chegar. Se fos-

se qualquer outra, injuria, .se me tratasse de ladrão , velha-

co , ou qualquer outro , eu diria comigo ,.ou a elle, homem,
tu cstás-doudo; e teria, compaixão deíie. . Se me desse al-

gum bofetão , ou paulada, não me lembro agora do que fa-

ria. Pode. ser
,

que lhe fizesse o mesmo, se pudesse; mai
logo que cahisse em mim, eu. o. levaria a minha casa. para
o curar ,. e tratar bem . . ...

—~ Para isso he necessário ter muito sangue frio.

-—•Pois se Ym.-. o quer ter quente, lembre -se que o fogo <lo

inferno o he bastante para lho aquecer. Quer^cr cão, e cobra f

>»ão vê, Sr. M. , que ali obrão os e fieitos da. Religião ,

e nao o sangue frio ? Nós estamos acostumados aos impul-
sos dos nossos corações, e -paixòes , e não aos. da. graça,
e Religião , como- está o Sr. 'Frcguez.

— Assim seria, eu tolo
,
que por hum odiõ, ou yingança of-

fendesse o meu Deos,. e,perdesse a minha alma... Isso tal-

vez, fosse o que -quereria meu inimigo. Porem elle se. acha-

ria encanado, porque eu lhe faria o maior bem que pudesse,

— Eis a-hi.bem claro, Sr. M., os eífeitos da Religião.

Leve o demo o juizo que eu tenho ;
pois nunca heide
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=chcgar a comprehcnder esta scfencía' da Religião ! Queira
continuar, Sr. Ah., é tenha paciência com ifihftrfé^dlécíições.
—- Eu confesso, Sr. Al., qíjè á primeira vista nppaiece cru

pessoa odifficil, o árduo , e aspiro deste mandamento. Di-
rei ainda com S. I

'gost iuho
,

(pie entre tudo o que 'temos

nos mandamentos do Sèhht>¥\ nada mais diffieil do que o

amor dos inimigos: I n jnsfijicatiouibus Do/uiui nvlía Tcs

est aiffiMior, quam ut ifaHtyút mm diligat ininncos. Porem
Ko espirito da Religião tudo facilita . c a graça do Senhor
tuao suavisa. Queira deixar-se penetrar dest e espirito , éter

ci paciência de me ouvir, è a minha palavra empenho , de
Què entrará em desejos de ser injuriado, e offendido para
ter occasiáo de desempenhar este mandamento.
— Eu confessarei errtáo

,
que á' Religião faz milaores.

— Nem deve entrar cm duvida. Deveis amar, 1>émAfazer

,

e orar por aquelles que vos "ddícáo , e perseguem , diz o Se-
nhor

,
para que sejais verdadeiros filhos de vosso Rai, que

habita nos Cios, que faz raiar o sol de seus benefícios so-

bre bons, e rnáos.e chover -suas bondades sobre justos , e

ánjujstos,: Ut sitis filii Ralris vestri
,
qui in Caelis est ; qui

solem suittri oriri jacit super bnnoh cpíua/os
, $ plxút su-

per justos
, Sj iujuslos. y . \d. Propòe-nos ptira exemplo seu

Pai celestial, de quem só entào poderemos ser filhos 'quan-
do com elle ndi.^parecermos. Dá as razões, que nos obrigáo a

este amor elTc<:tivo
5
e sancCiona o mandamento com o premio.

Deveis 5 áil , amar dá inimigos
;

porque se -vós líto Sfr-

'mente amardes os' que vos arnáo
,
que merecimento, e que

premio podereis, ter T Sreniin ditígitis dos, qui cos diligurit v

quem mercedem habetdtisl Nào he isso mesmo , o que fa-

zem os mãos , os que não tem Religião , nem 'temor de
DeosT Noiíne $ publicam hoc faciunt l Dev-eis ama-los
com amor èffectivb

7
,
que appareça nas obras, e mio som eli-

te nas palavras : TJ. si salutaccrilis fralrcs vestros tunfwn
' quid amplius facifis'1. Se vós 'tào somente os amardes de
.-palavra, e saudação

,
(pie mais fazeis do que os -máos ?

Náo he isso o mesmo que fazem os infiéis ? Nontie éV Elh-
nici hoc faciunt l

!

f. 47. Vósxleveis ser perfeitos, ftífítandò

a, vosso Pai , e assim como elle he peufeko fazendo bem a
Tjons, e a máos , a amigos e inimigos-: -EsLole perfecii . fcf-

cíí/ ôf Pater vesftr caelcsth, perfecttrs est, V. .18. Trd he a
sua grande máxima , c a mars fundamental da sua Hclioi.do

,

que deve adoptar, o que quizer fazer parte da $ua glande
Sociedade-, e níro 'de, outra sorte.

C*



He este o sinal diòtinctivo , he a divisa, que deve destin-
£uir, e dir a. conhecer entre todos o membro pesia Socic--

dadc de J. C. , e não outro, Elie o disse bem claramente:
Mandaíum novum do vobis: ut diligatis inciccm, sicut 'di*

lexi vos ut òç vos ddigatis inviccm. Joan. 13. 31. Notemos
esta repetição de palavras, que na boca de J. O. alguma
cousa significão : e he a forca com que quiz intimar este

mandamento. Mandaíum novum do vohis \ Eu vos qdji hum
mandamento .novo ; como se. dissera: lie antigo este man-
damento

; porem Eu, agora que vou a formar a minha
grande Sociedade , o mando com tanta força, como se o.

mandasse de novo, ou com nova força , e com muito mais
vigor. Elie me he necessário para formar em perfeita uni-

dade comigo, em hum corpo, de que vou a ser cabeto,
esta minha Sociedade. Amai-vos huns aos outros apezar de
qualquer fragilidade y que possa haver entre vós : Ut dili*

gathinvicem. ...
Entendei bem como vos deveis amar; notai , e lembrai-,

vos do modo como eu vos tenho amado , e amo: Sicut di-

lexi vos. Eu tenho fechado os olhos ás vossas fragilidades ,

tenho cuidado de tudo o que tendes necessitado, Lavei-vos

os pes , asse ntorvos comigo» á minha Mesa , dou-vos o meu
mesmo Couro em comida, e em bebida o meu Sanou k

,

que vou a derramar por vós. Sirva- vos pois o meu amor de
exemplo. Sicut dilcxi vos , ut Ôç vos- diligai ii inviccm.

— Dè-me licença , P; ,
para a minha colherada. J.C. nos*,

so amantíssimo D.iíos para. formar' a nossa grande Socieda-

de ser.vio-.se- de huma longa- corda, com que qjm prender

os homens, ,a si mesmo ; e dando voltas com ella mesma
,pr,endeo a todos nós huns com os outros. Eis aqui o amor;
amor a elle-, a amor huns aos outros. Agora todos entendem.
—« A comparação he bem expressiva.
— Ella he verdadeira cm* todo o sentido posto que grossei-.

ra. O amor- he o verdadeiro laço deuniào com clle,. ecom,
3. osco. Deos pelo seu- amor infinito se une com noseo : nós

pelo amor a élle nos unimos com elle ; pelo amor fraternal

nos unimos huns com os outros. Eis aqui a grande Socie-

dade, a Igreja de J. C.
— IVXas eu quero saber se nesta- união podem entrar os ex-

conm negados Jansenisias?, e mais cáfila . . .

— Accoríimode-<se, fdho,, tenha prudência. Eis aqui pois

diz 3., C. , como vos; deveis amar huns aos outros. In hoc
,

acçresccuta
,
ccgnoáccnt omnes oiáa discipuli mei estis sidi*



kclioncm habuerilis ad tnuicem, \*. 35. \isto conhecerão,
todos quê sois meus disçipiíos.; vos a nard os buris à ous-

tjos
; como m» dissera: Assim como todos os homens 9

de-

todas as Nações tem. seus disti activos por onde se conhece
a qual pertencem, Eu também vos qfièro por hum sinal,

por onde todos conheção , mie pertenceis, e sois membros
do corpo, que vou a formar, de que sou a cabeça ; não
lie outro se não o amor reciproco, e fraterna!, quenãopos-
sao resfriar nem injurias, nem

.
oífjruas :. In hoc cogn oscent

omnes- cpuii) discvputi mei eslis*.

Notai que he, e será este o- só sinal , in hoc r por onde
conhecerão todos., que pertenceis á minha Sociedade, e eu
lambem, por este sinal vos conhecerei : In hoc co^noscerJ
omnes. NAo ponho este sinal na Fe , nem: no Baptismo
e mais Sacramentos,, nem na Cruz, nem no só nome de
Vfirislãp?) porque muitos terão frudo isto , e com tudo não
entrar,ão nesta minha, união de Sociedade , e E.u os terei

como estranhos aelia. Eis aqui o só unico- distinctivo, amor
fraternal sem excepção de pessoa : Si çlileclionem hahuer?--
tis ad inuicem. Liguem-se- todos com este laço

,
que não

pOssão- quebrar injurias , nem offensas.
—

- Porem quando algum offende , c entra em odio, nãofají

parte desta Sociedade, e não ha necessidade da união com elle.— Da Igreja em geral faz parte em quanto delia não for

excluso. Se entra nesta união, emqueDnos nos quer com-
sigo

, ,
não. nos pertence julgar. Só sim somos obrigados a

soldar as quebras, e nào quebrar-mos os. laços, que nos de-
vem ligar huns aos, outros qualquer que seja o mot'yo. Os
membros, dó corpo não se aborrecem, nem quando huns.

magoão aos outros, antes seamào ajuda quando enfermos,
molestos, pesados., è dolorosos.— Bella, e mui bem expressiva he essa comparação ! He
ieso mesmo;, o que D:eos quer. Â\\\ temos tudo..

ps*-. Porem se-me offenderem,. e eu castigar, ficarão corregidos.
— Que , Sr. M, ? Quem lhe deo autoridade para, isso ? Essa
seria a- perfeita desunião. La tem o-Autor da mesma .Sb-

ciedade , e os que estão em seu Nome para o.fázerem. En-
tre mçlhor. no fundo da Ueligido.
—rr- Temos pois o. amor- fraternal',. sem excepção de inimi-

gos., como verdadeiro , e seguro sinal de verdadeiro Cai Itá-

lico , e nenhum outro., como que he de absoluta necessida».

de para esta Sociedade. Por isto. o Senhor ainda o elevou

tv.grande pureza de coração, Oomonelle lança raizes o amor
%



no

cílc o quar puro. Se tu, diz elle . vindo ao Aliar oferecer
tuas oblações

,
promes sas-J oti votos, ahi te lembrares de

alguma óffensá. injuria, ou íjueixa
,

que algum teu irmã'?

téiiha contra ti 1 larga ali! fogo a. tua oblação, rifão a offe-

re/^as-, por-qu-e cu nào t'a aceitarei ; ct>r>é'a tpconciuar-te
com o teu irmão, e ^eiííão voltaras aTazer-me a tua oíTer-

tn : l
radc prpjéf rccunciliari fralri tuo

, cV íimc scnicns of-
feres tnwius íuum. Math. 5. 2,'J. Kstc he o grande sácriíi-

cio, e mais agradável a géus
4

ollms.

He beui notável a
;

proliibição formal na Lei Mosai/ca do
.

ofíereei mento do mel: iVec quiaquàm mclm adulcbitur iri

Sdcrijifuo IJomtrii, 'f^v. <2. I. Nada de mel se queimará rio

.Sacrifício do Senhor. . Nem vemos que se effereces-e nem
ainda se queimasse cera ; o que merece as nossas 'reflexões.

Na Si/ria., e visinkauçu. de Jerusalém sempre houve mui-
to m«l , . e cera. Dkos mesmo disse desta terra, que mana-
va .leite e mel. He este composto do humor odorífero das

llorcs , bem como a ceia ; e parece que por isso mesmo de-

veria ter sobre todos os mais dons a preeminência. Boreal
lie prohibido formalmente o mel ; e a cera, posto que não
vemos prohibi('ào expressa, não nos consta, que «uxlessenas

.
.luses do Templo, Tabernáculo rnais que o azeite.

D. — Não tinha notado essa singularidade: mas desejo saber
f

porque uão servindo então, serve agora 1

J\ — Posto que não acho expressa a razão , contudo penso que
sendo então tudo, o que havia naquelles Templos^ figuras,

não convinha nem o mel , aerri acera, porque são obra das

abelhas , que são o symbolo da vingança , e verdadeira figu-

j
. ra dosi vingativos, u^epois que acabarão as flautas foi ad*

mittida a cera , qne Ibgq entrou a arder nos nossos Altares.

O azeite com o nome de oíeo devia ter todo o lugar entre

as figuras., porque cile o he da caridade, e amor fraternal j

como ja vimos-

M.
'— C :>:uo são as abelhas -syrnbolo dos vingativos?

F. — Porque tem sempre prompto o aguilhão para a vingança.

1J . — Tanto o são, que nellas lhe farei ver a fatal desgraçados,

vingativos
, iracundos, oífenso.res do seu proximoj e odientos,.

Fatal desrjrvça dos Vingativos.

Se tão grande cousa he o amor dos inimigos , como va*

mos íscimL) ,
grande mal deve ser, sem duvida o odio , a má*

vontade, e a vingança. Nós o vemos neste aymbolòj quae»
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sTio as abelhas. Porque o são, disse David, que ?ru. ini-

migos o nav ião cercado como as abelhas : Circvmdeâérifril
me sieul apes. lfsçl. 117. 12. He na verdade este vôlati! o
mais iracundo , c vingativo de todos os viventes , e a só com-
pressão lhe faz sahir o aguilhão , de sorte que morta cila

,

e comprimida pode ainda morder. . Praze-se aos (Vos queos
homens não Ieva?senv ainda á outra vida os odíos , e as vin-

ganças , eoaio e*tcs pequenos viventes

!

— Já eu ottvi dizer-, que em certa : Jgrcjà , que -liem sei cm
huma casa contigua ondeestavão os ossos dè defuntos , se ou-
vião estrondos' de pancadas lvuns nos outros. Deverião ser

as caveiras de alguns,.. que morrerão em ódios,. que ainda
cá ficarão jogando as marradas.

-r» Nada mais prompto tem aabalha
,
que o aguillrão. .Assim

muitos sempre promptos para a vingança, e para fazer mal,
principalmente-, a lingoa para as affrontas ,

injurias , e 1 1 1 a 1
-

diçòes. Ninguém lhes tocará
,
que nao -sinta logo o aguillrão

com o veneno, Porem, a fatal desgraça ,.. que anda amiexa á
ira, e vingança dá abelha , lie que mordendo el la , morre
infallivelmente. Pode sim .facilmente cravar o aguilhão ; mas
como he farpado , não o pode arrancar , e com ellè lar-

ga os intestinos ; o que lhe produz a morte indispensável.

Tal he a desgraça do vingativo, do iracundo > e àé lo d os
aquelles

,
.que offendem a seu próximo dé qualquer sorte que

seja. Elles mordendo morrem morte d' alma pelo peccado,— Que tal he aquelía , Si. _M. Não que ; ye ser abelha,
—^ .Lá.pensa o vingativo, que satisfaz a sua vingança-, pre-
judicando , e fazendo = mal '. a seu irmãe ;

- porem se elle so-

frer com- paciência esse malse íhe tornará em ;bem , o vin-

gativo lhe lavrará a coroa dò seu merecimento , augmenta-
rá a sua glória , e todo o mal recahirá .sobre si "mesmo. Pode^
ser, que o prejudique, e com effeito o faça padecer ;

• sen-

tirá sim ^ como se costuma sofrer^ na mordedura dá abelha,
algum ardor ; porem he passageiro , e a morte do desgraça-
do que o mordéo he eterna.
— .Kis ahi porque eu teria compaixão dé meus inimigos se

me fizessem mal ; porque o peior mal he délles. Pór isso eu
temo muito ter inimigos, por fazer escrúpulo dèqne mete-
nhão odio por minha, má condo et a ; e logo que o desconfio^

vou amiga-los.
—

. Admiremos, Sr. M.
, aquelles effeitos da Religião.

— Porem isto não se entende com Jcmsenislas , e mais carril-

bada. Passem de largo
5

e por longe da porta.



— Ainda tem mais o vingativo , e odiento. 'Porta sua desgra-
ça passar ainda adiante da que sofre a irapundá abelha,
pois que esta somente ejuao morre, quando mo de ; mas a^uel-
le ainda morre sem chegar a morder. Eu o direi melhor com
palavras do .Apostolo qoamtir , S. $>ápJ Seria necessário
transcrever, e paraphrascar toda a primeira carta deste
Discípulo amado pai a fazer á devida fáeá dos. effeitos do xnior
fraternal, e juntamente a desgraça do que «naolem: poretij-

direi o bastante para conhecerem a conformidade da sua! dou-
trina com a que voa expondo. Filhos charissimos, diz

, amo
mo-uos huns aos outros . porque o amor vem de Deos: Çha-
rlsúmij diligamus .'wsinuijcm, quia charitas cx Deo est. 1.

&put. Joan. 4, 7.

— II e o mesmo. A corda, ou o laço que nos prende vem de
Deos, e dá voltas pára nos apertar a todos em hum corpo.
O que ama, be filho de Deos, delle nasceo, eelle oco-

nhece: Omnu , qui diligit , cx Deo natus est
, co^noscit

J)cum. Porem aquelle que nào ama a seu inimigo não co-
nhece a Deos, porque Deos lie o amor.. Qui non diligit

f

non nouit Ueum ; quoniam Deus charitas est. Se nós amar-
mos huns aos outros, Deos está em nós, c seu amor será

em nós perfeito: Si (Migainus inviceui , Deus in nobU ma*
nel , § charitas ejus in nobu perfecta est. y. 1-2. Para en-
tenderem isto e o mais que disser, queirào Iembrar-se . .

.

— Sim, P. » lembramo-nos do que tem dito; e me parece
que somente assim he que se poderá entender afundo o que
diz nessa Carta o St.° Aj>òsthlo 9 porque eu a li e^ta ma*
nháa, e julgo que a entendi pelo que aqui tenho aprendido,

lie necessário ter em vistas a Sociedade formada por J. C.
dos homens em unidade eomsigo, como corpo de que ellehe

a cabeça. Pela Commlnhao de seu Corpo, Alma , e Divin-
dade nos une corn sigo em alma , e corpo , com seu mes-
mo Corpo , Alma , e Divindade. Porem o que dá a vida a
este corpo etn unidade heoamor, que na expressão do nos-

9o Freg. he hum longo laço que prendendo em Deos, ede
Deos sahindo, e lançado a nós, nos prende a elle ; dandtf

voltas nos prende buns aos outros para formarmos o corpo

deJL C. e a perfeita união com elle. Aqnelle desgraçado que

não tiver o'devido amorfraternal, quebra este laço, e sabe fora

desta uuiào, he membro podre , he ramo seco, não tem a ver-

dadeira vida, e em fim sahio fora da grande Sociedade de J. G.
— Com grandíssimo prazer vejo que entendem perfeitamen-

te o que por tantas tardos, e desenvolvimentos de varias taa-



terias tenho procurado, pois he altíssima, sciencia, edeab-
soluta necessidade para se vir lio conhecimento da santa Re-
ligião de J. O. Por

1

desgraça eu não tenho visto Theologos,
que de propósito aexponhào, e desenvolvão. Daqui tem vin-

do os nossos males. Fatal ignorância ! A cada passo vemos
os livros mysticos fallarem da união com D cos, he verda-
de^ porem quem ©s lè, e nào tem Lido, nem entendido o

desenvolvimeto desta união , e a sua formação, qual temos
visto, fica em jejum.
— A oração de J. C. na noite da Cea nos deo grandes ideas,

e avances para entrarmos nesta sciencia.

— E onde tem visto essa doutrina desenvolvida?
— Em nenhuma parte; e ao Sr. Ab. o devemos.
— Visto que tão claramente o entendem , será sufficiente a

simples menção dos textos de S. João. Nisto conheceremos,
-continua a dizer, que estamos em Deos, e Deos em nós,
•isto lie, nesta união, incorporação, e unidade com elle, se

•tivermos este amor: Jn hoc cognoscimus quoniam in eo ma-
wemus

, êf ipse in noBk; porque de seu espirito nos deo, is-

to he , nos deo o seu amor , nos deo seu Corpo, sua Alma
,

-sua (Divindade em communhão com sigo: Quotúam de Spi-
rHusuodedU nobis. tf. 13. Nós conhecemos, e cremos neste amor
divino

,
que o Senhor tem em nós , e com que nas prende

,

eune a si: Nos. covnsvimm * òf credidimus charitati, quam
habet Deus innobi.;. Deos he amor, e aquelle que ama di-

vidamente, que permanece neste amor, em Deos está, e

Deos nelle, Ltohe, está ligado nesta união, e encorporado
*<íomelle: Deus caantas est; qui manet 'inckaritate , in Deo
-manei, ôç Deus in eo. tf. 16

Passarão as trevas, e brilhou a luz': Tenzbrae transie-

rimf
,
'§ verum lúmen jam lueet , à\z no cap. 2. V. 8. Po-

3"em q que diz estar na luz , e tem odio a seu irmão , este

desgraçado ainda jaz nas trevas: Qui dicit se in luce esse,

è) Jratrcm suum olil, in tenebris est usque adhuc. j . 9.-. O
que ama seu irmão, está na luz, e não ha escândalo nelle:

Qui diligit j"raivem suum, in lumine manet , <5f scandulum
in to non est. tf. 10. Porem o desgraçado

,
que tem odio a

seu irmão, está em trevas, em trevas anda, e nào sabe pu-
ra onde caminha , porque as trevas lhe tem obcecado os olho?:

Qui ardem odit fratrem suum , in tenebris est, in tenebris

ambuiat , cf nescit rjuócat, quia tenebrae obcoecaverunt ócu-

los ejus. tf. 11.

Não vos admireis , irmãos , de que o mundo nos abor-
D
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reça , e persiga : Nolite mirari
, fraíres , bi odit vos muni-

das, d." 3. 13. Nós sabemos que passamos da morte á vida,

porque amamos nossos irmãos: Nos scimus quoniam trans*

lati sumus de morte ad vilam
,
quoniam diligimus fratres.

O desgraçado
, que não tem este amor- está na.morte, por-

que não está encorporado nesta união, e eneorporação com
Dkos, em que ha a verdadeira vida, quebrou os laços: Qui
noa diligit, manei in morte. V. 11. Porem não só isso; o

que tem odio a seu irmão , he ainda homicida: Omnis, qui

odit fratrem simm homicida est ; e vós sabeis ,. que o homici-
da não tem vida eterna em si mesmo

,
porque não está.nes-

ta união, eneorporação, e~ divinisação , em que somente^,

e não fora delia, ha vida eterna : :Et scitis quoniam omnis hom**
cida nonleabet vitam aeternam in semetipso manentem. y. 15*

— Não tem a graça de D is os :. mas essa mesma união he a

graça
,
segundo me parece.

— Parece-lhe bem. Paremos aqui, para entrarmos no afun-

do deste texto: Omnis, qui odit fratrem suum homicida est.

Qid non diligit , rnanet in morte* O desgraçado odiento, e

vingativo incorre na morte , e he desgraçada abelha que mor-
dendo morre

,
pela morte dò peccado , separando-se desta

eneorporação couiDeos, q.ue dá a vida : porem passa avan-
te ainda a sua desgraça

, porque morre ainda que não mor-
da

,
pois que o só. odio , a. só má vontade lhe dá a morte

:

Qui non diligit , mimei in morte. Passa adiante ainda, por-

que sem matar he matador : Omnis
,
qui odit fratrem suum

homicida est. Eis aqui a maior desgraça, e sobre todas as

desgraças.

Todos os peecadòs de desejos se revestem das cores e cir-

cunstancias do que se deseja. O que deseja, por exemplo,
furtar huma bolsa

, apparece aos olhos de Deos, criminoso

do furto dessa mesma bolsa , como se na realidade a furtasse.

O mesmo he neste respeito. O mal , que o vingativo deseja

fazer, ou que succeda a seu inruío, carrega de tal sorte so-

bre elle mesmo, como se effectivamente lho fizesse. Expaves*
te , clama S. Agostinho expondo e te texto, expavesce ,

quan-
do dicitur : omnis, qui odit fratrem suum. homicida est ; es«

panta-te, ó vingativo, ó iracundo , ó odiento , teme , e tre-

me ao ouvires g divino oráculo : Todo o que tem o odio a

seu irmão, hehum homicida. Gladium noneduxisti, tu não
desembainhaste a espada: Non vulnus in carne fecisti; tu

não chegaste afazer ferida no corpo daquelle a quem tens o

odio : No?i corpus plaga aliqua trucidaúi\ tu não despeda-
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çaste sen corpo com algum golpe.;; porem pela só cogitação
do ódio, do máo desejo de teu péssimo coração, es homi-
cida; o como tal serás castigado: Cogiialio sola odii in co —

.

de tuo cí
, ò[ tenereris homicida \ es reo de -morte perante os

olhos de Deos; Réus es ante óculos Dei ; elle vive, e tu o
mataste: llle vicit , § tu occidisti ; quanto he de tua parto
mataste aquelle a quem aborreces : Quantúm ad teest occi-

disiij, quem odisti. Vejào se pode haver maior desgraça , e

maior cegueira !

F. — E que será se com effeito o chegão a pòr por obra ? f)lg'\
9

P.
,
alguma cousa dos homicídios , das mortes violentas,

que desgraçadamente tem sido tào frequentes entre estas

bestas salvagens, que bem como ellas, tem comido a carne, e

bebido o sangue de seus irmàos ?

P. — Que poderia eu dizer para expor a enormidade de-sa mal-
dade ? Não o poderia fazer, nem deveria

, porque pala-
vras não a podem fazer conhecer, nem inspirar o devido
horror. A sb palavra Homicídio , morte violenta de hum
homem , diz mais do qite__podem dizer extensos discurso» :

e por isso pouco direi.

Nossos Incrédulos vão eoberentes com o seu Àlheismo
,

e Materialismo. Como não ha mais differença entre -o ho-

mem, e brutos irracionaes ,
que o vestido , nem tem mais

a esperar do que elles depois desta vida , importa entre el-

les tanto a morte de hum homem , como a de hum cão I

Nossos Jornalistas tem-se cançado em seus Jornaes , ou Pe-
riódicos em estimular os governos a que olhem por impe-
dir os assacinatos . porem elles não se lembrão, de que
seus trabalhos seráõ baldados, como o tem mostrado a ex-

periência, por isso mesmo que vão conformes com a sua
crença. Elles zombarão de taes clamores; nem cesssaiáo

«em quanto não acabarem com todos aquelles
, que tem a

-verdadeira crença, porque estão certos de que não pode-
rão estabelecer o seu Atheismo sobre elles. Julgão neces-

sário acabar com os verdadeiros Portuguezcs, estrangeirando
,

e inglezando o Reino.
Ha perto de seis mil annos que o mundo existe. Em to*

*3o este longo espaço nunca jamais sevio huma Nação, hu-

ma sociedade de Atheos. Entrava em .problema :>e eíla se-

ria factivel. Para os nossos tempos fataes
,
ja propheíisados

pelos Apóstolos , como vimos, -estrava reservado este fatal

ensaio;; e os Reinos F-ideli^imos , Catholicos , e Chrisfia~

'nisòi/nos , isto lie
,
Portugal, Hespanliq^ e França de v ião



o tJioatm; principalmente os dois primeiros. No ultima
hé verdade o fizerão primeiro, como ja disse, decretando,,

que ninguém cresse cm Duos ; eo mesmo foi decretar a
camagem-.de todos os que crião o contrario. Foi t.nl ,. que
temerão por a Fiança bum deserto. Circunstancias- impre-<

vistas , e mal pensadas obstarão a seus projectos, c cessa-

rão. Nos dois primeiros se cançarão em tomar bem as me-
didas . para o ultimarem ;, porem acliando-as erradas, tor-

narão á ultima medida por onde .principiarão na. França
?

isto lie
? á camagem eín tudo, o que não for Athto.

— Pois. eu espero, que nào. tardará, muito, que essas bestas

ferozes se entrem a devorar humas aoutras, e ja o vào fazendo.— Depois de castigados os bons .filhos
,
quebrará o bom Pai

as varas, batendo humas com outras, como fez na França.
Então conhecerão os.Ímpios, que restarem, que ha hum
Di.os, que domina sobre o. inundo., e nos homens. O que
poderei affirmar. he que elles terão a mesma sorte, que dão
a outros. No primeiro- homicídio,, que houve no mundo,
temos o que tem a esperar todos os iiomicidas.

lie bem de presumir, que Cai** matou ylbel sem o in-

lentar ,.. pois. de crer he r que ignorava a morte, ou que
daquclla acção

,
que fez contra seu irmão , resultaria a mor-

te. Contudo Deos lhe falia , e pronuncia a sentença : Quii
fccistil Que fizeste ? lhe pergunta. . O sangue de teu irmão,
que derramaste,, ejama da terra, que o absorveo , eme
dá vozes, pedindo vingança:: Kox sangiánis fratria tui cia-

onat ad. me. de terra., Gcn, 4; 10. Tu serás maldito sobre a
içesma terra , que recebeo , e absorveo , o sangue de teu ir-

mão, que tu. derramaste : JSuncigiliir maledictus eris su*

per ferram^ quae aperiút os surmi , òç suscepit sanguinemfra-
't ris. tui de manu tua. f . 1.1. Quando tu a trabalha! es eíia

te negará os seus frutos, e. tu andarás prófugo e vagabun-
do sobre ella : Vagus , c'f prófugas eris super terram. V". 12.

Aqui temos o homicida, como. hum monstro insofrível á

mesma' terra j. que parece não o pode sofrer sobre si. Ella

recusa sustenta-lo , e delia está. clamando em altas voze» ,

e clamores aquelle. sangue derramado
,

pedindo continua-

mente , e bradando por, vingança. Como andará, e vivirá

este desgraçado
5 - e vagabundo esperando a cada passo a

mesma- sorte 1 \— Como quem traz ás costas a morte dé hum homem!
— Conheceo logo Cam a enormidade do seu delicto, e â

pena
?
em que incorreo.,Eu andarei prófugo, e vagabundo,
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diz, e esfou certo , que qualquer que me encontre me <\irá-

a morte : Erovagus, profugwt in terra, omnis i^ifur,
qui inuenerit me , occidet me. V . 1 1. Logo entrou noconhe-
ciinento desta pena , que- Deos suavisou sem duvida atten-

dendo á ignorância do êxito da sua vingança. De tal sorle

a teineo
,
que lhe pareceo ver. tudo armado contra si, sendo

que nào haviào ainda, mais, que e!le, e os dois pais. O//*-

HÍ$í qui inuenerit me ,' occidet me. Foi necessário que Deos
lhe pusesse hum sinal, para que nào lhe tirassem ávida,
fazendo-!he o mesmo, que havia feito ,

afíirmando-lhe, que
feria castigado em septulo , o. que o matasse

,
pois que ja

nào teria desculpa.

Quando ao sahirda ^rca do Diluvio Noe , .eseus filhos,

entrou Deos em novas instrucçòcs, e procurou inspirar-íhes

horror á eífuzào de sangue -humano. Penriittiudo-lhes comer
carne de certos animaes, H>es prohibio ainda come-la com
o seu sangue. Era notável o cuidado que tinhào os Jvdeos
em purificar do sangue a carne

,
que devião comer., e nào

menos em esconde-lo. Singular ainda hesugeitar Deosa cas-

tigo , e á sua ira as mesmas feras, que derramassem o san«

gue humano.
— Onde vem tal sugeição ? Gostarei dè a ver. .= Não lia du-~

vida : Sangnincm enim animarum vedrarum reqviram de
inanu cunclarum bestiarum; Ô> de manu hominis , de mann,
viri § frettris ejus requiram animam fiominis. Gen._9. 5»

Jla inquirirei
, e residenciarei sobre o sangue de vossas al-

mas , isto he, o sangue que vos anima r das mãos, ou garras das
feras

,
que o derramarem , e dos homens quaesquer que sejão.

O que derramar o sangue humano terá o seu derramado ; Qui-
cunque effuderit hurnanum sanguinem ,

fundetur sanguh «7-

Uns. y. G. Aqui está bem clara a sentença de morte contra

aquelle que matar , decretada por Deos , que parece elle faz

executar
, quando o não facão as. justiças da terra.-

—^ Eu o provaria com mil casos , de que tenho sidó testemu-
nha ; e tantos são, que não me lembro de algum, homicida,
que não tenha tido quem lhe fizesse a mesma caridade ; e não
tarda para aquelíes

,
que ainda a não receberão. Tremão !

— Oxalá eíles se acolhão á misericórdia de Deos, que pode
perdoar-lhes tal pena; eme parece que a isto devemos at-

tribui.r . a relaxação desta pena, isto he , a panitenciá-, e mi-
sericórdia do Supremo Juv» 5 porque a sentença-está pronun-
ciada : Será derramado o sangue daquelle que derramar .o,

de seu irmão;. Quicuiique effuderit hivnaamu. sanguineiriri
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effundehir singuis Ulius. lie i-,to o que J. C. lembrou a
Pedro quando, arrebatado do zelo da honra de seu Divino
Mestre, pensando dever defende-lo á força , ferio com a es-

pada a hum Judeo
, que o ultrajava. Mette na bainbaa es-

pada , lhe diz; ignoras que acabará com ella, aquelle que
a tomar para ferir a outro? Omnes enirn . quiacceperintgla-

dium
,
gladio perihunt. Math. 26. 62.

Siquis habet aurem, audidt , ouvio S. João huma voz T

que assim clamava: Se algum quer ouvir, e entender isto,

oura, e entenda. Se algum puzer seu irmào no cativeiro y

elle hirá também ao cativeiro: Siquis ia captivitatem duxe-
rit , ia captivitatem vadet. O que a outro ferir coin a empa-

da , ou de qualquer outro modo que o faça, he necessário,

que elle sofra a mesma pena: Qui in gladio occiderit , opor»

tet eum gladio occidi. Aqui está posta , e esta he a paciên-

cia, a Fè , e confiança dos juntos, nào ignorando, que so-

frem as iras , e as vinganças dos máos por disposição do Se-

nlwr
,
que tomará a seu cuidado a justa recompensa; Híc

est patientia , cf fides sanclorum. Apoc. 13. í). 10.

— Estou-me lembrando do famoso Vigário geral de iwg/a-

terra , Cromvvcl
,
que foi victima da barbara Lei, que el-

le mesmo havia ordenado. Não se admire, Sr. Fr. Elle era.

Vigário geral bem como o nosso papa Marcos.

— Conte-ine dessas ! Pois este hade morrer a pedir esmola

ja que roubou os bens das igrejas, e conventos.

— São innumeraveis os casos
,

que o confirmão, e tantos

quantos são as mortes violentas , e as vinganças. Assim te-

rão , como fazem, diz o Adagio, e nós ainda diremos mais

alguma cousa ;
porem he necessário voltarmos a tomar a

fio do discurso ,
que seguíamos.

Julgo que não estamos muito apartados
,

ponderando os

males, que se seguem dos ódios , e vinganças.

Finçjanças.

— Assim he ; porem devemos ponderar melhor esta matéria*

retrogradando alguma cousa, e satisfazendo melhor ao Sr-

M. , entrando na justiça deste mandamento do Sea/wr -
Pa-

rece que não seria a molhor conducta para a boa direc-

ção da grande Sociedade o perdão das injurias : porem so-

mente assim o parecerá a quem não entra no fundo da di-

vina economia. Dirá algum, que não se vingando as inju-

rias , não pod-> haver a devida união ; e por isso o perdão

prejudicará á Sociedade.
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— Eis alri o que tenho desejado lembrar aos Senhores*;— Eu o satisfaço. A vingança algumas vezes tem lugar,

mas nunca pelas próprias mãos. Quando se toma pela» au-

toridades , e conforme as Leis, sem páixào , e com boas
intenções, eu não a criminarei. Porem aínrmarei ,

quenes--

ta Sociedade de Deos , temos sempre vingador das injurias ,

que nos fizerem, e que a sabe tomar muito bem ,
posto que

o não devemos desejar , embora nào hajão autoridades na
terra

,
que nos defendào.

Eis aqui como se explica S. Paulo a este respeito. Sede
pacíficos, e sofredores , diz , a ninguém fazendo , e retri-

buindo mal pelo mal, que vos fizerem: Nidli malum pro
maio reddentes. Rom. 12. 17, Procurai quanto possa ser,

e esteja de vossa parte ter paz com todos os homens.: Si

fierl potest
,

quod ex vobis est ,cum omnilms haminibus pas-

cem habentes. Nào cuideis de vos defenderdes a vós mesmos
por meios impróprios , mas dai lugar á ira , islo he, dei-

xai a vingança, ea vossa defensa áquelle aquém pertence,
que he Deos, porque está escrito : A mim pertence a vin-

gança, e eu a tomarei , diz a Senhor : Non vosmeiipsos

defendenteSj charissimi, sed date locum irac : scriptum e&t enim
mihi vindicta, e ego retribuam, dieit Dominus, d.° IS. 19.

Devemos agora notar, que sendo Deos, como Autor
desta Sociedade , o justo vingador daquelle que a destruir,,

ou prejudicar, . e pertencendo a elie somente, e a quem faz nis- -

to as suas vezes ajusta vingança, involverá no mesmo castigo,

epena, ao vingativo com o oífensor. Quando o offendido

quizesse tomar satisfação das offensas, arrogaria a si hurna
autoridade

, que lhe nào pertence , e que somente he própria
de Deos; e então a Sociedade oscilaria, e entraria na sua
dissolução

, por se deslocar de seu centro a autoridade.
— He huraa verdade; e lembrados estamos do que nos dis-

se a tal respeito.

.

Eis aqui porque Deos, para obstar a este mal, terri-
velmente se ira contra o vingativo, e tanto recommenda o
perdão das injurias, e amor dos inimigos. Não esqueça
ainda que somos frágeis por natureza , membros . enfermos
deste eorpo de que J. C. he cabeça; talvez nos offendamos
sem vontade, e por miséria; só Deos conhece oo corações,

,

e o que deve castigar: mas de qualquer sorte que sejaquer
que nos amemos apezar de inimigos, e não ameaça menos ,

o vingativo da offensa
, que o mesmo offensor. Vejamos co--

mo neste respeito se explica o EccksiasU>.j, .



flui vinllcari desidcrat , a Domino inventet vindiclam, &
pcccata illins servans servab<t. 28. 1. Aquelle que desejar
vingar-se das oiíensas fjué lhe uzerem receberá de Deos a viu*
gança

,
que terá em viva lembrança seus peecados para os

castigar no devido t.-mpo: Pcccata illius servans sercabit*
Se tu delles queres o perdão, deixa a vingança, nfio faças
mal , nem o dese:e.. ao teu próximo, que te oííende

; então
pedindo a Deos elle V os perdoará: Rèimquè próximo tuo
no0íhti te; q tunc deprecaati libi peccaía solventur. f. 2.

Passa Itfgà a mo-rrar a illu-ão do homem vingativo, c
se admira, de que não perdoando a seus inimigos, coíTt-n-

sores
,
pertenda alcançar de Deos operdàodas oífensas, que

lhe tem feito. Vejamos como se exprime, pois acharemos
razoes, que fazem muito ao nosso propósito. Homo homini
rcseroat iram

, $ a Deo quacrit medeiam ! V. 3. O homem
reserva, e reconcentra em seu coração a ira, o odio para
com outro homem , e procura , ou pertende achar em Deos
benignidade , e mansidão com o remédio deseus males I Que
illusão, que cegueira! In hominem similem sihi noi kabet
misericórdia<m , <!f de peccat\s suis dcprecaturl f. 4. O cego
homem não tem misericórdia para com o seu semelhante . e

atreve-sc a pedi-la a Deos para o perdão de suas culpas !

Que illusão! Quem tal pensaria? Jpse cum caro sit , reser-

vai iram , ò; propitiaiionem petit a Dto. 5. Sendo o ho-

mem carne miserável, frágil talvez mais do que o seu offen-

sor, ou ao menos bem como elle, reserva o odio, e vingan-

ça , e ousa pedir, e esperar de Deo:> o perdão ! Que cegueira!

— São bem patentes essas razoes, assim como a illusão dos
vingativos. Kllas são hum bem claro de-engano.
— Xotem ainda o (pie aceres enta. Quis exorabit pro deli*

ctis illius 1 f.t 5. Quem haverá, que queira, e possa inter*

ceder pelo perdão dos peccados deste desgraçado ?

— Ainda mais essa! Quer dizer, que não terá Santo ai-*

gum
,

que por elle interceda. Com razão elle a nenhum-

porá em compaixão. Que lhe parece, Sr. M. ?

— Parece-me que toda a minha vida tenho andado cego.

— Lembra-te dos teus novíssimos, conclue, edepòe os teus

ódios, e .inimizades : Memento novissimorwn , § desine ini-

micavi. % G. Lembra-te, e grava em teu coração o temor

de Deos, e não te ires contra o teu irmão-: Memorarc ti-

7uorcm l)?i , non irascaris próximo, 8. Kis aqui cla-

ras provas da desgraça ultima do vingativo, e as razoes

porque não poderá conseguir mUerieordia, e perdão de Deos.



, 'Contudo Dr.ns permittc-nos huma vingança l>em nohre,
^ mesmo, manda, que a tomemos de nossos inimigos, e que
•eu de. boa vontade atocmsbJjio aoSr. Mi Ella fará a sua maior
honra , se eom e flerto a deseja. 4211a não lie menos

,
que

arrojar á face de seus -inimigos brasas de fogo ardente. Que
mais poderia desejar ?

J.f. — Eu me lembro , de que isso são os benefícios feitos, c

prestados aos inimigos : porem he necessário ter valor.

•iP. — Nesse «lesmo valor lie onde consiste a verdadeira nobre-

za d'alma, e as >ra?:òes que vou dando lho inspirarão, e re-

forçarão. -Se o teu inimigo, diz o Apostolo , tem fome, dá-
Ilie de comer : Sicsuricnt inhnicus tíms ciba illurn ; sisitit,

potum da Mi.; se tiver sede , dá"lhe bebida;; -soccocre-o em
.suas necessidades. Deste modo lançarás sobre sua cabeça
bnaÁns de amor ardente, para que te ame-, ou se pertendes

vingança, -serão 'teus benefícios brasas de confusão, vendo
que de tal sorte, com tanta honra , e magnanimidade corres-

pondes ás injurias, c offè risas com que te a;:gradou..; IJoc

enim faciem çaè&ôàcs ignh èongeres super capút ejns. fíonu
l l2. £0. Se queres ser forte., magnânimo, e nobre, não te

^deixes vencer por tão pouco
,

pela vil vingança , imitan-

do aos vis animaes raivosos: Néli vinci arnalo. Procura
antes vencer o mal com o bem: Sed v hiciin honoma litm

.

, V" . £1,.

D. — Na verdade que essa he a verdadeira nobreza. Eu estou

bem descontente comigo porque o men génio he diabólico ,

e não sei como o hei de vencer.

F. — O seu génio he óptimo, pois tanto seira corno se abran-
da. Tomara-o eu mais forte contra os Jamcaktas , e mais
velhacos.

O amor dos inimiyos faz verdadeiras Cftfistãos.

2*, —- He ja tempo de vermos os grandes bens
,

e
(
prernios 9

que

Deos annexa ao ametr dos -inimigos , e fazermos entrar o Sr.

AI. ern desejos de ter inimigos , e sofrer offensas para ter

occasioes de exercer esta virtude.

M. — Vamos a ver esse prodígio
,
que o será bem grande , por

que sinto ainda este coração duro
,

apezar -de - ta es razoes.

P. — Elie se abrandará. Ditigil^ númieos vestros
,

diz-, eman-
da o Senhor ; amai vossos inimigos-, e fazei bem áquelles

que vos aborreee?n , e orai pelos que vos calumnião, vexão,

e perseguem. OPoisbem, lhe diria eu-; vós , Senhor , nos

mandais , c intimais hum preceito bastante árduo, edifiicil #

E



H
çqual apremio que nos haveis de dar por sen desempenho 1

Qiiid igUw d ljís nobis prac/nii 1 Que grande, eiee-^i vã-

mente graíiíie lie! Ut úlis fillii Patris vestri, qui ín coelis

est. Math. 45. Vós fazendo-o assim sereis filhos de vosso
Vai, que está nos Ceos.

— Não acho nesse premio força, que me-obrigue atãojrran*
de sacrifício, pois huns, e outros somos filhos de Deos.— Di-seorce mal. S. Joio llie mostrará o seu erro. Assim co-
mo ha filhos de Deos, também ha-filhos do diabo. Mas em;
qne conheceremos huns eoutros? In koc mamfesti sunt filli

Jp.et^ C) filii diaboli. 1, Joati. 3. 10. Aqui se mam festão , e
declurão os filhos de-D*Kos,. e os filhos do diabo. Mas em
que ? So amor dos inimigos : Omni* ,

qui non e?d justus y

non csl ex Deo
, & qui nondiligit fratrem suurn. O que não*

he justo , e não ama seu irrnão não lie de Deos , não he &—
lho de Deos. Quoniam haecest amintiaiio quamaudisiis ab-

initio , ut diligatis allcrulrum. Y. LI.. Eis aqui o quo vos

temos sempre annunciado, e pre'gado
, qne vos ameis -bum

aos outros,, par-a que sejais filhos de Deos, pois- he no amor
dos inimigos que sedeclara quaes são os iiihos de Deos, e os

filhos do diabo-: In. hoe manifesti suntfilii Dei, fy-filii diaboli,

—-Bons filhos do diabo são os que como seu pai andào em
ódios , e vinganças. Raivosos como seu pai !— Sola dilcctxo , commenta» St.

0 Agostinho
9 discernit inter

filies Dei, £) filias diaboli; o só amor hc o que discerne en-
tre huns \ c outras , entre o? filhos de Deos, ec-s filhos dodia-
bo ; este o tópe , es!a adevisa. Sem duvida assim devia ser,

porque: Deus charitas e*t ; Deos he amor , e o diabo he o
mesmo odio em pessoa, diz S. Basilio Qui o lium habekdia*
bolam ia semetipso nutrit'", quia diubolum odium est.

— Não poderá jamais entrar nesta, Sociedade de Deos; só>

afará com odiabo, sebe que com ellè pode haver sociedade,

— Esta filiação de Deos de que falia J. C. , eque promette

aos benévolos, e mesericoidioscs para com seus inimigos , he

mui particular dom, e grande excellencia ; eella não se con-
segue se nâo por este amor dos inimigos, porque esta vir-

tude be tão grande,, que eleva o homem a tal altura, qne
o faz filho de D*eos bem parecido com seu Pai. Lancemos
hum írolpe de vista ao que ja mostramos em outras oecasiòes.

Foi o homem creado á imagem, e semelhança de Deos
fm quanto á natureza dè sua alma, como ja vimos ; porem
e.le deve sélo por sua conducta , e procederes , de tal sorte,

que não possa didizar de sua natureza. Se isto não fizer, a
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nobreza de sua natureza não servirá se não para $rua maior
•condemnação. Eis aqui pois èm que J. C. quer, que nos

façamos filhos bem semelhantes ao Pai celestial. Com effei-

1o cm nenhuma outra virtude melhor o faremos. Aihil cst
,

diz S. João Chrisostomo
,

tjiwd sic Dco símiles i faciut , vt

malignis , ac laedcnHbut esse píacabilem ; nada ha que mais

nos faça semelhantes a Disos
,

qt;e o ser placavel para com
os malignos , e ollensores ; o amor dos inimigos, e perdão

das injurias; Non ideisci Dco fácil aequaíem ., disse ainda -

:

o perdoar, e nào tomar vingança, faz subir o homem 'ta;.-

to de ponto, que o eleva á igualdade com De os.

Não se occultou este conhecimento vos mesmos Pagão*.
Tlá cantou Mcnandro : Éxfotimandus Me prc$tatiU$$Ímirs ,

injurias qui ferre nozit piurimas^ Deve reputar-se por ho-

mein mui grande, e superior a todos os homens aqueílequ-e

sofre, e tem sabido sofrer muitas injurias. -Cícero não achou
a quem pudesse faze-lo igual senão ao Sunano D-eos:: Avn
summis viris aequandinn censco , secí snmruo JJeo simiíinium
judico. De David disse Deos, que era hum homem foninado

pelo molde de -seu próprio coração : Invewi David Jilivm Je.s--

sc , virum secundum cor moam. Act. Ap. 13. l2. O Senkor
procurou hum homem que fosse conforme ao s«m coração,
praia o fozer Rei em Israel: Quaesivit Dominas virinn jnx»

ta cor suam. 1. Rcg. 13. i4. Em qwepoi-s foi Semelhante Damd
totn o coração de Deos, isto ke , em que foi a elle seme*
lliante ? Elie foi adultero , -e escandaloso . Masque'! Nós
ja vimos o que elle fez com Saul; ia vimos a grandeza des-

ta coração , a exceliencia <lesta alura
, perdõànão a seu mator

inimigo. Oh, que este coração nào podia deixar de ser for-

mado pelo molde do mesmo coração de Deos^ e esta aíana

bem semelhante d Divindade! Embora tivesse deíeil os , em-
bora cahisse em misérias .; elle as clioroa , e nà-o perdoo »a
estimação da Deos,
— Eu desejo saber se o Sr. M. quer ter coração formado
pelo molde deste nosso Deos, se pelo da grande alma , ou
alimária do mundo

, que o deverá ter mui grai de. ou . . ?

— Nada mais próprio de Deos, tpre o com padecer- se , e o
perdoar. Em Deos se verin-oa aqeeiSe sentimento do Impe-
rador Aureliano posto que Ptigâo^ que tomou por símbolo,
e brazão este dito 5 tíitó maior , eó p-lacabilwr

,
quanto maior

sou, taíito mais pia cavei , e inclinado ao perdão. Assim o
nosso Deos, A 1

semelhança
,
cpropomvo da sua grandeza he

a sua misericórdia, c placabiiidade. A Igrc
0
a lhe canta em
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BMiaa suppUças: Deus, cui proprium est misererfc, &; paretrt
&lc. B^os, de quem he próprio compadecer-vos , c perdoar
&c. Logo o que isto fuer semelhante a IJeos se faz naquillo,

mesmo
,
que elle Jeai em sua maior propriedade.

Eis aqui o que nos manda o Apostolo, imitar em Deos ,

como seus filhos charissimos : Ettote imitatores Dei , Sicut

filii charissimi. Epks. 5. 1. Em que poderemos ser imitado-
res do nosso Pail No amo?' reciproco sem- excepção de ini-
migos: Ambaleite xndiíeclioue , úcut cÇ Ofiristus diltxit nos,.

& tradidU ssmclipsum pro nobis. f . Q>. Este o gíande exem*
piar, que o Apostolo nos propõe para. sermos seus íilhos

,

comelle bem parecidos.
— Q ic diz, F. ? Imitar a J. C. ! Sofrer as injurias , asim-.
prndeuoias dos seus discípulos, lavar-lhes os pes , e ainda,
a hum Judas traidor, sofrer as alírontas , os opprobrios, as

bofetadas, as salivas no divino rosto , os açoutes', como o
mais vileseravo, a morte finalmente na cruz , c ainda ,

cla-

mando a. seu Pài, e pedindo o perdão para os que assim o
tratavão ? Tudo isto he deshonra. para os soberbos do mun-
do. Jk sus C. não tinha honra ! Deshonrado he quem o imitia;

imita-lo he vileza , he desdouro, he desprezo, lie..,—
. Oaje-se por quem he, enão n:c confunda mais.

—
. Hei de arraza-lo.. ftttffce a sua grande .salvagem do mundo,

que deverá de. ser mais honrada.

.

-— . Gom hum pouco de reflexão que se faça , se ve bem cla-

ro
,
que a Eé em JL G. está bem morta. Não pode ser

,
que

o vingativo., . e todos que tem por deshonra .o perdão das in-

jurias
., e-amor dos- inimigos, que por desgraça he a maior

parte, ^se não todos os. homens da era presente, creião que
J. C; he verdadeiro Deos: pois se assim o cressem, como
poderiáo despreza r-^se de o. imitar \\

,\. .Nego que sejao todos. Não mais que osJànsemstas com
os Alhcos., e mais Incrédulos, que o negão , e se depre-

zão em o imitarem, lia ainda muitos bons Chvistáos
, que

t udo perdoão porque D eqs lhes perdoe. Que custa a per-

doar as injurias principalmente, quando não chegão ao vivo ?

Es.echegão, paciência. Eu nao tenho merecimento al-

gum .em perdoar, e fazei .bem a quem me faz mal
,
porque

nada me custa. lie necessário > ter huma alma,bem vil pa-
ra se desejar vingar do que nada vale.. Só sim não posso

sofrer a canalha incrédula; poí que são inimigos de meu
Sr. J; G*,. e de sua Santa Jtcligiâo. .Se não fosse peccado
desejaria eu .que me offendessem

,
para ter-

k
occa.sj&o de per-



doar , e conseguir hnma cousa que o meu P. sem duvida

hade dizer, e eu não me quero adiantar, e he o sinal cer-

to de minha salvação.
— Salvar-se-ha , se fizer obras dignas dè salvação.

— Apczar das minhas misérias, que não são poucas, nemi
pequenas, salvarme-hei , se tendo inimigos, os amar, e-

lhes perdoar as injurias.—>. Salvar-se-ha , se com isso fizer também tudo o mais.

— Não me contradiga,, porque Vm. nada entende, se não-

das grandes almas dò muudo. Salvar-me. . .

— Bem , bem. Salvar-se-ha pela misericórdia de nosso Sc*

nkor. Porem eu atlirmarei, que-

O amo?- dos inimújos he Predestinação.

Eu - perguntarei huma cousa ax> Sr. M. , e he se crè que

o amor dos inimigos faz verdadeiros filhos de Deos í Veja

o que responde, pois na sua- resposta lhe tirarei a :ma duvida»
—* Segundo o que tem dito , creio que sim.

Então deve crer que faz verdadeiros herdei-ros dó seu

Reino dos Ceos., porque se são filhos, são herdeiros: Si

filii, ti haerecUs, como diz S. Paulo.. Ron. .8* 17..
—

' Ora apanhe essa ^ e veja a. que Jh-e sabe. .

:— Eu creio que he bom , e muito bom para a salvação o
perdão das injurias, e amor dos inimigos, porem com li-

cença dos senhores affirmarei
,

que não basta. Se elle só

fosse bacante • para eu me. salvar , desde ja correria abra-
çar todos meus inimigos,— -Assim o deve fazer se com effeito quer ter certa a sua.

salvação , bem como a sua condemnaçào se o não fizer.

—
i Não pode fazer isso certo. A Predestinação certa nin-

guém atem, nem julgo, que possa ter ; e -em. quanto a

condemnação também digo, qne ninguém deve desesperar,

porque na mesma hora da morte pode o peceadoi converter-se.

Pôde sim
, porem costuma-se dizer<ma S aulas , . que do

ppsse adesse non valet illcitio, isto he ,
porque. pcSde. ser ;

não
se segue que com eíFeito assim sueeeda. Não suceederá ,d,«

certo era quanto no coração existi.: reeoncentrada a odio.

Porem tal matéria nos levaria muito longe. Pode ser que
alguma vez .

a desenvolvamos. Queira agora que levemos

as cousas com methodo , e dizer-me se quer melhor, ernais

seguro sinal de salvação, e por isso Predestinação , do que

ser filho verdadeiro de Djíos , mui semelhante a elle, eeu-



trado na grande Sociedade de que Deos lie o centro , mem«
bro do corpo de que J.C. be cabeça, efiaalniente forman-
do com etíe liuma só , e mesma unidade, qual temos visto ?— Sim, Senhor; lie isto muito bom; porem se tiver ou-
tros peccados , como com elles entrarei no Ceo ?— Queira ter paciência. Confessa, que tudo isto he bom,
seguro, e verdadeiro sinal de Ptcdeslinaçãol— Confesso sim, porem o peccado , como se perdoa?— Deixemos o peccado. liuma vez que isto haja, temos
certa a salvação. Nào o pôde negar. Ora J. C. nada mais
exige para is*o do que oamor dos inimigos. Elie diz: Amai
ao^ inimigos, e sereis filhos do Pai Celestial. Logo huma
vez qne haja este amer segue-se o promettido.— Valha-me Deos, que me nào entende !— Entendo muito bem; e eu o satisfaço; mas quero que
faça aqui huma reflexão, que confirmará o que temos ja di-
to , e hc que tào interessante achou Deos este amor frater-

nal , tào necessário para a formação , e conservaçào desta
grande Sociedade, e corporação divina achou este amor doa
inimigos, e perdão das injurias, que pòz nelle a salvação
de cada hum, bem como a condemnação d.iquclle , que o
não tiver. Somente deste modo he que nós podemos entrar

na divina economia, e euteudermos o que J. C. disse a
este respeito, cuja razào ignorará o T/uzologo superficial

^

que nào chega a entrar neste fuudo.— Grande, alta, e sublime he esta sciencia da Religião l— Supponha embora o Sr. M. , que tem graves peccado3

,

o que tem o devido amor fraternal, que o leva a perdoar
a seus inimigos as injurias, e oífensas. Que diremos neste

caso? Eu aífirmo
,

que elle tem sinal, e penhor de huma
verdadeira, e certa Predestinação

,
que o assegura de sua

salvação; e ainda direi, que nenhuma outra pode ter mais
segura. Que grande prazer, e consolação para o homem
neste mundo he vêr-se com sinaes de predestinado para o
Ceo ! Porem nenhum outro melhor. He o mesmo J. C. nos-

so Salvador, que o dá em breves palavras; mas taes que
farào pasmar, e talvez vacillar ao que não entrar no co-

nhecimento do que temos dito da união da grande Socieda-

de. Ne quaeras aliam praedestinationcm , clama St.* Eusé-

bio Ermsseno, nào procures outro algum sinal de Predesti-

nação, ou penhor de tua salvação fóra deste ; em breves

palavras de J. C. consiste toda a Predestinação da vida, e

da morte da salvação , oa condemnação ; Li his enirr\ ver-*
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IU onmis vitae morlls praedidínatio conúsiit. Maj que
palavras ?

Elias se deverão ouvir com. pasmo, e admiração: $h'mit~

tile, Cf dimittcmeni. Luc. 6. 37. Perdoai r e sereis perdoa-

dos. Quem tal presumiria ouvir da; boca de Ji C. V Quem*
não pensaria onvi-Io dizer aos peccadores : Fazei rigorosas

penitencias , mortificai a carne com jejuns , com discipli-

nas , com cilieios, orai-, Vigiai,. efe. se quereis alcançar o

perdão de vossos peccados? Porem nada; disto. Elie só diz:

Pedoai, e sereis perdoados: Dimittite , cf dimittemini.

— Pois he-possível que- com isso só entre no Cea o que es-

tá carregado de peccados l

—
- Não entrará no. Ceo algum carregado de peccados , nem

J. C. dú.isso ; mas sim diz
,
que elíes lhe serão perdoados

se elle perdoar
,
para que então entre no Gco.

—- Porem, supponha , que eu morro carregado de pecoados
de sensualidades, tendo perdoado as injurias, que meus
inimigos me fizerão ;.. que me dirá Deos ? Hade fazer-me

entrar, no Ceo ?

— Respondo que quando assim o não fizesse, Vim o po-
deria executar, pela palavra. Poderia dizer-lhe : Senhor

,

vós dissestes, que se eu perdoasse ,. seria perdoado: eu per-
doei, logo devo ser perdoado : Se assim o não fazeis, se

não desempenhais a- palav-ra ,. eu hirei aos tormentos eter-

nos, mas neiles vos aecusarei eternamente de me engajiaç—

des, ou de não cumprirdes vossa palavra»— Sèndò- assim vourme perdoar., oom seis centos.

— O' excommungado ! Qtier-se perdoar com seis centos ?

—- Que o be, não tenha duvida : porem entenda melhor es-

tas cousas. Quando Vm. perdoe a seus inimigos as injurias

feitas não appareeerá em juizo carregado de peccados
,

pois que antes dà morte lhe dará Deos os auxílios das suas
graças para que faça a devida. penitencia , e mereça o.per*

dão; e eis aqui como o hade entender..
—

- Eu assim o entendia ;. porem dè qualquer sorte que se-

ja, sempre he a- mesma, cousa*. Quam grande he pois l A*
vista disso acabo eu de entrar no fundo do Plano de J. C.

na formação da grande Sociedade, attendendo sobre.-tudo 9

e pondo a salvação de cada hum na sua união, isto he,
na unidade perfeita neste corpo , de que elle he cabeça,
e que ligou com os laços de amor ; amor delle

,
para a

união com a cabeça , e amo? do próximo para aunião en-

tre os membros do mesmo corpo. Eis aqui porque elle dis-
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se que no amor seu sobre tudo, porque sobre tucfe se deve
amar a cabeça, e no amor do próximo, como a si mesmo,
porque assim se devem amar os membros do corpo, existe
toda a í,ei , toda a Religião. Quam admirável lie isto !— Nem mais item menos. Entrou no fundo do Plano.— Sr. M. , nada sabe quem não sabe a Religião'*.— Com esse conhecimento entenderão o muito que ainda nos
resta a desenvolver ern outras matérias ; mas vamos a con-
cluir esla, vendo o modo com que J. 0. assegurou o perdão
ák peccados . ao que perdoar as injurias , amando seus ini-

milhos. De tal sorte garantio o perdão de peccados, e inju-
rias suas no perdão das nossas injurias, que não quiz que
de outra- sorte lho pedíssemos; do (pie se segue , que debal-
de se lhe pediria de outra sorte. "Elie nos ensinou a orar ,

e nos disse o que devemos pedir nas breves palavras
,
que

ompoem a que chamamos Oração Dominical,,porque foi este

Senhor o seu Autor. Consta de sete petições; e a quinta em.

que pedimos o perdão dos peccados, he expressa, neste modo.
OimUle nobis debita noutra, sicid Ò{ nos dimiltimus de*

bitoribus nos' ris. Mctth. (j. ÍSS. Perdoai-nos as nossas divi-

das, assim como , ou do mesmo modo
,
que nós perdoamos

aos nossos devedores. Km S. Lucas diz: Dimilte nobúí pec-

cata nosh'a
,
siqidlem à; ipsi dimittimus omiti deben/i liobis.

11. 4. Perdoai-nos nossas peccados, porquanto nós per-

doamos a todos os que nos devem. He tudo o mesmo. Os
peccados são dividas, que contrahimos com Deos, rouba n-

do-lhe a honra, e respeito, que lhe devemos.; e dividas são.

as injurias , e otYensas que nos Fazem , roubando-nos a hon-

ra amor, e beneficência, que nos devern nossos próximos.O sen-

tido pois desta petição he este: Perdoai-nos, Senhor, as

injurias, e oíTensas-, que vos temos feito t bem como, ou

<lo mesmo modo, Sicut., que nós perdoamos a nossos inju-

riadores-, e offensores:; ou por quanto, Siqiádcm, nós per-

doamos a todos os que nos tem offendido.

Para que melhor o enteridão supponhão, que hum roga-

va a IDeos deste modo: Perdoai, Senhor, meus peccados,

porque eu faço muitas penitencias
,
porque jejuo , eu me mor-

tifica. Vede, Senhor, este corpo retalhado pelas discipli-

nas , vè le o sangue
,
que corre &c.

,
perdoai pois Senhor.

Que faria ? N-&t% param, não perdoarei , nem te quero ou-

vir. Roga-me , que te perdoe, assim como tu perdoas. Se

perdoas, perdoo Eu; se não perdoas, não perdoarei. As-

sim o pede , e não de outra sorte, r>
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— O desgraçado
,
qne não perdoa , não pode recitar esta

oração
,
porque se pragueja , e roga mal a si mesmo.

— Logo ponderaremos e.-sa desgraça. Vós assim deveis orar,

diz o Salvador, c não de outra sorte, porque: Si enimdi-
miseritis hominibi's peccata eprum , se perdoardes aos homens-,

aos yossos próximos, os peceados , ou offensas, que vos fa-

zem , DimitUt <Sf vobis Pater vester coelestis delicia vestra.

Matk. 6. 14.: então vos perdoará vossos delictos , vosst •

peceados o vosso i*ai celestial. Porem se vós não perdoar-

des a vossos oiTensores, eotai certos, que também vos nao
perdoará vosso Pai celestial : Si aictern non dimiscrítis ho-

minibits peccata eorum^ nec Pater vester dimittet vobis pec»

cala vestia. $r 15.

— He bem claro, e bem intimado o desengano!
— Quando íbides a orar, vède se tendes alguma cousa con-
tra algum, e perdoai logo, dizem S. Marcos, paia que vos-

so Pai ,
que está nos Ceos , vos perdoe vossos peceados :

Cum siatis ad orandum , dimittite si quid habetis adversus

*aliqucm , nt A' Pater vester
,
qiá in Coelis est-, dimiltaí ra-

bis peccata vestra. Mare. 11. £5. Porem se o não fizerdes,

nem vosso Pai vos perdoará : Quód si non dimiscrítis
, nec

Pater vester.^ quiin Coelis est , dirnitlet vobis peccata ves-

tia, f. *2b\ Sede misericordiosos , diz em S. Lucas , asshn
como vosso Pai lie misericordioso : Estote mhericordes , si-

xut Pater vester misericors est

.

. , Diiiútlite , ef dhnittewhú,

Luc. 6. 3í>. Perdoai , e sereis perdoados. Por aquella me-
dida , com que vós medirdes aos vossos próximos

, por essa

mesma sereis medidos, isto he , assim como tratardes a vos-
sos inimigos, ou desejardes tratar, assim mesmo sereis tra-

tados: Eádem quippe mensura, qua mensi fueritis , reme-
tictur vobis. f. 'AS,

— Então tem entendido ? julgará assim a sua grande alma
do mundo ? Mas veja o desengano .

,— Visto isso não tem a esperar o que não perdoa]
— Eu não sei dizer outra cousa mais. Nosso Salvador falia

bem claro. Elie affirma bem positivamente
,
que não perdoa-

rá, a quem não perdoar. Na parábola do máo serv > parece
dizer ainda mais alguma cousa do que podei iamros julgar. \i\x

não aventurarei meus juizos , mas direi simplesmente o conteú-
do da parábola, e formarão o juifco que lhes parecer ma 3

natural. Representa-se J. C. como hum Senhor de grande
casa, que chama seus servos a contas. Chega hum <ue lhe

devia dez mil talentos
;

que nada tendo , com que lhe po-
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desse satisfazer, he mandado ser executado em «ua propría;

pessoa; porem este arrojando-se a seus pes
,

pede espera,
promettetido saLisfazer-Ihe toda a sua divida. Compadecido--
o bom Senhor lhe faz mais do que podia esperar, pois que
não só o deixa livre, mais ainda lhe perdoa toda a divida :

Miserlus autcm dominas servi illius, dimisit eum , debitam
dimisit ei. Math. 18. 27.

Não fez assim este desapiedado servo para com aquoiles,
que lhe devião

; pois sahindo dalli, e encontrando hum que
]he devia cem dinheiros, que lhe pedia espera, o fez met-
ter no cárcere, obrigando-o sem piedade a pagar-lhe. Sabe
disto o Senhor, e lhe diz: Serve ncquam , máo servo, eu
perdoei-te toda a divida, porque me compadeci de ti ; e tu

não te compadeces dós teus oonservos, assim como eu me
compadeci de ti ? Irado contra elle o entrega a verdugos pa-
ra o atormentarem ate que pagasse toda a divida. Tradidit

cum toríoribus
;
quoadusque redderet universum debifum. f.

3 1. Ouçao agora o que acerescenta na explicação da pará-
bola : Sic óf Pater meus coclextis faciet vobis , ai non remi-'

seritis unilsquísque fratri suo de cordihus vestris* f. 35. As-
sim vos fará meu Pai , senão perdoardes do coração a- vos-

sos inimigos. *

— O que ha que notar he que tendo ja perdoado a divida ,

revogou o perdão. Fará sem duvida o mesmo nos que não
perdoão a seus inimigos ?— Nada mais aecrescento á parábola , nem intento entrar

nos Juízos de Dêos; porem elle aííirma
,
que assim mesmo

o fará como nelía se coutem ; enãoseise em toda a sua exten-

são. Sèi sim, que nenhum mais desgraçado estado do que
o do miserável vingativo, e odiento.

— Visto isso he necessário perdoar mesmo de coração-?

— Pois queapensa- í Dc cordibits vestris.

— O que eu creio he, que a grande salvarem do mundo he

bem raivosa, pois todos os que nellá crêem, que- são to-

dos os Incrédulos, que são Atheos, são raivosos como cãei

danados. Eu os arrenego! Dfeos me livre deires , e os ponha,

na ilha das cobras ,
pois são pciores do que eilas.— Por força dóque ternos dito concluiremos, que nada peior

do que os ódios, e- vinganças. . O desgraçado que os recon-

centra no coração tem nelles a sua reprovação eterna. Nelle

se verifica aquillo do Psalmista, que- de outra sorte seria

ínintelligivel : Oratin ejus fiaf in pcccatíim. Psal 108. 7. ;

a sua oração helium peècadòr Elie na oração dirá: Perdoai,
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Senhor minhas dividas-, meus peccados, assim como eu per-

doo aos meus eiTensores. Logo que ell# imo perdoa , pede
a Deos , que 1!kí não .perdoe ; está pedindo a sua condem-
nação! Pode dar-se maior desgraça, mais fatal estado?

.Jíf. — Basta, P. ; nada mais me lie necessário , verifica-se. . .

i*. — Deverá ouvir ainda mais alguma cousa para acabar de se

verificar o que chama pirodigio, Ainda tem o amor dos ini-

migos, o perdão das otíensas como a oração por elles 9 que
podemos chamar caridade períella , alguma cousa mui sin*

guiar, pois que

Aire o ' Ceo , e faz rietle entrar.

Eu não fatiarei mais que do Porto-Matyr St.° Estevão;
e na sua liistoria veremos tudo, pois que ella nos mostra , e

pôe em pleno dia , o que lie , e í<izoa?nor dos inimigos. En-
trarão certos Jmicos em disputas com este St.

0 Diaonno
,

que os Apóstolos liavião ordenado
; porem o Espirito Santo,

que nelie fatiava, os confundia. A raiva , o odie, e a vin-

gança se apossão deiles , e o denuncião , e aceuzão deblas-
])hemo contra -Deos. Junta-se o conselho Judaico, e preso
<he posto nomeio .Estevão; porem elle não parece homem,
mas sim Anjb

,
pois como de Anjo brilhava seu rosto:

Vidcrunlfactem ejus tanrpuamjaciem Angeli. Aci. /!p..G. 15,

D'omle porem lhe -viria hum tal favor, eexccliencm tão
particular? lui amimarei

,
que a mereceo por sua Angeli-

ca, e excelsa caridade, e-ann-r para com seus inimigos,
que rangião os dentes , como feras , de furor , e raivoso íre-

n-esi : Stridebant denltbus ui mim. d.° 7. 5. Onde a conhe-
cemos? Apparece bem 'clara no principio do discurso-, que
lhes fez: rw\ fratres , § paires, f. 2.; meus irmãos, e

meus pais ! taes os nomes
,
por(pie os appeHida ! Sejas ini-

migos , estavão sequiosos de seu sangue, bramindo, e ru-
gindo de fúria ; e e!l«e tão pacifico , tão caridoso-, trata n-
do-os de irmãos , e pais ! loto não he homem. E-sterao não
he homem , mas sim Anjo : Vidcrunt -fatiem ejus tanquam
facitm Angcil* "Porem não hetudo.

Arroião-se a este mansíssimo cordeiro aquellas feras, ou
bestas ferozes, e arrebatado -ao campo, despedem sobre el-

le hum chuveiro de pedras. Eu vejo os Ceos abertos , excla-
ma o St. Mariyr, c a-í«>us assentado á dextra de Deos
Padre: Eccevideo Coclos aprrtos

*, <3f Eilium hominis stantan
a dcztris Dei. f. 55. E que ? Não entra ? Os Ceos estão

F*



abertos, e promptos a recebe-lo ; o Saloadoro espera ; as
pedras chovem sobre elle despedidas como raios pela fúria,
e raiva. Ainda não entra? Alguma cousa falta. Talvez a
oração para ser recebido. Elle a faz: Domine Jesu suscipe
spintunv meum> f. 58. Senhor Jksus recebei o meu espirito y
dizia repetidas vezes; porem ainda não; outra cousa lhe fal-

ta , que demora esta entrada , e recebimento desejado , e pe-
dido no entanto que as pedras chovião sobre elle.— Que podia faltar V Elie ja tinha o Ceo aberto, e ja go-
sava a. vista da gloria de Df.os, enão entrava ! Caso admi-
rável ! Qualquer das pedradas lhe devia tirar a vida , efaze-
lo voar a elle.

—- Porem- alguma cousa faltava , e o Ceo posto que aberto,
cprompto a recebe-lo, a esperava. Ella lhe oecorre ; elle se-

prostra de joelhos ,. e levanta grande voz , . e grande clamor:
Ponti* autcm genibits, clamavit voce magna , dicens. Que
diz ? Será por ventura : Senhor de-prendei ja meu espirito,

para que voe a vós ? Livrai-me ja de tantas dores, e penas?
Nã>: Domine, diz em grande clamor , ne statuas illis hoa
peccatum ;• Senhor

,
perdoai a meus inimigos encarniçados

este peecado. Agora sim; isto faltava. Et cumhoc dixisset^

obdormmit in Domino., Logo que isto disse imraedia*.
tamente subio ao- Ceo.
— Nào o -.poderjadizer melhor ! Temos conhecido a fundo o
que he o amor dos inimigos. Que lhe parece, Sr. M. I Se-»

rá para desejar ter eccasiòes de conseguir; tal premio?
—

• Responderei com minhas obras» Nào me tomará o sono
sem que esteja reconciliado com- todos meus inimigos. So-
mente tenho a sentir, que apezar dos meus desejos ocora-
çuo repugne al^um tanto. Por desgraça, P. , obstará isto?

De nenhuma soi le ; antes augmentará o merecimento da
sít 1 iiicio

,
que intenta fazer.

.

— Elle deve perdoar de todo o coração, e não sentir.. .

— Cále-se; que não entende. As repugnancias do coração

siio as que chamamos tenta-çòes
,

que apezar de o serem,

nao sTio peccados quando nào vencem, e arrastão a von-

tade. Estas te-niaçòes .nem sempre se podem arrancar do co-

rar ào; sâ«o appetites carnaes , sensualidades carnaes , de que

o homem nem sempre se pode despojar, nem tem o cora-

ção na mão para arrancaras más raízes. Porem tem sim a

seu arbirrio o 'ceder , ou vencer a essas sensualidades, ou

appetites carnaes, obrando conforme elles, ou resistindo.

Porem J. C disse, que era necessário perdoar de cora-
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ção* e eu sinto nelle má vontade, que nâc sei como possifc

arrancar, e fazer nelle radicar o amor.
— Se Vm. não pôde, não está obrigado , nem por isso será.

culpado , e responsável. Porem diga-me : Quer, e deseja
perdoar a seus inimigos, e offon-sores ?— De todo o coração o quero , e desejo.
— Que mais claro o quei ? Se th* todó o coração o quer c

deseja , ah i tem o peraão de tocl<}> o coração.— Porem sinto nelle certos resaibos. . .

— Nada importão esses resaíbos, e não .«ervem mais que
para lhe augmentar o merecimento. Somente Deos-os po-
derá arrancar, quando for servido, pondo de sua parte o
que está em. sua mão. }S

Tão são culpas, e pcecados os sen-

timentos ,. mas sim os consentimentos da parte da vontade

livre. Sente o homem ordinariamente duas vontades ; hu-

ma que chamamos de concupiscência , e outra livre, e in-

tellectual. A primeira he &lha da natureza sensual , e car-

nal; porem não he nesta que se consumma o peccado. Na
segunda, que he filha da alma , verdadeiramente voluntá-

ria, he onde se dá a culpa,, ou o merecimento,, e a virtu-

de. Terá Vm.. hum encontro com hum seu inimigo; e seu

coração se inquieta, ferve em cólera, clama, insta pela

vingança, a mão puxa para a espada; porem sua alma se

reveste de bons sentimentos , e diz : Não quero. Chega a
seu inimigo, dá-lhe o osculo de paz

,
abraça-o. . . Que sa-

crifício ! Se o faz por amor àe Deos : que premio terá l

No Ceo se lhe prepara, a coroa , e. seu nome. he escrito no
livro da vida.

.

— Basta, P. , tenho entendido; jame ferve o coração por

me ver com meus inimigos.— Obrou-se o prodigio ! Não menos em mim
,
que á força

hei de abrandar este coração.— Deixe-o estar como está, ou faça-o mais forte para os Jans.

.

— Visto que temos a tarde concluída, concluamos também
nossa Palestra. Porem nos não temos dado. na raiz desta

má arvore, e temos andado pela sua rama. He necessário

descer á raiz , . descubri-la , e arranca-la. Quando nós esta

ultima conseguíssemos, não teriamos a temer ódios, iras,

e vinganças: unida, bem ligada, e apertada na mais es-

treita unidade, ficaria a grande Sociedade, que forma o Cor-

po de J. C. com esta sua Cabeça ,
gosando de hum per-

feito descanço , e perfeita paz tão desejada..

— Que diabólica raiz he essa , P. ?
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P. — Soberba, soberba, a maldita soberba; de que Í)eoV no*
livre. Para o que peçamos-lhe a benção , e áquella Senho*
ra , que sendo a Rainha dos Ceos teve por virtude carecte».

ristica a santa Humildade; e amanhã cavaremos parardes*

cubá-la, e arranca-la.
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PALESTRA SEGUNDA.

Soberba,

Palestrantes^

Fancho , Atheo , Deista , e Freguez.

Iíitroducção*

Deista — CJueira Iançar-nos a sua "benção , nosso paí 9
couro

a humildes filhos
,
que muito estimáo

,
que passasse de sau.--

de sem má novidade.

Par-jcho—Eu os felicito -cora os mesmos sentimentos. Deos o*

fuça . verdadeiros humildes;, o que he a melhor benção., que
lhes posso dar , ou desejar.

D. — Nós a recebemos agradecidos..

Fregue%— Menos o Sr. Jiheo
,

que nada quer de humildade £
pelo que julgo ser muito soberba a sua grande alma do mundo.

D. — O Sr. A. tem hoje a sua vez ; e parece, que está com.

a

soberba, como ontem esteve com o amor dos inimigos o

Sr. Materialista. Se succeder o mesmo prodígio.. V

P. — Eu comisso conto, confiando muita na graça do Senhor^

que nos hade ajudar, e. abrandar a. dureza dos corações.

Jliheo—Eu não amo a soberba , antes sim aborreço a soberba?

e soberbos ; e por isso posso advogar esta causa ,
pois que

não sou soberbo. . . Eu julgo que meu dito não deve pro-

vocar a riso.

D. — Queira perdoar, Sr. At; .eu ri -me, porque vi hum sorri-

so no Sr. Ab. ; e porque no seu modo, e estilo me parece?

mostrar o contrano.do que diz.

A. — E que í Acha por ventura
:
que sou soberbo \\



43

— Acho que nada menos. Mas queira continuar.— Eu rrâo me tenho nessa conta ; e ninguém me conhece
melhor do que eu mesmo ;

que vejo o que vai no.meu coração.
Aborreço a soberba

9
torno a dizer, porem com licença do

Sr. Ab. , não amo aquillo a que se dá o nome de humil-

dade^ que mais merece o nome de bvpochrisia, e fanatis-

mo. He isto o que farei evidente, visto que tenho de sus*

tentar a Palestra ; e presumo, que facilmente concordaremos.
— Eu assim o espero, mas nào do modo que diz, e pensa.

Vejo que está mui longe do conhecimento da soberba , e

de si mesmo. Eu também peco perdào do meu imprudente

sorriso, que me lie natural em tal respeito, vendo confir-

mado aquelle rifão, que he geral em todas as Nações-:

Minguem se conhece a si mesmo. Não se queira offender,

-porque eu lambem não me exceptuo desta regra. Noscz

ieipsum, dizião ainda os Philosophos .Pagãos : conh^ce-te

a ti mesmo-, e conseguirás huma grande sciencia. Porem
quem a conseguirá '? Nenhuma outra mais diíucil. Eu con-

tudo porei hum espelho terso, em que o Sr. At. se veja por

esta face, e então conhecerá, que todos somos soberbos,

mais ou menos, desta ou daquella sorte; mas por ora da-

vemos saber o que he soberba , e progredirmos alguns jww*

sos neste conhecimento, para vermos que a Soberba perde

o homem ,
perde o mundo , e he a causa não só dos males

,

que de presente sofremos, mas ainda de todos os que s«

tem sofrido em todo o mundo , e em todos os tempos. .

Definição da Soberba.

— Visto isso he a Soberba o maior vicio, e maior peccado.
— Ella he o vicio dos vicios, porque he a raiz de todos el-

les ; he o mal de todos os males
,
porque he a causa de to-

dos. He o grande monstro, horrivel , e espantosa fera, que

a todos dá a morte. Ella derribou das cadeiras celestes aos

espíritos, ou an jos rebeldes-, arrojou fora do Paraiso terres-

tre a nossos primeiros pais, e por consequência a todo o gé-

nero humano
,
que he sua descendência , fez-se hereditária

em toda ella, e originou todos os males que alagão todo o

mundo. Ella tem perdido, e perde os Impérios, os Reinos,

e as Nações. Elia faz as revoluções, as heresias, eosSci-s-

mas; efeitme^fte cila he o maior inimigo, que tem anos-

sa grande Sqcisdjde
,
que continua a fazer a matéria das

nossas ['aicstra*.
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— TamVm deve de ?cr a ca^a dos ódios, e vinganças,— Nenhuma outra ha: p >rem devo mostrar as razoes , cm
que fundamer to estas verdades, definindo a Soberba.— Ve^a como o faz

,
porque eu tenho de me eppèr com

razões fortes á primeira
,
-que mencionou, em que me abre

a porta para grandes questões.

— Vj.i a sustentarei, * respo\dcrei. Na mesma palavra So-
berba temos a sua definição : edeIJa veráò, que esta serpe;:-

ic infernal nào só se esconde, e acomraette entre bosques,

e çareas , mas ainda serpenteia, e morde entre ílores ; quen»

dizer, não só levanta o colo nos palácios, nas grandeza-,

rique/as, enas vàas glorias, e vaidades mundanas, mas ai n-

da nas choupanas, na pobreza, na miséria , e ainda na cin-

za , no cilicio, e debaixo do mesmo burel, isto he , na mes-

ma virtude, capeando-se talvez com as suas formosas core*

para er.cubrir, edi>faroar sua enorme lealdade. Conhecera >

em fim ,
que não ha quem se possa ao menos julgar livre dj

j>estifero, e venenoso hálito deste monstro infernal.

Tem a palavra Soberba a sua erigem em duas bit i nas
, qu~

a compre
, que são a proposição super., e o verbo .volo

eo. Svperbus , diz St." l\idoro no seu livro das Etimo-
logias

,
svperbus diríus eú

,
quia s>rpcr vitit videm . qiulm

est.; superbirc dicitur quasi super-irc. Diz- se soberbo par-

que quer parecer mais do que he , hir acima do que he , «

sobremont:. r a seu.estado, e condição, sotqpondo a seuairmãos,
— Sendo assim todos são soberbos.

— Não façamos injuria a -todos s<-m excepção dos Santos
;

porem a todos acommellem estes i;alitos pestífero?., que pe-

la maior p^rte esvaeceu? a cabeça. Daqui procede o amor
próprio,, filho querido <&e*ta mãi infernal , que í nfalli-velmen-

ie o gera, e pòe á laz ; e ambos mancommu.ados causão os

males que choramos. Entenderemos porem kuiaa ie outro pe-

la só palavra Soberba.— Julgo, que a inveja , o odio., a vingança , a ira, e ou-
tras lambem pertencem á mesma classe.

— Sào ha duvida ; e ainda todos os mais vicios
,
qnecausao

*od< s os males, que eu nào posso menekmrj- , se não pelo

<lc*cnvolviine:)to de*te maldito vicio.. A tudo daremos o ver-

dadeiro nome de soberba , ou porque na realidade o Ire, ou
porque nella lança suas rai-zes,

— Mui os vicios ha, que nem bão sob&rba^ jíem neíla Ian-

ção raizes , como são os sensuaes . e al^un^ outros.

— Sséá em oppoiição com o -agrado Texto
,
que diz : Tni-
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Dum nmnis pcccati-est superbia. Eccl. 10. 15. (X principio

(Jíi todo o |>eceado be asoberbi. N&o consintam ;amais>,.que

domine em.lcii coração f . nem em tua boca a Sobe?ba
y re-

commeudava Tobias aseutHho: S<q>trbiam mmquam intuo
$ejuu, aut iu tuo vcrko d^minari permitias. JE porque? 7/1

í:;i?//? iiiitium sampsií ouini&.pcrdilio. Tvb. 4-, 14. Por-
que w.i Stiheruu teve principio- toíla a perdição, lie isto.o~qn$

devemos ver bem claro, e pôr evidente sem coat-radicçuo.

Ai,— . Eu liào. ignoro
,
que ajlude ao paecado , e prevaricação

dos yJ rijos apóstatas. Porem, P. , cu tenho notado que em
nossas longas, . Disputas , e ainda nestas Palalras nada tem
dito dos mãos yJnjos; do que tenho- entendido, que, esta

crença de Demónios, qual a tem a. Religião Caiicoliea , be
insustentável^ ou não se estriba o«i documentos incontestáveis.

P. .l:u aiada tenho dito- a esse respeito, porque nem o exi*

gi rã© , . neta a's matérias disputadas o permiti iào. Farei ago-
ra o (pie não tenho feito.

.
L>iga o que quer controverter a

esse respeito , porque, eu- suatentai-ej a. santa crença em to-

dos os respeitos.

A. .-— Qtícr.a Sr.. At>- di^er com o Texto
, que os Anjos máos

peccarão por Soberba*. Ku tanto a nego quanto nego-asua,
existência, pois não são outros que os. fabulosos -geui as do.
Paganismo.

P. -*-».Fu provo a veFdáde da crença Calholica. relativa, ú .

Existauia das máos Anjos.

D: **í*íEu julgo desnecessária esta questão, Sr. At. Consta- a
Bua e\ir,tencia dos sagrados Livros a cada passo.

A. —- Viril nào ignora , o que diaem- a este respeito os nossos

Incrédulos. Eu quero tirar-me- de todas as duvidas. E-lles

a-mimão, que os Judeus .tiraEao . esrta.- crença dos Caldeou
Eu quero saber d'ónde estes a tirara.* , sendo assim.

P. —. (} Sr. At. ainda se nào iaUiroii . de -que nos Incrédulos

não ha mais que hum vil , e abjecto pedantismo, e e« es-

timo a questão para lho lazer bem palpável. Que osJudeo.%

ti verão a crença que formava a • Rtligiâo Natural da Cal-

dca. ou Çaidèoé^ concedo, porque- dabi sábio Abraháu ^

e abi viveo Noé, e- seus rilbos. J^u entendo muito bem,
<

|
u e etles a i 1 ad eu \ ao cativeiro de liàbij loniá na CaIdea ;

porem abi temos olaro o >seu>;pcdanlismo
,

porque muito

antes deste cativeiro, que nào teve lugar se não muitos

tecidos depois de Moí/ta
,
ja oàJudcos Unhão a mesma cren-

I
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ça», que depois tiverao. Os nossos ris ehjrlmàes In/ein bti-

Iba com seus me-mos pedaíitisinos , o sandices vergonhosa?.
Elles tem triunfado , mas son:euU; pela ignorai cia da i\a-

•çâo, que -sempre lamentarei , conuveaiua de tantos males.

No livro de Job
,

que muitosji.lgão contemporâneo de
Abrahdo , temos esta crença qos Demónio* bem como ago-
ra tem a igreja Ca t boi i ca. Não n enos 'Sioptes n<y,het'ilico

,

c Deutoronomio , Davtd , v.o$ l*salmos £iq. onde vemos que
tão radicada estava e^ia crença dos Dctúmiios entre todas

as Nações descendentes -efe iVõé na mesma Lei ^ '•••ou \Religiao

Neiural, que lhes oíí. reciào sacrifícios
,
chegarão ainda

a sacrificar- Ihes seus filhos. Í£u desafiarei a todos a qite me
mostrem huma só Nação por mais barbara que seja-, que
•não tenha a crença dos Demónios com o nome de*máos es*

piritos,*ou nulos génios , nao fabulosos , -mas verdadeiros.
— Jvsse he o argumento ii:eont<. stavel de ser crença da lie-

ligmo Natural primitiva, «e anleluviana.

— Confesso , quet.tem bavklo diversas opiniões . em cj&anto

á sim natureza, e condição, a que talvez deo orig'cm o
apoerypho 1 i

• ro efe >Encch
;

porem ellas nada nos interes-

sào , ainda confirmão a geral -crença
,
que Temos bem cla-

ra nos Evangelhos, confirmada por J. C. com doufrinas
,

palavras , e obras como também nas Carias dos ./(jjastolos

que a cada passo encontramos, -c -cujos textos julgodesnc-
cessa rio referir.

— Porem nào consta claramente qual fosse o seu peccado.
Kn creio

,
-que se servirá das -palavras dae Isailis. cap. 14.,

que folia de Litcifcr^ ,*>ei tendendo semelhanças, e igual-

dades ^com D eos : Siiniks' croJÍlttssiíiio. Vr

. 14 ; porem nao
ignora, que os 'Expositores o applicão a Nubuchodvnosor
soberbo Rei de .Ifabylomút.

— Nãe ignoro
, que apezar de assim o quererem -entender

no sentido nataral , todos convém , em que o Propkeia al-

ludio ao principal dosmnios Anjos-; nem os Santos Padres
o entendem de outra sorte. Porem nada nos importa essa

applieação, quando ternos bem claro o Dogma
, que nos

propõe a Igreja. Sabemos que sào espíritos
,
que forao cuca-

dos em graça-, e alta dignidades Angeles, qui non serva"

tcriinl suiiui })rinàpaium , sed dcrcUquerimi suam dewiei-
liim \ in.jiidichim magni eUti , vinciHis aelernis. . . reserva-

•ro. Jud. 6. Aqui temos Anjos, que nào conservarão o seu

^)iincipad« , a sua "dignidade , e íorâo obrigados a deixar
a si*a morada, cm prisões eternas reservados ainda para o

U #
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juizo d> grarrlc dia; Não perãzTfa Deos aoi A ijos . q.ie-

pcecariW, a 'firma S. Pedro, mas o» entregou ás pn»õe«
dp inferno para serem atormentados : Angelis p$e&atUibus
von pepcrcit Deus, se d rudentibus inferni detractor tradidit

eruci.aados. 2. Pcír. cl. 4.

— Porem a> crença Oatholica os fa& ambulantes no mundo ?

e tentadores dos homens.
— ií como imo, se assim ovemos hem expresso nas sagra-
díi-D Leiras principalmente nos Evangelhos , c Cartas dos A*
pedala* \ A mesma he a crença de todas as Nações do mundo^
—

- Porem S. Pedro afiirma que fõrão condemnados ás prisões

do inferno,, como acaba de dizer; eomo=pois andão por es-

te uni; ido. [

—
. L Lambem aífirma y que andão como leões raivosos no mim-,

do, procurando a quem devorem : Adversarius vesíer dia*

bolas tanquam, leo rtigicns clrcuit
,
quaer ens quem devorct*

1. Peír. 5. 8. O mesmo nos diz J. C. em varias parte-; dá-,

lhes o nome de príncipe-, e forte armado ; e S. Paulo de
piincipes, e potestades das trevas deste mundo, isto he, dos
mundanos, que andao em trevas, e sobre quemelles tomào
dominio, como que se sugeitáo ao seu império.

rrs. Não poderemos saber a razão porque assim o permittio

Dko3? Ku me lembro, que ja mostrou, ser necessari\a teu*,

tação nos nossos primeiros pais.

-rs! As mesmas razões militão em quanto á sua descendência.
Suas tentações servem para exercitar, o homem na virtude.

A sua ascendência sobre o género humano lhes veio da conv
quista, qnenzerão sobre nossos primeiros pais. Pelo texto

de S Pedro podemos ei tender , que elles ou no inferno, ou
fora delle padecem continuamente a pena de seu.peccado.
Porem somente nos pertence saber qual foi o seu peccado,

A crença geral', ailida que não, faz Dogma, dfz que foi-

a

soberba. Qualquer que elle fosse, ou as pertenções dé igual-

darir-s com Deos., ou o amor. próprio , e vaidade de guas ex-

ceileneias, esquecendo-se.de que -de .Deos as tinhuo, recu-

sando-lhe os devidos respeitos, ou. a inveja das excellencias

di homem, corno alguns outros dizem, em todo o caso foi

soberba. Nus teremos ainda occasião de faltarmos sobre O
bem, que Deos tirou deste .raal, por meio das tentações.

— IJe contudo ardno para crer, que elles peccassem estan-

do na floria gosnndo da vista de Deos!
—: Porem nada o obriga a cr^r. que «lies quando peccarâo,

gosavão da vista de Deos, ouda perfeita gloria
?
de que de«



5-3

pois gosarâo os bons Anjos, que pela perseveraria, e aiií-

dà merecimento se fizerão dignos, ese sartctific;\rào na ^ra-

ça. He isto o que devemos pensar a tal respeito. Eorão to-

dos os espíritos celestes creados em tal estado, que podião.

merecer, ou desmerecer, assim como o homem
,
posto que

em diíTerente , e mais alto estado , como espirito? sem cor-

po. Qual elle fosse, nem Dkos o revelou, nem nós liemos

necessidade de o saber. Neste estado he que devemos sup*

por o seu peccado
,
qualquer que elle fosse; conservan do-

se outros, e merecendo-a sanctifi cação*— Parece-lhe por ventura certo, que todos os entes i i il e III—-

gentes forão creados em estado de merecimento ? Porventu-
ra os Serafins, Archanjos , oW GLuerubiiis, que me parecem
ser os mais elevados nào seriuo creados logo no goso per-

feito da gloriai— Eu creio, que nao
, P5

ois Lvcifcr sem duvida foi dessas

mais elevadas jerarchias, e contudo vemos, quedesmoreceo.
Como assim, .teve o estado de merecimento, de que deca-
liio ; o que ião seria assim se foise creado dè tal. sorte glo--

rioso
,
que não pudesse desmerecer, e por consequência me-

recer. Como nada vemos a tal respeito nas divinas Escrita*
ras.

,
pode cada bum pensar como quizer; porem eu estou

persuadido, que o Plano divino foi não conceder sua =glo--

ria sem preceder merecimento qualquer que elle fosse, e eu
ignoro. lie certo quê hum Bemaventurado

, quegosa da per-»

í-ita gloria no. Ceo, jamais poderá peetar. Quando delia laU.

]armos melhor o verão. Ignoro também o tempo a que se es-,

tendeo este estado de merecimento, ate que entrarão, o*,

que perseverarão, na perfeita fruiçào-da gloria.

Que foi. a soberbo
.

,- alem da crença commum parece o.

rnostrão os textos citados: hutium omrús peccati supcrlia.

Ella não só he o principio de qualquer peccado, mas ain-

da o he em geral como primeiro de todòs. Mais claramen-.
te o diz Tobias: In ipfcd enim in\lwm sumpsit omn is perdi-,
tio. Se toda a. perdição teve seu principio, e origem naso--
berba, segue-se-que a dos Demónios a teve nelíâ..

Nào nos deixa duvida alguma- a inveja, que teve da fe-

licidade do homem posto no Paraíso, pois não ignoramos,
que nào se pode dar inveja sem soberba. Eis aqui nos diz a
Sabedoria divina : Deus creavit komraem inexterminalilem.

Deos creou o homem imm< rtal na alma , e ainda no corpo.

Pela inveja do Diabo a morte entrou em todo ogcnero.hu-.
mano: Invidia auíem diaboli mors intravií in c^íem terra--



rum. Stp. <2. <24. TTe por isto que J. C. diz que elle bebo*
rnicida desde o principio : lllc homwida erat ab iuitio,
Jocni. 8. 44.

D. — Ahi temos bem -clara nien te
, que a serpente nuo foi outra

cousa que o mesmo Diabo.
P. — Apenns os Incrédulos o poderáô negar. Não só foi a so-

berba que perdeo osmúns Anjos-, rnas ainda perdeo nosso»
primeiros pais, tem perdido, e vai perdendo na maiorpav,

ffce o género humano. A serpente inierunl achou, que ne-
nhuma outra melhor tentação para sabir bem da empresa,
que tornara, do quo esla mesma, que a elle bavia perdido.
.Talvez que observaado as nobres condições do homem, não
pudesse entrar por outra parte, servi ndo-se delias para
o tentar.

A. —- Porem parece, que elle não tentou o liomem ; e ignoro
poruue tentou a inulber.

T\ — Porque a inulber era, e be mais falladeira, mais ami-
ga de dar á .tramella da lingoa , e curiosa ; o que era ne-
cessário para lhe dar trelia.

J). — Kssa razão parece satisfazer ; e tem lugar.

P. — Peio menos mostrou bem sua astúcia a serpente infernal.

JSjj creio-, que não tentou o homem
,

porque o temeo , e
presurnio não sabir bem da empresa. A vançou á mulber

,

que nebou mais fácil quaesquer que fossem as razões por
onde o conheceo.

A. — Debalde seria a queda da mulher-, senão envolvesse nel-

la o bomem como parte principal.

P. — J^u. assim o creio, e não me admiro, que e!le o não ten-

tasse, por isso mesmo-, qne entendeo , que para fazer ca-

bir o bomem na -tentação-, ne£Í*um mais próprio do que a
mulber; e se julgou muito inferior a «lia-, se as-sim mo per-

mittern dizer.

F. — Ora tome-se com aquella ! Esse Demonão, que o devia

ser dos maiores
,

julgou que a mulher ainda o era maior ;

e não se enganou.
J). — Devem cilas mandar-lhe bum bom presente.

P. — Podem contudo iisongear-se em outra grande Mulher^
que tão grande na humildade, e muito maU do que esta o

foi «a Soberba , nos trouxe o remédio dos maies ,
que aquel-

la nos causou.



Soberba de Adão\ c Eva.

— Eu pensava , P.
,
que Eca peceou pela gula.

— Não foi outro seu peccado se não a soberba. ITc verdade>

que o Texto diz, que ella vendo o fructò da arvore lhe pa-

recco appetitoso
,
formoso,, e dèleitavely próprio para bom

gosto, porem da tentação he que devemos -conhecer o pec-

cado. Não ibe disse-o Demónio: Comei deste fruto, por-

que be bello , e de exqnisilo gosto; mas sim:, comei por-

quê sereis como Deoses , conhecendo o bem , e o mal:

jEri/is sicut dii, scicutes bonum ., òi malmn. Geri. 3.5. Bem
o mostra ainda o Texto ^ quando faz dizer- a Deos: Ecce

Adam quasi unus ex nobis , scicns bonum &ç malum. y. 22..

Aqui temos Adão cuberio dè peites, que pertendeo sei co-

mo hum de Nós, conhecendo o bem, e o mal.

Eis aqui este Eritis sicut d'ii , sereis como Deos,. a per-

dição dos máos Anjos , c a perdição do género humano , e

eis aqui o peccado- daquelles feito neste hereditário.. Eis

aqui ainda a verdadeira Soberba. Virão-se os Anjos no cu-

me da maior, gloria , das maioreo felicidades $ ese esvaece-

rão: não se deião por satisfeitos;, querem mais, emais; e

não desejão menos, qvie a igualdade com Deos Allissimo.

Virão-se nossas primeiros, pais . no Paraíso terrestre, em
que nada- lhes faltava para sim completa felicidade, não
sc derão por satisfeitos ;. quizerão hir mais acima , superire ,

e nada menos perleuderão que igualdades com Deos : Mri-

tis sicut dii; Eiles imitão aos mãos > Anjos -, que os instigão

ás mesmas pertençòes, delles são vencidos, e nelles ad-

quirem grande domiriio. Daqui entendemos, o que nos di-

zem os Sagrados- Livrou rekiti vãmente ao poder
, que os De-

mónios exercem, no mundo sobre o género humano, que de
outra sorte não se- poderia entender/

Contudo o mal mio seria tao jjrande- se a maldita Sober-
ba ahi parasse : mas a .desgraça- he que- passa a ser como
hereditária em toda. a descendência destes primeiros sober-

bos pais. Debalde Deos lhes diz : PulcL es,._ cf in pidcc-
rem recerteris\ es pó, e< euv.pó serás tornado. Debalde os

enche, e carrega de misérias ; ja mais dceixajão de qnerer

hir acima, superire , equanio mais subirem , mais querem
subir-, ate ás igualdades com. Deos : Juritis sicut dii , ate

serem huns deoses na terra^

.

Ainda que sejuo huns miseráveis farroupilhas , hão de per~ -

tender pelo menos ser- Reis na terra.



— lie íiáma verdade b-m clara, e observada em todos \ e
julgo, qnc nao ha quem nào queira subir sempre acima; o

fH|ie vejo^sgt verdadeira Soberba.
-~ .

N.aosó lur acima, mas subir sobre os outros seus semelhan*
f03 , calcauJ_>-os , e espesinhand o-os.
- Çar^mps a jai hum pouco para darmos hum golpe devi;-
-»n

|Í£ beilezas, nào só da Religião de J. C. , mas ainda de
suai infinitas dignações , ç bondades para com o homem,
bem dignas de nossas admirações, q.K: nos deveriào confun-
dir pel as nossas ingratidões. Juntamente a preseatarei ao Sc .

AL lium espelha, em que se veja, e observe se cora elíeito

nào lie soberbo.

Satisfaz fho-s a Soberba do homem,

Peccào os Anjos pela 3 pertençoes de serem como Deos;
peccào os homens por intentarem, e sempre desejarei» s*-r

como Deos , ou mais desta, ou d.tjuel!?. sorte. Tentação,
e paixão iufermd ! For mais mlieravei que seja a ninguém
quer assim parecer; o coração seintumeoa, e quer assim nào
parecer homem; quer sei* como Deos! Lá subirá; e eutào

mais se entumece , emais se envergonha de parecer homem;
aperia—e-lhe o coração , e nào socega em quanto se nào vir

superior a tudo, e nem ao mesmo Deos se quer sugeitar,

pois que elle mesmo o quer ser. Que faria Deos para reba-

bater esta intumecencia í

Eile vè*
,

(pie os An jos se perderão por quererem ser seme-
lhantes a eile: vè , quo o mesmo succede aos homens, Elie

resolve satisfazer esta paixão sem peccado. Faz-se Homem,
e exemplar tal, que os homens pos&ào aspirar, eeom effei-

tofazer-se semelhantes a elle sein peccado, antes com muito
merecimento. Elle icorao que diz : r> Homens, os desejos,

que tendes de serdes semelhantes a mim, vos perdem, pois

que o intentais, e desejais pela Soberba , que o soberbo es-

pirito máo vomita nos vossos corações, Eu satisfarei essa ten-

tação , e paixão; vedo o meio. tf

Elle encobre os raio* de sua gloria, eo esplendor de sua

Majestade; alii se vem encerrar o Immenso no estreito es-

paço do ventre de huma Virgem ; deli o passa ao pobre al-

bergue de 'num presepe entre brutos animaes. Nalanelleap-

parece, que nào seja humano, e que o homem possa inve-

jar, que nào possa com prazer imitar. Saa vida pelo esp iç»

de trinta danos hsocculta. Elle apparece, mas de h ai».mo-
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t!o sempre humana. Se elle obra alguns /prodígios o fa,z com
repugnância,; porem «esse mesmo dom ?ião nega «ao homem ;

antes, como ja vimos, os seus imitadores -os fizerão , e ain-

da fazem a milhares. -

Vfjamos no que sobre tudo elle se deo por exemplar no que
íie tudo a inverso 4a Soberba , isto he, da humildade , em
que devemos ser semelhantes a elle. Porem eomn para o ex-

por seria necessário fazer a extensa historia de sua vida , ro-

go-lhes, queirão tembrar- se de toda ella.

jP. — Eu o faço, P.
, pelo que sei dos meus li vrinhos. O Senhor,

sendo verdadeiro Deos, quiz em sua vida mortal, não ap«
parecer mais que verdadeiro Homem, e mesmo se chamava
o Filho do homem , sendo verdadeiro Filho de Deos. -Qniz

ser eircumcidado ; e logo que <juiz sa-hir a pregar , c< rreo a
hum homem para o baptizar noJordão , como se fosse :pec-
cador. Elle se associou Discípulos cTentre gente Jmmildc

,

•ignorante , «desprezível, e vivia bem corno hum delles ; -co-

mo eiles descalço , como eMes vestido , como elles soííYcn-

<lo os rigores dos tempos, einais do que eiies sofrendo tra-

balhos, e sobre tudo as injurias, os desprezos , as offensas,

as contumelias, e tudo quanto lhe quizerão dizer, e fazer

os Judcos , ainda os mais Rabbinos*

Notem bem., e aprendão, se o não sabem, como creio,

"Não houve injuria, que lhe não dissessem. Eli es o trata vão de
embusteiro, seductor do povo , revolucionário*, sediciobo,

comedor, e bebedor, pois que comia, e bebia com os pec-
cadorcs; tratarão-no de blasphemo , de endemoninhado-, no
divino rosto lhe disserào, que fazia prodígios em nome , e

pacto com 3eehebú príncipe dos Demónios , e ate' que ti-

nha em si o Demónio. A tudo .calou o mansíssimo Cordeiro,

não abrindo sua boca se aão para lhes dar boas palavras.

Que direi agora do que sofreo em sua paixão ? Elle a prin-

cipiou pelo osculo do -traidor Judas., a quem ainda ^chamou
-amigo. Elle foi preso como hum ladrão., e insigne -malfei-

to r ; as bofetadas entrarão logo a ferver solxre aquelle di vi-

no Rosto, que faz no Cec a gloria dos "Bcmavan trin adoh ;

•não se podein dizer as injurias que sofreo naqiielra norte. El-

le foiiludibriado com a rota purpura , -e escarnecido pelo ex-

ercito de Herodes. EHe foi -acoutado como o mais vil ç&cra-

vo , e preso a huma.. . 1 Ai meu amante Jísus
,
que se me

ítoShem as palavras ! Elie foi . ...

P. — Ba-fita; pois que ninguém ignora -o matfs.

D. — Vcjamo-nos , Sr. At., áquellc espelho , e digamos -que u|*
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somos so$&rbos\ Beni diz, Sr. Ab.
,
que J.C. lie hum elaro,

e terso espelho, para- conhecermos avista delle anos.sa So-
berba. E quem haverá que imite a este Senhor na sua hu-
mildade, procure, e deseje ser semelhante a elle ?— Alguns tem havido, e ainda ha, como temos visto nos
Marlyres , e em outros muitos que procurão estas semelhan-
ças com Deos, tomando-o por seu exemplar. Nào forão em
vão estes prodígios de humanidade. J. C. sahio com a sua;

e os verdadeiros Catholicos invertendo a tentação da Sober-

ba ambicionão as semelhanças com Deos por este modo, ©

liada dfcsejã» tanto como assemeíhar-se em tudo com elle >

copiando em si sua verdadeira imagem-.
—

. O certo he , P. ,
que quanto maU progredirm os nesta di-

vina phiíosophia da Religião, mais belrezas descubfiremos r
como nos tem- amrmado ! Eu pasmo!— Nem jamais cessaríamos de as descubrir, e sempre novas»

Pòrem retiremos as vistas para as lançarmos outra vez sobre

este abominável monstro da Soberba, jtíilgo
,
que o Sr. At»

tem entendido, o que he Soberba. Se com- etfeito he humil-

de , e nada tem de soberbo , como ja arfirmou ,. sua^ intima*

consciência Hio dirá , e nella o deve ver.

-—- Eu confesso, que nunca entendi o quehe Soberba ; eape—
zar de minha repugnância confesso que não sou humilde*— Está cheio de soberba atd os olhos»

A Soberba he abominável!

—.Tem diSoberba seus caracteres particulares, sódellá pro*-

prios. Sendo que he de todos amada, he juntamente de todos

aborrecida; esendo que de todos he conhecida, os que mais

délla são dominados , são os que menos a conhecem. Que
«singularidades- tão fataes ! A Soberba he de todôs amada,,
porque todos amão ser soberbos,, ou ao. menos aquillo em
que consiste a Soberba

;
poremJamais algum se gloriou de

ser.reputado por-? soberbo : por; isso mesmo que o he jamais

quer sor tido , como tal ; elle o lie; e a mesma soberba se

envergonha de o parecer. Tão abominável , deforme ^ torpe f

e fêa he !

Sendo monstro execravel tem a singularidade dè querer

figurar , e- revestir-se da appareucia dé cordéiro , e trajar a

sua fina e branca l&a, quero dizer, sendo Sóberba quer

parecer humildade. Eis aqui porque vemos os rrraiòr soberbos

tomarem a linguagem da humildade, da benignidade
}
da be-
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neficencia , c do que chqmão phi-hmtropia. Eu não sei setem
isto origem na cegueira que tila produz, se na mesn.a ma-
lignidade deste vicio. O certo lie que o soberbo jamais co-

nhece que o he ; c nenhuma outra icputaria maior injuria,

que o neme de soberbo, e ser por tal reputado.

— Chamem soberbos aos nossos soberbos do tempo , e veráò

oquevai ? Per força querem ser pbilantropieos, mas lie paia

filarem , como cães de fila, todo quanto podem.

JP. — Nignem conhece o que he Sol cria , -se tão 'que conhe-

ce o que he a humildade , virtude opposta. Tj errnasearenios

porem este alxHiiinavel monstro, e façamos a
|
parecer sua

enorme fealdade. Não nos esqueçamos de mie procura sem-

pre occultar, ede continuo esconde o feio rosto em hum veo
,

«que he o fmgimeuto, ainda que por desgraça suu he trans-

. parente.

F. — Diz a P*»a verdade; e eu cá pelo meu bestunto tenho
assentado emhuma regra geral, c certa. Eis^-laaqui. Nào ha
soberba sem fingimento, e não ha fingimento sem Soberba-;

onde ha Sobci ba ha fingimento , e onde ha fingimento be So-
berba : do que concluo, que o Soberbo he o maior enganador,
que pode haver; e he necessário entende-lo sempre ás aves-

sas. -Se ha quem c negue cu me ponho em campo para o mos-
trar com o exemplo -desses soberboes, que enganarão a Na-
ção, a

.

perderão,, e púzerão no estado em que a vemos.

jy. — Nào he necessário-, pois -neiiiium o nega por sét verda-

de bem conhecida de todos ; ainda enjeclles presumem nào
serem conbecidas.

jP. — Odiosa , c excíM-avel iie aos olhosde Deos , e dos homens
a Soberba ". Odhbilis coram Deo es/ Cf 'homxnibus siqxrbia.

Eccl. 10. 17. EJla he bem digna de o ser por seus efteitos ,

alem ela própria malignidade. -í^lla de shyvs fez D^mouws ;

e não he outro o clfeito que causa nos homens.

JP*, —- Entendio bem o que drz © -meu Abbade. Se a Soberba
fez de Anjos Demónios, mwito mais os fará dos homens
Soberbos. lia por vei>tura peiòr Demónio no mundo "do q ue

4ium homem tSoberbo principalmente se rbe Incrédulo ? Nem
trinta mil -dos .primeiros lhe chegão, Vejào se -poderia o fa-

*er tanto ma4 como estes tem feito ? Não-aiTibfte os olhos

porque digo a verdade , -e sou cajKiz -de Mio .-provar^

Jl. — Por onde sabe que clhs são soberbos!

J<\ — Soberbissimos cm Hodo o sentido. Jtki lho rrosUo . .

.

P. ^—- Deixemos essas 'questões «por ora. A' vista do qne eu dfs-

ser ^ meíhor o conhecerão. Nós para ahi vamos. A Soberba-
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fíer execfâVeí a D,;os; e ue:ilium outro vicio o lie taito co-
mo este, nem dealgun o;r.r> se diz, que lhe resiste: Deus
r.esistic suberlris , ao mesmo tempo que aos humildes dá era*
ça : Humilibus autein da t gi aliam-. I. Pctr. 5.5. Nào se po-
de melhor expressar o odi i , e aversão, q ie Dcos tem á,

soberba, que pela resiste.icia
,
que faz aos 8 >berbos : $u+

perbis resista. Nada lhe he mais desagradável
, nada mais

odioso, e uada mais repugnante á sua mesma Natureza,
que por, essência he a bondade , a benignidade, eamor; ao
que tudo se oppòe a Soberba, que he i uimigade toda a virtude.

Ella deve ser-lhe abominável, porque lhe tem estragado
suas obras mais perfeitas. Ella perdeo innumeraveis espí-
ritos Angélicos , e obrigou a crear o inferno. Sé não iosse^

a Soberba nào haveria inferno , nem. para os Anjos, nem
para os homens. Ella fez perder- o Paraíso,, arrojando del-
l'e o homem., perdeo esta sua mais perfeita obra: e para
sua reparação foi a Soberba

,
que o obrigou a fazer-se ho-

mem para- ensinar a verdadeira humildade peleijando cora
armas desla viriude contra este monstro da. Soberba. Como
nào será execravel a seus olhos ?

He ainda execravel a seus olhos perque eUa he o-verda--

deiro peccado em toda a sua propriedade, e naturalidade,

e em todo o rigor do sentido. Pára que melhor me inten-^

dão perguntarei , que outra, cousa he o peccado , senão-
huma desobediência a T>£ os , hurm verdadeiro desprezo, e

ainda huma elevação contra Deos , e mesmo resistência \

Queirão pondera-lo bem , e acharão-, que o peccador faz.

o mesmo que os máos ^iu/ó* fizerão ,. rovoltando-se contra

Dkos, segundo a commum opinião. Muito bem , e com
expressiva energia representa Job os peccadores dizendo a
Dkos, se não com palavra, de certo com as obras-: DU
ciuit Deo : Recedè a-nobis, dizem a Dkos: Aparta-te de
nós; não queremos a tua schmeia : Scientíãm viaruin tua-

rum UcOlUmus. Job. 21. .14; Não queremos a sciencia dã tua

direcção , da tua- Lei, do teu governo..
-~ Deixe-nie fal!âr , P. Ris-lòsahi mesmo em -carne e osso ;

esses são os que nem o governo nem a Lr i de . .. ..

— Tenha-paciência* Nào,. queremos, dizem, governar-

mo-nos pela sciencia, p< los mandamentos , eLeis de Dkos,
mas sim pela nossa vontade, e -appetites > e-stes são nos^a

«ciência, e fazem nossa Lei : não queremos outra. Quem
he o Om

n

iroTl

n

rk para que o sirvamos ? Quis cst Qmnipo*
icniy ulr serviamus cí t% .
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— Se nós não cremos neíle , como o poderemos servir!'

— Quem ím; esse Deos, em que eivem, e de cuja existên-

cia duvidamos, para merecer os sacrifícios da no;s?a von-

tade ç paixões ? Ut serviàmus eit

— (São os mesmíssimos ou não 1 Em carne , e osso.)

— Assim o vou expondo, e este he o sentido natural, e ver-

dadeiro, porque o peccado sempre lie revestido de rnais ou

menos de inciednliJade. Bem o mostrão as seguintes pala-

vras do mesmo Verso i Qutd nohis prodest , sinravcrimit* il*

lum ! _v\ Que nos aproveitará, ou que tiraremos de seu

serviço ? .

.

— (Nada
,
porque temos alma de cào

,
que he a peior de todas.)

— Será isto o- que ao menos com as obras dizem os pecea-
dores

,
quaesquer que sejào ? Esta a sua Hngoagem.

— E os Ir credulos que sabemos , o dizem mesmo com pa-
lavras á vista de todo o mundo, sem vergonha.
— Bem ponderado r assim he ; e bem me persuado, que es-

sa he a verdadeira Soberba, que ignorava,
—i Pois eu bem me persuado, que o Santo Job de nenhuns
outro- fallou cominais propriedade do quedos nossos Ímpios
I crédulos Atheos

,
que nada querem de Deos, nem de sua

Heiigiaoi Job sem duvida alguma os vio em espirito depro-
phecia.
—- Tlnm de seus amigos, Elipha%, em breves palavras, rr.as

não meros enérgicas no estilo oriental, faz huma semelhan-
te de^rição nào menos verdadeira que forte: Tetendit cd-

mcxêwn Deum manum suam , òç contra Omnipotcnttm ro*

borutus est. d.° 15. c2ò. Levanta opeccador contra Dkos a

mão, e toma forcas para lhe resistir, e fazer guerra: man-
cha contra eííe de collo levantado, e armada a túmida, e

grossa cervix: Ciccurrit adversus eum erecto collo, $ pui-
gui cervice armatus est. jfr. 56.

— E.i me ponho em campo, Sr. At. , e o desafio para mos--
trar-, que são os Atheos Incrédulos que aquillo mesmo tem
feito, o fazem. Nào me mande calar, P. , porque desta vez

lhe desobedeço. Que outra cousa he , senão' levantar a mão
contra Deos Omnipotente , o levanta-la contra a sua Rtli^

giio, contra os seus Ministros, persegui-los a (erro, efogo?
Que outra cousa he perseguir os mesmos Apóstolos, em seus

Succcessores os. Bispos, que representavão em riossns gran-

des Igrejas , e fãzião o mesmo que se faz no Ceo , tendo-os

prezos, perseguidos, e desterrados ? Que outra cousa he se-

não levantar a mko soberba, atrevida
3
e sacrílega contra.
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O.

,
o levanta-la contra o seu Vlgn+ia, seu Lvhàr^lcnente

Cabeça
,

e Chefe de sua Rcligtâoí Levaidar-se teonfra a/-'
grrja, oade reside o mesmo Senhor em Pessoa ? Que outra
cousa he roubarem os seus Templos

,
arruinar, e profanar

&UU3 Casas ? Nfio sào estes ossoberbos «, que muito mais, que
Ê?et| pai Lúcifer, levantào a mào sacrílega contra Dr.os, fa-
zern-íhe guerra-, e marcuào de collo levantado , e armado
contra o Omnipotente.

Diga«me mais. Que ouíra cousa he levantar-se contra os
Thronos de Deos, onde se assentào os seus Minisíw, que
sào os Reis, que gosâo da mesma autoridade de Deos, ti-

rar-Ihes a vida , quetirariào ao mesmo Deos, se lhe pude —
som chegar? Que outra cousa lie..?

D. — ' u
j
a ? Sr- At., quando nào

,
olhe, que o come.

/'. — Deixe-me com elle, que o arraso. Diga-me mais. .

.

P. — Ja basta: ja fez o seu çosto , e agora ouça em silencio.

P. — Ai, Pi, que ainda tinha muito que vomitar!
1). — Fique socegado ; nós entendemos tudo rnuito bem; e te*

mha compaixão do Sr. At., que ignorava o que he Soberba,
Temos entendido, que a Soberba he o verdadeiro, e pró-

prio peccadó cm pessoa.

P. — Assim como devem entender quenào ha peccado sem que
tenha origem na soberba, e delia acompanhado: InUlum
omnis peccaM est superbia. A Soberba com o amor próprio,

seu querido filho, formão a origem de todo opeccado. Po-
rem nào tào somente lhe dào a origem , HHM sào a mesma
Soberba^ a verdadeira Soberba Lúciferina , 002:10 ternos vis-

to. "Quando nào houvesse este levantar a ttiãò intra Deos,

sempre haveria o verdadeiro e formal desprezo de Deos ; o

o q ue he verdadeira soberba : Fiiios enutrivi , ó' exahavi, se

queixa Deos; Eú criei filhos, e os exaltei á mais alta no-

breza , e dignidade
;
porem elles me desprczào : Jpú a«-

tem sprecerunt me. Isaias. 1.2. Nidíum peccatum ficripo*

test , diz S. Prospero, potuit , aut polerit sine superbia ;

nenhum peccado se pôde, ou poderá commetter sem Saber*

ba, porque nenhuma outra -cousa heo peccado senão o des-

prezo de Deos, que he a verdadeira Soberba : Siquidem niKxl

àliud est omne peccatum , nisi corãemptus Dei.

Eis aqui porque a Soberba he abominável, he cxecravel

aos olhos de Deos: Odibilis coram Deo est... superbia.

Ella ainda o he aos olhos dos homens : E4 coram iiomini-

but", pelos nralôs qne lhe traz este maldito vicio: para o

que devemos dar mais hum passo nos terríveis effeitos que



produz: Porem para o entenderem, peço-lhes se recordem,

do que deixamos dito da grande Soeiedade , em cujo desen-

volvimento estamos, e continuaremos. lieeordem-scdesta

união, e unidade com Deos, que ho o seu centro, pois

que mio se pode discorrer , ou fallar da Religião em qual-

ouer respeito que seja, sem levar sempre diante dos olhos,

que ella consiste nesta Sociedade, nesta união, nesta cor-

poração unida com Deos, que he seu centro, e cabeça,

formando buma só, e a mesma unidade. Isto esquecido,

ou perdido de vista, jamais se poderá entender a fundo qual-

quer cousa relativa á Religião, nem formar idea da Igreja

de J. G. ,
que he esta mesma corporação.

Esta corporação procurou J. (ô. formar na ultima per-

feição, como temos visto, á custa dos maiores 9aciificios:

por consequência lhe deverá ser bem execravel tudo aquil-

lo que se oppuzer , e destruir esta união , e corporação.

Tal he a maldita, e infernal Soberba, porque ella primei-

ramente separa de si , e corta pela união com seu centro t

isto lie, com elle Deos*.

A Soberba he apostasia.

Aqui o temos bem claro itoEcclefiastico : Thitium super*-

biae hominis, apostatàre a Deo; 10. 14. O principio , e

toda a Soberba do homem-, lie apostatar, desunir-se , se-

parar-se de Deos , edesmembrar-se de sua corporação, Eis

porque he abominação sobre toda abominação para os olhos

de D os. Assim como separou da Sociedade Ceie; te ao- máos
A rijos , assim também a Soberba separa desta Sociedade e

corporação divina o Soberbo, em cujo coração entrou a

domiuart
Não ignoramos nós, que todo o peccado separa de Deos,.

e corta estes laços da união; porem a Soberba o faz por

sua própria condição, e natureza, que he rebeíar-se con-
tra Deos. Ella passa ainda a formar a rebelião nesta gran-

de Sociedade ; ; pelo que se torna execravel não só aos olhos

de Deos, mas também dos homens: OdibUis coram JJeo,

«5f komihibuz superbia. Não haverão ja mais desuniões, re-

voluções ,. esediciçôes tão prejuHiciáes á Sociedade , que não
tenhão origem na Soberba. Primeiramente não líouve ja-

mais algum herege, aí^um seismatico, que se tenha, sepa-

rado da . santa Sociedade de J. C. , que não fosse sobei'bu
?

.e em quem a Soberba não tivesse toda a parte.



— Lembro-mc, que ja em outra occasião nos disse o mes*
mo, attóbuindá á sua contumácia

,
que na verdade não

lie menos que Soberba , e nào aos erros de entendimento.— He liuma verdade que a hUtoria pôe bem patente Sup-
pofthoj e não concedo, que a principio houvessem erros
de entendimento ; a Soberba logo tomou lugar, e fez tudo.
-lia nào concedo que mesmo a principio houvessem taes er-
ros

, pirque os Fíeresiarchas nào os acharão. Suas heresias
forào cousas novas, e nunca ouvidas, nem escritas; elles
as inventarão

; e bem certos estavào de que erào novida-
des. Ponhamos exemplo em Ario

, que foi 'o mais famoso
nos princípios do quarto século. Elie nunca jamais tinha
lido, nem ouvido, que J. C. era creatnra ; o ensino com-
mum, homens e mulheres

, pequenos e grandes , sábios e
idiotas, toda a Igreja confessava, cria, e proclamava

,
que

J. O. he verdadeiro Dr.os consubstancial a seu Pai. t Que
poderia mover a este hercsiarcha a dizer que não ei a verda-
de? Poderia por ventura haver aqui boa íe , e erro de en-
tendimento ?

Bem o mostrarão suas occultas manobras no Egypto ; e
fugido dahi na Grécia, fingindo, e cubrindo com peile d<*

ovelha a voracidade de lobo. Não o mostrou menos quan-
do em Xicca. foi convencido de seus erros blasonemos por
trezentos e dezoito Bispos, de tal sorte, que nada pôde res-

ponder. O mesmo sem differença poderia dizer de Nc&lorio 9

fie Euthijucs , de Macedónio, de Pelagto , e outros mil,

que valendo-se da astúcia, do engano, da hypocrisia, e da
mentira procurarão com a maior ardileza propagar seus erros.

— Em quanto ao grande Heresiarcha dos nossos tempos,
Luthcro, nada tem que acerescentar

,
porque a historia mos-

tra que foi hum monstro de Soberba, de raiva, e furor. Lu»

c-fer não o poderia ser maior. Calvino, alem de soberbo ,

foi impio em tudo; e nenhum delles podia ter erro de en-

tendimento.— E o pai dos Jansenktas que foi o mais refinado velhaco,

e soberbo não lembra ?

— Não de outra sorte pensava St.° Agostinho. Em diversos

lugares, e paizes do mundo tem havido , e ha diversas sei-

tas., erros, e heresias; porem todas ellasnão tem tido, nem
tem mais do que huma só mãi; esta he a Soberba: Diversis

sunt locis scclae dicersac; sed una -mater superbia omnes gc-

nuit. Sejã^ emb jra diversas, não contão mais do que huma

só mãi : a todas a gerou a s&berba. A teima , a contuma-
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cia, a obstinação , que todos elles tem mostrado rm seíis

erros, he o cume da soberba; mas ainda ohe verdadeira a
paixão de figurar, de se sin^ularkar^ de se fazerem celebres,

e chefes de partidos, e Seitas. A Soberba se alimenta, e

e cresce monstruosamente com Soberbas, e humas se errea-

deão com outras; e oxalá que não encadeassem, e envolves-

sem outro?.

— Olhe, P. , que eu tenho cá haura cousa no pensamento ;

e Deos queira, que se não esqueça delia.

— Tenha paciência. Oxalá, digo, que os máles da Soberba
não passassem fora do próprio soberbo ; mas por fatal des-

graça seus effeitos são espantosos, nem jamais se poderão
descrever os males que a Soberba, e soberbos tem causado^

causão , e causai áò ua Igreja, ou Sociedade de Dsos.

uí Sobet ha perde a Sociedade*

Este monstro exala hum pestífero, e mortal veneno, que
infecta, e perde a Sociedade , n^rn algum ontro pôde faaor

maiores , e mais espantosos estragos.. Elles apenas se podem
conceber , mas não exprimir com palavras. Nos que elia cau-

sou entre os Ânjos temos os que causa entre os homens. Eu
penso principiar o -mal entre aqncíies por hum -só. Nós ve-

mos no Evangelho fazer-se menção de Beehebú principe dos

Demónios. J. C. falia de Satanás ,
aquém vio cahir do Oco

como hum raio.: Videbam Satanam sicut fuí<ntr de Voclo

cadentem. Luc. 1Q. T8. Sem duvida pois houve 'hum prin-

cipal , e primário, que entre os outros levantou o co!lo

soberbo, que a todos perdeo. Se este não fosse, os mais
perseverarião na graça, e serião Anjos bons.

Bem posso eu affirmar que a não ser este monstro , a não
andar entre os homens este demónio da Soberba , todos elles

serião Anjos b.ons. Não se verino jamais entre -elles nem Sei-

tas , nem scismas , nem heresias, nem ainda invejas , vin-

ganças, ódios, murmurações ambições, cubiç-as, perjúrios,

vaidades, sensualidades, nem qualquer outro vrcto. Q demó-
nio da Soberba acarreta sobre o >mundo todos os males, e

todos os vieios. He isto o que nosaffirma S.t° ylgostinho : De
superbia nascuntur haereses, schkmata, detractiones, intidiae ,

irae, rixae dissentiones, contentiones, animositalcs , ambitw-
91 es , elationes ,

praesnnipHo nes, jan etan tia , va?iil as
, <3f coe -

fera hnjumodi ,
quae dinumerari per ingula longv.m esstt.

Sendo asoberba a fonte, a origem de todos os males, de

/
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iodos o? vícios, ella he ainda hum monstro, que a todo? mor*
de, iufecla, e mata. Quem poderá dizer de si com verda»

de que não he soberbo ?

— O que for semelhante a J, C. E quem o será? Apenas
os Santos o tem. procurado imitar.
—

- E para isso conseguirem, não se devem descuidar. Es-
ta he a guerra dos Santos, que continuamente trazem con-
sigo , ou com este demónio da Soberba , e sempre com gran-
de^ temores de serem vencidos. Porque o grande Paulo,
o grande Apostolo o nào fosse, quiz Deos que sofresse hu-
ma fortíssima tentação, que o humilhasse, enão se pudes-
se entumecer com os grandes favores divinos , como fize-

r-ão os máos Anjos : Ne magvitudo revelaiicmitm extoUal me,
dutus cst tnihi stimulus carnis meae angelus Satanae

,
cjui

me colaphizet. Q. Cor. 12.7. Quem tal poderia pensar?
— Na verdade que aos maiores Santos deverá fazer tremer;
e talvez tanto mais quanto mais subirem na santidade

,
pois

terão mais perto o que perdeo os Anjos.« Assim he. Na maior subida pode haver a maior queda
;

porem a humildade he o que os faz subir. Neila radicou

J. C. aos seus Apóstolos e Di sei pulos- não só com o se.u ex-

emplo
,
que lhes mandava seguir, mas- ainda com palavras

fortíssimas, lie singular a resposta que- elle lhes deo por
huma novidade, que lhe trouxerâo a-o voltarem de h uma
missão,, a que- enviou os setenta e dois Discípulos. Senhor
disserão elles com prazer , ate' os Demónios nos obedecerão
em vosso Nome. E que lhes responde ? Vidrbam. Satanam
sijut fulgnr de Coelo cadcnltm. Lvc. 10. 13. Eu vi cahir

do Ceo a. Salanaz como hum raio. Que proporção,, ou co-

herencia com o que diziào podia ter tal resposta ? Muita,
e toda. Elle vio a satisfação, cora que o dizião; e para
os prevenir contra a Soberba , Mies lembra a Satanás cahin-

do do Cco, e derribado por este vicio maldito.

Taes são os effeiíos da Soberba, e males, que causa na
Sociedade-, E quaes seião os que causão os Soberbos? Com
mais razão direi

, que ell^s são monstros os mais execráveis,

e perneciosos na Sociedade

i

0ò\ soberbos são Dragões.

Voltemos ao chefe dos máos Anjos para vermos, o que

gão no mundo os grandes soberbos, e os estragos que tem
fcito , e por desgraça, fárão na santa Sociedade

,
que sem-

pre vamos tendo em vista.
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—- Agora sim, agora vai a lavrar fundo. Não lhes perdoe.
— O que quer o Sr. Fr. he que lhe toquem rwè Janscuiòtus , e

mais Incrédulos, que tomou a ?eu cuidado.
— Pois seelles são mais soberbos cjue trinta 8atana%c$ ! Ago-
ra o vamos a ver; e me consolarei. N&a esteja com cere-

monias.
— Julgo, que poderei expor o caracter dos grandes Sober-
bos na visão, que teve S. Jojo no Apocalipse

,
cap. 12.

Nelle temos o primeiro grande Soberbo, com o nome de
grande Dragão, serpente antiga, que se chama Diubor, c

Satanaz
,

que seduzio o mu:.do: Draco ible magnas, ser*

pens antiquas
,

qui vocatur diabolns, § satanás, qià se~-

diicit unicersum orhern. f. 9. li lie ainda he descripto ar*

rastando com sua cauda, e envolvendo em sua mesmà ruí-

na a terceira parte das estrellas , isto lie, dos A.pjos
,

que
brilhavão como estrellas no Cco : Cauda ejus trahebat ier*

iiam partem stellarum Cocli, f. 4.

Isto que fez no Cco este Dragão , esta serpente antiga
,

este primeiro soberbo, e pai de todos os soberbos, bò o

mesmo que fazem na terra os grandes soberbos. Com o seu

exemplo, com as suas persuasões, com enganos talvez,

sagacidades
,

illusòes, e mentiras elle se associou, e ei?

volveo eut sua ruina grande partido, que por estas palavras

podemos suppor ser a terceira parte dos espíritos Angélicos.

Como Dragão em sua longa cauda os associou-, os èn vol-

veo, derribou, e com sigo precipitou no -inferno. E que
outra cousa são os grandes soberbos do mundo , e C^ue oir-

tra cousa fazem ?

— Peiores do que esse Dragão arrastão ao inferno a milhões

de almas, que podião ser Anjos. Mordem. . .

— Ponhamos o exemplo em hum Ário > em hum.. .

—- Não, P.
,
ponha-se o exemplo em Lutkcro, Calvino ,

ou qualquer outro, que nos toque mais de perto.

— Então direi eu
,

que se ponha em Foltuire
,

que foi o
pai dos Incrédulos , e Atheos.
—- Ponha-se no pai dos Jansenistas excommungados

,
que

são a causa de tudo ; e o grande Dragão, e de todos o maior.

— Eu satisfarei a todos representando a Luthxro , como ver-

dadeiro Dragão, que foi, gerando Dragõe- , a qual peior,

e não hirei fora da verdade. Este soberbo Dragão esten-

de a longa cauda pela maior parte da extensíssima 4Uma*
nha, e nellà envolve a sua perdição; tudo, e em todo o
sentido infecta com seu alito pestífero, e infernal, morde,
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e mnta. Elie gera, ou vomita no seio da Igreja, outro?

semelhantes Dragões, os CaJeinos , os Zvvinglios , os #o-
cinos:, os Jamenios^, os Vollaires, e outros mil, quasi se-

melhantes, I4xe devem a existência. Todos elíes são mons-
tros da Soberba. Ahi vem envolvido na longa caoda do Lu-
ihcr.irihmo v o Calchúamo , o Socianismo, ou Dcumo>, o
Ilugonolkrno , o Janscnkmo., em fim oAlhehmo , e Mate-
rial/smo. Com tudo. isto o odio a Deos , eá santa Religião.
Todos estes monstros gerão infinitos. Dragões de todas as

espécies, de todas as qualidades, de todas as cathagorias

,

que alagando o mundo em sangue, perdem em todo o sen-
tido a santa Sociedade e corporação de J. Christo.

F. — Agora si hl, meu P. , sako a campo ; deixe-me com elles.

Que ou-Jra cousa são esses Alheos , esses Calvinistas, esses

'Incrédulos , essa canalha-, que se levan tão contra os Thro-
nos^ co:itra o* que e^tão. em- lugar de Deos, contra a San-
ta igreja, contra a Rzixgmo- r contra J. C.., contra seu. Vi"

gario^ senão, grandes Dragòes que com promessas, com
enganos, commentiras enganlo as Nações, e as perdem ? Que
sào esses soberbos blasonemos, que se levantão contra Deos, e

seus Ministros, persegui ndo-os de morte ,deitão por terra. . ?

jp2 — Basta; ja temos, entendido; e-o vou a provar.

F. — , Valha-me Deos í Não. me, hade deitar consolar!

Guerra da Soberba contra aJareja*

V. —..Na- mesma Visão do St.° Apostolo temos a guerra, que
05 grandes soberbos fazem, á. Igreja, ou grande Sociedade ,

c corporação de J. C. , de que exporei parte; e não me
apartarei do sentido, que lhe dão. os Expositores. Signum
magnnm (ipparuit in Cotio, diz ; appareceo, h-nm grande
sinal no Cto, e vi humaMulher , cuberta.de sol % tendo a
lua dríbaiKO de seus pe's, e coroada de dòze estrellas : Mu~
1'ier amXcta sole , lana sub pelibus ejus , in capite ejus

corona atei!arnm dnodecim. jr. 1. Eis aqui a Igreja , a gran-

de Sociedade, de J. C. , divino sol , que a illumina, como
sua Cabeça, que ^se quiz coroar de doze estrellas, quaes

forão os doze Apóstolos. Os santos Padres applieào esta Vi-

são a Nossa Senhora, diz Caim el , porem no sentido mys-
tico , c espiritual , sendo que no natural representa a Igreja.

Tendo concebido esta Mulher clamava dando á luz ; e

fazendo-o sofria grandes dores : In, útero habens , clamabat

parturiem
, § cruc&balur

7
ut pariat: f: 2. A Igreja deJ.



C. , rnãi fecunda, que dores não tem sofrido para dar áLuz
seus filhos ? Que- dores ^ que tormentos em seu Divino Fun-
dador J. C. , dando a vida na Cruz ! Que dores

,
que tor-

mentos nos /Ipostolos para a formarem, e entenderem por todo

o mundo ! Que dores, qutr tormentos nos primeiros Fi&fo

naquellas famosas perseguições 1 Ah , com que dores , tor-

mentos , e sangue esta Mãi dcò á luz seus filhos ? Cem que
dores, e tormentos se formou, esíabeíeeco , cretcco, e se

propagou a santa Religião dè Jesus Chrislo !

Porem lá appareceo o grande Dragão da Soberba, ar-

rastando sua longa cauda paia nella envolver, e perder o

filho, o fruto áeAa Mulher, cia Igreja de J. C. , os Fieis,

seus filhos: Draco stttil arde muIterem
,

r/une erat paritura.

Não com outros fins elle se apresenta diante da Mulher , se-

não para devorar seu filho, isto lie , os Fieis, os filhos da
Igreja , os verdadeiros. Ghristãos : Ulcúm peperissci

, filiuri

ejus devorarei, y. 4.
.

—«.Meu Amigo, e Sr. Vizinho, o meu Al>. não me derxa

fallar. Troque aquilío em miúdos para esta gente entender.

— Não se afílija , Sr. Vizinho; socegue-se. Todos entende-

mos, que alli estào mui bem figurados o» nossos grandes

soberbos, que para satisfazerem suas soberbas ambições, cu-

bicas, e mais paixões, tem declarado agueira á santa Igre-

ja de J. C. , e como Dragões infernaes tem perdido, e vão-

perdeu 10 a santa Sociedade, devorando seus membros
,
pro-

curando dar a morte, não só aos filhos, mas ainda á san-
ta Mdi acabando com a Igreja, e santa Religião..

—. Pudera dizer mais. Porem diga-me, meu P. : Não appa-
receoahí hum S. Miguel 1

. Pareee-me que o li ja nos meus
livrinhos. Ahí veio-de certo S. Miguel contra esse Dragão,
S. Miguel r Santo de minha particular devoção , e veneração.— Não ha duvida. O St.

0
Apostolo vio huma grande guer-

ra. Factum esl praeliwn magnum in Caelo. Miguel veioein

socorro da Igreja, e pòz guerra ao Dragão
,
guiando nel-

la os esquadrões cada hum dè seu partido: JMichael , c\ an—
gili ejus praeliabantur, cwn Draco nc; Draco pugnai* ai \

òs ougeli ejus. if. 7.,

— Diga-me quem venceo ? Eu bem sei
;
porem quero.. .

— Quem havia de vecer ? S. Miguel os arrojou do Ceo
,
que

se pode tomar., e entender pela Igreja , e não mais nella

appareceo a Dragão, que com seus sequazes não pode resestir :

^Non valuerunl, neque locus inventus est amplius in Caclè. J .íT,

—
. Ah meu bom S. Miguel^ que arrojaste esses

7
e has de
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arrojar estes lá para os quintos
, para nunca mais inquieta»

iam a santa Igreja de J. C! Quando apparecerás ?— lie na verdade "befn expressiva a visão ern todo o senti-
do! Bem atte-.dido tudo, podemos amrmar, que todos 05
grandes perturbadores da paz, sediciosos, e revolucionários
s;V> grandes Soberbos

, e nào menos que Dragões na Sock-
dà<í&* quaesquer que eiles sejào. Porem os maiores, mais
fápanfcoios, e mais prejudiciaes sào o? que tocao na Reli-
gião, como os nossos revolucionários Incrédulos. He impon-
derável o estrabo ,

que eau-ào nos corpos , e bem ^star da So-
ciedade ; mas muito maior, o que causiio nas almas.
— Sao Dragões de longa cauda, com que arrastão com si-

go ao inferno a infinitas almas, que se salvariào !

— Fica bem claro, que nada ha mau nocivo, e prejudicial

á Sociedade do q i~ a Soberba, e soberbos , mais ou menos
quanto ellahe maior oa menor. Com razào mostra Deos hu-
ma ira particular contra os soberbos; que nào devemos dei-

xar cm silencio.

Ira de Deos contra os Soberbos,

Bem mostra esta ira o sagrado Texto representando-nos a
Df.os resistindo aos Soberbos: Deus superbls resistit , nos

diz S. Pedro, e S. Tkiago com formaes palavras. Nossa
Senhora ainda o faz com maior energia, quando no seu

Cântico o representa fazendo força no seu braço Omnipo-
tente para os abater, perder, e destruir com suas soberbas

intenções: Fecit potenHam ih brachio suo, dispersit super**

bos mente enrdis sui. Luc. 1. 51.

— Nào tenho entrado no sentido dessas palavras; ebem as

desejo entender, pois he esse Cântico de minha particular

devoção.
— Aqui tem Menocliio ,

que em breves palavras o faz muito

bem; e o nosso Fr. achará de certo gosto na interpretação.

— Dispersit superbos mente cordis sui : id est , dispersit co-

gUalioiies cordis superborum , ipsorum consilia , ôf machi-

naliones, efficiens , ut longe dinersum exitum sortirentur
7

ac cogitara at. Menoch. ibi. Agora entendo perfeitamente,

e a experiência o verefjca.

— Troque-me isso em miúdos.

Diz que o Senhor dissipa, como o fumo as mas cogitações,

ou intenções, que os soberbos tem em seus corações, edes-

troeseus conselhos, suas maquinações, preopinações, epro-
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jectos , fazenda qus as cousas tomem differente marchay pro-
duzão differentes eíTeitos , e soja o êxito mui diverso do que
pensavão. Aqui tem, o que diz, bem claro, e que espera-

mos ver verificado á risca.

— E não querem crer! Nossa Senhora ja então os vio , e

tudo o que havia de succeder a os soberVos Incrédulos re vo-

lucionários. Procuião lãa , mas desgraçados ! Hão de ser

mais que tosqueados. Estejão certos, que suas soberbas, e

suas revoluções llies hão de esmagar as cabeças. Não são
poucas as ja esmagadas, eo vão sendo, e hão de ser toda-.

Elles vião tudo cor de rosas ; mas ja as veem goivos amarei-
los. Nós padecemos por nossos peccados , mas as varas hão
de liir ao fogo, Hão de amargar o pato, que lhes hade cus-

tar caro, e hão de pagar com lingoa de palmo o que tem>

comido. O carro ja não anda
;
estáemperrado e a* rodas. . .

— Demos por acabada a perlenga. O Cântico ainda á\z ,.

que o Senhor depõe de suas alturas, e abate aos soberbos,

ao mesmo tempo, que exalta aos humildas : Deposuit po-

tentes de sede, &f exaltavit humilcs, f. bl. A experiência,

e a historia de todos os tempos bem e!aramento o mostra.

Difíicil será encontrar nella hum grande Soberbo que tenha

sido flagello da Sociedade
,
que dentro de pouco tempo n ão-

tenha achado seu fim desgraçado. Elles não vivem mais do
que quanto a Providencia necessita para ílagellar o mundo:
Jpassem pela memoria, o que temsuccedido nos nossos dias,

eoverãobem. claro sem, que seja necessário singulaiisar fac-
tos , de que a historia está cheia.

Passemos a dizer ainda duas palavras sobre a cegueira-

dos soberbos , que procurando sua felicidade por tal cami-
nho em tudo se. fazem os entes mais desgraçados , incorren-
do naquelles mesmos males, que proeurão evitar.,

Soherhos em tudo desgraçados.

— Nada diz,, Sr. At. ? Resfriarão-se suas fúrias

!

— Eu julgo
,
que nada me he melhor do que ouvir em si-

lencio, sendo ainda que não tem sido necessário sustentar

a Palestra. Direi agora que os grandes soberbos poderão

ser desgraçados em seus fins, mas não- em quanto vivem.

Porei exemplo em qualquer desses soberbos ílagellos do mun-
do em. quanto gosão do fruto de suas soberbas ambições.

Elles conseguem seus fins. . .
-

— Engana-se; a sua mesma Soberba os. torna desgraçados 9



quando mais não fosse. Para lho mo3irar somente me ser-
virei de hum grande e famoso Soberbo, que o Espirito San-
to nos propõe \ como e xemplar ©m tod.i a extensão deste
objecto

j
e nos mostra o que são em sua vida ^ e no seu fim.

Se neile puzessem os olhos os nossos soberbos, e fossem
menos incrédulos, talvez que recuassem nas suas soberbas.

He este o soberbo Aman , e sua simples historia não neces-
sita de exposição ; de que só direi o sufficiente para o nos-
so objecto.

Não sei porque meios elle captou a benevolência do Rei
Jíssuero

,
que o exaltou de tal sorte, que alem de seu pri-

vado, sendo extrangciro, o fez príncipe sobre todos os

príncipes do Império, mandando que todos dobrassem o
joelho na sua presença, e passagem. Apenas hum só pobre
homem, Mardocheo^ Judeo de Nação , o não fazia, pois

que sendo temente a Deos, achava naquella acção supers-

tição, e talvez idolatria. Elle passava, e Mardoclico não
se movia. Foi isto o que exacerbou a sua soberba. Mas
que cousa tão insignificante ! Julgo que nada o era tanto.

'.Que poderia importar o dobraraento do joelho em hum po-

bre homem entre milhares, que com genuílexões , e pros-

trações o adoravão ? Tão pouco lhe poderia importar, que
nem elle o sabia, nem saberia se lho não dissessem. Po-
rem nada mais foi necessário para se inquietar , se pertur-

bar, e se julgar desgraçado.

Eile sc ira excessivamente : lratus est valdc. Esth.S.ò. ,

e resolve perder Mardocheo ; sua soberba porem he tão gran-

de
,
que em nada reputa a morte de ham só homem , e quer

envolver nella a perdição de todos os Judeos ,
que estavão

estabelecidos naquelle Reino. Para obter do Rei a confir-

mação da sua soberba resolução , lhe promette dez mil ta-

lentos em dinheiro. Vejamos o que se passava pelo cora-

ção deste soberbo no entanto-, que chegava o tempo apra-

sado para a mortandade.
Chama seus amigos para com elles alliviar sua magoa.

Mas que desgraça l Elle expõe primeiro a grande abundân-

cia de suas riquezas, que erão immensas., a multidão de

filhos, a gloria, a que o Rei o havia exaltado sobre todos

os príncipes do Reino, e a privação, que com elle tinha.

E que mais podia desejar este soberbo para sua felicidade

mundana! Porem tudo isto era nullo para elle, era nada

reputava tudo isso, porque tinha a sofrer hum tal desgosto,

que sobre tudo o desgraçava. E qual podia ser ? Nào era
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^"«pfitJro, -que a delhb não dobrar o jotlba o pobre Mardocheo :

Cran iiacc omnia kabeain , iiihii me Italtere puto , quandiu
viclc-o Mar lothiKUtít Judabiun scdentein et,nte fores regias,

d..° ó. 1.1. Tendo eu taatas jriqneziib diz , tantos ben» , tan-

tas glorias, nan\a tenho, sou desgraçado , e como tal me
julgo-, porque Marão -kea não me dobra o joelho.

D, ~ Mostra na verdade com energia , que qualquer cousa

atormenta hum sobci >o , e que eile jamais se poderá juiga^r

feliz. Porem essa historia ainda mostra a verelade do texto

do cântico , <ie que fai íamos
,

que pronostica o transtorno

dos pianos dos soberbos. Eu o direi em breyea palavras, pfr-

ís não ignoro a historia. Eile por conselho de sua mulher
,

•que deveo ser outra semelhante soberba , fez levantar hunia

trave de cincoenta covados de altura para ne! !a enforcar

falàrdècít-eo. Tanto transtornou Deos os seus planos,
e tanto ao inverso lhe cbrrerào as cousas , qu e para si mes-
mo a levantou, pois foi eile o que nella foi enforcado, e

o primeiro. a estrea-la •.

O mais bonito porem , e em que eu acho toda a graça,

foi a vergonhnça porque elie passou antes de ser enforcado,
diante de todo o povo.

F. — Diga-me por quem he, como foi isso ?

D. — Quando ja estava levantada a forca para Mn doche.r>, sue -

cedeo, que não dormindo buiria noite o Rei
,
mandou, que

' lhe lessem a historia do seu reinados e a Providencia qniz,

* que cahisse a leitura sobre otactodehuma conspiração, que
? se dirigia 'contra- a sua própria vida; e Mardocheo, que a

.tinha pesquisado, a denunciou , e fez abortar. Pergauiou o
Kei , que. premio se havia dado a Mardocheo pelo havei a^

-

sim livrado da morte ? Respondeo-se-lhe, que. nenhum. Xes-
tc tempo chega o soberbo shiian* muito cedo, porque a
vingança, e soberba não o deixou dormir, e vinha a pe !ir

ao Rei a confirmação da sentença de morte de forca con-
tra Mardocheo: O Rei o manda entrar, e mgo lhe ;pcrgun-

la, que se deveria fazer « huifl homem, que o Rei queria

honrar?
F. — Pois eu aínrmo que o entendeo de si mesmo,
D, — Assim foi; a sua soberba lhe Fez pensar, que era eile

mesmo, a quem o Rei queria honrar, e responde: O ho-
mem, que o Rei deseja honrar deve seje adornado com ves-

. tidos reaes , ser montado <-m hum girreí e da mesma cas<i do
liei ,

ajaezado com os arreios leaes, com coroa reai na ca-

beça, e o primeiro dos piincipes do Reino , tomando o
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cavallo pela rédea, o deve palear pelas praças-, c intares
publico* da cidade , clamando, sempre , e dizendo : Eis aqui
como deve ser honrado aquelle , a quem o Rei quizer honrar r

Slc honorabilur, quicanque voluerit Rex honorarc^ d.° ti. 9.
Logo que o Rei ou-vio , vai ja, diz , toma hun> vestida

real, e- hum dos mcllmres cavailos , faze tudo , o quer dis-
seste ,. a: Mardocheo Judeo .;. e olha bem que nada falte do»
que tens dito: Cave ?ie quidquam de hU y qucie locutas. es,
praeUrmitbm. 10.— Muito teria eu que rir,, se os visse l .Que bem feito foi !— Ma* que passaria por aquelle soberbo- coração ao levar
pela rédea* o cavallo r em q,ue- montava aquelle que nesse
mesmo dia destinava enforcar

,
porque lhe não ajoelhava?

Apenas se poderá imaginar a confuzào deste soberbo. Nes-
se mesmo dia. foi elle enforcado por mandado do- Rei na.

mesma trave destinada para Mardocheov— Troeeu-lhe Deos bem as voktts !' Assim mesmo vai suc-
edido

, e espero que succeda- a todos os nossos soberbos In-
crédulos, cahindo na mesma, eova> q,ue para outros tem
aberto; ehão de ser confundidos abaixo do. pó> d^nde sa-

liirão. Então confessarão elles
,
que ha hum Deos, contra

quem se levantarão,, pois- que- só< EKuos os poderia abater
ate : os abysimos dà confusão

,

— ITe imí verdade isso- mesmo , oir mais desta , ou daquel-
la sorte

, que tem succedido aos grandes soberbos , de que
be testemunha a historia ,, veriftcajido-se a sentença^ de J. C.

,

que condemna ao abatimento os soberbos : Qinnis qui se

czalltít; huwiliahitur. Luc. 18. Notão-se grandes que-
das, e- abatimentos- de Grandes; e se bem se» indagassem
as causas, acharíamos verificado sempre o <\\vii\&> Prover*
hin : Contritionem praecedit superbia r <3f. anie rumam exal-

tatuv spintus. Pr>ov. 16. 18. Precede a Snòerba ao abati-

mento, e eira he a sua causai Antes da ruina*, da. queda,
c do fracasso vem a- elevação do espirito ,

istobe, a >Sb-

b'.rba.. Pelo que melhor he humilhar-se o homem com os

mansos ,. e pacíficos-, do que entrar em parti tha-s com os

ftnberbos : Meliw* est íiumiãari cum mililntr,^ cp.amr divi*

dere spolia cum> svpcxbis. >\ 19: A humilbação>segue o so-

herbo: Superkumaequilm' hamiíitas. d-.° 29. 23.

— AWim- fizeruo muitos, ontraíjdo» em partilhas nos bens

da .Igreja com. os grandes soberbòes
,
qnc he o mesmo que

ladroe^ mas hão cie vomitar o que comerão*
— Mão pendem or ?oberuos oppre?:,or£s dos membros da cor-



ta

poraçào cie J. C» , destruidores da janta Soáedxrde^ que o
Senhor a custa de seu Sangue formou , <í «estabek^eo na
•terra , isto he , a Santa Jgrcjct, qu*j -esoaparáo «á justa virí»

gança. Não pensem , rçue 4iào íki mais que soltar .as r-edeas

-a suas soberbas
,
ambrçòes, e ving-anças» .Desgraçados ! Kl-

les não as levarão lurai ponto adiante <kni termos prefixos

por Deos. lintào como amrrrva o -St.* «/ex6, faltando dclles,

serão cobio palha ^èca diante do \^rrto , <e -cobio- a cin«a , e

pó em redemoinho : Erunt sicut paíeae ante factem vettti ,

òf sioict favilla, quam turbo disperçii. Job. L2l. 18. Pe4a mes-
jna medida còm (jue medem a seus semelhantes., seião me-
didos. Conhecerão

9
($ue seas nniaos , a quem devem amar,

e a quem opprimem perseguem», roufcào, e maia© , são

«ais alguma cousa, do qtie elles de si pensão, e que tem
bum Deos, que os nade desafrontar depois de satisfeita sua

justiçai 1

, «.
i ,

A Soberba fmalurente ke a rede ?do Dcmonto, e o laço,

em que cativa o género Iraniana, epòe em sua escravidão.

Os soberbos se separào da santa , e grande Soctcd-adc , e cor-

poração de J. G. , e coih o pai dos soberHoi^ dragão, ^ser-
pente aiUiga 4.6mão parte , e nenhuma podem ter com Deos.
Porem he ja tempo ,de .dizer alguma cousa da virtude op-
posta

,
que ainda^ forma ornais forte laço de união na gran-

ile Sociedade , e corporação com Deos. Esta ke a

i
t .

; -5T)oqvfÍ «b«< Am *i! t
o -->ni :> >r, ,étàkft ixiin *Õ

Humildade*

Já mais se poderáò expressar com palavras os "prodigio-

sos eíYeitos desta Virtude fundamental na lieH^uhn . -que '^e

vê tão desprezada^ e sffrVmlafda pelos soberbos. No pouco
que delia disser serei conformo neste sentimento

,
que verão

desenvolvido,* e he
,
que sendo a Soberba tal

,
que de An*

Jos faz Demónios ', pelo contiarro -a humildade he poderosa
para de Demónios fazer JÍnfos^— Aquella jamais nós ouvirW , Sr. Àt. ! Que lhe parece?— Qire a minha ignorância he superior a tudo, feffl silencio
feirei ouvindo para melhor entender.

— lie de S. Jváo Clhnaeo esta proposição : Si svperlia ex
Angelis dacmones efficif , havd dúbio datnimres ti daewoni-
buseliam Aiigelns humihtas facere pvtertí. Muito mais o fatá
de homens ainda .quando sejuo como Demónio?,
— Então risto isso tornarião a ser Irons Anjvs os Demónio*,
quando pudesfcem- ser humildas !. Porem- não crek) qpe opos-
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; j jgtio ser,neA aahda qiterer; Nio só o perigo delles , mas ta m--
cii foiívrià.ótírbcfxdtõtm^ «perôa mtis solxerbosquertrezentostlelles.

P. —- Nr
.eceá&ita.nrí!03- porem.de entrarmos bem no -fundo do co-

! whecinusrrto da, verdadeira humildade. Ha nriitos, que se
julgao biunitâegr/. e niio o *ào ; ha aiada quem no- exterior

í '. se lium-ilha ,e tem;o coração entumecido com soberba. Assim
se exprime o liupiritb Santu-i ICst- quh napiíiter Jhirniliat se,

a .^MntenoruejM^pltnasunldolo.Eccl^ 19. 23. Ha quenrrnal-
, lucidamente •se iíiirrrilha , e sen interior está cheio de dolos t

I* ir/pocflcsia. <y //^ se ni*mum sn'ymittit a multa "hwnili*
. iate ,• fyeibqui iticlin&t-faciem suam. £ç fin<ril se non vide-

re gtioà'• rga&rntumed. Sr
- 24>. lia q nem- se-eubmette , e su*

geita com muita humildade*] fingindo.-, que não vê on nào
enteado-, o que parece ignorado. Porem loapo que chega a
vvcc <dào de Jargar a pelle de ovelha, apparoce o \obi> , que
he na realidade: Si inw.nent tempus mahfaciendj malefa-
cH>. bjfc £5. Deites fingidas humildes está imundo cheio:

•
n J- fcster sào soberbos os ma-ir prejudiciaes' á Saciedade.

Parece~»ne, que assim ' corrw a>paiavTa Sõijtrba tem a sua
etlivni >l^ia díis duas palavras latinai super-ire , hir acima,
crvric* disse, nssi-u lambem a Hktm\láãét a tem de Aumum*
ire

,
que si>nifioão , hir -a terra-, hir- a baixo^.TstO^hey aba-

%Gt'*~&Véjbè ao chur>. Porem. -isto -deve se** não tanto nasíexte-

rioridades-, cXv.wo no coração. 1 A humildade, qwe nào> lan-

ça suas raízes no coração, he refinada líypocresia , mais
malvada, q-ie a soberba dyescuberta , e que sempre Deos
abominou.. A' vista disto entenderão

, quara raros sào os ver*

dadeir-os lHimiíde^i; .

*~ Eoq riflfxi tít .

J7.. — A-s.siai o creio, prineipalmeriter^e nos virmo3 aaagrando
espelho » ique h> J\ Christo oóísoíexemplar. ' V/

i?.
. r— i Consiy;.^ a humildade no próprio conhecimento , eciéneia

n\ «jinaié diijnçiL. A desgraça he, que tendo q homem d d* oliios,

ainU.j olham para Jara,, e nenhum delies para dentro- de si

musmo. Deos formou q> homem bem-conforme à.humildade
y

<k sorte que peemos diz :r
,
que por natureza he hurnildfc;,

,'õu o 'deve ser,-, porque^ esta. virtude dà hnmHdedà he -de ab-

bolvita necessidade na grande sociedade. Jám-ds poderia J.

O. fu-nVar hum Rebanho , que, não* fosse, de mar.sas , e hu-

uVddes ovelhas;bó . > IV* ^>v» v. ^\

D. — K.^n lembrança dá grandes id«''as.

P. — Por isso» foi O homem^creado humdde por natureza. He
ktflbque-quer diz-zr. o dleclesiástico : Non est creata hominibus

supçrUa. 10.22. Náofoia soDeiba-creada para o homem, is-
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to lie, não he própria do. homem , mas sim a humildade^.
Que poderá ó homem descuhrir em si, que não sejà«» mi-
sérias, que respirem humildade? Cegueira do Demónio

,

que a todos- fecha os olhos

Entrando pois no Plano de D eos sobre a creaçào do ho-

mem em Sociedade , vamos descubrir novas , e encantado-
ras bellezas da Religião. Porque a Soberba- lhe destruía 03

seus Planos, porque nada peior na Sociedade , do que o.

soberbo, que juntamente he oppressor dos sócios , c irmãos,
foi necessário castigar, impondo penas as mais terríveis,

.

este maldito. peccado : aos Anjos arrojou do Cco no infer-

no, ao homem do paraiso. e ainda antes do inferno casti-

ga os soberbos neste mundo. Ainda parece, que somente
para os. soberbos foi creado o inferno-, e que mio vão a el-

íe se não os soberbos, e nenhuns outros..—..Avança tanto, P. ! Nào sei com que o possa provar.

Muito bem o. prova., porrme ja mostrou que uãobn'pee-
cado,. em que nào vá envolta a soberba , e mesmo porque
a soberba dá origem a todos os peccados.
— Dêem testemunho os mesmos condemnados , que o Espi-

rito Santo representa fallando desde, o inferno. Elles não
dão por causa de sup condemnaçào mais do que a soberba :

Quid nobis profuit superbia ? De que nos sérvio a soberba ?

Também fallào das riquezas, e ambições, Aut divifiarum

jactániia quid cotit ulti nobis i Sáp. 5.8. , mas nós sabemos,
que he nellas

, que a soberba tem o seu assento , quando
se não faz o devido uso. Esteja certo, que nenhum outro

vicio cavou o interno , nem a etie vão maia que r s soberbo s.

Como porem a humildade he de absoluta necessidade na
Sociedade, a fez natural ao homem , e a saneeionou* com
os maiores prémios, e tanto, ou ainda mais quanto ao in-

verso o fez á soberba. Poz estes dois nat mais perfeita op-

posição em todo o rigor, e extensão d,o .sentido; eiaxiij^

conhecimento deve entrar o que pertender conhecer, a Re*
ligido , e Pláno divino. , ,. J u , 119 iti o<rI

r

\— Soamos abrindo os olhos a estas bellezas, Sr. Ai. ; poÍ3

que tem >s andado ás escuras nesta divina sciencia.— Me e^ta a razão porque Dtos resiste aos soberbos, e li-

beralisa. suas graças aos humilde»:. Deus resisld sujierbU
,

humilibus auttm dat gratiam. Suor. Jesus C. nos diz tudo

em duas palavras : Omnis, qui se exaltai , kuntiliubitur ;

qvi se Jiumilial , ezaltabitnr, Lnc. 18. 14, Todo aquelíe

<jue se exaltar, isto he, o que se ensoberbecer, será aba»-
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1: lo , e humilhado; e todo o que se humilhar , será fexal-

fado. Eis a economia do Plano divino descripta nestas >ó 3

,
v palavras.

ISu pudera discorrer sobre e3ta grande virtude da rara,
é t .caUa hurn?Idade , e mostrar sua intrínseca exeellencia,
•poreirt .prigu dizer tudo quando digo

, que lie em todo o sen-
Uàj o inverso da Soberba. Quando esta. he o principio, a
origem, fonte, e raiz de todo o peccado , a humildade \:

o me-ano de toda a virtude , ella he o seu fundamento , e
tuio lia virtude sem humildade

, assim como nuo lia pec-
eado sem sofxirba.

Por todas estas razoes entrarão ambas tanto dentro do
Plano divino, que J. C. nas sobreditas j>alavras as tez re-

gra de sua conuucta , e fiel balança de sua justiça. He a
a balança o jeroglyfico da justiça, e com razão

, porque
nclbi se deve pesar tudo muito bem. Porem a balança teia

limiia co asa muito singular, e delia só própria, e he, que
ao mesmo tempo, que huma das duas partes

,
que a com-

põe, sc abate, a outra indispcnsavelmente se eleva, e tan-

to quanto nqueila mais se abate, ate tocar o cume. Da
mesmo modo se abate esta quando aquella se eleva. Nem
mais nem menos faz a economia

,
providencia, e justiça

divina. Quando o homem se abate, e humilha, então so-

be na estimação de Duos, e tanto sobe, quanto mais se

abate; e p->r este abatimento sóbe ào Ceo ; e nào de ou-

tra sorte. Desgraçado soberbo
, que elevando-se , he aba-

tido na balança dcDisos, e tanto mais quanto mais se ele-

var ! Os má os' A,ijoz
,
que se quizerão elevar sobre as altu-

ras do Ceo, forào abatidos ás profundezas do inferno : As-
ceiviam super altitudiaem nubiwn , simiiis evo Altíssimo.

Feruntamen ad infcrnwn detraheris in profundum Iaci»

Isaias. \4i U.
D. — Mais o deverão ser quando opprimirem a Sociedade, co-

ma fazem os Incrédulos, pelo prejuízo, que causão.

F . — Isso he entender bem as cousas.

P. — Eis aqui o único meio, Sr. At., dé subir ao Ceo , e des-

cer ao inferno. A humildaste faz hum, ea Soberba a outro.

Quando melhor o queira Vt-r, o tem bem claro no que aej-
te respeito se passou entre J. C. «seus Discípulos. Vierâo-

lhe est^s com huma questão impertinente, que tinha seus fu-

mos de soberba ; Qnis putas major Cst i.i Regno Cotiorum \

Malfí. H. I. Quem nos dirás, que he maior no Reino do»

Ceos l Coma satisfaria J. C. a huma tal pergunta ? Eis aqui
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como. File chama hum menino cie nvui pouca ido de , e- o

pòe no meio dellesr sldoocans Jesus parvulum 'statuil cmx
in médio eorum. Feito isto solta aquella voz , com que r.rc-

©U os Ceo* r e a terra, e assim Hies responde: /Ime.n dico

vcbis ; na verdade-Fií vos affi rmo, que se fé* não rebaterdes ev-u

soberba
, que vos faz ambicionar as maiores grandezas do

Ceo , <e vos fizerdes como este menino , não só não -sereis

grandes , ma» nem entrareis no Iteino dos Ceos : Nisi con-

vergi fuerilis
,

efficiamhii sicut parvuli , non intrabiiis in

Rcgnum Caciorum. d.° cl 3. Aquelle que se Im mil liar , co-

mo este menino, aecrescenta,. este será grande no Remo dos
Ceor>: Quicunque hwniliavcrit se- sicul imruuh!* isl.e , hie

cst magnus in Regno> Coelhrttm. y. 4. Queira pifes, ponde-
tar osta sentença divina, e achará certo o que a (firmo.

•— Vejo-, que nega a enteada no Ceo a quem. irão se faz como
menino. Porem que tem o menino- por este respeito.!

— Nada entende- esta gente! Km runa menina lie que se dá
3l humildade, em. pessoa, a simplicidade, a sinceridade , o des-

prezo das injurias r a innoceneia, e tudo mais.— Veja, quo não se pode dar mais expressivo symbolo da
humildade, do que o- menino. Não notará nelle- vestígio al-

gum,, nem sombras de soberba, Faibora lhe faça as maiores

imurias, opprob-rios, e co atmnel ias , se o- não ferir, elle fi-

cará como antes, nem se dará, po<r oftendido*. A raãi linda-
rá açoutes, porem no mesmo tempo, que os sofre par.a el-

la estende os braços , e- cot», a dor passa a lembrança. Ve-
rá arder a caza T qne lhe pertence r e se aquecerá ao fogo.

As honras, as ambições nada sào para elle, e as riquezas,

e toda sua fortuna não pesar.á mais nasua estimação . que a
posse, d/e hurna piôrra.

He Ltoo que deve imitar o homem , fazendo-se deste modo
menino paca poder entrar pela porta do Côo, que he aperia-
da: não cabem por el Ia os gigantes y os inchados da sober-

ba, os sofoerbões , o^ue mão çabem no mundo-, o& bvdropi-
cos de ambições -

y e ávklos ate dos bens de JL Cl , ou dfj

sua Igreja^ Desgraçados I* O mundo lhes parece estreito,

mas caberão em seis ou sete? palmos de terra d.'entro do
pouco tempo; não poderão entrar pela pequena porta do
Ceo; porem a do inferno lie grandemente espaçosa, emui
de propósito, se abrio para os grandes soberbòes-,. qne não
cabem no mundo sem opprimirem., e destruírem a Sanfa
Sociedade de J.. C

,
que a ninguém jamais fez algum inaL

— Que hade ser, se clles suo kbos vorazes i.o lUba-
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nlio de J. C. , monstros na Sociedade, dragões infernaes?
Pe — Julgo que terão entrado no conhecimento do Plano , c

divina economia por este respeito. i.
•

A. — Muito bem conheço as razões, porque a soberba he tão
execravel aos olhos de Deos , quanto a humildade lhe he
agradável. Entendo ainda , que a humildade hemui funda*

' •montai á Religião do J. O. que nào he outra cousa mais

do que esta grande Sociedade em corpo-, de que J. C. he
; a cabeça , e com quem ella, e os homens nella entrados,

se fazem huma, e a mesma cousa: (jnum mut. Não po -

'dia forma-la de soberbos; somente de humildes, brandos

de coração , e mansos como ovelhas. He esta a razão, por-

que J. 0. n >•> veio dar o singular exemplo da verdadeira

humildade, mandando aprender delle esta brandura e fiu-

wiildadc de coração: Discite a me, quxa mitis sum , Au-

mili* corde. M-iih. 11. 29.

J) t Torno a persuadir-me , P. , que se a principio, ou ao
• menos á mais tempo nos desse algumas ideas do que ulti-

mamente nos tem dito, teríamos entendido com menos tra-

mbolho seu. - — '*>

P, Pode ser que errasse o methodo : porem eu no Plano de

J. C. ,
fundando a sua Igreja, lhes dei ideas sutíicientes pa-

ra poderem melhor entender, o que ultimamente tinha a di-

zer, e ainda direi. Se mais dissesse, sem que primeiro pu-

sesse o' homem em harmonia com a Religião, mostrasse em
''J ' toda á extensão a qrganisação das sociedades civis, e sua

intrínseca união, centro de autoridades, e finalmente tudo

o mais, julgo., que não poderiao entender.

%) t
< , Pois eu lhe protesto que se tivesse ideas da grande socie*

dade, quaes agora tenho, jamais seria incrédulo.

j4 t Ku digo o mesmo.; porem crèa
,
que tudo tem sido ne-

cessário para concebermos taes ideas.

F. E tudo tem sido pouco, pois a cada-passo tem Yms. ca*

ranguejado por falta de bestunio, e criançolas.

J). Diz muito bem. Vamos adiante; e queira perdoar.

P. — Entrou no fundo o Sr. At. , dizendo que J. C. mui de

propósito nos veio ensinar a humildade necessária para fa-

zermos parte da sua Sociedade, e membros de seu Corpo.

He pois necessário imita-lo. Porem eu direi huma cousa,

que não lhes soará bem ; e por isso peço licença para- a di-

zer, ate que entrem no sentido, e verdadeira intelligeucia

do que tenho a dizer.
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Fundamento da Humildade.

•Grandes, grandíssimos, e excessivos forão os exemplos
de humildade

,
que J. C. nos deo. Poderião elK s ser maio*

res ? Eu creio que fião. Toda suaviza mortal foi htima con-
tinuada cadèa de exemplos de humildade. Poderemos nós

imita-lo perfeitamente ? Devemos exforçar-nos por isso. Po-
rem nós devemos em certo modo exceder , e passar a dian-

te. Devemos lançar adiante a barra.

— Dê-me também licença para dizer que lie impossivt 1.

— Eu creio o memo. Como pode ser que se exceda ?

— Deixam foliar o Mestre, que ate pedio licença.

— Direi
,

para que melhor o oução
,

que ao menos deve

passar adiantei fundamentando em seus devidos alicerces os

exemplos de J. O.', porque a não faze-lo , elles talvez lhes

fossem inúteis. Queirào socesrar-se. Eu sei, que lhes pare-

cerá
, que blasphemo -

;
porem não posso dizer a verdade ,

se não deste modo. M-ui bem poderia ser
,

que copiando o

liomein em si os exemplos da humildade de J. C: no exte-

rior, esteja no interior cheio -de soberba^ Tem havido , quem
por ella se ofíereça a. sofrer injurias, tormentos, e a mes-
ma morte. De tudo he capaz o homem , e a soberba tudo

pode fazer. Devemos sim imitar a J. O: na sua humildade^
mas devemos fundamenta-la; o que J.C não íVz , nem
podia fazer. Para que deponhão suas admirações, eu lhes

perguntarei, qual «be , e deve ser -o fundamento da nossa

humildade ? Queirão responder.
— Então respondem ? Ahi ficão mais ^moasT^acados ! Eu
respondo. «O fundamento da nossa humildade deve ser o

.pToprio conhecimento de nós mesmos-, <de nossas misérias,

•€ peccados ; o que J.C. não teve nem podia ter. Logo que
não haja isto ha soberba. Entendem ?

— Via. nos humilha a nosso pezar com o seu bestimto.

— Por isso mesmo quesão soberbos, e estão cheios de amor
próprio

,
que he a peior soberba.

— He na verdade este o fundamento da verdadeira fnniiil-

dade^ que Deos exige de nós, e qne tem todo o mereci-
mento para com Duos. Tanto ne do seu agrado

,
que mui

de propósito, e parece que nada tanto procurou no mun-
do, como esta h u'iui Idade , mas não pode fundamenlar em
si verdadeiramente, e apenas o fez na appaivn-cia. Discor-

ramos hum pouco a cst>e respeito, e verão cousas adm irá-

veis , e bem pouco advertidas, e ponderadas.
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D bos-.,-. o Verbo Divino he por essência santíssimo,

fonte de toda a santidade," e virtude:- porem não he , nem
pode ser lufiúllc, pois qiie a verdadeira humildade u Tia

sc pode fundamentar se nao nas ppoprias misérias, e pec-
cados , que jamais poderia- ter. Porem elle deseja coyoar-

se com, estai virtude ; e para afazer, qual outro Jacob , ves-

te as pelles , e- vestidos de Ifsan y isto he , toma a forma
de peccador, pòe em seus homhros. nossos peccados , e como
peecador na appareneia se carrega dos tropheos da humil-
dade. Se-me peKinittem esta expressão, direi,, que em cep-,

to, modo- invejou no homem esta possibilidade de conseguir:

esta virtude, e por- isso campeava em se chamar de-conti-*.

duo Filho do homem ,. como que dizia : Sou Filho do hp..

mem ,. soo Homem como os. mais homens ,. posso abraçar,

irie com, a humildade
,
que antes- não tinha., posso- ser hu.

míide
,

apezar de ser Dkos; posto qoe não tenho pecea„
do, nem. misérias r com tudo sou verdadeiro Homem pos

to que Jacob, trajo os vestidos de Esaú, e me cubro das

pelies de peccadoi :. Semctipsum exiaanivit formam servi

accipiens , in similitudinem hominum jaclus , êf habitu ín-

veutus ut homo. Phip. 2. 7. Então se pôde abraçar com
esta virtude, humilhaudo-se ate sofrer, a morte, e morte
de cruz . representado ahi mesmo de peccador , como mor-
to entre dois facinorosos :. Humiliaint semeiifisum factui obe*

diens usque ad rnorieni,, morlem auiem crucis. ^..8.

Força da verdadeira Humildade.

£). — Conheceremos dahi sem duvida o muito-, que agradará

a Deos quem a tiver fundamentada no conhecimento de suas

próprias misérias, e peceados.

P. — Tanto que nao poderei expressa-lo com palavras, e tan-

to nriis quanto mais se abater na balança deste conheci-

mento. Infallivelmente sóbe , e subirá ao CVo, o que mui-
to se abater.

A. — Porem se tiver muitos outros peccados, com que lenha

desafiado a ira, e justiça divina ? Como poderá.. ?

P. — Muito bem poderá; esta humildade desarmará seu bra-

ço omnipotente , abrandará sua ira, e cativará seu cora-

ção ; em fim o vencerá ,
porque esta humildade he tão for-

t<», que vence, e resiste á ira do Omnipotente. Muito obri-

gados devemos s^r por tudo a D eos ! Suas bondades , e ex-

celsos de amor chegarão a ensina-r^nos o meio de vencer-
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pura qtie não po-sa descarregar sobre nós os golpes da es-

pada de sua justiça -por miaU inexorável que seja. Tad lie

a- condirão do nosso Deos!
A. — Eu gostarei de ver as provas se as ha.

fti — Quantas quizer, e a qaal melhor. J. G. nos apresentou
nesbe respeito o l

J:ubiicano entrada tio Templo a orar. . .

D — Que qualidade de gente erão os Publicanm {

P, — A origem deste nome lie tirada do bem publico , isto he

,

gente incumbida 'das exacçòcs dos tributos
; por isso de to-

dos aborrecidos , como equivalentes- a dadives, Erão atinda

tidos por taes a fez da Nação, desprezadores da -Lei , >e da
Religião, e em fim peécadores públicos. Entra hum desa-

tes no Templo, e lança mão da verdadeira humildade. No
exterior mostra, o que tinha no "interior. rPára "retirado , e

mui longe do Santuário, e não se atreve-a levantar os olhos :

[
A longe stans nolcbat nec óculos ad {.'.velam levare^ 'Luc.

18. 13. Feria o peito: Pcrcutiebat pectus smtm. Porem es-

tas ex^rioridades não erão em vão ; el!a> procedião do co-
nhecimento de seus peccados. Deus propitius esto rniki ptc-

colori, dizia, Dros, compadecet-vos de mim peccador.
Nada mu is faz , nada rna-is he necessário }>ara ficar logo

perdoado , e justificadon Desce hiejustifica tus in dourum
sittun; e dá a razão, que faz alegra de sua conducta-:

Quia omnis
,

qui se exaítat , hnmiliabitur ; porque teclo o

•que se exaltar, como fez a Pha risco , será humi ihado ; 'mas

exaltado todo aquelle
,

que se 'humilhar : Qui se lnui-iliut

,

-exallabilur

\

Me Deos hum Juiz Supremo, mas bem difíerente dos

•que fazem justiça na terra ,
que não tem autoridade de per-

doar culpas. Em seus Tribunaes valem as desculpas, ás

escuras, e as pertendidíís justificardes. O contrario porem
he nes^e supremo Tribunal dos Juízos de Deos

> q* * não
ignora nossas maídadeè. Elie jamais -admiti irá '-descifipas ,

mesmo porque os fpeCcados nenhuma desculpa tem. Afe des-

culpas perante ille são culpas, que iiiais aggrj.vão o pec-

cado , e etlas são procecidas da soberba, que r£jftf|Hha , e

não consente ;que aos meamos olhos de Deos aj p- .n.Tamos

•culpados. Não seria perdoado o P^ibliúaito , se txnn todos

os sinaes exteriores de hum iIdade dissesse': Dlíos
,
perdoai-

me
,
porque não sabia, o que fazia peecando; ou alioga--

se 'em suo justificação qualquer deículi^u llx? i-sto oquecom-
mumente se faz aos pes dos <Jonfesso'res ; não se aceut-a ai-
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gnm peccado sem que logo se escuse, e desculpe com mil

desculpas. Miseráveis, e desgraçados penitentes ! A soberba he

a que- lhes move as lingoas ! Mais condemnados ficão. Nós
o veremos meliior a seu tempo.

BtMT^claro temos istouo Filho prodiso-, que J.C. nos pro-

oz por modelo da verdadeira humildade
,
que obra o© pro*

igiosos elfeitos , cpie disse ; nada mais expressivo, nada
mais documentável para o peceador, que quiser obter o per*

dào , desarmar a ira de Deos
,
vence-lo, cativa-lo, ecomo

obri^a-io a perdoar. Jau)ais o homem deve perder de vista

c-te modelo, que J. C. nos apresenta, contudo não men-
cionarei mais do que o sufficiente para onosso respeito^ por-

que teremos, occasião de tomar a eire.

Depois que elle consurnio, e dissipou os. bens , com que
Lavia saiiido da casa de sen pai , em, voluptuosidades , e lu-

xurias, vendo-se no abysmo das. misérias., entra no conheci-

mento do mal que havia feito, ediz: Quanii mercenaru in

doma palris mei abundant panibus
,
ego autem hic fame pe-

rco ! Luc. ló. 17. Na casa de meu pai são fartos os criados,

e mercenários, e eu aqui morro- de fome! Surgam , {j ibo

ad patrtm meum. Eu sahio. daqui , e vou ter com meu pai.

Bem parece esta resolução; mas que diremos dos meios,
e modos de que se quer servir, e praticar ? Surgam , § ibo

ad pairem meum, &f dicam ei : Paler, peccavi in Coelum ,

£f coram te; jam non sum dignus vocari Jilius tuus ; fac me
sieul unum de mcrcenariis tuis. d.° 18. 19* Vou procurar

meu pai, e lhe direi : Pai
,
pequei contra, o Cea, e na vos-

sa presença; ja não sou digno de ser chamado vosso filho;

fazei-me porem , eu vos rogo, eolhai-me como humdevos-
*sos mercenários. Queirão dizer-me o que pensão desta re-

solução ?

— Eu direi , que segundo a boa politica dò mundo, nâoan-
.'ou bem. Faria melhor se procurasse algum outro meio d»
sondar as disposições do pai a seu respeito, antes que a elle

se apresentasse, e muito bom seria, se- pudesse conseguir

a intervenção^ de algum medianeiro. Párece-me ainda que
não rcsolveo bem

,
quando se dispoz a fallar desse modo ao

pai
,

pois que tinha razoes fortes, que al legar ein seu favor,

corno era sua pouca idade , e inexperiência do mundo. Es-
ta? razões crão fortes.

— Asaim parece aos olhos da politica mundana, que he mui-
to d i Aferente da divina. Aqui nos retratou J. C. a verdadei-

ra humildade , com que este filho-, em que he reprentado-.o
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peccadòr , venceo o pai, em que o mesmo Senhor ?e figura..

De nada mais se sérvio, que da humildade fundada no co*
nhccimento de suas próprias misérias, peceados , e malda-
des, com que obrigou o pai , não a recebe-lo por creado,

e mercenário, mas como fdho predilecto, e objecto de suas

compfacencias. Vejamos, e ponderemos o que se passou no
seu recebimento.

Com os sujos, e rotos trapos, que cobrião a sua desnudez

muito mal , e que defxavão ver bem patente sua miséria ,

e desgraça, se encaminha á casa dopai, que parece, não ces-

sava de alongar as suas v istas por aquelle cominho ,
por quo

o esperava, pois o vio de longe; e apezar do miserável es-

estado , em que vinha, logo o conheceo : Qãm adfmc lar*'-

ge esset. Como vio neííe pintada, e retratada a humildade
í ,

não. se pôde conter que não corresse a elle, impellido da mi-

sericórdia. Como quedisse com sigo : Meu filho vem bumil--

de-; euvejo nelle retratada a humildade ; ella me vence; eu

não posso resistir, nem me posso conter ; corro a elle ;: nem
espera-lo posso: Miscricm dia motus eH , aceurrens , ceei'

dit super coHum cjus^.à; oscufatus est cum. f'. 20. Tnl foi o

impulso, ca violência
,
que lhe fez

,
que correo , e não pa-

rou , se não quando o teve em seus bráços, e lhe dava os

ósculos paternaes banhando-o de suas lagrimas de amor , e

de ter* i ura. /

Ate então, isto fazendo, calava o bom pai
,
posto que

assegurava o filho de sua boa disposição: parece esperar al-

guina eousa. mais. Còm eífeito o filho falia ; elie escuta: Pai
f ,

diz elle, Pó*; eu não digo, meu Pai, a-tanto me não atre-

vo; Pai,. Pater peccaisi in Coelum , 4 coram te; Pai, eu
pequei contra o- Ceo, e na .vossa presença ; ja não sou di*

gno de ser reputado por vosso filho: Jam non mm digvus

vocari filiwt tuua. f.. Elle hia a dizer mais; elle hia a
rogar, que o recebesse, e tratasse como hum dè seus mer-
cenários ; porem o pai o interrompe, nem quer ouvir , nem
saber de nada mais ; elle grita logo a seus creados , e man-
da, que com toda a. pressa tragão os melhores vestidos, e

preparem grande banquete para regalar seu filho, e desafo-

gar sua alegria , e prazer..

Eu julgo nada mais dever acerescentar para mostrar o
valor, e a força , que tem para com Deos, represeníado

neste pai, a verdadeira humildade, ainda do maior: pecca-
dòr, figurado neste filho pródigo. Torno a dizer que nesta;

parábola nos quiz J. C. mostrar o modo, e o meio de que
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se devo servir o pe calor para desarmar sua ira, vencer sua
justiça

,
e rtbtor forçosamente o per l io. Já mais, a {firma o

Mfcxeiftplaf dos ptmi tentes, ,a:nais D :•; >s desprezará ocoracão
•contrita, e fi tu i Ih* lo: C>r cjutntum, § humdialum Deus
•ftòn dí-spicics. Psul. 50. 19.

— U m esse l:)ã-vid no seu fam >so Psalmo , Miscrere
, que se-

gun lo o que tern dito, não lhe deverá agradar, porque es-
te Timos ) penitente não respira nelie a verdadeira humilda-
de^. Por isto não me arraia lati PtiaiMú , nào obstante que
náo t^nho sido humilde.

— Gostarei de ouvir as causas porque 'lhe não agrada.— Ept &i de : > ; e me dará razão. David foi grande pecca-
dor se;n duvida-, adulter > ,

homicida, e grandemente escan-
daloso. C omo tal cile líalí devia fazer as petições

, que con-
tem e^te Psídmo* nem me parece, que as dev-e fazer qual-
quer outro peeeador. Peio menos as confianças cm Deos ,

que nelle se iuculcão, nada tem de humildade."Elie confia,

ou se faz confiar, que Deos o Ttrá mais puro, que a neve:
Asperges me hj/.iso/u), òç mundabor ; lava 'ns me, q super niooti

dcalbabor. 9. Espera, que lire dè prazer, c alegria, com
(pie ate seus ossos exultarião 1 Aumlm rneodabxs gaudiurriy

4* L/clitiam, óf exulíahunt ossa íiurniliaía. f. J0. Por ven-
tura poderia com humildade esperar isto hum tal peccador?
Não iuculcão maior humildade os versos, que se seguem ,

e que omitto.

Ló>0 tio principio mostra este espirito ern que nada acho
de humilde. Alisercrc mci Dems secundummagnamviisericor»
diam tuam , acho muito bem dito. Já me não parece assim

o 2. f. ,
pois que ireite pede a inteira abolição do seu pec-

cado : Dele váquiialem meam. Passa a pedir, que o lave,

e purifique mais, e mais de suas maldades, e iniquidades:

Amplias lava me ah iniqnitatc mea
, § a peccato meo mun-

da me. \<. 4. Pois que ! lhe diria eu ; não te basta pedires

o perdão! Como te atreves a pedir tanto ?. Eu não acho is-

to próprio de hum humilde.

, — (Ira ide reílexão fez o Sr. At.! Eu confesso , que tendo

lido esse Psrãmo muitas vezes, nunca reflecti nessas razoes»

O Sr. Ab. deve coofessar que elle não he próprio para ver-

dadeiros humildes.

. — Bem pelo contrario devo confessar ,
qtre para nenhuns

outros he próprio. Já mais o poderá recitar o soberbo com
algum fruto.. DàM era mui bem instruído na sciencia da

* humildade , e nesse Psalmo , mais que em nenhum outro ,



C7

ao contrario do 'que lhes parece , vemos 1)em patentes o? e?~

feitos da verdadeira liumlld ulc. O Sr. At. apenas mencio-
nou os cffeitos da humildade de David , e omittio sua cau-

sa». Queira dizer os dois 5. e 6. , e mlles acha rá a ver-

dadeira humildade, como causa de tudo o mais. Diz no V.

4. Amplias lava me ah inic/intale rnea
, § a peccato meo mun-

da me. Ile com cííeito muito pedir; porem veja a razão
,

que logo dá : Quon iam. . .

— Quoruam iuiquitatem mcam ego cognosco , é> pcccalum

tneurn contra mc es! sem-per. Tibi soli peccaci , òsir.aluni ca-

te feci , ut juzffiçcvU in scimcmibus tuis, . ò( vincas cúm ju-
diearis.

— n • AYi tem pintada com as mais vivas cores a verdadeira

hunnliladt deste verdadeiro penitente ;.- e qualquer outro pec-

oador
,
que a tenha neste grúo, aiToitamente pode pedir tu-

do o que elle- pedia , e esperava. Pura que melhor o ente i-

dão . ent«arei eu em questões com este Santo penitente.

Diz—me, David.: » D' onde te veio tanto atrevimento»

para pedires a D tos, que te lave mais, e mais, apagando
as manchas de tuas grandes culpas

,
epondo tua alma pura^

e mais branca que a neve? Esqueces-te por ventura de teus

tão enormes peeeados ? «Não me esqueço antes por issa

mesmo tenho es as confianças. ^Dize-me em que as fundas?

» No conhecimento do meu peccado : Quomam iniquitaten^

meam ego co-g&osco. Eu conheço o mal, que fjz ;. e tanto o co-

nheço, que otrago sempre diante dos meus olh >s,- e me anda
Sfiiíip e aceusando : Peccakuni mewn contra me est semper.

.Eis aqui os gemidos, que eu dou , faltando con, omoitDeos:
Eu pequei contra vós, e fui tão malvado, que mesmo na
vo-sa presença, meu Deos , commetti minhas enormesmal-
dadd : Tibi soli peccavi, ô{ malum coram te feci. m

» Ah , como tendes, ó Deos , justificada a ves-sa causa I

Vossa palavra, vossa Lei, e justiça estão bem claras; eu.

as transgredi r e quando me condemneis , ficareis bem justifi-

cado-, pois com toda a razão o fareis: Ut justificcris iu ser-

monibus tais. Sei muito bem, que entrando vós em juÍK&co»-
migo justamente me condemnareis a tormentos eternos, pois

©s tenho merecido : Et vineas cwn jndicaris. n-

v Como eu isto conheço , como éu isto confesso , e sei

muito bem a- força,, que isto tem para diante d« Deos, «í>

que elle não despreza corações humilhados, como o meu,
apezaj da enormidade de minhas culpas, espero, e confio,,

que elle faça tudo isto que^lhe peço. 5j.
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•— Ternos Conhecido cabalmente o que lie a verdadeira ííu»
unidade, e seus feffei tos ; avista do que concluiremos

, quefa-
militou Dí:os a salvação dos maiores peccadores

, quanto se
pode imaginar, pois qualquer terá essa humildade; e tanto
mr^is quanto mais, e maiores peccados tiver.

— Assim parece, ea^sim devia ser; por desgraça porem na-
da mais raro, do que esta humildade beta radicada no co-
ja';ão. Dèem-me com ella o HKiior peccauor, que eu o da-
Ttíí hum santo dentro em pouco tempo. Porem torno a di-

zer irada mais raro. Parece isto inteiramente incrível. Que
hum peccador, crendo, que ha Deos, Ceo , e inferno, não
-se humilhe diante de Dtos, confessando-se culpado, e di-

gno de condeiunação eterna, he bem admirável.' Contudo
lie o mais ordinário; e nada mais raro do que esta humil-
dade. Nào se pode explicar este incrível phenomeno se não
pela soberba, que nào deixa ver a própria maldade, nem
humilhar o coração. La o dirá sim o malvado , mas somente
com palavras

,
que não dieta o coração. Maldita soberba

,

que entumece, endurece, e obstina o coração , e jamais dei-

xará entrar nelie o pezar, o arrependimento com a devida
humildade l

— Não acabe ainda , P.
; parece-me que lhe esquece huma

cousa ,
que eu lhe lembrarei.

— Lembrará quando eu der a matéria por acabada. Tendo
os Srs. em vista tudo , o que temos dito da Igreja de J. C. ,

que forma a grande Sociedade em corporação com este Se-

nhor ,
compondo huura só unidade,, concluirão, que a hu-

mildade he o verdadeiro principio, fonte, e origem da sal-

vação porque ella habilita o homem para entrar a compor,
e fazer parte desta corporação. Jamais o soberbo, o duro
de coração poderá e.itrar nesta união , e corporação por

isso mesmo que he duro e soberbo. Poderá sim fazer parte,

e ser membro da Igreja em quanto tem a sua Fe, e Sa-
cramentos com a obedieicia á Cabeça, porem elle não pas-

sará de membro sèco
,

podre, e inapto para poder fazer

parte de>ta corporação, e unidade com Oros. Temos tudo,

o qnè mais poderia dizer, na verdadeira figura, e compa-
ração de hum ftebanho de ovelhas , de que J. C. tão da
propósito se sérvio.

'

— Isso bs P. , o que eu esperava : agora sim quero ver sq

os Incrédulos sai ovelhas, ou excommungados cabritos; se

hão de estar á direita, se á esquerda no grande dia, em que

todos nos veremos.
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A humildadeJaz ovelhas.

— Náíáá bo tão expressivo no respeito de que falíamos, co-
mo esta comparação dos verdadeiros Fieis cmi as ovelhas,
pois nefla temos bera patente o eonheeitento da (-'asae. a
que pertencemos , e por consequência, da nossa futura sorte

como sinaLcerto do salvação, ou de comleamaçã© ebcina.

— Ah, quem me dera aqui a*©ra essa canal!ia>inoredí-da, esses

soberbos, esses malvados, esses ínâtarioTes, e p-c .'seguido-

res dos servos de J. C-, e ele -sna igreja, esses ladroes dos

bens da Religião, seus inimigos, e de D;. os, esses cabri-

tos bravos-, e cães danados ! <£ucro ver onde -fíearáò no
grande -dia de juízo.

— Chore a sua desgraça , e peça a Ò^os ,- que lhes abra os

olhos. Não seja tão bravo eoutta eiles sequer ser occlha de

J. Chriáto.

— Múo l Hssa não esperava eu ! Pois ja me caiu.

— Sào as ovelhas o symbolo da humildade , tíhc traz com
sigo tudo o mais

,
que se requer para formar <i unia©, e

Sociedade ><nn corporação. *L C mesmo quiz sei' -intitulado

Cordeiro^ vindo a nós nesta qualidade", e condição. :Seria

longo mencionar as 'vezes , eoccasiòes, em que elie se sor-

rio desta comparação. <Elle não dava outro nome á sua

Igreja se não o de Rebanho., e «aos setíS metf&ròs focôlhas.

Jlpascenta as mi/thas ovelhas , disse ultimamente a.S. Pedro
:pouco antes da sua Ascenção ao 'Ceo

,
Apascenta >mkthas

ovelhas, meus cordeiros , -c cordeiras , Joan.. 21.., o que ja

vimos. Vejamos pois as qualidades, e condições dci>te xini-

-mfil
,
pois são as mesmas, que devem adornar hum -verda-

deiro Fiel, que quiser formar parte 4©ste -Rebanho de J.

C, e sei- membro da sua Sociedade em união -com èífé.

Nenhum outro animal he mais próprio para a sociedade

por todas as razoes. Kile -nada ama tanto como -á Socieda-

de.: nelia anda contente, e satisfeito ; e em qua'qucr caso

adverso
,
que lhe occorra , nada procura , a nenhuma outra

parte corre, se na© á sociedade. Se o lobo assalía o reba-

nho, este se apií.liòa-, e acjuelle pode matar , e dev< rar á

sua vontade. Separem porem huma ©velha , ou hum coidei-

ro do rebanho , e verão ,
(pie jamais -tomará descanço;

-sua aiílieçã© mio -«cessará cm quanto dnrar «separação, ,e

será o primeiro momento -da s ua satisfação xique Ih- , em que

se miir á sociedade.

Ainda temos mais alguma cousa ã este respeito, e lie
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que não obstante o se'i- natural aíferro áV socieda le , facil-

mente se dispersa por si mesmo ao senti r-sc sem pastor.

Bastará sim ver o seu cajad), o seu surrão ; e os seus as«

sobios são suficientes para o trazer unidp , ou ftftluir ; po-
SeinJogo que conhecem a sua falta , a dispersão . he certa,

Nào conhecem o caminho se o pastor lho não. mostra; logo
que se pòe diante todo o rebanho o segue,

-r- Essa he a. verdade ; como também o he , que seus ini-

migos tirarão o Raslor ao Rabanho portugtíez para o dis-

persarem.,, e acabarem com.elle. Puzerão^lhe, pastores la-

droes , _
peinres do que lobos r que nào eaitrarão pela. porta,

que só- servem... para degolar, e matar.

— Nellas vemos a humildade com todos os seus e-ííeitos, de que
sempre se a.compaiiiia. Jamais notarão neste animal ' sinal

algum de ira. odio, ou vingança. Apezar dá má compa-
nhia, que lhe fazem outros animaes , cilas com todos fajcil-

lueiite. asíocião.

.

—^ (Ate com os bodes ainda qne não cessão de as escornar,.)

— Sofrendo tom. toda a paciência, e mansidão os mãos
tratos, que lhes fazem,— Nenhuns ai maltratão tanto como os>bod.cs.

.

—
» Nào se lembra, Sr. F.r. , de que deve ser ovelha-?

Lembro sim; mas nào posso sofrer a cabreirada.
—

• Em que mais se. avantajão , e mesmo são singulares, he
na mansidão.. Vemos no sagrado Evangelho as repetidas re-

commendaçòes d.o-Divino Mestre desta virtude; e!la o ca-
recterisou de tal sorte, que nos mandou aprende-la de si

rne?rno : Discil.e a mc
9
q\âa initis. sum

9
et huinilís corde. Supr.

Aprendei de mim a mansidão. Elie chama aos mansos bema-
venhirados: Dcali viilcs. , . Beati pqcijici. Math. 5i 4. 9.

Mais o serão quando sofrerem a perseguição dós mãos : Bea-
ti, rfd 'per.icaiHonem putiuutur. y .10. Elie dix tudo em fim

quando nos propõe por. exemplar a mansidão da ovelha.

Nenhum animal inarme conhecemos , que nãò seja este

;

vão tem dentes para morder., nem. pontas para se defender,

nem alguma espécie de arma de que se possa servir, nem
ainda tem sufficiencia para. fugir. A. ninguém malfaz, nem
quer, nern meios tem para isso. Assim- ocreou Deos, por-

que tinha dé o fazer; symbolo dos seus bons servos, eexem-
plar que indispensável mente devera, segnir , os que quizerem

entrar, e fazer parte do seu Rebanho. . ,

.

— K estar á sua Direita no grande dia.

.

— A ovelha tem o maior desapego cie -tudo
5

o que poderia
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julgar dc sua propriedade. Promptamente dá o leite , e Irá

beralisa o vcllo, que entrega sem repugnância, c «cm
queixa; c com a mesma mansidão dá a própria vida, sem
mesmo se queixar, nem ainda sinal algum de ira mostra,
*— Ai, PVl Quem tanto poderá fazer •

— Com a graça do Senhor tudo se facilita, e os bons Cítr is*

taos mio tem sido , nem serão em pequeno numero.
— Que outra cousa tem sido os nossos Religiosos , e mais
bons Ministros da Sarrta Religião 1

. Não tem elles sido ver-

dadeiras ovelhas l Não derão fcttfld o que Vinhão , couro as

ovelhas dão o vcllo ? Não morrerão como cordeiros -l Não
imitarão a J. C. ? Não o tem feito outros mil a (piem a ca-

breirada perseguidora tem escornado , calcado, roubado,
*C matado aferro, fogo, e fome? Ovelhas de J. G. coiíso-

lai-vos ; Cós tereis -no grande dia n Direita deste Senhor
,

e vereis á esquerda dc volta com os éspk-kos iufernaes so-

berbos, e malfazejos, a quem imitarão esseseahritos, ou bodes,

que são a mesma figura do diabo, a esses vossos.pcrseguidores.

Vós os vereis ranger os dentes, como cães danados. .

— Com effeito J. CL Supremo Jtfiz nos diz -tudo-, quando
affirma que no grande dia do seu juízo .porá á sua JjWcidi
as ovelhas , -com cujo nome oaiiz designar sfeusbòos servo?,

€ verdadeiros membros do seu Corpo , e Rebanho , a quem
unicamente levará comsigo ao -Ceo. Eu não sei que de ou-

tro modo pudesse melhor fazer entender, qunm necessária

lie a humildade para conseguir seu ultimo íiui, e quaui er-

rados vão os que não se parecem corn as orelhas. Segundo
«sta expressão somos obrigados a entender com perfeito de-

sengano-, que será impossível achar lugar á Direita do Se*
nhor , e -por consequência entrada no ILeino dos 'Ccor, , o
que téve mais semelhança de lobo raivoso , de leão , ou
•qualquer outro do que de ovelha,

— Olhe para si cada hum de quantos aqui estão, e veja
a que classe pertence-: veja se tõurcoração manso, e em
tudo bem semelhante á ovelhas e se -assim fmry alegrocse

,

porque terá a Direita de 3. C. , e com elle subirá ao Leo,
Mas se for bravo como o touro, voraz como o lobo, rai-

voso como a serpente-, vingativo, e luxurioso como o bo-
de, e em fnn cão danado.. .

— Basta, basta ; eacommende-os a Deos. . .

— (He o que me 'mu.porta !)

— Para que lhes dè graça , e conheça seu mal em quanto
ha tempo. *

L #



— Teri-n-s fe't-> tremer, P ! M)i eoraçlo lie multo bravo!
— V lo tem. rrnti /os para, o diz ^r. E atretaato .bom lie tra-

balíiir p >rq 12 seja melhor. Temos coacluida esta Palestra

jaUa n i.vt í c>n o dia, q -1 2 se acabou, Tendo visto quam
pravos são nesta Sfiied ili de J. C. ai offensas

,
qoe .se fa-.

zem a:>s próximos, e mcicM em.seus corpos, bem lie que
vejamos quanto sobem, do pouLo as qa^ se faze 11 na alma,
a (piem chamamos Es-iildo. fistq fará querendo D tjds ,

a matéria di segainte P ilislra. Peçamos a nosso bom Piíi,

e nossa jV/ai a sua benção,
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BALESTRA TERCEIRA,

Esca?idalOi

Palestrantes.

Parocho, Dcista , Atheo , Materialista , t Freguc\

Ihtroducção,

De-nos a sua benção, meu Padre. Queira saber, que
hoje pertencia ao .senhor Liberal sustentar a Palestra po-

rem diz
,
que mais quer ser ouvi:;le , visto que a matéria

nào versa sobre Politica, que lie a sciencia de. sua paixão.

Temos porem os dois Srs. , que ambos querem tomar parte,

e propor suai duvidas, presumindo poder failar com desa-

fogo , por não se reputarem e: caudalosos. Esta passada noite

tivemos nossa, reunião ; .e o Sr. pregues . como taes os tra-

tou ; do que elles não gostarão. .

Freguês— Estou prompto para sahir com elies^a campo.
Parocho— Não queremos outro campo mais ,

que o seu come»
dimento , e prudência em taes oecasiòes.

J\. — Confessem elles a verdade , e eu me calarei. Eu bem sei,

o.que -ellca tem sido ; e também sei o que lie Escândalo. Não
se firijâó santos , tendo sido da pelle do. . •

P. —~ Cale-se ; não entre ja a perturbar-nos«

.

Alheo *—-Não nos» confundimos em commetter nossas culpas e •

não nos confundiremos em confessa-las.

.

Materialista— Não de certo : para tudo temos valor; só nos- fal-

ta conhece-las nesíe respeito.

P. — Muito estimaria eu, que sustentassem a palavra : porque

na verdade venho com receios de não poder desenvolver dc-
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vidamente esta matéria. Mais qmzera cu fazê3)(b no púlpito,
faltando em gera!,, do que em Iiuma conversação, em que
d«Vo guardar os devidos respeitos , e attenções

,
que pede,

e exige a decência.

— Se quer o púlpito allí o tem; e quando não, retircm-se
os Srs.

, porque eu só sustentarei a Palestra, figurando o
maior escandaloso , talvez sem faltar á verdade ; e conte com
o meu. valor para ouvir quanto possa dizer contra escandalosos.— Nao lhe queremos cederem valor. Provas temos dado eoi
tal respeito. Queira dizer, P. , tudo o que quizer , e com

• todo o desafogo.
— Seja cu a quem dirija a palavra.

— Pois sejamos todos ; e veremos qual he omats forte. Fal-
le, P. , com desafogo.
— Eu assim o farei, e muito satisfeito

,

pela nobreza de seus

honrosos sentimentos, que me assegurao dos desejos
,
que

os animão, de conhecerem a verdade , e de abraça-la. Nào
julgou bem o senlioi Liberal, quando se persuadio

, que nào
versaria esta matéria sobre Politica, porque ella interessa

muito., e mesmo he fundamental na grande Sociedade , de que
ainda continuamos, e continuaremos a fallar ; nem alguma
outra lhe pode ser tão interessante , e fundamental como es-

ta. Nada mais prejudicial á Sociedade, e sua boa policia,

sua paz, felicidade, e prosperidade, do que o escândalo.

Melhor o conhecerão em seu desenvolvimento.

Mós temos visto formada a grande Sociedade de J. C.

,

a que chamamos Igreja : e em que assenta , e mesmo for-

ma a Religião, em hum corpo, de que o mesmo Senhorhe
cabeça; corpo verdadeiro derivado , e formado de seu mes-
mo Coitpo

?
que nos dá em comida no AugusUsaimo Sacra*

menlo com sua mesma J/mo, e Divindade , divinisando nos-

sos corpos, e mais que tudo nossas almas, e unindo aquel-

les, e estas com sigo mesmo em huma só tmidade.

— Lembrados estamos; assim como dos vários, e multipli-

cados laços, que o mesmo Senhor lançou , e continuamente
lança a esta Sociedade para a ter bem unida entre si, e com-
sigo. Fallou-nos ultimamente do amor fraterno!, sem excep-

tuar os inimigos, eda soberba inimiga capital da confrater-

nidade. O Escândalo deverá ser filho da Soberba,

— Eu ignoro a sua genealogia. Do inferno deveria de vir:

porem somente o nenhum temor de Dkos, ou a so incredu-

liaadc absoluta he, a que o pode produzir, e -nutrir; pois

acho qaé be lacoínpauvel com a crença de hum Deos
,
jus-



to J.uiz, premiador. do bem , e- severo vingador do mal. En-
trados neste conhecimento verão primeiro;, que nada mais
prejudicial a esta Sociedade em união com Deos

,
que o /tí-

candalo. O desenvolvimento porá patente esta verdade. . Ve-
jamos pois o que lie Escândalo.

Definição do Escândalo.»

— Veja, P. , como odefine, porque eu mostrarei pelas di-

vinas Escrituras
,
que J. C. também deo Escândalo.

— Vejão , que blasphemo este ! Isso he blasphemia.

iNão diz. bem. Elie não o deo,. mas sim o tomarão delle

os mal intencionados, e peíversos, como logo veremos. £'s-

candalà palavra Grega , e Latina significa em sua origem
hum impedimento, ou obstáculo, que se põe á nossa pas-

sagem, e por cima doqualdie necessário passar ; c tudo o

que nos pode fazer- caliir tem este -nome. Por analogia seda
o -mesmo nome a huma cova , a hum laço armado a ha*m

animal, ou a hum homem, e n'um sentido figurado he o

Escândalo huma occasião de nos fazer cahiremerro, c pec-

cado : Occasiomm. praebem ruinae , como bem. o define S.

Thomas—
Em todos estes sentidos differentes o vemos tomado nas Es»-

crituras ; porem convém na mesma cousa, que vera a ser a

occasião -que sedá, decahir em peccado , ou sufíicientè pa-
ia isso no effeito, ou naintenção. Consequentemente os Tkco-
logos o definem.:. Acção, palavra, ou omissão capaz de mo-
tivar, ou produzir peccado em outro ; Dictiun * vcl factum,
aut omissio occasionem pracbe.is alter i ruinae. Ha escândalo
activo, e passivo*} .ou escandalosos , e eseandilsados. lie o
primeiro aquella acção ou dito que escandalisa , : e e-can-

doloso, o que apresta; he o segundo o effeito, que produz
no que he excitado ao peccado : são estes por outro nome I&Sjr

candalos dados , e recebidos.

.

Quando de hunia boaacção ou palavra se tirão máos efféi*

tos pela inalicia , e preversidade , se chama Escândalo ph a»

risaico ; e tal foi o que os PharUcos , e mais Judecs tomarão
das boas palavras, e obras de J. C, por sua própria perver-
sidade. Não he deste que falíamos. Contudo apezar da indi-

ferença das nossas acções devemos acautelar-nos, porque não
sirvão de>t iil occasião. S. Paulo alnrma , ouè*se o corr er

carne escandalizasse a seu irmão, elleanvo comeria jamais
em-sua vida.
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— Porem isso he, o que eu não posso saber. Por ventura
sei eu

,
oquc se passa por outro em seu .interior ? Mé&è caso

deverei enterrar-me
,
pois de tudo o que eu fizer, ou disser

podem escandalizar-se.

— Não -será necessário
,

que se enterre para não ser escan-
daloso. A intenção o absolverá^ ou condem nará. Sem a má
intenção, e previdência não ha Escandel'o. Quando não pre-

suma, que suas acções ou palavras motivarão provavelmen-
te má oecasiuo , nem nelias .intente máo fiirí , não tem que
temer o Escândalo. Se porem ellas se assemelharem com as

de J. C. , isto lie. se forem innocentes , e virtuosas, em-
bora se escandalizem os mãos ; a si mesmos , e á sua per-

versidade o devem imputar.
— Quando cu pecava do meu Rozario , bia ao Templo &c.

Vms. me tratavão de fanático , raivavão , comais queque-

Hão. Erão verdadeiros Phariscos. Quem peccava aqui ? O
mais lie que todos os incrédulos são Phariscos l

— Quando J. C. hia a padecer
,
prevendo, o que succede-

ria , avisou a seus Apostolei do Escândalo
,

que se hia a
tomar por sua paixão : •Omnes scandalhabimiui iume inno-

cie iski , todos vos escandalizareis esta norte ,
pois está es-

crito, que o Pastor será ferido , e as ovelhas se dispersa-

rão : Quia scriptum est\ Percutiam Pastorem , éf disper*

gcnlur oves. Mare. 14. 27. Como se dissera : Vós vendo-

me sofrer as maiores injurias, opprobrios , e a morte sereis

tentados a crer, que eu não sou o Filho de Divos. Para

lhes tirar esta occasião de Escândalo lhes tornou a lembrar

a sua Ressurreição : Sed postquam resurrexero
,
praeecdam

vos f/t Galileam. f. 28. Eu ressuscitarei , e me tornareis

a ver. Nisto, e em tudo o mais fez o possível por lhes ti-

rar o Escândalo \ e se a si mesmos se -cegarão os Judcos^

na sua obstinação o fizerão.

— Não forão os sós Judcosi os Apóstolos com tantos avisos

não ficarão mais crédulos.

— Assim o permittio Deos para maior monumento da sua

Fe. Ainda ha escândalos de omissão, e se dão estes, quan-

do se não cumprem, e desempenhão devidamente as obri-

gações do estado, cm que o homem se põe. Hum Bispo 9

por exemplo, se não cumpre com as pesadíssimas obriga*

ções
,
que» lhe impõe a Mitra, bum Parocko , hum Sacer-

dote, ou qualquer outro
,
que tem sobre si o encargo de al-

mas , não procurando com todas suas forças desempenharas

anuexas obrigações , he escandaloso , em quanto dá oecasááo,



97

•a que as almas
,
que devia

|
astorcar

,
pereçao eternamente.

•Os pais de íamilias , e todos aquelles
,
que por qualquer

Tazão- estão .neste -lugar , são eí-candalo^os , se não cumpi i-

íem com os seus deveres , instruindo , -creando no temor de
Deos sua tiimilia, e vigiando sobre eHa com todo o possí-

vel cuidado. Da.mcsura sorte os Magistrados civis, quetam-*
^bem são glandes j)ais de fam il La , e tanto .maiores

,
«quanto

•mais csiten sa Jie a sua jurisdição , sorão grandes «?s(ándxi le-

sos-, se nuo cuidaram com a pos^vel vigilância -eni desem-
penhar .com promptidão, e rectidão seus deveres

;
pois que

de sua omissão peude a iperdi çao de «imitas almas , em -qunn-

to delia tomao occasiáo para obrarem o mal pela impunidade.
— Visto isso estávamos enganados, ignorando o que lie es-
cândalo. Mui bem diria o Sr. fxegutz*. .

— E contudo não o queria© crer! Ainda não deo nos maio-
res escandalosos. Lá hirá dar; não tardará muiVo.
— Pensávamos serem escandalosos somente i^s gtandes mal-
vados , que commettem publkiameíite os maiores -crimes,

— Quando o crime lie publica-, sempre <he escandaloso pclr>

máo exemj)io , alem de outras razões: porem os maiorescri*
mes podem não ser ©s mais escandalosos pelo -horror

,
que

;trazcm cora sigo. Mas qualquer que seja o meio , ou modo,
'OU mais desta ou daquella sorte* huraa vez, que -se proru-
Ta, ou intenda directa ou indirectamente incitar, ou indu-

zir,, ou dar oecasiu© -a que outro peque , temos otscatidulo

de que tratamos.

— AVibía disso entendo eu., que o ser -escândalo-© be o mes-
mo ,

que ser Diabo, porque &z o mesmo ©meio, que ten-

tar ao peccado. .

— Agora he que lhe deo^ lie assiwa que se Calla em poríugez.

Porem deve saber que ba Diabos, eDiabòes, que devem
ser maiores do que Satcmav.^ ©u o Lúcifer. Sabe quem são

estes? São os Tacredulos, são-esses escri vin nadares idasphe-
mos, são dogmatiza ntes, que ^ensiná© as más doutrinas, são

esses fanatiqueiros, que zombã© de quem serve a Deos, são
esses inimigos de J. C. , e sua santa Religião, que perse-

guem seus .Ministros
,
que arruinão seus Templos, que lhe

fazem a guerra por lodos os meios, e modos, que tjucrem
acabar com eHa, que procurào dispersar , e p( ider o Re-
banho de J. C , sepa.rando-o de sua cabeça, l^tes, todos

os que os seguem , c^ses Calctn»*, eJanscirisías excommun-
gados , leda a«c<;rja incrédula são cs^iandes Diabòes; aqui

os tem, e não 09 procure em ouha parte. Nem trii.ta mil
Aí



S'8

Luciferz , Rchabús, nem Satanazes suo capazes de deitar
agoa ás mãos destes. Elles sào taes que me vejo tentado a
crer, que nem Lúcifer lá os^ quererá no seu reino, por te-

mer, que fáção lá alguma constituição, com que o fação cons-
titucional,, para lhe tiaarera o mando, e o governo.— Bravo.! Que lembrança ! Vnj. faz gelar o sangue ^ e jun-
tam ente rir. Forem, conhecemos , que diz a verdade.— Puis eu nenhuma vontade te-nho de rir. Mas- se algum
me qner contradizer, eu estou em campo.— Tenha prudência-, fdho , lembre-se onde está. .. .— Lembro, meu P..; deixe desafogar esta. aLmu, e diga-se
a verdade a toda esta. gente,, de modo qne entendáo , e não
por modo de Latinórios, Ym, náo pode negar ser isto ver*»

dade
,
porque o meu bestunto assim m*' o diz , e eu ja lho

ouvi dizer na cadeira cia» verdade
,, que por desgraça- fiz e rã o.

da mentira*»

—» Pois. bem ; ja ; Vm., desafogou ; resfrie esse calor. . .

Nem com quanta agoa ha no-mar-.. Elles' são muito peio*
r-es , que o grande dragão y a quem Sk Miguel...— Basta onça e:n socego as divinas doutrinas,, eme temos-
a este respeito,, e marchemos com maii» vagar..—

- -Vias puxe par'qui a^ doutrinas em bom, por*ii£4iez ,. que
todos entendáo

,
que elles sào. peiores., que- quantos. . ..

—- Ba>ta.. Tendo visto, o que he escândalo ,. vejamos cuiam
grande lie este mal na Sociedade pela sua enorme extensão,
que a tudo abrange.

Extensão do Escondido.

lie este o grande mal
, que ha , e perde o mundo em to-

do o sentido* Assim o quiz dizer J. C. naquel las duas pa-
iuv^as: Vac mundo, Ai do mundo-, lista interjeição Ai,
rãs., nas divinas Bscrihtras, principalmente na boca de

J. C. ,
significa, e he pronostieo de grandes males, c mes-

mo de condemnação eterna. Quando pois disse-: Vat mun*
do r

Ai do rrmndo , foi o mesmo q«e dissesse: Ai de âr, ó
mundo, que vais perdido-; tua condemnação- eterna vai

corta. Mas porque cansa ? Porque tal Vat , Ai ! Por ven-

tura por causa das guerras ? Sim , mas não as guerras a

lerro, e fogo- porque estas faráo Marli/rcs, povoarão p
VõOr-, e fecundarão a minha Igreja, quando com cilas a|>er-

sigão, mas sim outras guerras mui mais terríveis e faiaes ,

guerras, que perdem as almas; e são os cscaivlaloi : Vae
inundo a scandalis. Math. 18. 7. Masque, Senkorl Não
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ides vós n remir o-mundo ? Pelicitai-o antes , e i.ão o la*

monteis de *tal sorte , c menos em ul occatiào. Que res-

pondereis ?

" Oh sim, diria; Kn vou a^omir o mundo, dei ran.audo

por etle todo o meu Sangue; Ku vou nluiMhe as poitas

do Ceo, .-para. que nelle entoe l-odo o mundo; Ku vou f;:< i-

litar-lhe esta entrada*; Ku vou formar huma grande Socie-

'dadc , cm que Eu •menino entrarei y tomo •centfro ,
vinculo,

*
<c cabeça de união, divinisamlo o mundo, o gen-ero huma-
no de tal sorte, que não sejamos mais., que huma *ó

ciedadc , hum só corpo, luuna só, e a mesma 'cousa : /y;si

in'\wb\s wium stiit. Contudo isto, apezarr ile meus traba-

lhos para isto ••conseguir
,

apezar da etfusào de todo -o meu
Sangue^ Eu vejo o 'mundo perdido-: Vac m^ndo. No 'inun-

do anda , »e ficará huma 4\*vbl, »bum dragão, liuun monstro
,

que não posso -matar , « que (wrderá ^o -mundo em geral :

Vac miauio: íle esteio-esconda lo : *Vae tnunde acxeandalis. n

Tal lie o sentido em que J. C. exa4ou ^ste sentidíssimo

Vac , Ai. Não loi elle lançado sobre parte do.genem hu-

mano , sobre esta ou aqucíla Nação , mas srm soJ>re todo

o mundo, porque em todo elle, e vpor toda »a. sua extensão

grassa este mal, a todo ei-le -chega :a cauda deste dragão
iníernal , e tudo -ijtftícta com o posliicnte haiito, que exala.

"Feliz aquelle (jue se souber preservar de sua mordedura, o

infecção 4 I miuv 4 m '
• '

« * v *

A. —I Vaz tremer essa piriturn ! Qtie 'desgraçado Ire o mundo í

%U Mais tremerá quando ouvir fallar , dos que são 'a causa.

Al — Mas que farão «os escandaèòsç em quem não quizer cahir

nellcs t Juliyo , . q^ic, na 'voriUido ,proprPa>e*tá o ma4,
.P, — O que - fazem os -escândalos sno bodos os taa&es

,
que vê,

- í.^e ha no mundo ;- nem nelle ha mal
, <q\n> \)cAo 'csccmdalo não

.tenha vmdo ^; :e falia aquelle» que delle não ke mordido ,

-oV. Oftito|uè oinâ»^Mcr -se-r. Ku .jj-Kgo que poderei ser «ttspeusa-

i<> . do de provar peht segmrc^a vez, que todo ()'l>etn,
l

e todo o
mal não vem ao homem se nào pela íhsinifeoâo

,
que recc-

f> : be pelo 'oufcidb. e exemplos
j

<çue. Hie entrão pelos olbos.

Duas porUs otns
j
infr onde -entra* . .

1). — Sem duvida; lembrados estamos., O homem nào prati-

caria; ojjetair, { se delle nào «aoVjiuirisse td(>as por á\rMH dos
dois yen tidos.

> 'Jodos estamos certos, -se não me engano.
M. m± Não cn^ámaiSppc^qtwj eu -o evtou , sei do o irjenos iiitel-

ligenk*. ISeui presente' e.^lou i;a den.onstraçào com que o

Sr. Àb. provou , que q. homem vjvcria stnp.re seu; conbe-
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cimento do vicio qualquer que fosse-, a o não ter por ins-.

tracção; o que ms custou, a crer. instou agora bem certo,
que o homem nao.tem o vicio por natureza, mas sim por
instrueçáo. Esta te adquire pelo ouvido , ou pelos olhos ;^

e eis aqui o escândalo.

D, — Por legitima consequência se segue , que quando houves».
se huma família, que desde sua infajiçia. jamais visse, e
ouvisse çousa alguma, que lhe desse conher im'í?Ho domai,
nunca o conseguiria , e vivi i ia. em perfeita innocencia.

f*- tt- Isso se observa a cada pasao nos bor.s, e bem acaute-.
iados Recolhi menjtoâ religiosos , e ainda em famílias parti-

culares, onde não entra- o mp-nsfcro dt> csecuidaío. Façamos
aqui huma rcílexão - scrviíidp-uos de huma, comparação ,

ou simjle visível para meUior entendermos o invisível. Nós.
vimos. a J. Cl formando a sua Sockdade., cunindoia com
sigo coujl vários, diversos^ c multiplicados laços.. Porem
eis. aqui o monstro do escândalo rompendo esta, união,, ras-

iii gando.a tèa, que J. C. tecco de vários fios., quebrando es-

tes "laços, e os. vínculos de união, c com grossas, e, duras

cordas prendendo , ligando, e puxando para arrastar fóra

,

desunia, e deslocar seus. mejuibros. , .

D, — Mui>o .bçm
,
entendemos ,. o. que nisso quer dizer.

M> .

—-Não entendem- tal. Ainda não disse tudo, o meu Ah. Jr>

sus C4/ ^o sirrv. forcou, esia, união . eom sigo ; :
mas lá anda

Lacifa*^. o grande Satanás a formar lambem, a sua socie-

dade em. união, com sigo, destruindo a de J r G. Elie se

serve dos escamíalos para quebrar os. seus laços li eUe dei-

ta, também seus. laços aos. membros, de ' J (3. ; deita-lhes

Gordas para os,puxar
:

f

, e> arrastar; á sua saciedade/As cor-

,
d#s sãoC.o*> escândalos. Porem./ q4iem« arma estes laços,

c estende estas cordas Sào os.diabreies escandalosos, prin-

cipalmente os.Incredulos
.,
que. são os grande Diabòes, que

a ferro-, e -.a.,fogo. querem, e proemão destruir a satrtín So-

ciedade de J, C. Estes sào os inaiores Satanar^cs^ que por

cá tem.o.do-. inferno», >•?> rriav tât f Icrrí

D. ~» Agora acabamos de entender perfeitamente v Sr. Fr. ; o

dUse-bem-, que- o .uào havíamos 'ente,ndido. Aías Vm. vai

•logo ás-.do-cabo..-''*'»:!-- > fcobfrtíJiiiJ : :.bivj;b hií 3 — M
I\ — r>on~lhe pela ;

raiz pois não gosto de aíwiar pcía rama.

P.m —r- íAccresocobarei somente, que e^tas cordas' Be formão de

: dois' viucuros , a qual mais forte, que sifo/ as palavras e

i os exemplos. Quam grandes , fortes, e extensos sào huns,

e outros, facilmente o conhecerão
,

lançando ^i-' golpe
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de vista sobre o que presentemente se pnsssa no mundo, e

sobre o estado., em que eilb se acha, Esta lie o desgraça-
do Século, das más e péssimas palavras, e os mãos, e per-
versos exemplos fervem por toda a parle.

X). — lie buma verdade. As conv.ersaçôes entre pessoas de
qualquer condição são taes

, que enojarão ainda ao mes-
mo Incrédulo, que conserva alguns -sentimentos do honra,

Accusão-me de sobcrjbo por não frequentar algumas socie-

dades.; porem julgo que não he isso y mas, sim porque ape-

zar de Incrédulo. sempre fui amigo- da honra.,, e da; decên-
cia

,
que não ae lio em- taes sociedades.. Eu me- admiro ,. de

que presumão tê-la
,
quem as frequenta. Eu não acho nel-

las mais que a licença, a devassidão, e a perversão, que
se procurão liuns a outros. Km quanto aos máos exemplos
seria necessário ser cego. Eeiizes os cegos suc.dosJ Apenas
estes escaparão*

1\ — Todo o mundo está elieio de taes laços;- nem? o Coo a

principio, esteve- izento delles^ nem o Pàrafco- o-foi. No
primeiro bouv-erão escândalos entre os Anjos, que arrasta-

rão ao inferno tão grande multidão, e no segundo houve
alem do tentador, ou escandaloso infernai, a mulher, que
escandajisou o homem..

Fõrça dòs eseanãàZos.

A. — Parem podè omundò ter aeorisokieão de apezar de máos
exemplos por obras, e palavras, também os ha bon-.

P. —..Mas quam.poucos elles.são , e-qnam ineuieazes ! De sua.

raridade não temos ,. que duvidar. Da suaiuefhcacia = ape-

nas duvidará, quem, não .
aítender á; experiência.. Muitos

bons exemplos, e instrucções não eonverteráo^a hum só mão;
quando hum, só destes, talvez a só palavra perverterá a mui-

tos bons. Em muitas terras pmicipaímentealdèas retiradas

de communic.ação com outras se notará talvez huma rara

jnnocencia , e boa morigeraçiio , não lhe tendo chegado o

monstro do escândalo., Isto he mu» raro. Em outras se ve-

já grassar mais este, ou aquelié vicio. Quando se indague

a causa ., aebar-se-ha, que teve a origem em hum-má i ho-

mem, ou em iuniia dissoluta, mulher,, que de outra terra

ahi-íoi estabelecer-se ; e esta só , ou a,quelie> tudo pe r ver-

ter teo.. Para o mal tudo puxa^, e com tanta força
.,
que nin-

guém se poderá dar per seguro de ficar superior aos es-cadàlôs.

.Quçm não diria, que hum homem tal como Adão , se^
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ria superior aos escândalos dados por huma mulher, que o
tfMiou a eotucr do fàuto prohibido ? Porem não foi assim,
B elle promptamente cedeo. Poderia arguir-se engano; mas
a experiência mostra

,
que. sem enganos os escândalos ven-

cem de sorte
,
que nem os próprios conhecimentos, nem ain-

da os grandes, c -extraordinários lavores de Deos são »cgu-

ròi meios pai a garantir dos cscandi-los. Que Naçào mais be-

neficiada pelo Ceo
,
que a Judaica ? Porem os máos exem-

plos que vio, e que lhe derão os Egypcios nos seus Cultos
idolatricos

,
por differentes vezes os arrastarão á Idolatria

de hum modo, e com hum aflèrro invencível, e pas-moso.

Ainda, fmnava , e trovejava o monte Sinai com a presença

de Diíos
j
quando á vista deste prodígio xidoravão o bezerro

d'ouro ! Nada melhor expressa a forca do escândalo.

Foi esta a razão ,
porque Deos 1-hes mandou, q<ie ao en-

trarem a possuir aterra promettida , destruíssem com os Ído-

los a todas aquellas Na-çòes idolatras, sem perdoar a pessoa

qualquer que fosse. Porem nào o fizerão assim : Non (Us-

perdiderunt gentes
,
quas dixit Domimis illis. PsaL 105. 31.

Perdoarào-lhes , e se misturarão com elias ; Commisti sunt

inter gentes; e o mesmo foi fazer isto, que tomar seus máos
exemplos: Didiccrunt opzra eorum. f. 35. Mas que exem-
plos ? Como ellas servirão a seus idolos , como elias se fize-

rão gentios , cahindo nos laços do escândalo : Servleruni

sculptilihus eorum ; cf fadam est illis in scandalum. f. 36*. Não
foi ainda qualquer idolatria, mas o que parecerá a todos o

mais horroroso. Esta Nação tão mi moscada de Deos de tal

sorte se deixou arrastar dos máos exemplos, e péssimos cos-

tumes d >s Chanarieo.\
9
que, -como elles , sacrificarão seus

próprios filhos -aos Demónios: Immolavcrunl filtos suos , òç

filias suas dae innrius., \V 33, li lies os queimavão vivos, e el-

les os fa^ião cm pedaços em honra dos demónios , ou ido-

los : Effwlerunl sanguinem innocenlem
; sangninem folinrum

sitorum, òç filiaruni suarum^ quas sacrijicaverunt sculptili-

bus Ckkm&am f* 38. > . .

— E que não farão os Ckridáos com os exemplos , c doutri-

nas dos Incrédulos,? bifa alu porque a Rcltgiúo está perdi-

da entre portugueses fidelíssimos em 'outro tempo. Poremos
autores de tanto mai não escaparão á divina justiça.

— Qac pasmoso exe nplo temos cm Salomao ^ o tornem mais

sábio, e favorecido de Deos! Hum • tal- homem dementado

pelas luxurias iufernaes, que tudo perdem, com a ui|í com-

ina :ii cação ! O í\uii SjIo.-?í ío, que levantou o grande Tem-
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ploaoDeos verdadeiro, edificou outros muitos rromonredas
oliveiras aos Ídolos > ou Demónios, o elle mesmo osadoron!
Colcbat Salomon Aúhavdren. ... Moòochi .'». fteç*, H. /]].

dificavit Salomon, fanum Chamos , ídolo Moab , in monte
quod est contr-a Jerusalém , ò; Moloch. f. 7.

— Por causa de tzes escândalos OiSenhor ahi foi preso, epor
todos os mais peccados procedidos- dos escan talos.

— A não serem os escândalos o mundo seria hum- outro. Ce o,

e-a sociedade dos homens teria sociedade de Anjos.
— \ão ha meios r que possão evitai estes males?:
—~ Temos, o imico

,
que J. C. no? deo no santo Evangelhoy

e que a final mencionaremos,, depois de- ponderarmos o se*

gnndo- Voe
)
que J.. C pronunciou sobre- aqiielie , ou aqucl-

les
,
que são a causa de tão grandes males r c da perdição,

do mundo.
— Ahi he

,
que eu o quero ; e falle claro ,

P,
,

que todos
entendão,

Escandaloso sr.

— &he mundo* a
' scandalis , diz J. C. ai do mundo por causas

dos . escândalos. Cora mais- razão ainda, aidaquelle, que dá.

os escândalos, que os causa, epor quem elles vem ao inun-

do: Vsruntacmeri vae homini ilíi y per quem scandalum venil.

i . 7. Falia primeiro em- particular do escândalo
,
que se da.

aos seu* servos, áquelles que ncMe crêem-, apartando-os do
seu- serviço de qualquer sorte que seja , e muito mais íazen-

do-os aposta tar da sua Fe . . ^

— Ahi está pintado- o que fazem os Incrédulos.— Qtd- scaiidàlizaverit umim de pusilli&istis qui in me cre<-

dnnt. Aquclle, que escandalisar hum dos queein mim crêem,

tão desgraçado será, de tal sorte será castigado r que íne-r

Hror lhe seria preso ahuma pedra de moinho serarroiado no
fundo- do mar : Expediè ei ut suspendotur mola asinario in

coito ejus-i íf demergatur m profundurti maris. (•>. Era
este o estilo de foliar, e modo de expressar bom gravíssimo

crime, ou maldade.
— E não-são esses aqnelles,, que perseguem* os servos de Eh:os

com zombarias, com fanatismos, com mofas, eiemfam não

fazem isso mesmo r e muito mais todos os Incrédulos do tem-

po , que como nuohirão ao Geo , não querem ,.
que nenhum

outro lú vá ? Não são esses,, os que tanto odio tem a D^os
^

que não querem, que algum o sirva?' Não são os m< sinos . . ?

— São sim j Sr. Fr.; são grandes escaudalosos ,
emai&que .



104

todos quantos kaos Incrédulos, que perseguem os Chr'stào$,

•ou melhor, uDkos, e sua Religião, ovamos convindo com
Yui.

,
que são os grandes Diabòes , a quein os do inferno

imo chegáo a deitar .agoa ás mãos., como V.m. diz. Esteja
to<;egatta

,
porque agora entendemos muito bem.— Pois eu me calarei ainda que o .coração me ferve . quan-

do vejo
,
que o meu Ab. não explica bem a matéria aos me-

ninos por causa de politicas.

— Devem entendè-lo de- todo., e qualquer que incite, tente,

provoque ao pecendo, ou aparte do serviço de Deos, «ou po-
nha impedimento de salvação a qualquer que seja. Ai deste:
Vae Mi, per quem xcandalum vemL—

- Por consequência, «Maquelles desgraçados, daquolles de*
monòes

,
que tem quasi acabado com a Religião de J. CL

em Hvrtu&pljf persiguido seus Ministros a ferro, e fogo, e
roubado ...

— Eneommende-os a Dkos
,

rogue por eTles . . .— (Que os leve para a ilha das cobras a onde mais não voltem.)
— È ouça emsocego. iíe necessário, que descrevamos ago-

ra o caracter de hum escandaloso, que mais lhe convirá quan-
to mais o for , e maiores estragos fizer na Sockdadc de J. C.
— Pareee-me , que bem caracterisado ficará , pondo-o na
condição de hum Lobo faminto no moio de hum rebanho.
— Só se for Lobo cerval

, que mata todo o rebanho antes de
se fartar

,
pois tem mais raiva do que fome.

— Não ha duvida, que a^sim lie. Seja pois lobo cerval.

*lie verdade, que J. C. , \ç S. Paulo com lobos os com-
pararão, em quanto abrangião a analogia do rebanho. Do
mesmo modo levando nos em vista a santa Sociedade , ou líe-

banho deJ. C os chamaremos 'lobos, e Lobos cervaes, que

não eessão de matar. Porem pondo de parte esses respeitos,

eu não acho a que possa comparar os escandalosos , e sua

perversidade. O Lobo fere , mata , e devora ; mas somente

os corpos; e não as almas, que são todo o homem. Isto fez

hum Herodes, que degolando os corpos dos meninos, fez

èntrar no Ceo as almas. Os perseguidores infiéis regando a

terra com o sangue Christão fizerão Martyres. Porem não lie

assim o escandaloso, pais faz a guerra ás almas, que são

d tudo rio homem, e em lugar ás Marh/res faz .coudem-

nndos; do que devemos concluir, que nada ha mais fatal

na Sociedade de J. C. , do que o escandaloso. Embora
procurem semelhanças , e comparações , nada poderão achar

de mais fatal.
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Lá roubará, estragará, perderá o ladrão os bens cia for-

tuna, os bens tericrios; mas o escandaloso rouba , ú perde
os bens da graça tanto mais preciosos

,
quanto ellea tem

premio eterno, c infinito. Lá matará o assacino <» corpo,
mas náo tem poder sobre a.alma, u quem, se estiver em
-graça, o matador cortará os laços, que a ligáo , c retém
presa no corpo para voar ao Geo. Porem o escandaloso ,

deixando o corpo i Ileso mata a alma, e de hum Anjo tal-

vez, se está em graça, fará hum demónio; pois este he

o cíteito que em huma alma produz o peccado.
— EHes tem matado as almas , e os corpos juntamente.
— Do peccado dos filhos do -Sacerdote -c/Wa/co Heli diz o
sagrado Historiador, qna era demasiadamente grande: Erat
peccatwn pueronim grande ninris Se porem o ponderari m
náo lhes parecerá assim. Eis aqui o que faziáo. Quando
os Judcos vinháo ao Templo oíterecer seus sacrifícios,, cu-

jas carnes deviáo ser cosidas, as .requisitavào icxfias para
ns guisarem a seu gosto Ora isto náo era furto porque aqucl-
3as carnes lhes .pertenciáo. Onde estava aqui o peccado de-

masiadamente grande t Estava em que vendo os Judcos ,

-que náo lhes deixaváo offeieeer os sacrifícios , como de-

viào , náo vinháo ao Templo offerece-las : Cltúa rttrahe-

bant homines a sacrifício JJonniú. L Reg. 2. 17. Eis aqui
o escândalo impedindo o serviço do Senhor.
— E que tal será o peccado daquelles (pie deitao porteira,

e arrazáo os seus Templos, e ainda lá d'entro [dos que por
ora estuo em pé, vào inquietar,, e perturbar, pela raiva

9

que lhe tem ?

— Se lie demasiadamente grande o peccado daquelles
,
que

retrahern do serviço de Dr:os, que diremos daquelles
,
que

trabalhão ,
porque outros o offendáo ? Para que diga al-

guma cousa mais de positivo, para mostrar o caracter dos

escandalosos , sustentarei que nada faz o homem mais se-

melhante ao Demónio do que o escândalo.

O Escândalo faz Demónios.

— Agora sitn entra na matéria. Lavre fundo, Padre.
— A sagrada Escritura fatiando de Elias, e outros santos

homens, que gosavâo -do mesmo, ou semelhante espirito ,

lhes dá o nome de -homens de Deos : Ih iro Dei. Assim
mesmo appeUkla S. Pavio a seu discípulo TiwotJico: Tu
antem , 6 homo Dei. 1. Tifo. 6. 1 I . E porque razão -J Do
mesmo modo que se chama homem do K ei , o que o ser-
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ftj, como dizcnos eread© do Rei, Mnnutro do- Rei', eas-
siin dos mais que o. seivvem ., e ajudáo nu. sua Realeza, ou
Bjegócto*;^ assim também se chama- homem de Diíos aquel-
lo cjue se emprega, no soa serviço,, juincipalmente no bem ,

Ito estabelecimento, augmento, e prosperidade da sua Sb*
€i-l:Jr. Eis.aqiií ve dadeiííainente homem de Dcos. Nada
maU, digno deste nome do que o emprego de salvar as aJ-.

ív-ms.: e-jte h.« o« negrveio verdadeiramente de Dcos, Ào^iel-.

l:e que com, suas- obras, exemplo, palavras, com todas-suas

.

forças, e com tudo quanto está ao seu aleanoe trabalha na
salvação das almas , este verdadeiramente lie homem, de D&os,
pois que- este be todo o negocio de Diíos; a nenhuma- ou-,

tra cousa veio ao mundo, e- para , nenhuma outra cousa,

creou o homem.
Sc porem he homem .de Dfeos.o-quc trabajha , e se oc-

cv.ipa na salvação das almas , como chamaremos aquelle,, que
talvez com não menos, força, diligencias, e -cuidados, tra-

Ualha- pela perdição das almas, oppondo->se ás diligencias

dos homens de Deos..?

rp-v líorneôs. do.Di-abo.se devem chamar; e me ponhe* em
campo parar o defender, contra quem quer que seja.

— Nào. be necessário
, pois que he huma justa consequência,

que ninguém deixa de conhecer clara,

-rr. Protesto .que nào conhecem; não attendem bem ás pala-

vras do meu Ah. Elie faUa nos.que se opf>ôem , aos- homens
de Deos .na salvação*"da> almas. Notem agora que os Incré-

dulos,, que o inferno aqui :ai)ortoa.pe!adjoca do negro poço
do abysmo, em que cuidarão , .

logo que poderão. , foi em
acabar com os.homens de Deos , os Religiosos, e «fcai^M?^

lastros da -salvação . mas os primeiros foráo os Misssionarios

Apostólicos de 1'aratoja
, que em nenhuma outra cousa se

oceupavà© senão na salvarão das almas. Tem entendido ?

-r-...Lembra^se muLto-bena ; . e agora entendemos.. O seu bes-

tunto a tudo-chega , e nada como -eU«.

-w Slíts a tudo deve chegar o que vou dizendo., pois fallo

em geral dé todos, os que dão- occasiáo, ou procurão a

perdição das almas..
—- i^tos são sobre todos os que isso fazem ; e assim como
são homens. de. Duos, aquelles com quern cUes tern.acaba-

do , assim são oito homens do Diabo, porque eífes são os

\erdadeiros. mini=tros, procuradores, e emissários do Dia-

ba^ que eiic cá vor);ii c j. . Não iv>gue i 5to , e falle claro , e

portuguez : e deixemo-nos de latins...
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— Queira fazer a vontade ao Fr.
,
que está knporti neste ho-

je , mais do que nunca; mas sem duvida cem razão.— Soecgue-sc
,

filho, porqae aludo havemos dc -chegar,

e ainda passar alem do que (>c;i?a, e tocar no fundo.— Pois então ja me calo, e nada mais digo,

— Tanto o escandaloso merece este nome de liomom do
Diabo, quanto el!e executa, e cumpre seus desígnios tia-

balhando pela perdição das almas* Do péssimo liei Achab
diz o Texto sagrado

,
que se vendera para fazer o mal

:

Vcivundatus est , nt facerei malum. Rcg* 21. -5. Destes zc

pode dizer o mesmo, pois parecem vender-sc, ese-rem -com-
prados- pelo Diabo, por efle adquiridos, como cou-sa -sua,

paia seus agentes, seus procuradores, e executores deseus
•desígnios. Desenvolvamos hum pouco melhor esta matéria ,

ou este pensamento. Não são outros os desígnios do Demó-
nio

, que estabelecer, e fundamentar no mundo o -seu rei-

nado, o que somente consegui rá pela generalidade do pecoado.— Pois o mesmo são estes de cá, que só reinarão estabele-

cendo o reinado da incredulidade , e impiedade-
— Mas os escandalosos o fuudamentão , estabelecem-, e es-

tendem
,
geneialisando o peccado. Isto fazem com os mãos

exemplos, com as más palavras, com as incitações , ecom
tudo aquiilo, que o mesmo Demónio não pode fazer. Se
lançarmos as vistas mais de perto, ao que os Incrédulos

tem feito neste desgraçado Reino, em outro tempo kidc-
lissimo , seremos obrigados a dizer, que tem perfeitamente
desempenhado os desígnios do Demónio, estabelecendo nel-

le o seu Reino. Tal tem sido o poder de seus agentes-! Lá
disse J. C. , quando se aproximava a hora da Redempção
pela sua morte, que o príncipe deste mundo, i>to he , o Dia-
bo , hia ser delie arrojado : Nuncprinceps hujus mundk eji*

cictur foias. Juan. ]
L
Z. 31. Porem nossos Incrédulos sobre

este Reino o chamarão , e nelle estabelecerão de novo o
seu principado. Jes tjs C. com sua Religião parece ter sido

o arrojado fóra , e sua Sociedade destruída.

— Agora lhe vai dando ! Ha ja silencio , «e ouçao a-tter tos.

— O que todos estamos vendo, e apparece bem patente,

me dispensará de o mostrar. Os estragos que tem feito a
incredulidade marreommunada com a impiedade , mui
bem merecem as Lamentações de Jeremias. Ai moradas do
Deos vivo âem sido -convertidas em usos profana, ou ar-

ruinadas, e as pearas do Hanctuario <em passado aos pai-

zes da impiedade, ou-a profanar-se em outro» usos, ou se



103

veem espalha los p.^las ruas, e pragas: Dispersi sunl lapi-

des Sjnctuirii ia apite omnium pinicaram. 2 /ir. 4. I. As
casas religiosas tomadas em. gt/maasios ; os A ltares vàoca-
liindo ; os Sacerdotes , e os seus Chefes sido consumidos pe-
las misérias: Sacerdotes, á Senes consumpli sunt ; porque
procurarão, o p\o , e não o acharão: Quia quacsierunt ci-

bwn sibi ui refoclllarent animam suam. f. 1. 19. Os que
ainda existem, gemun cuoertos de -misérias : Sacerdotes
ejun gementes. Não menos, as Virgens Religiosas , o melhor
adorno, e decoro da Igreja de J. C. defecadas pela fo-

me: í^irgines ejus spialilae. iêk Igreja, a santa Sociedade,

se alguma ainda ha, opprimida pela amargura: Jpsa op-

prcss-.i amardulinz. y. \. 4>.

Isto., e muito mais Lem .feito ;
porom o que mais- fere os

olhos, e choca o coração he a dignidade, a que lem ele-

vado o crime. Os Pagãos Infiéis inventarão o inimaginável
meio. de eoiLonestaremscus vícios, pondo-os em seus Deoses, e

propondo-se imita-los. Deste modo os religionarão , e ainda

divinisarão :• Ui fierent miscris religiosa delida ; diz S. Cy-
priano*. Com isto conseguirão, que seus crimes os mais ver-

gonhosos,nao, só o nào fossem , mas ainda passassem a ser li-

cito*, e meritórios como divinos, e agradáveis a seus Deoses :

Ui pcccatnm non solam crimine carcat , sed dç divimim cen-

seatur, diz S. Grcjorio. de Na^ianzo. Porque me nào se-

rá licito fazer, dizia hum moço lasçivo , vendo pintados os

adultérios de Júpiter., o que fez este, que óího como deos ?

Como nào poderei fazer, diria a moça, o que vejo na deo=a

da torpeza ? Assim em outros respeitos.

Não de outra sorte succede em Portugal, se me não en-

gano. Os mesmos sós exemplos escandalosos mui bem tem
podido obrar, e produzir esta horrível transformação. Al-

gum outro tempo cião os grandes da Naçào ,
que em certo

modo se podem chamar osdeoses da terra, os primeiros ada-

rem o bom exemplo aos pequenos, que se comprazião em
os imitar, porem huma boa parte se envergonhou de imitar

a honra de seus avós, que condecorarão esta Nação; tanto

deslizarão, qm Sé confundirão de parecer Chrhtaos. Mas
Dcos os tem confundido, e talvez ainda confunda. Em na-

da se aveiitajarão aovulgo ignorante ; o pedantismo, foi igual 9

' porque pelas assemblens se aprenderá a jogar, dançar,

e fazer cortezias, sciencias indignas da nobreza portugueza,

mas não a que lhes devia ser própria. Conbeceruo a balda des-

tes papelões enfunados, aceiiarão-laes com a negaça das pel-
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Iès, eeahirão na esparrella. Eis-los confundidos com o bai-

xo vulgo, com a ralé da Nação, se não delia dominados.
Eu não intento oíTender a todos, porque cm fim alguns

líouverão , que sustentarão a nobreza de seus Maiores ; mas
quam poucos ! Sua conducta tem sido publica ; e o que di-

*
. go bem- longe de os ofíender mais os ennobrece ,

porque
souberão; manter seu caracter, e grandeza.
Còmo dizia, os máos exemplos dos grandes-, qualquer que

fosse a sua cathagoria , e condição v gcneralisarão os vicios.

Os theatros, origem da perversão, como ja vimos, as mo-
das francezas, que são boas modas de perder a honra por-

tugueza , eas almas,, banindo a Religião
,
jamais serião ad-

mittidas, nem acbarião entrada em Portugal, a não ser r^elos

grandes , a não se fazerem contínuos camarotistas , a pan-
dilhas da modernice. Que poderia fazer o vulgo com tacs

exemplos ? Que viria a ser a Nação que. fixava o» olhos - nos

seus glandes ?

Porem o mal tem passado ávanle. Não tanto se tem des-

catholisadò a Nação, quanto se tem gentilisado, e não sei

se mais alguma cousa. Nossos Incrédulos pertenderão algu-

ma cousa mais qne os Gentios.. Entre estes, passado o fu-

ror de suas paixões, não deixavão dé se envergonhar de seus

crimes, mas agora, delles se faz gala. As torpezas mais in-

fames não envergonh-ão, ,antes sejulgão fazer parte da honra ;

os vicios mais brutaes , a embriaguez, que nem nos brutos

se. acha.,, entra em moda, e as sós apparenoias de virtud-e

causão vergonha ; e desgraçado, corrido,- e apupado he o

que parece Christáo.

Não tem os nossos Incrédulos posto nos aírare- mulheres

nuas , adorando-as como deosas da razão , como fizerão em
Paris de França, para divinisarem as malditas luxurias

,

sensualidades da eaine ; porem seguindo a mesma marcha
,

tem conseguido o mesmo effeito
,

que esta acção indicava.

Ella representava não reconhecer outro Deos, mais do que

;=ua sensualidade carnal. Eis aqui odéos que se adorai El-

les não passarão o decreto de iMirahcuu
,
que tirava á vida

a,Deos, mandando, que não houvesse Djíos na Franca;
mas que he feito dclle em Porttigall

JF. ;
— ..Ah , ímpios sahidos do inferno

, que me ferve o coração !

EUes hão de ser .confundidos ate o pó ani es de muito tempo,

D. —. O quadro he verdadeiro , e -as tintas são bem fèas 1

P- Apartemos déile os olhos : :mas direi, que isto tem feito

os nossos escandalosos j ea tal ponto tem chegado a Nação,
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A'vista deste quadro entenderão melhor, o que passo agora
a dizer em geral do escândalo, e escandalosos, quaesquer
que elles sejào, para lhes dar a devida idea desta execra-
vel maldade, que assim perde a santa Sociedade de J. C.

,

e todos estes meus filhos, que ouvem, tremao de escanda-

lizar algum de seus irmãos, sendo a causa de sua perdição.

Os escandalosos são anti-Christos.

;Sem os perdermos de vista, com o caracter de agentes
•do Demónio, seus ministros fieis, e zelosos procuradores *

"vejamos que a nenhuns outros convém com mais proprieda-
de o nome de anti-Christos , dè que S. João falia na sua

1. Carla. Vós ouvisteis, diz elle
,
que virá o Anli-Chris^

to
;
porem muitos^se tem ja feito ylnti-Christos: Audistis,

guia Anti-Christus venit ; § mine Anti-Christi tnulti facti

svnt. c2. 18. Esta palavra significa o homem contrario a
Chrislo, contra elle, que lhe faz guerra, e procura destruir

as suas obras. He isto mesmo., o que faz o escandaloso,
sobre tudo os Incrédulos.

— Bem me dizia o coração
,
que elles suo Anti-Ckristo ;

e todos elles fazem o grande Anti- Christo , muito peior que
o grande Satanaz.— Debaixo deste ponto de vista devemos considerar hum
escandaloso. Verdadeiro Anti-Christo he o Demónio, que
o Senhor nos representa como príncipe do mundo, iáto he,

dos mundanos, que se sugeitão á sua vontade, como forte

armado, que lhe faz guerra, e procura destruir as obras ,

e erfeitos da Redempçâo. J. C. o venceo destruindo o pec-

cado pelo qual elle reina ; porem este Senhor não pôde , se*

gundo as regras de sua Providencia, de que temos fallado,

impedir, que elle domine sobre aquelles
,
que a elle se que-

rem sugeitar. Nestes-, e com estes o Demónio ainda esta-

belece-, e firma seu principado, e império.

Eis aqui pois podemos, e mesmo devemos considerar dois

poderes, dois reinados, ou impérios no mundo, duas ban-

deiras, como se explicão os Âfystrcos x debaixo das quaes

se alistào huns, e outros, entrando errí guerra incessave! ,

que jamais admittirá tregoas , nem artigos alguns de -paz.

Ó momento, em que cessasse esta guerra, seria o momen-
to da víctovia do inferno.

Bom vai isso ! Essa regala-me ! Eis ahi porque eu nun-

ca terei paz com elles. Guerra ^ e mais guerra.
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— ^Nãoseja tão guerreiro, etão mão para com seus irmãos.
Não tem- ou\ ido o que se tem dito da mansidão da velha ?— Sim, senhor, tenho ouvido, assim como r.cabo de ouvir,

que' ha no mundo dois reinados , duas bandeiras, e dois ex-
ércitos

,
que são o do Diabo com seus Anti-Christos

,
que

faz a guerra a meu S. J. C. , em cujas bandeiras eu estou
alistado v e como bom soldado heide fazer a guerra com to-

das as forças contra o exercito dos Anti-Ckristos , que es-

tào alistados no livro de Satana*, cujas bandeiras elles ar-
vorão. Vamos a elles, meu P. ; saltemos nelles, como S.

Thiago nos Mouros; são mil vezes pciores ; sejão malha-
dos, como centeio na eira. Lembremo -nos que são homens
do Dia. . .— Como .soldados de J.C, devemos defender suas bandeiras;

e isto l>e o que fazem os homens de Deos, prosperando a-s

obras deJ. C, e ajudando-o a defender a sua grande Socie-

dade, e tanto mais quanto tem crescido , o eu grassado, o
partido, eexerito do inferno. Não nos de-vemos admirar de

que assim tenha crescido , . pois que de outra sorte faltaria o

Mvangelho, que nos .afiimia ser o Rebanho de J. C. peque-

no: Piísillus grex
,
epor isso poucos os que se salvão ; Pau-

ci electi.

— Porem Deos devia coartar mais. o poder do Demónio 9 ,

para, que não Jamasse tanta ascendência no mundo..
— E que? Seria justo, e conforme á Providencia, que o

Demónio não tomasse ascendência- sobre aquelles
,
queven-?

ce i
e mesmo se lhe querem sugeitar ?

— Mas coartar-Uio, para não vencer,;

— E que mais cearfcado o queria? O Demónio foi de tal

sorte vencido, coartado seu poder, e quebradas suas for-

ças, que nem em bum^cabello de sua-caheça elle pode to-

car sem huma permissão divina particular,

— Como então !he chama forte armado,, e príncipe?'
— Do mesmo modo, que o he hum grande Rei , talvez fra-

co de forças physieas , e. que nunca desembainhou a esp^t

da. Qanntos destes nos-contava hàstoria ? Talvez que os

grandes . conquistadores nunca entrassem pessoalmente cm
hum ataque empunhando, a.< espada , e. contudo fundarão
grandes impérios.

— Pôrem tinhão quem o fizesse em seu nome.
— Ai

,
que pateta

,
que- não entende ! Isso mesmo. . .— .Ahitem nem mais nern menos como oDemonio tem con-

quistado o mundo , fazendo a guerra a J. C, , e firmando.
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O seu império. Acabará de entender com este verdadeiro*
similc. Supponha hum Rei contra outro com seus exérci-
tos em campo formados em batalha , de que elles mesmos
são os commandantes Generaes, Eis aqui os dois exércitos 9

dos quaes hum he pequenino , inarme, e fraco; outro gran-
de

,
forte, e poderoso. Não pode duvidar que osviciosdão

grande força a este. A* frente daqueiíe se arvora o estan-

darte da cruz , sinal da Redempçáo por J. C. ; neste po-
rem trcmulão as bandeiras do inferno com todos os vicies

,

e sensualidades. Ponhamos de parte o que faz o Rei do pri-

meiro, isto he, J. C. que unido com o seu pequenino exer-

cito
,

que he a sua Sociedade , e seu mesmo Corpo , por
melo de suas graças com os seus Generaes, ou Pastores,

e mais Ministros á sua frente, dirige o combate.— A quem avançarão Jogo para a segurança da victoria;

que a não ser assim, lalvez
,
que nada fizessem.— Vejamos o segundo. Que faz elle? O mesmo que faz em

huma batalha qualquer -outro General. Com a espada em-
bainhada cercado de seus ajudantes, assentado em hum
monte, com o óculo na mão expede as ordens mandando áqucl-

Geueral subalterno, que faça marchar a sua divisão á di-

reita, a, outro que accommetta á esquerda, a este Briga-

deiro
,
que marche em frente com sua brigada

,
aquellou-

tro, que retire &c. Assim vence , assim triunfa sem desem-

bainhar a espada.
— Assim he ; e vejo que não ignora a guerra. Tudo obe-

dece á voz do commandante , e não fazem mais que aquih-

lo que lhes he mandado.
— Não de outra 3orte faz o Demónio ; elle manda a seus

agentes, insinua-lhes no coração em que domina, se isso

he necessário, que combatão o Rebanho de J. C. desta,

ou daquella sorj,e ,
faç~>o a guerrà por este, ou por aquelle

modo , e meio
,

que acha ser o mais conveniente, e deste

modo triunfa.

— Mas quaes são os seus generaes, que dirigem 05 ataques,

se não os granefes Incrédulos? Eis-los aqui. Porem olhe,

P. , que eu estou porque o Demónio não commanda ,
por-

que elles sabem mais nesta guerra do que elle; nem ogran-

cU Brazabúm lhes chega. São capares de lhe dar lições.

Eu os arrenego, e sempre arrenegarei.

— Combina esse pensar com o que disse J. C. aos Jitdeos^

que entràvão nesta cathagoria , e que prova a sua superio-

ridade cm tudo.
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Peíores que o Dzmonio.

Contrariando as obras de J. C, campeavão cllcs do se-

rem filhos de Abrahao, Não sois filhos de Abrahâo , lhes

diz o Senhor
,

pois que não tendes as obras de Abráhão ,

mas sim do que na verdade he 'vosso pai : T^os fácil is ope-

ra patris vestri. Joan. b* 41. Nós temos par pai a Dcos
,

di>.em elles : Unwii pairem habcmitS Dcum. Menos isso,

lhes torna J. C. Sevos fosseis filhos de Degs , vós eme ama-
ríeis, porque mdnha geração he de T)i:os, -e dclle venho:
Ego cx Dco processii ò( veni. Vós tendes por pai 'ao Dia-
bo, e deste vosso pai quereis cumprir, e pór em olyra os

desejos: Vos ca: paire diabolo estis , ôç desideria patris t?e#-

tri vultiá faecre. v. 4i. Não disse: Quereis ser obedient-s

a este vosso pai, mas sim: Quereis cumprir seus desejos Dcsi*

deria patris vestri vidlisfacere. Ponderemos estas palavras.

— Eu cá vou ponderando, que são filhos do Diabo.
— Filhos de Bclial fojão chamados os filhos de Heli por is-

so mesmo que retrahião do serviço de Dee-s , aos que hião

ao Templo offerecer seus sacrifícios : FiliiHcli, filii BeliaL

1. Reg. $. 12. Porem Belialuào lie outro
,

"que e Demónio,
Jesus C. bem claramente lhes dá aqui o nome de filhos do
Diabo; e ainda muito bons filhos, que não deslisào de tal

paternidade. Qual me dirão ser o melhor filho ?

— O que em tudo obedece ao pai, e se sugeita a seu império.

— Não he tal, O bom, o melhor , e óptimo fil!r> heaquelle,

que sonha com as vontades do pai para logo as fazer , sem
esperar ser mandado. Eis aqui como são os Incrédulos ópti-

mos filhos do Diabo; não esperão ser mandados por taipai^

durma elle descançado, pois seus filhos fazem-lhe optimamea-
1 te sua vontade: nem esperão ser mandados, elíes lha advinhão,

e melhor do que elle a fazem ás mil maravilhas. Ah ! má cana-

lha, que agora m'o pagas ! Tomara-os eu aqui nesta occa-sião !

— Que poderia no mundo fa^er o Demónio sem taes filhos ?

Homo malus peior quam ipse diabolus ; o homem máo he

peior do que o mesmo Diabo , diz S. Chrisostomo. S. Pe~

dro o representa como Leão rugindo
, que procura -apresa:

Tanquam leo rugiens cirvuil qnaerens, quemd&voret. L t
y
tr.

5. 8. Ap^zar disso com a resistência do consentimento ás

suas tentações se porá em fuga : RcshHtc diabolo, cV fugiet

a vobis. Jacob 4. 7. Elle não pode obrigar a vontade , nem
fazer violência alguma, e apenas he forte, com quem delle

se deixa dominar.
O
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Não deixo, contudo de ser sagaz nem de ser mui bem fi-*

gerado na serpente. Que astuto he este animal ! Ora se es-

tende ,ora se enrola , ora se levanta , ora se coze com a terra ;

elle se volteja, ejle se introduz, muda de figura, varia as

cores, e vomita o veneno nos melhores prados. Contudo ella

apenas pode avançar á primeira mulher; e pa¥a tentar o ho-
mem achou , ou ao menos temeo não valerem suas astúcias,

eorao ja vimas. Nào se enganou, pois na verdade as serpen-

tes mais astutas, e sagazes para levarem ao peecado são os

L.omens
,
(em que seinciuem as mulheres) em cuja compara-

ção nada he o Demónio.
~r- Principalmente os Incrédulos inimigos de Deos, e de sua

Religião-, Não tia serpentes mais sagazes, e astutas . . . Dei-
xe-.me faílar

,
por quem he, Padre.

—s N"ós gostamos de o ouvir. Queira deixa-lo discorrer a seu

modo, c: não tema que nos offendaraos.

— Eu não digo mais que a verdade. Se a serpente mentio
a-#tfa, estas serpentes incrédulas não vivem mais que da men-
tira. .Elias tanto mentem, que quem quizer conhecer a ver-

dade hnde entender ,. e ter por branco , o que dizem ser pre-

to , e preto o que dizem que he branco. Elles- jamais fallão

a verdade, e tanto a- negão, que ate negão que ha Deos.
Podem haver Demónios, ou serpentes mais mentirosas ? Quan-
do negou o Diabo a Di;os? Nunca. Estes deitão a barra,

onde aquelle nunca chegou. Ku desafio a textos eltes a que

inc citem huraa só occasião , em que faltassem verdade. E
os papalvos a crê-los! Mas tem-no pago caro, para quesai-

bão o que são estas serpentes.

Quaes outras serpentes são capazes de dar mais voltas, mais

se estender, encolher, levantar, abater, e introduzir-se nas

« azas , nas famílias , nos palácios , na corte , no mesmo ga-

binete Tleal para ahi vomitar o infernal veneno ? Haverá ser-

pente que mais saiba, e possa variar decores? Mas não he
só isso. A serpente quando, sequer remoçar, prende a trom-

frã velha em qualquer cousa, e andando vai largando apel-

le velha, que fica desvirada, e nunca mais a torna a vestir,

nem fazem mais caso delia
;
porem estas serpentes de que

íallo, mudão, virão, des virão, voltão , e revoltão a pelle,

porem nunca a Jargão ; sempre ficão com a mesma pelle,

que he peiie do Diabo, se não p£
eior. Ku os arrenegarei por...

— Br.tvo, Sr. Fr. ! Que caricatura essa! Jíe mesmo própria.

— Isto he que se chama fallar portuguea., edar o nome aos

bois. Se alguém me quizer contradizer. . .
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— Não querem, não; todos approvão , e concordão.— AccTcscentarei somente, que este Sé o caracter de to-

dos os -escandalosos
,

que procurao perverter. Nada tem
tanto a temer os pais deíamilra, como estas serpentes,
de qualquer condição que sejao* . .

.

— Nem pelo bnraco da chave lá me entrarão.

— Eu julgo desnecessário debuxar bum quadro do que se

passa no mundo por este respeito. A sincera amuade, a
ingenuidade , a honra, a boa fe são nomes vãos, e pala-
vras sem objecto, e passarão a ser vileza, engano, dolo,
perfídia, c verdadeira inimisade. Não ha mais qive iivpo-

crizia, fingimento , e iíiusão em todo o --cutido , e em to-

da a extensão, porque vai-se trocando tudo ; mas a virtu-

de desappareceo.
— Nos Incrédulos , se entende, e em toda a canalha, que
se conhece pela pinta; pois cá entre os polainas ainda se

acha gente honrada.
— Não ha duvida , em que com taes filhos muito bem pode
seu pai , o Diabo

,
descançar. Quieto , e socegado talvez

em seu palácio' conseguirá hum Rei grandes victoiias, e

verá estender-se o seu império, porque seus "Cumeraes an-

dão em campo fazendo conquistas. Não de outra sorte o

Diabo estabelece, e estende o seu império, como vemos
vai fazendo neste desgraçado Reino, em que as bandeiras

de J. C. estão abatidas. -A não serem estes seus bons fi-

lhos , e generaes de suas phalanges
,
que poderia elle fazer?

— A não serem estas serpentes em figura de homens , eu.

protesto, que o Diabo não adiantaria hum passo. Os dia-

bões de cá tem feito tudo.

— Nas tentações, que o Evangelho nos refere» com que
atacarão a J. C. o Diabo , e os homens , as destes forão

superiores excessivamente, e taes que alguma vez o obri-

garão ou reduzirão a sUen-cio. As do Diabo nada valerão ,

nem Unhão força alguma. Tres destas nos referem os Evan-
gelistas , e mencionarei outras tres com que os homens o

atacarão; e concluirão, qu-e estes excedem muito áquelle

em tal respeito.

Verdadeiro D eos , e vardadeiro Homem , encoberto as>

Diabo, quiz J. C. ser tentado, para em tudo nos docu-
mentar. Retirado no deserto, sentindo, como Homem as

necessidades da natureza , tevê fòiwe; 1 Saiancnz aproveitou

a oceasrão , e o tentou -com a gula , não só peio vicio,

mas para observar, se com elfeilo seria o Redemptor pro-

O*



116

mettido , que sabia devia ser o mesmo Filho de Deos* Se
tu es o Filho . de Deos dize a estas pedras que se façao

pão, e assim se faráò : Si Fihus Deies^dic, ut lapvdts is--

ti panes fiant. Malh, 4. 3, Tal- foi a primeira tentação-.- Que
força ti?ma ? Bastaria huma só palavra para a rebater: No-,
lo, não quero ; e nada mais era necessário. Porem. dignou-,

se o SejiAor responder-lhe com . as divinas Escrituras , do-*

cumentandoriios de que nellas temos remédio prumpto pa-~

ru resistir, as tentações. Está. esc rito, responde,, q-ue nem
s.ó cio pão vjve oiiomem , mas também da palavra de D Los:

Scriptmn e»L: Xon tn solo pane. vivithomo , sed in omni
verbo

, c/nod. procedlt ex. ore. Dei* 4'. Este dito se acha
no cep. 8. \*. 3. do Deuioronomio pelas foKmaes palavras,

que a lkidum ao sustento prodigioso do maná no deserto.

.

JNão desiste, o- tentador' da empresa; « e como-, vio, que
para rebatçr suas tentações se servia do sagrado Texto tora
eile o tjuiz tenlar.de vangloria.. Leva-o á maior aitura do
Templo , e !be diz : Si Pilius Dei es , , imtte te deorsum ;

és. Filho de Deos arroja-te daqui abaixo, pois que con-
forme está escrito , teu Pai mandará a .seus Anjos

,
que te

sustenhão no ar para que te -não oííendas enhiçdo: Scri-

ptmn est enim ; quia sJngclis sins mandavil de. te , & \nina-

nibus lollent te f, G. Vem este texto no Psal. 9. J. A
tentação era da vangloria

, que pensava ter nelle força,

veudo-se na presença da muita gente, que ahi deveria es-

tar, descendo pelo ar sem cahir : porem tudo estava na

sua vontade, poi-s que ?e permittio ao Demónio o poder de

ahi o levar, não teve força para oiinpeílir. Respondeo-lhe

também com palavras divinas Rursum scriplum est: j\on

íentabis Dominam Dewn tuu/n. .V". 7. Também está escri-

to, que não tentarás ao Senhor, teu Deos, confiando em
taes prodígios. \.'"em.no'-.De'ide ramónio. 6. 16.

:Sào -desistio ainda Satuna^; e pela sua sobeiba o tenta

com ambição, levando-o a hum alto monte , d'onde lbe mos-
trou , e representou os reinos, do mundo, e a sua gloria,

promejtendo-lhe a posse, e senhorio do mundo, se lançan-

do-sc por terra o adorasse: Haec omnia tibi dabo , si ca-

dens adoraveris, me, f, 9.— >«ós sabemos, que J, O» lhe respondeo , talvez com in-

dignação divina:. Jyide Satana; scriptumest emm : Domi-
num Dcum tuum a<h)-al/is* l\ illi soLi servks. V. 10. Apar-
ta-Le Satunaz, pois c^tá. escrito, que só. a Deos se deve a-

dorar, e. a eile. só. servir. Mas derme licença, para dizer,
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que de todas as trcs tentações essa foi a que tèvo menos gei-

to; e admira, que sendo tão astuto o Demónio calr.sse era

vir com huma tal tentação.
:

—< Eu confesso que tenho rido alguma vez, que ouvi os Pre-
dadores faliar no púlpito de huma tal tentação. He por ven-

tura crivei , que o Demónio se atrevesse a pertender adora-

ções de Jesus C. ? /
— Deixe-o , P.'

, por minha conta, porque eu responderei

aos seus .risos. Já se lhe disse, que Satana* ignorava se J.

C. , em quem nada mais via , do que hum Homem , era ou.

não o Redemptor do mundo. Agora lhe -direi, que essa foi

a tentação mais forte, e que teve mais geito de todas trcs,

pois não ignorava Satanás a força
,
que tem- a ambição pa-

ra fazer cahii na - tentação , ainda que seja . para adorar o

mesmo Saíana*-. Pela ambição de -se fazerem senhores - des
Reinos os Incrédulos negão a Deos, negão a Re ligiâó , e

vendem as almas ào Diabo. Para que- diga tudo em huma
só palavra , se o grande Satanaz viesse ler com ellcs , e.lhes

dissesse: Eu vos farei senhores de tudo o que ha em Por-
tugal , acabarei com .Miguelistas , . e líemcchldos -

y se vós me
adorardes no meio do Rocio diante de toda a gente , . elles

não só o farião , mas ainda de mui boa vontade cwrerião

a largos Passos por seu turno
,
principiando pelos maiores,

a beija-lo no rabo, ainda que tivesse. tão mão cheiro como
o mesmo Stercus diaboli.

.

— Bravo, Sr. Fr. I He ainda provável, que fossem de bar-

ba feita para o não molestarem.
—.-Tem razão; assim hirião. Negão isto ? 'Appareçãq elles.

—-Vra. descreve as cousas -de tal sorte, que não tenho ,
que

responder. Não deixo de conhecer , que a ambição he forte.

— Eú 'estou porque he fortissima ; e se bem ponderarmos as

cousas , nós acharemos que -esta maldita paixão fez -a per-

versão geral de todo o Reino. Os grandes, que tanto figu-

ravão na Monarquia , de que- erão os esteios , ambiciona-
rão ser maiores, e com as negaças das pelles correrão apôz
de maior grandeza^ e se abraçarão com sombras , se não
com o esterco da vileza: Qui nuhiehantut- ia croceís , n rn -

plexati sunt stercora , chorou Jeremias dos grandes de Jeru-

salém. Thr. 4. 5. Os pequenos, que sercvolvião no pó, as-

pirarão ás gandezas. Ate os da- minha jerarchia fíguravão

ver nas suas òcas cabeças brilhantes Mttras, e não treme-

rão ao sugeita-las ao raio da excommunhão , reconhecendo-

o verdadeiro scisma, e entrando nelle e fazendo parte com
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os ímpios. Que não pode , e que não faz a ambição !

Voltando á matéria que seguíamos, nadaíbrão estt'.s ten-
tações; porem as dos homens forào laes

, que me parece
tíéta o mesmo Demónio poderia inventar. Quizerão prende-
lo os príncipes dos Sacerdotes, é os Escribas, ou princi-

paes dos Judeos, porem temerão o povo. K que fazem l In-
dustriarão certos earedadores hypocritas

,
que abundão por

toda a par^.e , a fim áé que fingindo-se justos, o enredassem
nas palavras para o entregarem aos poderes s-eculares : Ut
capcreni ciou ia scrmorie , ut tradercnt iliurn principattá ,

éf potestali praesidis. Luc. 20. 20. Gom elles enviào alguns
Hcrodiános

,
que erào os apaixonados do Cer.ar Romano ,

e recebedores dos tributos: Mittunt ci discípulos cwn He*
roikanit. Math. ^ 16.

Vejamos o preambulo da tentação. Mestre, lhe dizem,
nós sabemos, que es verdadeiro , e s>em discrepar da verda-
de ensinas a Lei de Deos, sem mais nada te importar, pois

não respeitas , nem attendes ás qualidades , ou condições
dos homens. Dize-nos pois o que te parece , e qual seja a
tua opinião: Lieet censum dare Caesari , an nonl f, 17.

Devemos dar, ou não, o tributo a Ce%arl Fingirão, que
como homens justos

,
querião tirar seus escrúpulos; e para

enredarem, e aplanarem o caminho para cahir no laço, o

íouvão de verdadeiro, justo, e sem aceepção de pessoal

Mas qut lhes parece da pergunta ?

— Eu confesso, que não conheço o veneno, que ahi vai.

-i— Eu lho mostro; e tal era, que J. O. não poderia respon-

der decesivamente á pergunta affirrnativa , ou negativamente

sem ficar nos laços que lhe armarão. Se respondesse negati-

vamente ahi estavão promptos, e prevenidos os Herodianos

para o a-cc usarem de revoltoso ao Presidente do Ccxar , co-

mo que pregava, que se não devia pagar o tributo a elle

;

e mal estava.

— Mas ficaria bem se respondesse affirmativamente.
<— Talvez peior, porque cahia nas mãos do povo. Todos
crião, que como povo, e Nação livre, não era sugeita a

tributos; por isso seria aceusado de pregador contra as Li-

berdades da Nação
,

pertendendo obriga-la ao que presu-

mia não ser obrigada.

— Eu os arranego '. Por isso não respondeo a propósito o

Senhor.
— Porque metentaes hypocritas ? .pergunta elle. Mostrai-me
C3sa moeda que costumais dar de tributo, ou censo. Era lium
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dinheiro «Jedecapitaçao, quetinh-a gravada a e ffi

•

r
i í

j do CV*y.t.

De quem kc esta. imagem.
,
que aqui vejo ? pergunta-. Çíijm

est imago, haee, § suj-yerscriptiol Que leiras, cui nome lie

este .que vejo aqui gravado ? lie do Cczar , lhe respondem.
Pois dai a Cezar, o que be do Cezar 7 e a Deos o que lie de
Deos: Redditc erga Caesar i r qnod cst Ca£saris,ò\' quacsuttf

Dei, Dto. L2X. Emmudecerão com tal resolução, e vol-

tarão costas. Mas foi necessária a sabedoria divina para ae-

sirn os confundir.

Não Largão ainda- as armas os P/iaràcos
;
juntão-se em cor-

ciliabuloy e« resolvem tenta-lo
,

perguntando-llie qual era- o
maior preceito da Lei ? Qúod cst niaudatum magnum iit

hge 1 f. 35.

A. -~ Pois também nessa pergunta liouve tentação 7

P. — E porque não? Por ventura i^noravão elles, qual era o
maior preceito da Lei 1 Porem o texto o diz bem claro. De-
pois que se juntarão, e resolverão, veio•hum tentado : 7n-
icrrogavit eum unusexeis legis doctor , teníaus eum. y.
Vejão a sua sagacidade. Como J. C. por suas obras, e pa-
lavras mostrava que era JFilhò de Deos , c verdadeiro Deos,
não ignorando ,. que o grande preceito da Lei be amar a E)f*&

sobre tudo., pensarão q.ue elle acerescentaria alguma cousa
a este preceito, visto que se fazia Deos ,. para logo o apedre-

jarem. Elle os fez emmudecer respondcndo-lhes
,
que o maior

mandamento era amar a Deos sobre tudo, e ao próximo com >
. a si mesmo. Ainda então os atacou de tal sorte, que nun-

ca mais o tornarão a tentar. Porem vejamos outra tentação

tão astuta, e sagaz, que o reduzirão asilencio, não obstante
ser hum Deos.

Estava o Diuino Mestre assentado no Templo ensinando
o povo, quando de repente entrão os Pliariseos, e os Escri-

bas com huma mulher casada, mui ufanos, pensando achar
beíla. occasião de o fazerem cahir nos seus laços: Medre, di-

iem elles, esta. mulher foi apanhada em adultério. Se.nmdo
a Lei de Áíoi/scs eliadeve ser apedrejada. Tu que dkes ? Tu
ergo quià dick 1 Joan. 8. ò. Quat poderia ser a.' resposta T

"

D. —- Com que também, havia ahj tentação X

jP. — O Texto o diz.: Jlac aatem dkebant tentantes cum , ut

possoit aceusare eum. Tal foi, que- J. C. nada respondi o
;

e o que fez, foi abaixar-se , e inclinasse á Lerra de tal sor-

te que
9
tocando-a se pôz a escrever uelia com o dedo: Je-

sus aniem. inelhians se deorsimi
, digito çcríoebat tu. terra,

f. 6. Caso singular ! Não nos dizem os Ijvangelntas o que
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escreveo. Kííe o fez s^m dizer palavra, guardando hum pro-
fundo silencio. Nãosubemòs-o*tempo que assim esteve; de-
vco ser largo espaço, porque os tentadores, segundo diz o
texto, perseverarão instando com elie, para qtoe respondesse :

Cúm ergo jycrsevcrarenl inter-vagantes eum.
— Pois se elíe lhe quizessc perdoar, dizendo que não ape*
drojassem a mulher, qua tirariào esses demónios dahi \— Estava cabido no laco, porque logo clamarião, <]ue era
destruidor da Lei de Mm/ses; e taives ja estivessem preve-
nidos de pedras para ahi mesmo lhas arrojarem.
— K se respondesse que se cumprisse a Lei, e fosse apedre-
jada que poderião fazer ?

— Clamar, que era embusteiro, seductor do povo, fazen-

do-se mèssíàs'; porque deste estava escrito, que a ninguém
condemnaria, nem faria algum mal, e seria o Príncipe da
paz , c ahi mesmo o apedrejariào como bla^phemo , e seduc-
tor do povo, arrogando-se falsamente o nome de Messias.— Eu protesto que nem o grande Lúcifer em cem aunoi
poderia inventar tal tentação. Como se safou delia 6 Senhor,
e coufundio essa canalha ?

— Depois de muito instado levantou a cabeça, e disse:

O que está sem peccado seja o primeiro, que lhe lance a

pedra : Qui sinc peccato est vestrum
,
primus kn illam la-

pidem mittat. f. 7. Isto dito tornou a inrinar-se e a escre-

ver na terra: Itcrum se inclinam, scribebat in terra. V. 8.

Quando isto ouvirão, redarguidos por suas consciências,

ou porque temerão talvez
,

que o Senhor lhes manifestasse

seus peccados ,
lauçando-lhes em rosto seus /semelhantes

,

ou maiores crimes, forão sahindo ; e fugindo nuns apòz dos

outros, principiando pelos maiores, de sorte que ficou a

mulher só: Audientcs autem unus post unum exibant , in*

cipientes a senioribns. jf. 9.

— Olhem que taes elles erão ! Erão Pharheos na gemina.
— Que dizem sobre essa escrita? ígnora-se totalmente?
— Nada ha com certeza a tal respeito; e eu não easualizo

juizos, nem temos delles necessidade. Temos sim, que a

tudo excedem as tentações dos homens; em cuja compara-

ção nada são as do Demónio. Vista a força que tem os es-

candalosos para induzirem ao peccado, destruírem, e per-

derem a santa Sociedade de 3. C. , e rasgarem esta sua tú-

nica inconsutil, e seu mesmo corpo, como temos dito, he

bem que vejamos agora a enormidade da gravidade deste

peccado.
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Gravidade do Escândalo.

Eu me persuado
,
que se os homens tivessem alguma pou-

ca Fe, e abrissem os olhos -& -essas quasi cxtinctas luzes

,

nada' mais necessitarião para tremerem de dar algum escân-

dalo , e ser a cau^a, ok dar oecasião culpável á perdição

de algum outro. Parece-me sem duvida
, que não se pócle

dar bum escandaloso com liuma verdadeira crença de iium

Deós, qtie residirá de nossas acçòcs
,

prerfiia , e eastiga

com tormentos eternos ; porque nenhum outro peccado mais
4he assegura a sua condemnação , nem lambem nenhum ou-

tro virá a ser mais terrivelmente"castigado no inferno. Jul-

go pois que os escandalosos , todos os que concorrem para
a perdição de outros por qualquer meio que seja , tem re-

nunciado a Fe', c não crêem em Deos, nem vida futura.

— Dos Incrédulos bem certo he, que nada crêem.
— ><

r

iio somente, os que tem esse nome , o são. Fallo de
tidos; mas principalmente desses qiietaes estragos tem cau-

sado na Igreja de Deqs , e feito a perdição de tantas al-

mas ; e á proporção do mal , que eausão , se entenderá a
enormidade do seu delicto, que, como digo, apenas o po-
derão commetter por liuma brutal incredulidade. Eu não
tenho palavras, com que po-sa explicar a gravidade deste

peccado. O Divino Mestre diz , que seria melhor com liuma
grande pedra ser arrojado no fundo do mar , do que escan-
dalisar , ser causa do peccado de hum só de seus servos

,

que nelle cressem. EUe os trata deulhos do Diabo, arpieni

servem, como bons filhos, verdadeiros anti- Christos, que
com tal pai, o Diabo , lhe fazem a guerra. Estas conside-

rações darão idea de tal maldade.
Com effeiter se , como em outras occasíòes temos dito,

por natureza o homem he huma imagem, e semelhança de
Dí:os, e a virtude com eilc o um» , e divinisa em tão es-

treita união, que elle e Dlos são liuma , e a mesma uni-

dade , o escândalo o faz táo semelhante ao Diabo, que hum
e o outro parecem ser liuma e a mesma cousa.
— Essa he a pura verdade , e já ucà bem provado.
— Com razão Elca^aro^ de -quem se falia com J< uror no
£, Liv. dos Macli.

,
quando o incitnvào a. fingir, qite co-

mia as carnes prehibidas pela Lei
, para evitar a morte,

com qu a era ameaçado Lelos 'Infiéis^ respondeo , o^ie mais
queria descer ao inferno, do que com tal simulação armar
hum laço a outros, que tomariào seu exemplo : Petpondit
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cUo ,
diceriS) permitli se pelle ininfernnm, . . Ne myilti ado*

lescentiwn. . . decipiantur d.° 6. %\. Assim deverá dizer, o
que terá a Fe, e a crença de hum Deos justo: antes a
morte , antes descer ao mesmo inferno

9 do que concorrer
para o peccado de algum, e ser a causa de que se perca
huma só alma. Porque assim se não faz , eu. sou obrigado-

a dizer,, que a Fe, a crença de bum. Deos se extinguio,
se apagou, , e acabou.
— Bju o creio dos grandes ímpios autores dos males, que
sofremos, que romperão, o corpo, ou corporação de- J; C.

,

fe sua Igreja ,. separando tão grande porção do Rebanho ,

tantas almas
,,
que mesmo querem por força levar com sigo

ao inferno, em que não crêem. Convenho em. sua ignorân-

cia bestial, tal qual antes era a minha. Seu pedantismo he

desmarcado-, e em fim eiles nada inteiramente, entendem da
lxcíigião. Porem não pode negar que muitos homens sábios,

<à entendidos em matérias de. Religião mesmo muitos que
dcv.ião por seu. oíficio

,
ministério,, e obrigação oppor-se a

este grande> e fatal, scisma , o tem abraçado. Como se pode
explicar, este enigma. ?
— Uizenclo-se que tinhão a Rcl/gido pegada com cuspo,
como ja me expliquei, Desses he que maív; njí^ devemos
queixar, porque elles são,, os que mais ooncorrerão para
elle, por ser maior, e mais pernicioso o escândalo.

Ja se díscorreo sobre esse respeito; e o Sr Ab. doo por

causa a. ignorância fatal com os abomináveis, vícios.

— Olhem para o que e.rão antes ; olhem para as suas. . .

—. Não pareça ao Sr. At, que por isso,mesmo que. figura-

vão.na Jerarchia Eccleaiastica rnerecião o nome, de, sábios,

v. entendidos, á. excepção das . dx>utrinas Qalvini$ta$. Ou
ellas., ou os vicios , e. mais certo huns , e outros fizerão a

defecção; c com isso de pastores , e bem máos pastores se

tornarão lobos ,. e dragões arrastando com. sigo ao inferno,

como outros Lncifers^ grandes poçoòes dos rebanhos , que

tão indignamente pastoreavão.

— Pelo vil interesse do pouco que ficarão tirando das/gre-
jas 9 . dos Canonicatos adorarão o idolo dragão.
—r. Abominável ..raça í Peste da santa Sociedade ! . Indignos

de figurarem jamais na, santa Igreja ! pedantes, c papel-

loes das sciencias ,.. e monstros abomináveis, que no Reba-
nho (Je J. C. tem feito ta^s estiados] Monstros digo, que

de hum Reino Ftdcliaúmo^ fizerão reino scismatico , heré-

tico, ímpio, e em fim. reino de Solana:, ^ banindo delle a



santa Religião de Jesus Ckrixto ! Nôo sei como possa ex-
plicar a enormidade de sua ímpia, e abominável conduela.

Tremão elles, tremão todos os que tem rido causa da per-

dição de tantas almas! Tremão todos os escandalosos
,
«que

imitando ao Diabo fazem a guerra a J. C. Desengancm-se ;

nós temos hum D tos: ha Ceo ; lia interno; deseuganem-se
essas bestas brutaes, cujo deos he seu ventre, cujo ceo he
sua ambição , sua carnalidade , e brutal sensualidade. Se.

Deos tem parecido dormir, assim o tem merecido nossas

culpas: porem elle acordará.
— Ja vai acordando, e vai indo tudo com toda a camba. . .— Os escândalos tem sido necessários, diz J. C. • porem
Ai daquelles por quem elles vem ao mundo. íle a sua igre-

ja por elle mesmo comparada com a seara em que foi se-

meado o bom trigo. O Diabo com sua geração perversa

semeia o joio, que suffoca o bom gaio. Eiliz este, que se

não deixar sofíbear. Na eira se fará a divisão. Este hirá ao

celleiro , mas aquelle ao foço : Millet Filais lionunis An-
gelos sues , òç coUigcnl de Regno cjus omnia scandala

, cV

cos qui faciunt iniquilqtem , cf miltcnl cos ia caminum
ignis. Math. 13. 40. Mandará o Senhor seus Anjos que ti-

rarão do seu Reino todos os escândalos, escandalosos, e

os Ímpios, arrojando-os no fogo. Não lie isto unicamente
reservado para o ultimo dia: antes delle, e não tardará

que tenha lugar, e seu eífeito. Espero ainda vê-lo; não
pelo seu mal , mas pelo florescimento da Religião.

Nós temos hum Deos.' Desgraçados os seus i nimigos,
pois não escaparão a suas mãos. Nem vivo, nem morto.,

dizia o grande Eleázaro , eu escaparei ás mãos do Omni-
potente: Manum Omnipotentis ucc vivus, nec defundhtt

cffugiam. 12. Mach.. 6. ^3. Ouçamos como este Senhor se

explica pelo Propheta E^equieL

Ira de Deos contra escandalosas.

O homem da casa de Israel , isto be, da minha Igreja,
qualquer que elle seja, que delia se alienar , se separar de
mim, da minha Sociedade e corporação , e puzer contra

mim o escândalo da sua iniquidade , Eu porei contra esse

malvado a «linha irada face: Homo de domo Israel... hi

(tfiienatm fuerit a me. . . i\ tcartdaium zniquilutis suae sta-

tuerit contra facicni suam... Ego
:po)iain fuciein meem su-

per hominem illum. Eu de tal sorte o punirei
,

que sirva
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de escarmento, exemplo, e provérbio a todos: Ego. . . fa»
ciam eum iu exemplam

,
lç in, proverbium. Er.eq. 14. 7. 8.

Eu o tirarei e. arrojarei d'eutre o meu povo, e conhecerão
todos,, que Eu sou Deos contra, quem elle se levanta: FA
disperdam eum de médio populi rnei ; scittis

, quia ego
Dominas.

A tua boca abundou, na malícia, diz ainda pelo Psal-
inista: Os tumn abufi l tvit malitia ; e a tua lingoa trama-
va dolos , e traições : Língua tua concinnabat dolos. Psal.

49.. 19. Tu assentado com teu irmào dizias a mentira para
o ilhrlires, e punhas o escândalo contra o filho da mesma
tila MCii , isto he , v. Igreja: Sedem adversus fratrem luum
loquebarU , <3f adversus Jilium matris luae ponebas scanda-

tum. y. @Õi Tu isto fizeste, e Eu calei: Ilaec fecisti, cf

tacui. Por isso tu ,
malvado-, iniquamente pensaste

,
que eu

era semelhante a ti, que approvava tua perversidade. Exis-

timast-i iuiquê rjuod ero similis tui. Porem tu te enganas

:

Eu entrarei cointigo em juízo , e conhecerás ate onde chega a
minha ira: Arguum te , statuam contra faciem tuam~ $r, 21.

—s Parece que falia bem a propósito, e bem terrivelmente.

— Para melhor conhecermos qual será a ira de Deos con-

tra taes malvados
,
que .destroem a sua Sociedade

,
perdem

a sua Igreja
,
assacinão, e degohto o seu Rebanlvo , lem-

bremo-nes do quanto custou a ,J. C. a sua fundação; lem-
bremo-Jios do que temos dito a esse respeito. Vejamos ain-

da somente o que he huma só alma, de que o ímpio, e o

malvado fazem tanto caso, como, e ainda menos que de
huma besta. Ella náo he menos que huma semelhança, e

imagem de Dfos, huma joia preciosíssima , e tanto que o
r esino Deos por ella se fez Homem, padeceo , e mòrreo.
Ponhamos huma só alma na balança da Cruz, para vermos
o seu peso. Ella reequilibra com todos aquelles tormentos,

-dores, agonias, sangue, e morte de hum Deos .humanado.
Este he o seu preço, este o seu valor. E como , com que
resarcirás .tu , ó malvado, a peida de huma joia de tanto va-

lor 1 Como te haverás com aqueile Senhor a quem cila tau-

to custou ?

Quantas destas preciosíssimas jóias tu tens perdido, ó
malvado? Perguntaria eu ; Quantas roubado a J. C. , ó es-

candaloso? Qeantas, ó malvado luxurioso, libertino, filho

do Diabo, inimigo de Deos, que não cessas de peiseguii

9$é perderes a Donzélia, a solteira, [a innocente, a casa-

da j e a viuva ? Tu tens sido hum lobo voraz no Rebanho
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àòJ. C. , hum monstro! Quantas tens perdi do , ó mulher
vaidosa, leviana, sem juizo, que, sem sombras tle temorde
Deos, es o escândalo da mocidade l Tu , filha do Diabo,
es buma loba, es hum dragão no Rebanho de J. C. Como-
te haverás cornaquelle Senhor , . que brevemente residencia-
rá de tua perversidade ?

—- Isto vai forte! Não se esqueça , P. , dòs grandes dragões.— Ero eis guasi leoena ; diz este Senhor , se elles tem sido

no meu Rebanho , como Lobos, como Leopardos, eu lhes

serei huma brava Leoa , como tygre as-vriano
,
queaceom-

mette nos caminhos: Sicut pardas in via slssyrionim. Cò--
mo ursa que assalta aos que lhes arrebatão seus filhos, as-

sim eu farei na minha ira aos que me roubarem os meus :

Occurram eis guasi ursa raptis ca&ulis. Oscas. 12. 7.— Hebem expressiva essa comparação ! Nada mais iracundo
do que aLeôa, e a ursa quando lhes rouba© seus filhos ! As-
sim Deos sem duvida contra os escandalosos ,

que fazem de
Demónios, roubando-lhes os filhos que tanto . lhe custarão,

lie bem expressivo , e enérgico !—-E que será contra os grandes diabõcs,,que lhe vão rou-

bando, e fazem -toda a força por lhe roubarem milhões de fi-

lhos, que tem todo o Portugal l Ah
,
desgraçados ! Que fim

vos espera ! Esperai
,
.que não tarda.

-Manda Deos na sua Legislação
,
que quando algum abra

huma cova, enão a tapando, cahianella hum boi , ou qual-

quer outro animal domestico, pagará o justo preço doani-'

mal.' Exod. 21. 3. Elie manda que se restitua alma por al-

ma , olho por olho, mão por mão, dente por.dente, c pe'

por pe' : Reddet animam pro anima -) oeuluin pro óculo ,

dentem pro dente , manum pro manu, pedem pro pede. . d.°

23. 24. Todas as almas são de Déos, pois que elte he o seu

Creadór , e elle as remio com -o seu sangue. Elie as tem
unidas a si

,
encorporadas com sigo mesmo , como ja vimos:

ellas lhe pertencem por todos os direitos. O rojubo , o furto,

que delias faz o malvado escandaloso, he feito ao mesmo
Déos, pois que as tira do seu poder, para aspór na posse

dó Demónio; elle lhes fecha a entrada no Ceo
,
para que

Deos as destinava. A elle pois deverá dar a razão, e satis-

fação. Qual será ella 1 Animam pr>o anima, terá de satisfa-

zer,: Mas como ? Com que outra.alma
,
que não seja a própria?

—- Porem isso he por em desesperação aos escandalosos!

— Porem isto he dizer a verdade, e eu não sei dizer outra

cousa. Não intento fazer desesperai:, porem sim .fa^er abrir
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osomos. Que faria V. m. aquém lhe roubasse hum, ou dois

filhos, se os tivesse, tirando-os de seu poder, de sua fa-

mília, e seus braços, para os levar ás Costas dt Africa, e

os vender ahi por escravos dos Negros ?

— Eli confesso que nada tenho a responder; e muito bem
entendo a paridade, que he mui própria. Porem...
— Fila não he verdadeira , porque seus filhos nada lhe cus-

tariáo em com
(

paraçào , do que a Deos tem custado as nos-

sas almas, nem pode haver semelhança nas relações, que
lia entre pai e filhos , com as que lia entre Deos , e as aU
=mas. .Len.bfo-se do que deixamos dito do amor de Deos.
Menos pôde haver paridade nos mais respeitos ; porque o
escandaloso faz perder, a quem perverte, hum summo
bem, qual a posse de hum Deos, e gloria eterna, e in-

correr em hum summo , e ultimo mal
,

qual he o inferno

para sempre.
— lie horrorosa essa consideração ; e contudo he verda-

deira. Se o homem pecca sem envolver a outro no seupec-
cado , a si mesmo se condemnará , e nao terá mais con-

tas a dar. Porem envolver a outros, e condemna-los com si-

go , he na verdade fazer o ofíicio do Diabo. E que podem
esperar ? '

— A-4ra de Deos , como de huma Leoa , contra quem rou-

ba seus filhos
-

; masainda muito mais, porque sua justiça he
infinita , e eterna. Desgraçada sorte será a sua.

— Queirão ver por outra face este mesmo obejecto. Falia Deos
a Ezequiel, constrtuindo-o seu Ministro , e o manda anunciar

a sua palavra; Fiíi hotninis , lhe diz, spcculatorem dedite

domui Israel. Filho do homem; como se dissera, nào obs-

tante que es homem, eu te dou huma grande dignidade, pois

te constituo spcculador, vigilante na casa de Israel, e Mi-
nistro de minha palavra, que ouvirás de minha boca para,

como tal, a anunciares : Audics de ore meo verbum , 4 au«
nuntíabis cts ex me. Lheq. 3. 17.— Foi feito como Bispo j ou Parocho, não lie isto?— Assim he; pois que o seu nome , comotambém o de Pres-
bítero, vem da palavra especulador, e vigilante. Como E%c~
quicl sáotodos obrigados ao mesmo, a vigiar , e pastorear o
Ttebanho com o pasto da palavra de Deos, e guiar pelo bom
caminho com a palavra, e com o exemplo. Se tu, lhe diz

Deos, (e o mesmo diz a todos os que constitue em tal lu-

gar) se tu nào annunciares ao Ímpio a minha palavra, de-
senganando-o , e diz mdo-lhe a verdade, para o tirares de seus
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erros, emáos caminhos, elle perecerá no seu peccado ,
po-

rem Eu te pedirei razão de sua perdição, como que es a cau-
sa: Jmplus in.iniquitate sua morietnr

, sanguiitzni autem cjns

de manu tua ixqairaw. V. 18. Sobre tua cabeça cahirá esta

perdição, e sobre cila tomarei vingança.

Se tu porem annunciares aoimpio a minha palavra , amea-
çares com meus juizos , e mostrares o caminho da justiça,

e elle não se apartar de seus mãos caminhos, cnsurdendo-
se a tuas vozes, elle morrerá na sua iniquidade, porem tu

librarás a tua alma, não serás envolvido na sua perdição,

pois cumpriste com os deveres do ministério, que te impo-
nho : Ipse in xniquitate sua movictur , tu autem animam tu*

am liberasti.
jfM 1,9..

Ainda diz mais alguma cousa para bem imprimir nos co-

rações, dos que entrào neste Ministério os seus deveres, e

intimar estas terríveis ameaças. Se o justo- declinar seus bons
caminhos, e tu nào o arguires annunciando-lhe a minha
palavra, e reprehenderes da sua maldade, elle se perderá,

relia morrerá , mas sobre tua cabeça recahirá o sangue des-

ta morte, sobre ti, tomarei vingança: Sanguiiicni vero ejus-

de manu tua rtquiram. f. 20. Porem. fazendo tu ,. o que te

mando, morra elle embora, tulivraste atua alma ^ T.u ani-
mam tuam liberasti. \\ 21. Forque assim l Porque fatian-

do cumprio suas obrigações , e deveres ; porem. calando , en-^

tregou á morte , e elle mesmo matou: Ipse Kunc occidiè ,quia

eumiacendo morti Iradit^ diz S. Gregorio Magno. Pergun-
tarei agora, que se segue daqui ? Que secolíige ao inverso?
—- Seg~ue-se que os pastores,, que devião falha* forão cães

mudos ; náo affugentaráo os lobos ; o Rebanho sc per-

deo, e elles o pagarão. Não falio dagrande parte dos graa-

des Pastores, porque esses fizerão, segundo me parece, o

que devião fazer. Se fugirão ,. assim lho mandou o Senhor.
— E parece-lhe muito bem, pois eíles imitarão >. e toma-
rão por seu exemplar , alem de outros,, ao grande At lia»

nazio , que não podendo livrar o «eu Rebanho das garras ,

e prezas dos lobos Arianos, correo a pôr nas. mãos do Su-

premo Pastor, a sua causa. Assim fez aJgum, que mesmo as-

sim não deixa de lá mesmo dar gritos, vozes, e assobios.

Outros ainda se propuseFao por exemplar o mesuto At lia-

na»io 9
quando vag-ueando ccculto pelos desertos ,

ou,eiiter«

rado em sepulturas, fazia o que. podia.

fmt Porem elles obrarião com mais heróico valor, pondo~-

se ú frente dos seus Rebanhos, arrostando os. lobos.
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— Nego
,
que assim o devessem fazer. Algum o intentou

e com grande valor; porem melhor ponderando achou que
o não devia lazer, pois a prudência, e a necessidade ou-
tra cousa exigiào. Quando assirn o fizessem , ou a morte,
ou jarjFrizão os esperava, como na realidade succedeo, e

assim com pasmo o vio Lisboa, nao se confundindo estes

nossos Ímpios de imitar os Xtros , os JDowicianos , os Dio»
clccianos , e outros perseguidores Infiéis do nome Ckristão.

Para lançarem os ferros a huraa inarme, e innocente ove-
lha, ou cordeiro se alarmou em huma noite hum exercito

de cavallaria ! ! ! Lisboa o vio com assombro; todo o Rei*
no em outros tempos verteria lagrimas de sangue!

A' vista disto une partido a seguir ? O do grande Alha»
nar.io enterrado em sepulturas. Nos cárceres fieavão ma-
neatados , e mudos; mas das sepulturas, posto que enter-

rados, podem dar, e com effeito dão gemidos, e suspiros

,

e assobios, que seus verdadeiros filhos ainda ouvem. Des-
graçadamente porem seu Clero..! Indigno Clero! suc-

cumbio l Não correspondeo !• Vil, infiel ,
perjuro a seu

.Deos-, a sua Religuo , de que indignamente tinha o Mi-
nistério, ou por sua livre vontade odiando sua Religião ,

e por sua corrupção de costumes , ou pelo interesse torpe
,

ou vil cobardia, dobrou o joelho , c adorou Baall
Graças porem, parabéns, louvores, honra, e gloria se-

ja dada abaixo de Deos, áquella pequena parte do Clero

Pcrtugucz
,
que se conserva firme, temendo a Deos, sus-

tentando a sua honra, c a sua Religião, olhando por sua

salvação , e não pondo tão grande escândalo na Igreja de

Jesls Ckristo.

— Por desgraça tem sido poucos. A maior parte forão cães
mudos , como diz o Preguei , e não temerão reconhecer o
Scisma, e nelle entrar, nem as Excommunbòes , e mais
Censuras annexas.
— Forão muito mais que cães mudos. Oxalá elles o fos-

sem ,. retirando-sc
,
ecalando-se, porque seu exemplo fat-

iaria
, c clamaria bern altamente. Elles fizerão o contra-

rio. Deiles fallou Deos peio Psalmista , dizendo: Tu o-

didi disciplinam', tu, ou vós aborrecestes a minha Lei y

lançastes apôz de vós com desprezo as minhas palavras, c

meiH mandamentos: Projecisti sermones meos rctrorsum,

PsjI. 4Í). 17. Vós vendo os ladroes, correstes com elles:

Si videbas furem currebas çuni eo. Com os adúlteros infiéis

á minha Lei, com os perjuros, com os ímpios vos asso-



• ciastes € com eitos •tomaste partido : Cum adulíeris por»

iionem tucim ponebae. y. 18.

, Elles peUt consequência terào o mesmo premio.
. - Muito maior, pois sobre elles recahir.i a justa vingan-
• ça. Voltemos ao Texto mencionado de -Ezequiel , e veja-

ínos as eofíséCjuènciàs. Se 'pôr -isso mesmo
,

que Ezequiel,

ou qualquer outro Ministro da líeligiào mio falia ao ím-

pio , nào obsta á iniquidade , nào chama ao bom caminho,
• ao que delle se desvaira , se torna culpada na sua perdição, -

que diremos daquelles
,

que bem longe de o fazerem se

poe á testa da^iniquidade
, ehamào, e mesmo arrastão á

• torça- as desgraçadas ovelhas deJ. C. ? Que diremos dos jquc

kle pastores se tomarão em lobos para devorarem o Rebanho ?

•Que diremos destes não já pa-storeá
,

: nem ministros dá Re-
ligião, mas >im monstros , dragões-, que com a longa eau-

da de- seus exèin-plos execráveis ,
abraçando o scisma-im-

> » pio f ainda pregando a- seu favor f [arrastào á .-perdição -as

'--4nhoeentes almas tpie forínavão a Sociedade, -e corporação

-de J. O. Supremo Juiz
,
que os íiade julgar?

-Perder-se-ha , ou e<tá perdida a -igreja L'i'sitana , -esta

'\ : tãó beiía poreíio do diviQo Rebanho, ern outro tempo Fi-
- - defrksimá; perecerá desgraçada, eternamente ; porem dè-cu-
~ $t£ maio requisitará Deos esta perdição l Sobre cuja-cal)cça
9 : tjàlíirá este sangue ? Sang^ltinevr, cjns demamituarequircinil

F. — Primeiramente dos grandes Dragões Incrédulos, què fo-

rào os primeiros a por a perseguição aò Rebanho.
P.' -—a Assim o creio ; porem ignoiv>'quaes-appar:ecerciò mais cul-

• pados aos olhos 'de Deos,- Cinais ^terrivelmente -castigados,
*

: ~ -se7 oV monstros
, que aco*i;imetterào o-lle4>anho, se os ! pas-

c
-
1 toresy que-

1
* bem longerle o defenderem-, imo -só e entrega

-

J '* - -ião I
amás ainda o guiarãb f- «vc-toà-m arão , é mesmo a rro sta-

rão á perdição. Forào os primeiros monstros vomitados pe-

lo inferno para fazeTém a gilèrrè. -i J. C -, e destruírem- suà
Igreja , e devorarem seu llcbanho ;- porem elles ja- intris ò

e -
' erXrráfeguiriàã -se os -seus pastores nào se puzessem da surr par-

te ,• -é imo -se" fizessem hl aloires Dragões;- O Rebanho- Atuiria
• -

• *%ari?€eft> ^-pastores'
,
porem nào se uniria aos" .priíneiros i3 ra^-

írõés , e capuz era o só TlebanW) de os;-affúgenfar para o
c -

' inTernõ ,'d'oiitle -liaviào si hido. Nas-^azas de Dros r>o" Scm~
'eta S(fnct(fri:iH , -onde o- Siiccessores dos sfpvstolos resi-

•diào , e arvorarão o esta r, darte da Cniz
,
que trcmolan a no

Ceo , -entrou » afcominaçi o , e se foiçarão aleatens de lo-

' <b&$ -levantando., e pondo no A-ltar do : Goleiro imilnacu-
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lado a. estatua de Raal , o idolo de Dragão
5 curvarão a

joelho , e o adorarão , arrastando a todos a fazer o mes-
mo. Infamei, sacrílegos! Seja vossa memoria eternamen-
te exeerave |>, e tida em horror ! Vós fareis o espanto da
mesma natureza 1

-*-».Nào ,se po.de duvidar, que elles forào os chefes do seis»

ma
,
por is-so mesmo que o reconhecerão ; elles forào os gui-

as , emqijeíi} a Nação tinha fixos os olhos , pana- se regular.

Pois se elles forào os chefes , e guias : Super ducem ónus
istud. Er*eq. 12. 10. , sobre elles todo este- mal ; sobr,e elles

carrega esle pèso : Super ducem, .ónus istud. Esta be a con-
dição do malvado - escândalo ,.. esies são os grandes escan- -

dalosos, sobre quem carregào todos os males , de que tem
sido causa: Super ducem ónus istud. lie isto mesmo o que
ú, risca, succede em todos* os escandalosos.. líum pai de fa-

mi lias. 7 por exemplo , educou mab a seus filhos ; elles sa».

hirào máos, são a p.ç>te da sociedade, commettem graves ,

eximes ; .
seus descendentes os seguem. Sobre quem reçahc

a,- culpa, e recahirá maià terdvel castigo ? Sobre aquelle

máo pai-, que foi a
;caibsa : Super ducem ónus istudv

Hum libertino enganou, e perdeo a. innoceute moça; e
cila, perdida a honra, perde a vergonha , e se faz laço do>

Diabo.. Sobre qijcm recahirào todos os males,, que se se-

guirão ? Sobre o malvado,
,
que sendo o primeiro a dar a

occasiào do ma], deo todo o escândalo

;

. sobre sua cabeça=

carrega em peso toda a culpa: Super dueem ónus istud.

Ahi tem pois -carregando sobre as cabeças desses gran-

.

dei escandalosos todo o mal, de que. somos- testemunhas.

EMes lhe derào a causa; elles são os culpados, na. perdi-

ção der tantas almas
,

que vào- morrendo , e morrerão no
scisma j communicando com taes monstros: Super ducem .

ónus istud.

.—-. Nada diz , Sr. Fr.
,
para allivio do Sr. Ab ?

— Eu estou pasmado, vendo como se sahio!
— Estou t remendo P ! Nào me queira tirar as esperan-

ças de minha salvação ; -porque eu me sinto culpado.
—> Longe.de mim que tal faça; mas permitta-me

,
queain- .

da diga, para maior horror j desta maldade, que não ha
peceade mais severamente no inferno castigado, que o mal-

vado escaudalo , nào só por sua malieia : intrinseca, mas
ainda pelo hálito infernal., que apezar de enterrado no in-

ferno, ainda exhala no mundo. He o escandaloso hum
monstro mui mais venenoso $ e pestífero, que. o mesmo Lu*
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cifer. Este encerrado nos cárceres infernoes nenhum mal
poderia causar no mundo. Não he assim o escandaloso

,

pois encarcerado , e enterrado no abvsmo ainda infesta
,

e mata no mundo. Eu me explico, é conhecerão perKeita-.

• mente quam differente lie e*té peccado de todos os outrem.
Falia S, Paulo de dois diversos géneros de pecendos, dos

cuacs huns, diz elle, -precedem ao j-uizo, -porem ^oulros Uic

são posteriores, e ainda se seguem depois do juízos Quo-
rundani hominum pecada munúfèsta sutit yx aeccácnlia adju-
úicium; quosdam -aulem òf sufjsccjuiattitr 1. Tirn. è.M'. .Vias

que peccadores sào estes, que peccados í Segúi.do apensar
de S. Basilio sào estes os peccados de escândalo

,
que ain-

da se seguem depois da morte, e do juizo dos escandalosos.

-Siles mortos, ainda cá peccão ; como Dragòcs 'd ;sde-o i
-

ferno sua cauda ainda cá cliega , e se estende pela lace da
terra a enrolar, e arrastar a elle outros. Eutendão-no pri-

meiramente pelo inverso.

Muitos Santos homens sahirão deste mundo , e cá u carão
a fama de suas virtudes, seus bons exemplos, seus jLivros

talvez , e suas doutrinas. Eiles lá estão no Ceo , e cá-estào

airida na terra pregando, convertendo, ensinando , e -mos-
trando o -caminho do Ceo, Á'medida que outros os v&o se-

guindo, sua. gloria -se lhes vai augmentando. Aqui pois es-

tão estes
,
cujas boas obras em parte -precedem á sua morte,

c em parte ainda se seguem depois delia, e do seu juízo.

Não de outra sorte, -mas ao inverso, s-ueeede aos escan-

dalosos. Seus escândalos serão sim raarttíestos , e precedentes

á sua morte, e a seus juízos , mas não seus efteitos-, que
ainda contiimão, econtinuarão depois; e Duos sabe ate

•onde se estenderão. Tres séculos se vão conta ndo
,

que os

grandes Dragões Luthcro ,
Calcino, Sociuo , e outros sa-

lmão deste mundo a aprese ufcar-se no Tribunal do supremo
Juiz, a quem íizerão a guerra ; porem suas ; impias Seitas

,

suas impiedade?, , o Veneno-, que cá vono-táráo , v-ai infe-

ando .por -toda. a parte, vai matando : suas longas caudas
ainda enrolão , e arrastão aoinfemo AVuedida destes effei-

tos seus tormentos se axigmentarão , hirão sempre crescendo,

e nào sei ate onde chegarão.

— Não me queira atormentar mais, F. ; eu entendo ornais,

que poderá dizer nesse respeito. ílum máo pai de iam i Iras

morrerá, e cá "ficará - ainda peccando nos máos íííkòs
, que

deixou, cujas maldades ao pai se attribuem. Hum luxurlo-

-50 morrerá , mas os effeitos dos escândalos,
(
q*ie cá deo

,
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os máos exemplos,, e a perversão', de que fòí cansa,, cá
vai lavrando , e grassando. Desde o.inferno cá vai peecau-
do , e condem nando a outros.

Faça de couta que desde o inferno está puxando- para

lá os vivos por cordas dos máos exemplos, e doutrinas,

ou. peia longa cauda dos escândalos
,

que cá deo , e cá

deixou, como se ainda por cá andasse.
— Eu o ente udo; e confesso . que assim lie. Desgraçados,

escandalosos! Melhor fora haverem hido ao fundo do mar!
Melhor fora a mim nunca nascer, porque eu me acho cul-

pado ; e que poderei pensar. . ?

—..Eu faço a mesma coníissão.. lie necessário perder. ... í

— Não ;- c.onsolem-se ; remédio tem, meus Senbores , e ami-

gos.; nào ha peceado
,

que não tenha remédio. Mudar de

vida, meus Amigos; e se tem sido demónios até agora,

daqui por diante cuidar era ser Anjos. (Estes não são dos

peioreau Ja sou amigo delles.)

— He esse o remédio que se applica a tão grave mal. O
escandaloso, q;ie se quizer salvar por este caminho- deve

entrar , e elle o tem aberto
, por maiores ,

que tenhão si-

do seus escândalos. St.
0 Emebio E'mistério o diz em breves

palavras : Qv.i cum jdurimorum destructxone se perdidit ,

Cum phrrimorum acdifvcatione se redimat. Aqnelle que se

flecha encarregado na perda de muitas almas por causa dos

seus escândalos, cuide em recupera-las ,. se não essas , a

outras, com a edificação de suas boas obras, exemplos,

doutrinas, e palavras. Esta a melhor satisfação que pode-

rão dar a Dkos os escandalosos , e apartar de si a espada

da divina justiça
,

que pende sobre suas cabeças. Recupe-

ra projçimum tuum secundam virtatem tuam. Eccl. 29. 29.

Recupera, faze por resarcir os prejuízos., e damnos ,
que

tens causado, diz o .Espirito Santo, conforme as tuas for-

ras , edificando com o bom exemplo , obras , e palavras.

3^sta he a consolação, que poderão ter os Santos peniten-

tes. Esta teve S. Paulo, que sendo perseguidor da Igre-

ja, de .). O., e bum lobo no seu Rebanho, se tornou in-

«ançaveldepo sde sua conversão em tirar os escândalos, que ti-

nha dado.
—- Porem nem todos poderão fazer outro tanto.

— Nem Deos exige no peccador, o que elle não pode. He
verdade, que os máos exemplos são majs poderosos nos seus

effeitos, e mais fueil he a destruição, do que a edificação.

Porem não deixa de »er bem edificante, e forte em seusef-
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feitos a mudança*, a conversão de bum grande escandaloso,

que ordinariamente não deixa de ser imitada, ou ao ineiios

tem força para confundir a seus semelhantes, e radicar a ou-
tros na virtude, e na boa vida.

**» Não se esqueça de indicai o meio de obstar aos escânda-
los , como ja prometteo.
—- Não nos' deo J. C. mais do que bum só , e único

,
que

^mio obstante parecerá árduo* Se o teu pe , diz elje^.ou a
tua mão te escandalisa , corta, e lança fóra : Abscidc eum,
é) projice abs te. Math. 18. 8; Dá a. razão: Oe-te melhor
entrar no Ceo sem -liuma das mãos, ou dos pes , do que hir

com ambos ao fogo eterno. O mesmo , e pelas formaes pa- -

lavras diz do . olho
9
quando elle sirva de escândalo,, man-

•

dando-o arrancar , e lançar fóra. O sentido he,. que se ti-

re a occasia
5o^6T^naÍ5 necessária qrxr d^ta seja. Sejaeinbo--

ra tão necessária, como o olho para ver,. o pé para andar,

e a mão para obrar, deve cortar por ella aquelle
,
que se

quiz'er salvar. Esta he a moral de J. C , seu preceito, e

mandamento , e não a que fazem alguns chamados Theologos.

.

Era quanto ao mais apenas pode valer a fuga, e o va-.

lor. Imitar o que teve o cego, que mendigava no caminho -

por onde passava J. C. , . indo para Jeriché. Logo que sou-

-

be ser o Divino Mestre, em altos gritos o invocava. Man-
davão-no cailar, os que hião diante ; porem muito mais cl-

-

1^ clamava : Multo magis clamabat : . Fili David ? núsererc,

mel. Luc. 18. 39. Elle conseguio , o que desejava.
.— .Assim he, que são os primeiros a mandar calar, os que

devião hir diante com o bom exemplo, e tudo o mais.

—
... Para este fim nos propõem as -divinas. Escrituras por ex-

emplar o grande Tobias. Delle nos diz
,
que fugia o con-

sorcio dos homens ; e quando elíes hião adorar os bezerros

d'ouro , e celebrar, suas festas idolatricas elle só se dirigia

ao Templo aadorar o Deos verdadeiro. Toh. .1. 5. 6.

,
— Alli tem o que devem fazer. Deixem hir esses gentios in-

fiéis adorar oDiabo nos theatros, nas assembleas , nas dan--

ças , e nos jogos ; e dirijão-se ao Templo do Dèos verda-

deiro. Quando se envergonhem de servir ao Supremo Senhor,

elle também se envergonhará de os pôr á sua Direita no
grande dia. Advirtão isto bem. Ora pois.

I — A fuga sobre tudo das más gentes he muito necessária^

Como empestados de enfermidade epidemica se devem re«

putar todas as antigas más companhias.

. — Principalmente os Incrédulos. Nem a cólera morbo l !



— Tempos semelhantes, e ainda menos perigosos do que es-
tes

,
povoarão os desertos de Monges

, qm fugi ào do mun-
do, o<nde nào encontrava*) mais que os laços dos escândalos.
Demos por concluída esta matéria , e passaremos a ponde-'
rar os gravíssimos males, que se commettem na Sociedade
de J. C. , quando se prejudica o próximo na sua fazenda.
— Oh! Temos ladroes Matéria vasta teremos.
— Peçamos a Dkos a sua benção, e a i\ossa Sjíniioiu.
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PALESTRA QUARTA.

ri^feeíg i

Bens temporaes.

Palestrantes»

Parocho, Dcista, Liberal, Theologo , e Fregivc^-

Ihtroducção.

Veisfa^ ^Passasse muito bem , .Sr. Ab. Dê-nos asna benção.
te Senhor he meu amigo antigo

, aquém eu convidei avir
tomar parte nas nossas Palestras, que muito bem sintenta-
r*i porque lie Theologo^ de profissão-, e. mui versado na li»

Va o das divinas Escrituras. EHe he Prcshjtcro.
JLreguc% — T?|{e nie parece Jcmsenzstal Mas eu nào o pouparei.
.arocfio — Cale-se. Muito fotgo , e me regozijo, de que o Sr.

lheologo queira honrar nossas Palestras. Eu o agradeço.
' ieologo-~E

{i$on , o que venho reeeber a honra, èo interesse
1

'
Eu abono o seu bom caracter. Com licença sua porem di-

rei
, que he afferrado alguma cousa a suas opiniões.

* Contudo» cedo facilmente a razões mais fortes. Não igno*
que sempre julga tè-las em seu favor, oqne quer impor >

e ostentar de sábio: porem eu campeio <ié ser hum sincero
amante da verdade , como pede o meu Estado. Posto que
educado nas aulas, e nutrido com bastantes doses deJanse--
nismo, algum tempo ha que o alijei com a lição de Bellar•

vniriO) e outros dignos Theologos. Então julguei purificar

minhas doutrinas , e opiniões, quando entrei no claro, e

evidente conhecimento, dé que o Janser.isma he bnn puro»

Calvinismo, systema o mais impio , e execravel ,
que tem.

apparecido. Amargamente me tenho queixado do meu anu-
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go, e Sr. Brigadeiro por me não partecípar, o que tem
aqui disputado á mais tempo,, e sinto imo me poder apre-
sentar logo

,
que fui convidado.

D. — fia tempo bastante, que o con.videi^Queixe-se de si.

P. — Nào tem razão dose queixar, visto qne tem doutrinas tão
puras ; pois são os erros que temos aqui combatido.

Th. — Pelo que tenho ouvido , .eu tirarig grandes conhecimen*
tos. Porem não demoro mais com est»as cousas as suas instruc*

çòes , c queirão CQtrar_na«XVfe^6»

P. — Depois que disputamos sobre a Religião . .

.

Th* — Nào queira o Sr. Ab. occuparrje com me dar conheci-
mento das matérias

,
que disputarão , nem também das que

tem servido de objecto, ás suas Palestras. .ÇF Sr< 13. «fie fez

fator dos apontamentos, que mui 'jucftclòsãtoenté "témTeito ;

epor elles me tenho posto ao facto de todas eilas , e do pla-

no
, q u e --va U5£*PJÍJmIôe> £ :

->;• VSBDMBB** 1

P. — A'vista disso direi o bastante para tomarmos o fio, que se-

guiremos na presente matéria , e a sua ordem. Como Deos
creou o homem espirit^-.€ çorpo>\ segundo os altos planos

de sua Sabedoria infinita , e como tal obrigado ajfêffstentar-se^

l
"da terra, e.dellamesma remediar suas muitas preci^s , fot^

-nece saría a propriedade era posse-, e domínio. Muito mais

a . o f>i por isso mesmo-, que tem- por natureza a Sociedade. ' El-

-la he iudjspensaveí , ou seja em particular , ou -em. commum.
Ou no só iudividuQ , ou.. em. família , ou em congregação

; ,
ou_

-em-Nação, quando fosse factível., deveria haver~i;idispcn--

^-j? sãveliri.ente propriedade Quando o homem. não pos-ua paU-
mo do terra-j nem qualquer outra cousa ale'rn- de seu corpo -

v eÍie tem em propriedade., de que riin^uem o :,põde~de poj&r,-

„
'

" o. seu- b.raço,, %a sua agencia de qualquer ; modo que sei*.- mí
quando -nem aiiida isto tenha, terá abenificeucia^.ecaridade^

^ . -jeomo propriedade sua, pois -lhe lie devida , çoiao membro*-
'

- da "Sociedade. , .
• .

; ... \ 5 i

Isto suposto, formando D nos a Sociedade deveo da d h ir-

mã extensa legislação relativa a este objec to. .• Góm eííeito el-

\- - le. a deo , e nós .a temos nós íivros0ae. Moi/ses :
tão extensa ,

. tão exacta, e tão especifica, que, nem, íunda ll^e .escaparão

Í£ os ninhos da> ,aves j seus. ovos,; e filhos
,

que podem entrar

..
. em propriedade. ; -

,
-/

, : x

Liberal— Não ha duvida ; ha poucos dias. o li jio Qcuiortoioifiio ,

-£'-2.-G. , onde manda., que apenas se tirem,- os ovos., ou fjfhos,

: e 'joao se cative. % W&]iy..íVi£§tyyttlqp .nh\fyp'.
K

^ I^ntão me de-

senganei que o CeUigo das"Leis divinas ne perfeitissiiríò'. Por

t
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isso mesmo que o ignorão ou tlesprezão por ser obra de Deos,
nossos Lesgisladores Atheos, por mais coustrtuieòes que Sur-

gem , manca atinarão com o devido governo.

. — O governo dos homens he dkino-; e -divina deviascr a
legislação. A penas .lllicos , e Matei ialistaa o poderáò fctgar.— A grande Svciedade de J. C. , a sua Ig-reja, ou Corpo-
ração para a sua perfeita uuiáa com elle a necessitou .mui
exacta; o que nós temos a desenvolver -nas tres seguintes

Palestras, tcornti que he matéria mui essencial a esta gran-
de, e santa Sociedade de J. C.

,
que forma a sua Religião.

Nós temos vi>to es laços , que a ligàe, combatidos os obs-

táculos \ ou impedimentos*, e adversidades
,
que se lhe op-

põe , e a .podern destruir , como sào os ódio,., e vingança-,

que atacào os corpos , ou membros desta Sociedade , a so-

berba , que lhe dá origem , e por natureza de.-tioe a Sucie
efade. Vimos ultimamente outro inimigo lata l

^ que ataca as

almas, que he o escândalo. Resta-nos sermos-, «€ -comba-
termos dois outros tataes inimigos da Sociedade

, que ata-

cào a propriedade
, qeaes são o furto, que se oppòe, im-

pede, e obsta. Para que nada mais deixemos a <iese [ar re-

lativamente a esta grande Sociedade , 'fatiaremos ultimamen-
te da mais beUa virtude-, da maior formosura, que -adorna
esta Sociedade , e delia ^6 he própria, qual lie a Caridade*,

a esmola , e eníim a beneficência , virtude cm tudo -admirá-

vel
,
que pòe no summo gráo de perfeição-., e mesjno-divi-

nisa perfeitamente a Sociedade , ou Jgrçja CaHioíica.

— Muito bem. P. : porem não nos falie em ultimidaoes

;

porque o não deixaremos em quanto nos não -der iiuma Ga-

bai idea da iicligião de Jesus Ckritfo.

— Xem eu fugirei a isso ; e com gosio o farei.

Divisão de bem.

Tenho ouvido falier^e divisão de bens , e ignoTooqee
nisto querem dizer. Leuibro-nie de que he provarei íazer-se

nesta palavra aiíusào ^aos .pactos soe iaes
, porque omionstro

do Aihchmo cm tudo pertende vomitar vet^cuo. fâ&kvyz seifl

a pouca attenção» En perguntaria, em que época e.e fez tal

^divisão? Eu ^a concedo »nas navas -coloniás^ e não de outra

sorte. Entre os^priurefros homens houve.j>roprretiude. udle'í 9

?e Caim filhos de Adão
,
-possuirão, 4umd rebanhos , e outro

terras. Os filhos Ae Caim ^ e netos de Adão edífu arào Ci-
dades ; o que não pederiu ser sem que iiouv-esse a próprio-
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<l&le de casas, e mais .cousas necessárias.. Poaco depois do
Diluvio, vemos, guerras por. ca usa d g possessões . de proprie-
dade; e Ahxahio.comprou t< rre 10 .para .a-sepuhura depara,
€• outras c ousas. Jíp pois . a propriedade tão antiga como o
mesmo homem; e a. divisão , qual a, piutão os sltheos

9 Ue
tão quimérica, como o . são seus p.iclos sacia-cs.

-p-^ Eu^ereio v.que os homives , ao mesmo tempo qu-í se fòrãe pro-
paganda., se Ui ão apossando-.d*s tetras

, que.achavão deser-

tas-,. em> qjyre •- n ão- ,e a-ocnUr-a vao opposição*.

..Porem qpiandc* o fazia diurna numerosa* família
, deveria*

fazer ,
di;vi >ão , como &âw#a >no pov-o-Jfcbrco ao ent rar . na ter-

ra promçttida,; e ultimamente -na povoação da America^ co-
mo ja vimos , . quando falíamos dos Jesuítas.:,

-r» Eu tenho que dizer, a esse respeito. Quero saber primei-

-

nunente.dVuidé.veio, que entre todas as povoações havião baU.
díos, que cr.ào .terras communs .a

;
toda a povoação ? Depois,

quero saUer, porq.ue razão tem tirado estes baldios?- pois

tenho que dizer contra .tal.politica.

-r-.-Vm. ignora as regras da boa politica, povs não sabe,
que os aforamentos desses .baldios enriquecem os Estados

,

a- que são feitos-; e quando são divididos prosperào a socie-

dade desses povos»

—f Pois eu confesso, que ainda o ignoro ; e sei muito bem
que tacs aforamantos . empobrecem os povos , e suas divisões ,

fazem desgraçados os pobres tanto no corp3 , como na alma,.

—-..Quinao tem, Sr. L. ! 'Veja como se desembaraça.
—f>. Kú me -ponho em campo para o mostrar.

•

—- Não he necessário. Ta es- baldios, tiveram seu principio

,

alguns ern convenção da povoação , ou nova colónia; mas
outros, e-m-ais ordinariamente, na ,nenhuma>poss.e,, ou pos-

se em comum tomada pelo uso de enviarem, alu seus gados,
ou scrvirem-se em.geraL das lenhas , e outras suas producções*.

Jm confesso, que ignoro os motivos da permissão, ou Eei

de aforamentos , porem o Sr. Lu deve confessar
,
que terá

sido péssima tal politica; eque as divisas, tem; tido por priiv»

cipio a ambição , e avareza dos mais ricos das povoações ,

porque apezar de entrarem nella os pobres ,. elkjs não igno-

rão
,

que brevemente, lhes eahirão nas mãos as sua;» sortes.

Ahi ficão essas povoações desgraçadas, pois o pobre não te-

rá onde apascente seus gados
,
que aut,es fazião a sua pos-

sessão, esua riqueza, e de que tiravão oscu sustento; não
terão d

1

onde tirar adenhu,. íiGHXjalguma onlra cousa. Eis*

los ahi precisados a furtar
?

porque não lião de morrer de



fome-, «ou cie frio.; e .por consequência -de sgraçados no cor-

po , e na alma, como disse o ^'tr-gmr..

— Mas ellcs ;porque se nao oppoem ? Lvlles tem convido.— E <piando vi o X m. , que as opposieòes dos «pequenos,
-dos pobre-3 contra os grandes-, ou -ri c<>s -surtissem ulgucin ef-

feito? Nào tem sido ia: ns, i^-ni .pequenas as opposiexes

,

que por taes motivos se tem feito-; mas ordina-riamente em
vào. Eu jamak deixarei de lamentar esta .péssima politica

-do governo PorUigvez , menos que nào se expeça numa
Lei, -a que se dètodo o v-igoc, e «execução , que torne a

;p6r os baldios '!io pc'^!) q«'.e esta-vào , assiin ccmo os pas-

saes cias Igrejas antes -das Leis ^Pombalinas , e -da dcsclt-

berta , nunca antes imaginada, de^eor/>o.s de rudo 'morta.

•Eà sei do povoações nào mui grandes, que 'contavào -d-ez a,

doze mil cabeças de gu-do -lanígero
, -eu^as dàaserão a* mais

excelleutes , e fazião a sua maior riqueza com os queijos
,

íjuedalu saiiiào para diversas -terras. Ferem depois do ale; ra-

JiieKto dos grandes baldios, nào se pastarão muitos aunos,
que apenas se conta vào oito -centas .cabeças ; e agora tal-

vez muito «ienes. O producto que tira o £ otário , eu os

Titulares talvez oõs passe de -dez ou doze -mil reis, qna&t*

do antes deeemplicariào seus interesses. -Mlâ aqui os erros,

em que calie
,
quem nào está -ao facto das -cousas., e como

se desgraçào os povo

5

—— Visto iàso , «com o que eu corveordo, seriarem justa es-

sa Lei. Eu a desejo.; e talvez que nào soàV *s.e tantos dam-
hos n«as rninluts fazendas.
— Assim devia sot-, a querelem a prosperidade da Nação;
porem iníelizmeure nào taurino visto advogar esta causa.
Voltemos a nosso .propósito. Nào só foi necessária a <pro-

ip piedade-em particular, e ainda em commum emsemeinan-
tes casos , mas também supposta a condieào do hoífiem , sua
avareza, e ambição, huma extensa-, forte, e rigorosa ^Le-

gislação, e bem sanocionade. .para cohibir -os males-, q.ue

de outra sorte ierifi a coíVrer a -Sociedade.

Legislação Divina sobre osfurto-s.

. — Nada ha mais 'rigoroso de -que -a -Legi-slaç?í*co divina a
*fcàl respeito, lie 'para sentir, que agora se nào ciimpTa.

Porem nossos legisladores u&da querem de Leis divinas.

Leis novas, dizem elles, -que-agiadào tanto como as mu-
lheres movas ! Vis cliwialães ! Descaramento incrível !

— Leis -«ovas querem
>
porque novo 4ie o s!íàcKn«í.
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— Porem eu riao sei , que na Legislação, divina se impo-
nha; a ladroes pena de morte. 1

—
- Pouco sabe delia o Sr. L. Todos os malfeitores tem nel-

la pena de morte: Maléficos nou paticris vivcre. Exod.<Z%,
.13. De tal sorte o ladroo, ou prejudicador dos bens allrei-

os be obrigado ;i satisfação, e re.sarei mento , que o furto
de huma ov.eíha , deve ser. feito com (jiiatro ovefiias , eo de
liijm.hoi.com cinco, bois: Qiunquc bovcs pro ano bove res-

tiluct
, $ quatuor ffflpç ]>rp una ove. \\ ]. Quando o Jadrâo

ou .prejudieador. nao tenha , com que salivara, os damuos t
deve e 1.1 e mesmo ser vendido

\ a$ç -que com o, preço de sua
escravatura,, ou producto de. seu serviço tenha satisfeito:

Si noa habuerit quod profarto reddat , venundabitur. V'. 3.

t— Com effeito, este nao he Jansenida ! Agrada melhor.
—-.Agora, Sr, L. , mettamos a

;
viola no

.

sacep. Temos
Tkcot:pgQs\

—aA Legislação di vina
(

sobre furtos , e prejuízos nos bens
alheios hç mui miúda,, c rigorosa; e assim devia ser pela
grande influencia ,,. que tem no bem , . e prosperidade da So-
ciedade,. Todas as Legislações Catholicas. sào fundadas nes-.

te Código divino , e sào
.
ejle mesmo. Sabemos as razões

porque elie he regeitado pelos legisladores modernos -

t e por
isso sào as Nações tào bçm governadas , como .vemos

, com.
suas leis novas.

—
. Por, isso o carro do governo mio .anda : Deo* lbes que-

brou as rodas, como fez aos E'gypoios, no .mar vermelho
,

para nào , poderem ,
andai; , ate que - vjerào sobre elle:. as

agoas , .
que a> todos a.ífogarào,: Subvcrta t rotas currttum 9

fareUtnfair/picÀri/profundwn. Exod: 14. $0.

Ao .p rotundo ,'vào eiles , e a fio gados em taes leis.

— Quando .na Lqi nova da
;
graça .nào se execute á risca es-

te Cofftgo., divino , nem , por isso os culpados serào menos
punidos pelo verdadeiro .Chefe da Sociedade, que he Dkos,

cujo bem elle zella , como vamos vçndo. Nada mais terrí-

vel que - as., penas eternas; e com elias sào terrivelmente

castigados estes desgraçados : NvliU errw , llies diz deci-

sivamente -S. Paulo ; Ncquefurçs. . . neque rapaces Regnum
Dei ppmdebiint. 1, Cor. G. J 0-, Nào vps queiraes deixar ce-

gar da vossa avareza ; tende por certo , .
que os, rpubadores

dos bens, alheios nào possuirão o Reino de Deos.
—*. O .mesmo se d^ de qualquer outro peccad-or.

—. Contudo .estes incorrem em grandíssimas difficuldadès âe
salvação j. e muito, mais invencíveis.. Não se acha o rouba-
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dor, prejudicador , ou usurpador nos bens alheios de qnaí-

quer sorte que seja-, nas- mesmas circunstancias,, qiic quaí-

quer outro peccadon. Ifc ppr isto., se me nào cíigiiiio, que
o .IpjUoly diz: iV-ãlite ermrc ;• tuia queirais errar: co-

mo. se dissera :.. Vede , e- ponderai bem, o qu« fazeis , en-

tendei bem, as circunstancias deste peccado , e desengunai-

vos , de que huma vez que lanceis mão ao. alheio ,, ou cau-

seis, grave prejuízo ao vosso irmão de Socícftàdê ou pií>xi-

ido, vossa salvação vai perdida:: Rcgnwrt Dci.non»ixmidchunt .

,

Todos os peccados são injurias-, e offe-nsas- íeitas a Deos,

e condemnão a penas eternas, se -suo graves , ou rtiorlaes ;

porem diferem muito huns- df)s outros, pela maior ,. ou menor
cfitficutdade do perdão. Quando nelles não lia Riais que. a

oííensa feita a Deos, enlão mais .fácil he o perdão ,. e mui---

to mais do que quaudp.ncjle se involye a injuria, e ofíensaa

do próximo,

Qffemas dò Próximo*.

— He essa. liuma verdade,, que apezar dó sabida na lifò*-

ral e-timaria vè-láv- mais bciíi ponderada principalmente pe-

los P regado res„.

—r Pois cu confesso ,. que não entendotal Mòral. Que com--
pa ração pode ter com a injuria feita a Deos a que se faz a-

bum homem ? Tanta difíerença ha entre huma , .e> outra ,

quanta* ha entre o imito eo infinito*

— Não se trata da gravidade do peccado, mas sim dâ fa-*

C/ilidáde, ou difficuldade dó perdão. .Não faz adèvida relle-

xão., Quando se offénde, a Deos , e não ao próximo, a of--

fensa , he huma sq
; ;
porem quando se offende. ao próximo são

duas as-offensas , e devem por consequência- serem dois a*

perdoar ; pois que Deos raias vezes perdoará ,. sem que o-

próximo offendidò perdoe, ou esteja satisfeito. . Melhor me
explico.. Crucificarão os Judeos a J. C. , e pouco depois os

mesmos, que Ih*; . puzerão as mãos , ou pelo . menos muitos

que approvarão a sua, morte, se converterão, e aindaopo-
dião .faxcr. no mesmo a.cto... Pára terem o perdão , nada mais

foi necessário, que a verdadeira Fe' com o pezar. Porem-
de Vm. huma bofetada

;
em hum homem, qualquer que seja,

quero ver se Deos lhe perdoa, sem esse homem. lhe perdoar,

,

ou ser. satisfeito, dessa injuria.

— Eu protesto
>
que o Sr. Th., tem g randé be st unto , e njj.Q

he J&nsenista. Estou contente com elle.

. _ Jbmçnisla ! Eu nada quero com Cahini&tas*



— Tenho entendido
, que nada pesco de Theologias ! Porem

-eu me admiro , de que Di;os perdoe mais facilmente as gra-
víssimas injurias feitas a si mesmo, do que as mais leve-

•feita* ao próximo ^ ma-, conheço que he huma verdade.

m — Kn confesso igualmente minha admiração; mas julgo,
que a razão não he pela gravidade da culpa, mas somente,
porque na injuria do próximo se exige satisfação.

— Xãoentrão os Srs. no Fundo da rnateriu. He necessaríopara
isso lembrarem-se do que temos dito da grande Sociedade em
união com -Dkos. Notem quedos dez Maneia mentos apenas três

dizem respeito á honra de Deos, cnào menos dt.- sete ao bem da
Sociedade. Direi ainda que todos dez dizem respeito -unica-

mente a esta grai.de Sociedade em toda a sua extensão. Ella he

huma corporação, he hum corpo :perfeito rra unidade com sua

'Cabeça, que he 13 í:os. Os laços, que aunem, e bgão, ^ão de

duas espécie,: huns ligão com o centro, ou cabeça, e outros li-

gãocom o corpo, ou membros. Q laudo o homem pecca única»

mente contra D eos, eile se desliga do centro da união da Sacie»

•c^r/^sepaíra-sede sua Cabeça ; contudo em certo modo fica u-

nido rom a Sociedade, ou corpolQuando porem elle pecca con-

tra a Sociedade , ou seus membros, elle se separa do centro,

da cabeça , e juntamente do corpo. Eis aqui o ir.al duplicado.

•Para o peTdão ,
prr:a o desgraçado Teentrar na união,

e corporação, necessita de duas soldas para que assim di-

ga: huma he a da reunião com seu centro, ou cabeça,,

que he D:íos.; c outra da reunião com o corpo , ou com
aquctle , ou aquelles membros , de que se separou, por

isso mesmo qne os oífendeo. Quando ha o rompimento so»

mente dos laços-, que unem com o centro , ou ^cabeça , is-

to he , com Deos, podem soidar-se -facilmente.

— Entendo o modo , c o meio. Os laços que prendem com
T>!-:os são os 'do amor -segundo jn disse. Logo que haja pc-

zar fundado no amor de Dcos, a ligação está feita. Como
he bella esta Scitíneia ! Ainda o mesmo amor do próximo,

a quem otíendeo , com as devidas satisfações he necessário

pam a sólcfa dos ráçbr^ q jc* rompeo ,
porque também são

6s cio amor ftâférriat. O Sr. Ab. vai desenvolvendo estaca-

&èa admirável, cujos anéis prendem huns nos ontros , e

que 6'írr.Viõ na verdade toda a Religião
,
'pois consiste nes-

tu união da grande Sociedade.

— Visto (pife tem entendido, vamos progredindo no desen-

volvimento:.; e não -se-esfjrteção , de que eu riftò inten* 1© de-

minuir o horror, rjUts mcu*ocem '"fts oftensaS feitas directa-
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mente contra Deos. Elias o tem natural. R&c Senho? imo

pôde ignorar;, qnxi mais-.facilmente se ofendei ião osJvoir.cnss

huns u outro??, do que offendcriào a elle directamente. He*

por isto, ipieeHe nos impoz muito maior, numero d*Man»
damentos relativos ao bem do próximo., para ter bem uni-

da a sua. corporação > pondo, hum sal vo. condueto a qual-

quer dos membros, para. que- ninguém o.oíTciida. Poiide-

remos a força, e vigor deste salvo condueto, pois que-be

admiravel.ua economia,, o Providencia, divina , e bem di-

gno da attençao de hum, 'líhcolnga.

Costumãoos Reis da terra dar, seus salvos- eonductos , se-

guros , e perdoes
_ y como Senhores absolutos , ainda cjue na

Qonformidade com as Leis divinas ,
por que se regulào , sem-

pre attendem á parte oílendida pelo bem da Sociedade, O
Rei dos reis porem, não ohslaníe que he oi\rbitro do uni-

verso, pòe nas. mãos. do offendido este salvo condueto, e

o faz arbitro do perdão. O: modo couioDeos procede neste

respeito aclarará,, o que quero dizer...

Oífenderá o homem, directamente a Deos. Conhecendo-
o mal, que fez

., entra em grande pe; ar , que funda no seu

amor para com seu Deos offendido. Pede perdão; e diz:

Deos: íerdoo-te^ e te reuno comigo. (Pondo • de parte o
Sacramento da. penitencia.) Oíiende o<homem a Sociedade ,

a algum dos seus próximos; entrarem pezar y .

pede perdão
a, Deos. Mas que! Diz Df.os:. Nào perdoo^, nào te pos-

so unir, comigo porque estás em desunião • ua. minha cor-

poração.
.
Insta ,

pede,, roga; po-uei». debalde.- Nào te pos-

so .perdoar, diz Deos: une-te primeiro com quem te? desu-
niste ; nas suas màos ponho o teu perdào :

:
c nào perdoo ,

sem que elle perdoe.. Para. te reunires a : esta rainha corpo-

ração nào
, só, te • deves , unir com a cabeça 9 que sou Eul.

inas também com os miais- mjeHibros do corpo. (;ne*te conv
os mais membros, e então a. farás com, a. cabeça..— E se ellç não quizer perdoar ,h

Obrigação da Restituição^

— Se dadas as dividas satisfações o não fizer, obraraínjirs»

-

tamente, e Deos nesse caso não deixará de perdoar. Eis-

aqui o salvo condueto nas mãos do offen iido. Supposto is-

to, devemos saber-, ,qne. as offensas são mui díffer-entes.

Com algumas será sufficiente a só supphea do perdão. Se
hum homem oííendeo a outro somente de palavra oçculta--*
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mente, do q\io lhe não resultou algum damno, satisfará

com lhe pedir perdão com as devidas attençòes. Quando
porem estas offevisus redundão ern grave prejuízo, e dam-
no, como são todas pela maior parte, então lie- necessária

;a satisfação, e talvez qual a pede o oííciidido-, e apenas a
•impossibilidade suspenderá esta obrigação, Queirào notar,
que digo

,
suspenderá

,
porque tira-la , nein a mesma morte.— Isso lie muito, meu P. ! Com a morte tudo acaba.— Menos a obrigação da restituição. Com a morte de hum

tí:>s dois cônjuges fieãc desligados os vínculos do Matrimo-
nio.; e quando elle resnscifasse não seria objigado áreimiáo
iporem os viuculos, que obrigào á restituição da fazenda,
-são mais fortes: quando o devedor morto xesuscitasse esta-»

!ria ainda obrigado á satisfação.— Não ha duvida^ não meditei bem no que dirse.— Pela maior parte, como disse, as 7>ffensas feitas ao pró-
ximo trazem com sigo a obrigação da restituição, mesmo
eona dinheiro, ou -cousa que o valha. Em. não acabaria se

intentasse mencionar asoffensas, que tem annexa -esta obri-

gação. Somente direi em geral
, que o damno , o prejuízo,

que se faz -ao próximo, Qualquer (pie seja o meio, o modo,
ou na sua fazenda , e propriedade , ou nos seus direi-

tos , e faculdades, ou na su„ honra, ebem estar, <ie qual-

quer sorte que se con-corra sen prejuízo-, tprevendo-o , ou
devendo prever , directa, ou indirectamente , traz -comsi-

go esta obrigação tào forte, tão duradoura, que nem com
a morte acaba. Poderá valer o perdão, quando scietfte-, e

voluntariamente sem constrangimento algum aparte lesada

o quer dar.

•Suppo.-t© isto debaixo do nome de furto, porque na rea-

lidade o he, abrangerei todas estas ótiferfsaá quaesquer que
sejào

,
por isso mesmo que ha obrigação de restituição , ou

satisfaça > dos damn os , e prejtiuos causados a© próximo
,

aos membros da Sociedade.

Ignoro, se Deos quererá sempre ein todos os casos sa-

tisfazer-se com o perdão da parte offendida, porque vejo

nd Deuiorononâo mandar, que se nào perdoe.

4-í Isso nào pôde st. Ja vimos quam grande he o perdão

das iiqurias, e ©ffensa*
,
quam meritório para com Dkos.

— Eu lho mostrarei na LegisIação divina ; e bem-claramente.

— Aqui a temos; e sua lembrança tem todo o lugar:: pois

ainda mostra, quanto Dros sente-, e ira contra os of-

fensores da Sociedade. Nós vemos, o que diz na que secha-



Ub
nia Lei. ou pena de Talião , que nao lie de algum homem
assim chamado, mas sim lie dc Duos, e sua Legislação
divina, e que neila forma a base de $c\içodiga criminal ,

. mesmo na Lei Natural, como vemos em Noe ao sahir da
Arca depois do Diluvio : (lidcanquc effunderit humanum
sanguinem^ fundetur sanguis Ulius.. Gen. 9. 6. Lis aqui a
pena de Talião,

D, — Devemos esperar, que nossos legisladores a desprezem,

por isso mesmo que hede Deos ; o que eu, eelíes, ignorava.

P % — Manda Deos no seu Código satisfazer mão por mão
,

pe

por pe, dente por dente &c. as injurias , damnos , e pre-

juízos. Sobre tudo se ira contra os falsos testemunhos. An~
nulla o depoir.iento de huma só testemunha.: mas quando
ella ponha aceusação contra outro em contestação , man-
da que aceusador, e aceusado ambos tragão sua causa pe-

rante elle Deos na presença dos Sacerdotes, e juizes: Sta-

bunt arribo, quorum causa est , ante Donnnum An coru-pc-

ctu Sacerdotum , § judicum. Dcut. 19. 17. Farão as maio-

res deligencias; Díligcnêissimepcrscrutantcs. Logo que achem
ser falso testemunho , se 1 li e fará o que intentava fazer a

seu irmão : Reddcnt ei sicut fratri suo facere cogiíavil.

Será tirado (Tentrc a Sociedade este malvado : Aufere* ma*
ium de médio tià

,
para que todos temão , c não se atre-

vão jamais a commetter tal maldade : Ut àudientes cueleri

iimorem habeant , è\ ncquaquam t-alia audeantfacere. . f. 20.

Accrescenta : Non miacreberis ejus.; não te compade-
ças ; mas exige alma por alma, olho por olho £cc. Sed ani-

mam pro anima oculum pro óculo. . . exiges. d.° 121. He na

verdade admirável ! Porem vemos, que nos prova
,

quan-

to Deos procurava o bem daqucíla Sociedade, incutindo o

•maior temor de infringir as Leis, c quebrar os laços
, que

a ligavão.

YA. Porem eu não admkto essa razão , porque eíla milila

do mesmo modo , e não perde a sua força na Sociedade Ca-

tholica. Mas eu vejo que J. C. dispensou nesse rigor, e

mesmo em toda a extensão da chamada Lei de Talião,

«pie talvez tenha a sua origem de Talia fácies , sicut iibi

voluit facere. Este Talia , lhe daria a origem". Seja como
for, J. C. mencionando esta Lei, assim se expressa: Au-
-dislis, quia dielwn est: Oculum pro óculo, dentem pro

dente, Math. 5.38. Vós sabeis que a lei permitte , ouman-
•da exigir dojoffensor plena, e igual satisfação ; porem cu

tos dijjo
j
que não resistais aos maos

5
offerecendo a outra

S
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ince «i quem vos ferir n'uma , e não contenderes em juízo,
dl* .39. 40; Eu. vejo aqui contrariedade nestes Códigos

, mi-
li Lando as mesmas razoes,

-r- ..Mui bem proposta argumento. Eu julgo satisfazer em bre-
ves palavras. Notemos primeiro, que ao passar Deos o Co-
digo, fallava mais com os Juizes, do que com os particu-
lares oífendidos ; cJ. C. fallava a estes, e não áquelles, Es-
tas L-is , eeste Código está em pé; c as Legislações Catholi-
cas o tem em sea vi .ror. Pôde porem relaxa-r-se com o perda j da
parte oííendida. He isto o que presumo não haveria notem»
po , em que esteve em vigor este Qodtgo ate J. C. , e

me parece que nem ainda quando a parte offend ida desse o
perdão , se deveria relaxar a penal

Respondo agora, que a razão- desta modificação, tal qual.

digo, em J. C. tem o- motivo, em que antes délle va4ia-se

Deos do temor do castigo para conservar em união , eboa,
sociedade aq-aelia Nação por ser de dura cervis.,.,

— (E' como o não seria se erão Judées ?)— Que apenas podia reger, dirigir, e conduzir em boa So-
ciedade, tendo sempre na mão o açoute , e espada. J. C. po-
rem quiz fundar sua Sociedade , e liga-la. em união com os

laços de amor, como temos visto. Porem devemos entender,,

que nem por isso fiçaráò impunes as .ofíensas , edamnos fei-

tos na Sociedade
,

pois que zela a sua união, e propriedade

com o maior rigor. Elie quer eme a elíe reservemos o mal,
que nos fizerem, como que heaquem só pertence a vingan-

ça , como Oíi-efe, e cabeça-. Isto porem somente -pelo que
>rejpeita ásoffensas, que não odamnificão, deixando em sua

mão o perdão dos damnos, e prej-ui-zos em setts bens, cuja

satisfaça» mui bem pode. exigir deposto lodo o odio , e má
vontade.

Ternos pois a concluir, vistas as razòes , e economia, da
Providencia divina relativa ao bem da Sociedade, que asa*

íiffação dds prejuízos . edamnos, ou nos bens de propriedade,

ou quaisquer outros, que com bens temporaes , talvez ao

arbítrio do oííendido, e agravado, «e devem satisfazer-, são

de absoluta-, necessidade" para a salvação, excepto ocaso de

verdadeira impossibilidade. O peccado jamais será perdoa-

do, sem que se restitua o fintado , satisfazendo-se osdamnos,

e p j ci izos. lie este lium axioma Tlíeológico.- /Yo?i dimitti-

tur -peccalum , nhi restituatnr ahlatum. Ninguém duvidará

deste principio certo. Fique pois bem entendido,, que toda

injuria, c ofUSusa, da rimo, ou prezuizo causado injusta»
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mente na própria pessoa-, ou seja na honra, na reputação,

<ou na fazenda, ou na propriedade de suas faculdades , c em
fim qualquer que seja ,

exige satisfação , resarcimeuto , ou rcs-

•tituição-, sob pena de condemnação , sendo grave o.pivjnizo.

Se porem esta -satisfação , ou restituição lie mui dificul-

tosa; mui dificultosa , e á proporção desta ditficuldade , são

também as difàculdadcs da salvação daquelle desgraçando,

que roubou, prejudicou, e damnificou seu próximo em sua pes-

soa ,
honra, bens temporaes , ou em qualquer outra sua pro-

priedade. Eis aqui o que temos a ver-, desenvolvendo as ra-

zoes desta ditncEÍdade pela difficuldade da restituição ; o que

não ha em outro qualquer peccado.

Grande difficuldade da restituição.

— Não me faça, P. , a salvação muito diíTieultosa nesse Tes-

peito ;
porque eu não sei se estarei comprekendido

; e quero
examinar a minha -consciência.

P. — Eu não a farei mais difficultosa , do que he a restituição.

Porem esta o be tanto
,
que parece toca as raias do impossível,

Th, — Tanto não direi eu. Se estivéssemos pelo Código da Lei
Moysaica , e divina, eu conviria; porem não podemos du-
vidar

,
que , como ja affirmou o Sr. Ab. , J. C. algum tan -

to a relaxou.

P. — Estou certo, que mo não poderá -mostrar
; quando eu lhe

provarei, que o Código divino está sempre em seu vigor , e

sempre esteve , e estará.

Th. — Quando o não prove positiva, negativamente, e com boas
razòes , o farei.

D. — Caiemos todos. Deixemos os dois Theologos em campo.
Th. — Eu ja disse, que a restituição he sim bastante difficul-

tosa , e mesmo mencionei a restituição era quádruplo da ore-
lha, e a do boi em quintnplo. Deveria ser isto pela razão

,

que ja deo ; e he o intimidar, para que não prejudicassem
a Sociedade. Bem claramente se vè isto, quando vfmos o
ladrão vendiâo. Confesso, que os damnos , e prejuízos sede-
vem também satisfazer. Contudo passou o tempo de tão gran-
de rigor.

P. — Mas que pertende provar com isso ? Eu o ignoro.

Th. — Que usará Deos de misericórdia ; pois de outra sorte

quem se poderá salvar ? Quem ?

P. — Quem não cahir neste laço do Demónio
, que não mere-

ce outro nome , como provarei. Porem diga-me : Pode en-

S *
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,
quem não satisfaz os prejuízos, que causou

,

ou por furto , o 11- por qualquer outra motivo, injusto, podeu-
do-o fazer, l

Tlu —- Eu. confesso, P;
,
que não poderei re<-]>onder a seus ar-

gumentos ; porem eu noto liuma cousa bem singular v c^oe

me faz periiiadir querer J. C. usar de alguma indulgência
com, os ladrões ,

u-jurpadores , oudamnincadoreo dos bens
allnúos, e o Sr. Ab. concordará facilmente comigo, pois

achará forra no. que vou a dizer.

Eu noto que J. C. não pregou contra- os ladíôcs, nem
combateo este vicio, ou maldade, sendo ,que a nenhum ou-

tro perdoou. Nada me mostrará no Evangelho- entre mui-
tos discursos, c sermões, que o Senhor fez , que se possa-,

dizer, dirigido contra, estes. Daqui .se.dçve concluir^ o,que
aíYirmo.

jP. —. Notando eu amesma-, singularidade , tiro mui differente

conclusão, e tal que me confirma na rni.nlia opinião, efaz.

conhecer a tão grande dificuldade da salvação de tal gente,

quí? toca as. raias do impossível, como ja
;
disse , e boas ra--

zões tenho.

Th. Que conclusão tão estranha ! Dcsej-osaber , como a de»

duz \ Queira dizèr-me
,
porque não fallou J,.C. contra os.

ladrões ?

J?. — Por ssso mesmo que conheceo nao tirar fruto algum , e-

suas pregações serem ociosas ; o que repugna á condição de>-

hum Deos. Porem se eíle não faliou, ou pregou com pala-

-

vras , . o fez com obras , e mostrou bem claramente a consi-

deração,, em, que os tinha. Se o Sr. Th. me dá licença , eu

direi tudo ; e entáo dirá o seu parecer, á vista do que expuzer»

Th. — .Com gosto ouvirei tão singular opinião \ porem também
peço licença para a combater com as devidas razões.

D. Combata com, força e deixe cerimonias ; porem, não o,

fará levantar, pe a traz,

F. — Pé de boi não faz traz-pe's ; marcha com passo firme.

P # — Tem toda a licença o Sr. Tb. , nem he necessaiio pedi-,

la. Paliarei da restituição da ovelha, e do boi
,
depois de

responder á pergunta que me faz._

Porque J. C. não fallou de Ladrões.

lie com ciTeito notável", que pregando «L C. muitas, e

repetidas vezes contra todos os vicios, nenhuma vez o fizes-

se contra os ladròcs
i

e usurpadores do. alheio.. Não Ueve-
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mos arguir falta, pois que o divino Godigo criminal, dado
a Moyses, continuava cm seu vigor, como temas dito, o

ainda veremos. Os Apóstolos bem claramente fallarão a es-

te respeito ; e suas Cartas entrão na legislação Cuthclica.

Alem disto eu ja disse, que J. C. he o Chefe, c cabeça
deshxsnn, Sociedade^ perante quem não ficará impune o crime.

Folheando os Evangc lhos ,.. achamos , que o Senhor al-

gumas vezes faliòu dé ladrões , mas tão somente por inciden-

te. Expondo as qualidades do bom Pastor , na parábola cio

Samaritano , na do-servo vigilanie, e alguma outra occa-
sião mencionou ladroes; porenveom admiração veiiios

,
que

nunca lhes dirigio a palavra.-
—- Pôrem amrmãoos Evangelistas

,
que nem tudo escreverão,

como ia vimos em outra occasião.
— .Nas extensas praticas , o sermões

,
que escrevei ao nao

he provável
,
que deixassem de o fazer em huma cousa -tão

importante. O que vemos por este respeito he-, . que, entran-

do no Templo . de Jerusalém
,
por duas vezes arrojou -fóra

delle , isto he , do seu átrio,. os que ahi vendião , e com-
prarão , lançando por terra as mesas dos numularios com
o dinheiro

, que tinbão. Da primeira vez nos diz S. João ,

que elle fizera das cordas,. talvez com que prendião as re-

zes, açoutes,.com que descarregava golpes sobre os trafi-

cantes; cem ambas clamava : Donnis rnea , domm oratio-

nis est : vos- autem feci&tis eanv spelúncam latronum ; minha
casa he casa de oração, e vós atendes feito covil ;de ladrões.

— .Cordas, e mais cordas he o que merecem; cordas so-

bre os lombos, e cordas para os pescoços; no que vem a pa-

rar a final.
.— Que o Senhor assim o fizesse, não admira, porque he

Senhor de vida e morte, do premio, e castigo; porem sim
admira, que como Mestre , e Pregador nada. dissesse a tal

respeito para converter taes- peccadores. Que poderemos in-

ferir daqui , e a que attribuir a causa de tal procedimento ?

— .A não ser a que disse, ignoro outra qualquer (pie seja.

— Ora. essa! Cuidei, que tinha melhor bestunto ! O que
dalli se conclue, he que para ladrões não valem sermões ;

mas sim só valem cordas, e mais cordas.

— JEu vou com o Sr. Fr.; e me parece bem deduzida conclusão,

— Ao .menos indica , se não o prova, que as prefações são

inúteis, eque em tal gente.apenas o castigo se pode empre-
gar com algum fruto. Experiência teve o Senhor, quar;clc>-

t41a lhe fosse necessária
,
pois que fallando

5
e dando inslvuc-
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ções da pobreza, e desapego dos bens terrenos, diz o Tex-
to, que o ouvião os avaros

, que não suo outros que usur-
padores dos bens alheios, eque ouvindo taes lições, o zom-
ba viio , e escarnecião : Audichant omnia hacc Ph&ri&tx^qui
erant avarl\ èç deridebant iltuai. Luc. 16. 14. Como pois
pregar contra peecadoros , de quem nada mais ha a esperar,
que zombarias, e escarneos "?

— V"âo lá pregar contra os ladroes dos bens da Igreja, dos
Frwícs, e da toda a^Nação! Nem o mesmo Senhor; iose
fosse com as cordas bem grossas, e eu com o meu bordão
a fazer-lhe costas, que os havia levar a breca. Ao menos
serião bem convidados.

Ladroes não se convertem.

— O maior dia de salvação que jamais houve foi aqueíle ,

em que J.C. morreo pela salvação do género humano. Nes-
te dia morrerão tres ladroes: dois aos lados do Redempior,
e outro que podemos dizer era mesmo do seu lado , da sua
escolha, e da sua escola. E qual foi o destino destes tres

ladroes 1
. Quem mão pasmará á vista de taes fins, em tal oc«

casião, e circunstancias ? Hum deíles com effeito se conver-

teo ja posto na cruz ; o que foi o maioT prodígio que se

obrou neste dia
; "porem os dois outros morrerão impeniten-

tes , hum blasphemando , e outro desesperando. Quem não
pasmará? torno a perguntar. Em tál dia! Dia da- miseri-

córdias do Senhor \ Dia por tantos séculos suspirado! Dia
em que o príncipe diz trevas era vencido ! Dia em que o

Sangue de hum Deos corria pela salvação de todo o mundo!
Dia em que os Ceos se abriâo , e o inferno parecia fechar-

iel Neste grande dia morrem tres ladrões , e apenas hum
se salva ! Morre hum ao mesmo lado do Iledemptor, talvez

aspergido com o seu Sangue , e morre impenitente ! Morre

outro, que era discipulo, companheiro, e eommensal do

mesmo Redemptor, e morre desesperado 1 Quem não pas-

,mará ? repetirei mil vezes. Que maldito crime l
;Que mal-

vada culpa !— Pinta isso de tal sorte, que faz tremer, a quem não tem

examinado bem a sua consciência a tal respeito: porem as

cores são verdadeiras, eu o confesso, e ainda convenientes.

. E poderemos amrmar. que se J. C. lhes fallasse , nuo

se converterião ? Não poderemos estar pela negativa.

— Que diz ? Faltarão por ventura pregações , e sermões a
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estes desgraçados ? Faltarao-lhes meios efe salvação ? EIle9

os tiverão os mais fáceis v os mais fortes, eefficazes; c con-
tudo -nada aproveitarão

, pois nenhum fruto delies tirarão.

Ao ladrão, que morreo no Calvário ao mesmo lado do Sal-

vador
, pregou a paciência do mesmo Sejihor ;

pregou o com-
panheiro, que se converteo , e pregou com palavras, e com
o exemplo; pregou-lhe o sol*, que se escureceo ; pregou a ter-

ra tremendo ; pregarão as pedras quebrando-se ; pregarão mui-
tos ferindo os peitos ; pregou o Genturbío clamando que aquelle

homem era o verdedeiro Filho de Dr.05 : Vcrè hic homo Fi-

lias Dei erat. Mare. 15. 39. Tudo isto vio, ouvio , e obser-

vou
,

pois que sobreviveo a tudo isto, posto na cruz ; e nada
foi capaz de fazer impressão naquelle -coração mais .duro,

que os mais duros rochedos. . Quem não pasmará á vista de

tanta dureza ? torno aperguntar.
—

. Quem não tiemerá? direi eu , estando incerto , duvidoso

em sua consciência de estar comprehendido.
— Eu também irão estou- muito contente. Mas ainda bem
que a consciência n;>o me pica a tal respeito.

—r .Vejamos o terceiro , J tidas lscariotes
^

que era aváco , e

ladrão, roubador dos bens communs do Apostolado.
— Os bens do Apostolado erão os da Igreja, Eis ahi o que
são os nossos roubadores dos bens da Igreja. São todos veida-

dei ros Judas Isca^iotas ! Iscariote-os , .P,
?

até os pôr . na fi-

gueria, e deixe o mais por minha conta..
— Ouvio este desgraçado por quasi Ires annos as doutrinas

do Divino Mestre, suas pregações, e foi testemunha doa

grandes prodígios , e companheiro dos mais Apóstolos, que
lhe pregavão ao menos com o seu exemplo.- Em particular

por varias ve es o Senhor lhe dtrigio a palavra. Tratou na
presença de todos por Diabo : Unus ex vobis divbolus est.

Joan. 6. 71. Hum de vós he o Diabo ; e elle não pôde igno-

rar , que de si fallava
,

pois a consciência o deveo arguir.

Quando murmorou da perdição do unguento, J. C. o repr.r-

hendeo com a maior mansidão. Na mesma noite , em .que o

vendeo , o Senhor lho predisse. A final lhe disse, que visto

estar resolvido a entrega-lo pela sua maldita avareza, o fizes-

se com brevidade: Quod facis , fac citius.. Joan. 13. 27. Na
mesma entrega, dando-lhe onome de amigo ,

oarguio, per-

guntando-lhe o que tinha feito ? para o faaer reflexionar so-

bre o seu peccado : Amiee , ad quid verii.&l* ? Ainda .lhe re-

cebeo o osculo ! Quem poderá duvidar, que forão estas

grandes pregações
3
e cada numa delias bem sufficiente

,
pa-



152

ra converter qualquer outro peccador que não fosse Iiura

avaro, hum usurpador, e ladião dos bens alheios?
— Eu penso que foi por ser ladrão dos bens da Jgreja; e

por isso foi Judas Jscariotas
,
para se distinguir dos outros.

— Esse nome era o próprio dclíe.

— Pois também he o nome próprio de todos os ladroes da
Jgreja, que são Judas Jscariolas, e muito peiores.— Nada omittio o Salvador para converter, e abrandar a

dureza daquelle coração. Alem das palavras empregou as

obras. Sempre o tratou com a benegnidade , e paciência
costumada: elle o trazia em sua companhia, com elle se

assentava á mesa, nem lhe tirou a incumbência dedispen-
seiro, ou mordomo , que lhe havia dado, não obstante que
não ignorava a bolsa, que fazia para si, sizando , o que
se dava ao Apostolado: Fur crat , òi loculos habens , ea ,

guaemittebantur
,
portabat. Joan.l (2.6. Em fim com aquel-

las divinas Mãos, que fabricarão os Ceou, e terra, dobra-

dos diante delle os joelhos, mais com lagrimas, que cora

agoa lhe lavou 03 pes. Que não faria qualquer destes actos

em qualquer outro peccador l Porem em hum avaro , e /a-

drão , tudo foi perdido, e baldado.
— Que lhe parece , Sr. Th. , de tudo aquillo ? Mette horror !

— Confesso que não tenho meditado suíucientemente nas

divinas Escrituras, sendo que são minha continua lição,

e me parecia ; que o fazia com attenta applicação.

— Eu a chamo ainda a outro respeito no mesmo Frange*
lho, para lhe fazer notar huma outra cousa bera singular,

que faz minha maior admiração, e sobre que não tenho ob-

servado que algum Expositor, ou Theologo faça a devida

reflexão. He no Filho Pródigo, em cuja parábola J. C.

nos descreve os desvarios do peccador com os desgraçados

effeitos do peecado , e juntamente o caminho
,

que deve

seguir, e passos, que deve dar em sua conversão.

-— E que tem o Filho Pródigo, ou que acha nelle a tal

respeito ? Elle não foi ladrão, nem o Texto diz cousa alguma.

.

— Isso mesmo he o que noto. Se J. C. nesta parábola nos

quiz dar idea de hum grande peccador convertido, para o

fazer modelo a todos os mais, parece, que o deveria des-

crever ladrão , assim como o descreveo máo filho, glotao,

luxurioso , e devasso. Porem elle o pinta pelo contrario o

homem o mais escrupuloso a tal respeito , e mesmo muito

,

e excessivamente escrupuloso. Lancemos hum golpe de vis-

ta a esta parábola, e verão quam de propósito J. C o re-
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-tratou com esta excessiva delicadeza; e perguntarei depois
a razão tie assim o fazer.

He este Filho representado faltando com o pai a que
diz: Pater, da miln poríionem mbstantiac

, qáâk toie con-
titigit. Luc. lò. 12. Pai, entrega-me a porção da heran-
ça, que me pertence. Note-se

, que irada mais pediodoque
aquillo, que podia chamar seu por direito de filiarão, e
que o pai não lhe poderia negar na sua emancipação , a
cuja idade eleveo de ter chegado. Não' quiz prejudicar a
seu irmão

,
pois erão doh , e não quiz exceder-se em cou-

sa alguma. Reduzindo tudo a dinheiro sahio para longe,
pôz-se em liberdade, e em breve tempo dissipou, em iuxu-
rias , e devassidões

, o que era seu , e não alheio : Uisrlpavit

substcintiani suam bivendo luxuriose. f. lo. Note-se esla pa-
lavra, suam, repetida, que escrupulosamente indica, que
nada recebeo , nada tirou da casa do pai., nada dissipou.,

que não fosse; seu próprio. ,;
'

Dissipado tudo , o que era seu, de necessidade o deve-
mos ver ladrão , .

por isso mesmo que 5. C. descrevia nelle

hum peecador entregue a suas paixões
,

; e vícios ; alem de
que b furto segue mui de. perto as luxurias, e logo que o
descreveo luxurioso, e sem mais ter , com que sustentar

tal vicio , naturalmente o devia pintar ladrão. Porem na-
da menos do que isso.

— Ainda me parece que o devia representar preso por isso

mesmo, e carregado de ferros, por ficar bem representa*

das as misérias, e desgraças do peccador.
— Nada menos. Figura liuma grande esterilidade naqucl-
ía região, que augmeuta as misérias deste desgraçado, a
quem faltão todos os meios de subsistência : Cocpil egere

f. 14. Que faria ? Que outro meio se lhe descubriria , mais
ílo que o furtar? Nem prenda, nem offjcio , nem alguma
agencia tinham e étle não devia morrer cie fome. Furtar,
ou pedir mendigando por portas , são os únicos meios, que
se lhe descobrem ;

porem ellc parece escrupulisar ainda do
segundo, como que usurparia as esmolas da caridade de-

vidas á invalidade. Elie toma a final o partido invariável de
ganhar o pão -no suor de seu rosto, para poder sustentar-

se do seu , e não do alheio; e vai assoldadar-se.

Arno, e senhor cruel encontrou, e sua escrupulosidade

vai a pôr-?c no ultimo apuro. He mandado a húma herda-

de a guardar animaes im mundos: Misii illUtú irt viliam
quani

f
ut pascerei porcos. f% 15. A tudo se sugeita. Apc»



Vo4>

zar de 3cu nascimento, dé sua nobreza, sugeita-s« a servir

alugando sua pessoa , e não repugna aservir.no maior aba-
timento qual era este : Utjxisctjetpvrcos. Porem isto não
liç tudo : mesmo assim suas misérias, terião desconto , se

nesse estado e!le encontrasse o pão ,
que procurava. Quan-.

do fosse incumbido de apascenta^ outra qualidade de gado,

teria o leite para se -sustentar*. Tudo lhe falia., e, nem com
o próprio suor, de seu rosto pode ganhar u sustento. Que
muito, se posto em tal aperto, tendo, fechadas loda^ as

porcas + e meio^ de adquirir o sustento- honestamente , lan-

çasse.mão do, alheio de qualquer, uiodo que fosse ? Porem.
nem ( mesmo assim.

Finalmente J. C. leva, a.hum, ponto incrível,, e inima-.

ginaveLa sua eserupnlosidade neste respeito , fazendo-o, de-

sejarcomer das glandes.,, ou bolotas, cie que com ião os.ani-

maes ,
que vigiava , e lhes dava , , retendo-se peiq escrúpu-

lo de lhes . lançar a mão por is?o .mesmo que não .lhe perten-

cião , njão^erão. suas
9

e não tinha, licença de comer
delias.

Th. — O Téxto não diz tal. Gomo o pódè entender assim V
Eu quero ler. Cupiebal\ implerc venlrert) suumde siliquis,

quaç porçi rnaxkducabanhy <Sf ncpio. illi dobai . . f , 1.6. Jil.U

desejava encher o ventre das glandes, que comião... .

.

—:..Pode yoy ter o siliqiin era folhelho , bagagem 9
grão* ou

qualquer, outro alimento costumado destes animaes.

J?.,..—r Glandes^ ou bolotas, são as menos nojosas. Delias dese-

java comer , e. qualquer, outro alimento , de que comião os

animaes \mmundos ; porem ninguém ... lho dava : Ncmo ilhk,

dabat* IJsta , Sr- Th. , lie a verdadeira versão, Elie queria

comer . deste, alimento , e não . o fazia. £ porque não. co-

mia ? Porque niguem lho dava ; porque não era seu , e não
se julgava ,com direito de se appropiar delie , e o escrúpulo

o retinha*

Th. Confesso que nunca fiz tal 'reflexão , sendo bera obvia..

I<
x
u —r. Temos entendido

, que só o meu Ab. lê com olhos abejtos..

Uii. .— - Mas porque razão âss^im orepresentou ?

jfc .— Para o, dar convertido-, o que, não faria de outra sorte.

Devemos . notar , que taes singularidade^ nabocade J. C, não ,

podião deixar de ser . mui de propósito.- Não inteutou .uni-

camente descrêver as moerias,de hum pecçado/ , pP lc
l
ue me~

Ihor.o faria, representando-o preso , .encarcerado ,
açoutado,

.

carregado .de ferros &ç. ,
Aqui houve mais: esta miudeza de

circuustançias. m.05Ua- sem .duvida que, mui. da propósito o

/



descreveo excessivamente escrupoloso do alheio, para o po-
der dar convertido. Ainda no .regresso a casa do pai, elle

nada queria qi^e «ião ganhasse pelo suor do seu rosto : Fac
rne sicut imus de merceuariis luis. f. 19 como se dissera :

Eu ja não devo ser considerado teu filho, e de ueohuina
sorte quero prejudicar a meu irmão nos .bens, que lhe per-

tencem: peço o único fa vor de me admittires mi qualidade
de mercenário, para comer o pão com o suor de meu r-os-

te, que possa chamar meu, e não alheio.: Fac me sicut

iuuls de mercenarns tnU.

D. — Tia confesso, que nada me parece mais concludente em tal

respeito. Que .lhe parece, Sr. ThA Não o julga assim!
Th. — Eu penso da mesma sorte. Contudo não acho tão difi-

cultosa a conversão de hum ladrão, ou usurpador dos bens
alheios de qualquer modo que o seja , pois que do mesmo
modo que furtou, pode restituir , ainda que. não nego as dif-

iculdades;

Restituição difficiãtosa.

P, — Nessas difficuldades estamos ; e eu não digo outra cousa

:

mas he necessário pondera-las devidamente. Do mesmo mo-
do ,

que se furtou, se pode restituir, diz o Sr. Th..; porem
eu não estou por isso. Não he do mesmo modo

,
que se»cabe no

laco, que delle se desenlaça. Os que se querem -fazer ricos,

diz S. Faulo, cahem na .tentação., <e no laço do Diabo :

Q,ui dioites volunt fierc incidunl in tertíationem , êç in laqucum
diaboli. 1. Tini. £.9. os que se querem fazer ricos cahem na
tentação, e no laço do Diabo. Aqui temos os avaros,, de
que iallaremos em outro dia. Porem se-somente o desejar ser

rico, faz cahir na tentação, e no laço do Diabo, quanto
mais o fará o mesmo furto, para conseguir as riquezas , ou
-satisfação de seus appetites ?

Tentação verdeira, laço do Diabo o mais forte, e seguro

he na verdade o encarrego do alheio qualquer que elle seja.

Na avareza, na satisfação das paixões, talvez -nos odi©s, e

vinganças o 'Demónio o arma-, e desgraçado o que nelle ca-

be, porque jamais delle sahirá Livre; i 5to tanto mai-s quan-
7 -to elle he mais bem armado , e mais seguras suo os nós, e

fortes os fios , que o formão.

Jj. — Admiro-rne de que queira elevar essa dilTiculdade a tão al-

to gráo , como vai inculcando ! Não será mais forte esse la-

ço^ do que quando sc rouba huma bolsa, liuma casa, huma
T *

i



fazenda , ou cousa que o valha ; eque grandes podem ser as-

difíiculdades da restituição, Ingo que se queira fazer?
-— Grandes , e mui grandes. Mas não me dirá quando che-

gará o momento em que o ladrão se resolva com effeito a res-

tituir ? O laço mais forte que aqui temos, lie o que prende
a vontade, para não querer.

— Não se pode chamar laçoforte aquelle
, que o mesmo en-

laçado pode desatar.
—- Poderá olie desata-lo

,
quando não quer ? Porem nós en--

volvemos a matéria , e não adiantaremos se a- não levarmos-

com methodo , ordem , e clareza.

— Calemos todos ; deixemos desenvolver a seu modo, e de-

pois cada hum dirá, o que lhe parecer.
— Não se esqueça, P. ; dos Judas Iscariotas.

— Seria. necessário fazer aqui.huma previa deleitação sobrtf-

o abominável vicio da avareza
, que impede a restituição;

porem como nem sempre este Jaço lie armado na avareza ,

em outra occasião a faremos ,, para faltarmos agora em geral.

lS'ão pensa bem o Sr. L. quando .affuema
,
que os maiores,

e mais fortes laços são o roubo de bolsas, dé cazas , ou fa-

zendas .,. isto he , o furto bem conhecido, e qualificado.. Gran-
de he,, e mui forte na verdade; porem outros, ha mui mais
fortes, e seguros, e tanto .mais quanto mais dtsfarçadamen-

.

te são armados. Para que diga tudo em breves palavras
,
pois

me seria impossível entrar em especificações , e qualificações .

de furtos, por ser matéria interminável , direi somente por

ora, que mais. me queria tratando da,salvação com hum sal-

.

teador. de estradas , do que com .hum usurário , hum aváro

bum,traficante doloso , hum vingativo nos . bens do seu pro--

ximo, ou qualquer outro semelhante. Nós hiremps vendo as,

lazões no desenvolvimento desta, matéria.

.

O furto hje laço do . Diabo*

Estamos na autoridade dó Apostolo
,
que nos afTfrma ca«

hirem no laço do Diabo os que desejão possuir bens. Muito
mais os que lanção mão ao alheio : Licidunt in laqueum dia-

holi. Não largaremos este laço, pois mostrando sua forma»
tura , voltas, nós, e enredos, teremos adiantado muito.

Diz o Sr. L.
, que não se pode chamar laço perigoso a-

quelle
,
cujo desenlace está na própria, vontade do homem ;

porem mão reflecte
, que este laço he lançado a essa mesma

própria vontade do homem:, e não ás mãos
5
que âe ficão
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paralysadas
,
para não largarem o alneio , he porque a von-

tade as prende. Claramente o disse o Ahoitolo , aceresceu-

tando
,
que não só cabem no laço dó Diabo , mas ainda em

desejos inúteis, e nocivos, que os mergulhão na morte, e

na eterna perdição : lnckiant in laqueum diabo li 7 C$ in de-

sideria multa inuli lia , o; nociva ,
qnae mcrgunl liomincs in

interitum
v èç ptrdilionem. '>*. 9, Estes desejos inúteis, e no-

civos são, os que fortalecem , enredão
,
enlação, e apertão

mais, e mais o laço, que se forma na vontade. Deve ain-

da notar, que he a mesma vontade, que o forma , e em que
se firma.. Eu creio bem ,

que mui ordinariamente se furta,

e usurpa , ou damnifica o alheio com a firme , e bem deli-

berada resolução, de não jamais restituir, e satisfazer os

damnos, e prejuízos. Nada temos com desesperados, por-
que enfim estes se querem condeuknar porproprja» e delibe—

.
rada vontade , renunciando ao Cco,. c sua salvação.
— Eu creio que somente os Incrédulos o farão.

<— Não vai muito longe da incredulidade v o que Iánça m"o
ao alheio, ou prejudica seu próxima quaesquer que se:ào

suas intenções. Ponhamos pois de parte estes mui decididos

desesperados, e renunciadores da própria salvação, que bem
seguros tem o Diabo, efallemos daquelles

,
que furtão com

tenção de restituírem qualquer que seja o motivo. O desen-
gano déstes he , o que nos deve oceupar , e de quem unica-
mente fallaremos
—^ Bem pode ser, que apezar da resolução de não satisfaze-

rem
, depois se resolvão a faze-lo ; o que não he impossível.

— Eu não nego o poder em Deos de obrar prodígios; e não
será es 5 e dos mais ordinários. Não o fez ettê cem Ju~
das, que cahio nessa desesperação; furtando com a resolu-

ção dé não restituir . .

.

— Assim fazem os Judas do nosso tempo, e assim mesmo
vão acabando desesperados.

.

— Mas succeda assim, elles-se cahiráõ nos mesmos Jaços.

Ordinariamente se appropria , e usurpa o alheio, dizendo:

Eu restituirei. Quero que assim mesmo o deseje fazer: mas
eis aqui os desejos inúteis, e nocivos, de que falia o Apos-
tolo : Desidéria multa intilia

, § nociva. Sejão embora bons
desejos , elles sempre serão imiteis ,.e ineííicazes

,
que a- fi- .

uai os mergulharão na perdição eterna; porque chegarão
ate' á morte, sem jamais terem effeito: Guae rnergunt ho-

mines ia interitum , ò; perditionem. Aqni veremos nésieia*

$0. disfarçado a quasi clara,, e evidente desesperação > e não,-
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menos per^osa. 0 que furta, ou u,urpa os bens alheíos-sem
intenção de restituir, he sim hum desesperado.; pelos bens
alheios elle vende a alma ao Demónio. Pode por hum pro-
dígio da graça entrar em pezar, e^esolver-se á restituição:
porem aquelle que sempre deseja-, e tem suastaes quaesin-
tenções de satisfazer, jamais o fará

, porque sempre serão
inúteis tae* desejos , e chegarão á morte sem eífeito. Eis-
aqui todo o ponto , e que eu quero desenvolver.

O furto he anzol de Diaba.

O furto-, usurpação, e appropriação dos bens alheios,
quaesquer que sejão as intenções do malvado, -são huma is-

ca
,
que o infernai caçador põe no laço. ou para que me-

lhor entendão, põe no anzol, que he mais alguma cousa
do que laço. JjMIe o arma bem ás clara?, e aindeí com dis-
simulação, se os mesmos malvados «ão são os próprios «a
faze-lo. Em todo o caso a isca he devorada juntamente com
o anzol, pelo quai o Diabo tem bem seguros estes desgra-
çados peixes. Não tem mais do que puxar da linha, que
lie segura

,
para os levar a si. Ahi terão os ladrfes bem co-

nhecedores de que o são, os usurpadores, os usurários ,„ os

traficantes, comendo a isca com o anzal. Eíles devorão os
bens, as carnes dos pobres, e bebem o seu sangue. Des-
graçados! Com elles devorão o fatal anzol

; jamais o vomi-
tarão : a misera alma nelle está segura. Não de outra ca-
thagoria , se não peior , são aquelles desalmados

,
que por

vinganças, ódios, ou qualquer outro motivo
, estragão

,
per-

dem , damnificâo os bens, e ainda a honra, a reputação. .

Malvados! Lá engolem o anzol, que os fará vomitar a al-

ma no inferno.

Porem deixemos estes , e -voltemo-nos aos desgraçados

,

que disfarçando o anzol, o devorão, presumindo não o fa-

zerem. "Eu vejo-me nesta, ou naqueíla precisão, dirão el-

les , e se me offerece occasião de a remediar. Eu não igno-

ro, que faço mal, ecomo Chriitão
,
que sou, conheço que

não poderei entrar no Ceo com o alheio; porem eu não in-

tento renunciar á minha salvação. Remediarei agora a mi-

nha necessidade , e também remediarei a minha salvação

,

porque eu restituirei em melhor tempo, et— Bem, meu Ab. ; eis-ahi de quem eu desejo, que se fal-

le ;
pois não ignora, que também sou Confessor, e quero

saber como devo conduzir-me com taes penitentes
$
que es-
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tão) resolvidos ú restituição, o com quem tenho na vercla*

de azado de benegnidade v confiando em taes promessas.

P. — Tema contudo que bem longe de ser. benegniciode . j^eja

crueldade com. o penitente, e com sigo mesmo! Nào apo-
dera ter maior com aquel-e, que devendotirar do laço. o

deixa nrile. Com sigo iuosiho será cruel se com ellii qui-

zer condeinnar-se ; o que sem duvida iam.

Th. -r-. Porem se elles promeUerxi: restituir logo
<,

qxre possuo
>

como poderei ser cruel?

i?« — Apertando-Ihe> mais , e mais >o laço. Apenas a inexperi-

cia , e pouca reflexão -o .poderá fazer catai r. nesse erro fa-

tal, em que desgraçadamente todos ca hem. Hum Tbeolo-
go Confessor jamais em taes casos deve. perder, de vista o
indicado texto de Paiolo ., e considerar em tal. penitente

hum desgraçado cahido no laço do Diabo, em. que mais se

enlaçará-, quanto mais tempo nelle se demorar ,. como huir»;

desgraçado-, quer cora o alheio devorou o anzol ^ por que o
tem seguro o -Diabo, e que mais .se lUe. entranha na alma ,

quanto mais tempo o .retém, Devevainda ter por ceito que
jamais quebrará o laço, nem vomitará o. anzol, que- devo-
rou om o alhe;o , mas com elle vomitará adesgraçada alma.
Não passaremos, adiante, sem que faça idea deste fatal Jaço,
ou anzol.,

Não crê por ventura que come o allieio, o que lhe lan-

ça mão , e déilé se appropia 1 Pois o que se corne, e bebe
se torna em carne , e sangue ; e pode ter por certo

,
que

mais depressa dará o desgraçado o pr,oprio sangue > e ain-

da, a carne> do que largará o alheio. Mas que diga, car-

ne, e sangue ! A .própria alma dará , mais do que oalrjeio,

e por elle trocar* o ,Ceo pelo inferno. IJeisto tanto assim ?

que jamais.me mostrajrá hum só desses
,
que andão sempre

prornettendo
, que com effeito ,o tenhão .cumprido , seo Con-

fessor não obriga logo a .faze-lo.

Queira comparar estes desgraçados com as aves de rapi-

na
,
que cravando a miha jamais largarão a presa. Quando

com ella acpJhão, jamais lha tirarão das garras. He tal a
organização _phy si ca das aves , ,

que então abrem, as garras

quando estendem os pescou .mãos ; e mais apertão , .
quan-

do, se dobrão, e encolhem* O ladrão sabe encolher, mas
não estender; sabe. apertar , mas mão largar, Quando a ave
de rapina . não larga , o, remédio hc apertar-lhe o pescoço r

ou cortar-lho, porque então abre as garras, e larga a pre-

sa^. Áffogue o .Confessor para q^e ajbi;a as garras, -e . largue .
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o aíh-io; quando mio somente o fará com-o corte da morte.
D. -rr- hssa comparação henbem, expressiva \- ; Lembrô*fre<l'ella.F

> Outra semelhante ja eu, buvi ao meu Abio, e'h«-^clo -ma-
caco. Para a caçarem , servem-se de huma vasillia y -cujo
bocal seja largo, á proporção da" mãe deste* -animal r de sor-
te que vasia possa entrar sem diíficuldade: D'entro 4helan-
çao milho, ou algum outro -fruto. O macaco mete a mão

.

agarra, e quer tirar fóra; 'porem corno» traz > o furto , n&o
cabe, e quanto mais puxa mais pre6o fica

,
pois . mais aper-

ta a inuo , ate que vem o caçador , e o leva seguro. Eis-
aqui corno'» estão seguros ate' que chegue o caçador- infernai

' os ladrrjcs <s usurpadores dos bons alheios.

D< — Tenho ouvido também o mesmo; e admira, que sendo
tão ingenhosos os macacos, nào teáhào o instincto de lar-

gar, o que agarrarão para sahiremdo aperto.

P. f*-* Mais deve admirar, que o homem dotado de intendi-

ínento nàõ queira largar , antes sim 1 colhido pelo caçador
infernal. Temos ainda a notar, que ó mesmo- laço o mes-
mo anzol, huma vez armado, ou devorado não se limita a
huma só presa. Com hum só laço , com hum só anzipi se

fazem muitas presas ; e tal pode ser a usurpação do alheio.

Talvez hum so destes desgraçados arme o laço, prepare a
anzol para huma dilatada, e extensa família.

O furto he rede.

Eu me lembro a este respeito dadescripção
,
que o Pro«

pheta JJabacac faz 110 sentido literal da destruição
,

que

os Chaldeos farião naJudea; e no thropologico bem po-

demos applicar a este respeito: Foium inhamo sublevàvit ,

traxit illud insageria sua, C) congregavit in rcte guum.

Hcb. I. 5. Tudo pesca com este anzol, e recolhe na sua

rede. Que innumeraveis almas enredadas neste laço, segu-

ras pelo anzol, e envolvidas nesta rede ? Porem de tal sor-

te," que huns envolvem uelia a outros. Eu me explico.

Ninguém pode duvidar, que os bens temporaes passão

aos segundos possuidores , e seguintes com oá encarregos

que tem annexo-. As obrigações, da restituição são sirq- pes-
c

'

soaés ;
porem ellas se íixão nos néVs, que injustamente pos-

'sue o que está obrigado á satisfação. Isto he huma cousa

Wm clara eni Direito. O devedor tem sua pessoa obrigada

á divida juntamente com Os bens. O usurpador devora pois

o anzol; e morrendo, o deixa na'fuzenda, que vai a devo*.
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rar do mesmo modo aquelle, que a vai possuir, pois que
entra nas mesmas obrigações , que de certo imo satisfará.

Eis alii innumeraveis almas enredadas nesta fatal rede ; nel-

]a vão entrando os herdeiros huns apóz dos outros; e não

sei ate que geração.

— Pois ainda bem, P.
,
que por misericórdia ocDeos não

serào muitos os herdeiros, que apanhe a rede, porque os

bens mal adquiridos nào eJiegftp a terceiro possuidor. Per-

guntem pelos dos Judas Iscarxotas \ que he feito deiles ? Os
do primeiro Judas apenas lhe chegarão para comprar acor-

da, com que se enforcou. Os destes nào chegarão a muito

mais. Os bens da Igreja, estejào "lies bem certos, levào

com sigo a excommunhào , e o anzol, que nào he menoi
que a corda de Judas,

— Desanda-lhes com huma formidável cataíinada !

— Bem acatanados merecem elles ser! Eu me ponho em
campo, para lhe mostrar, que todos esses, que lhes lan-

çarão a unha, de qualquer modo que fosse, cahirào no la-

ço de Judas lscariolcs^ devorarão o anzol, e sào excorn-
mun^ados de J. C, 5 a quem roubarão os seus bens, e de
S. i caro , o, S, Paulo ,

que fundarão 3ua Igreja.

— Eu não quero sahir em contenda com Vm. , e muilo me-
nos em tal matéria. Ninguém pode negar

,
que o furto , ou in-

divida posse de bens Ecclesiasticos são furtos sacrílegos. Nào
deixa de mostrar a experiência a verdade do Adagio, que os

bens mal adquiridos nào ehegào a terceiro possuidor.
.— Ainda bem que assim obra Deos para quebrar breve-
mente estes laços , e nào se condemnem longas descendên-
cias com posse de taes bens.

— Muitos podem ser possuidores de boa fe.

— Assim pôde ser ; nem cu quero abranger a esses nesta
desgraça. O que porem aqui tenho mais a sentir, he a per-
versidade de muitos, que á custa dos bens alheios, com
usuras, com dolos, com furtos, e em fim com o que nào
lie seu, trabalhão por deixar os filhos ricos. Que intenta-

rão fazer nisto estes malvados ?

— H\i o digo. O que intentâo he
, poderem dizer com toda

a verdade aos filhos, quando vào morrer: Meus filhos eu
cá vou indo para o inferno ; lá vos vou esperar

,
porque

vos deixo tào enlaçados nos laços do Diabo, no seu anzol,

e na sua rede, pela fazenda, e bens, que vos deixo, que
nao podereis escapar. Ate lá; lá vos espero sem falia,

— È porque ? jNào podem os filhos restituir ?

U



— Podem sim, mas hão de faze-lo tanto comò os pais ofi"
zerão., e ainda menos. A quantos filhos o tem visto fazer?
São innumeraveis os pais

, que morrem encarregados nos
bens alheios, e os filhos pela maior parte não o ignorâo.
E que? Tem visto fazer essas restituições ? Não me mostra-
rá alguma. Lá furtão os pais por. mil modos. ; lá por- usu-
ras

,
por injustos letigios, ou demandas

,
por mil oppres-

sões ingrossão; morrem; os filhos. eatrão.dé posse; e que
de restitui-çôes ?

Ainda outra tenho a sentir, e em que talvez não pou-
cos Confessores tendão cahido; e he , declararem á mulher,
ou filhos dividas, ou furtos occultos na ultima enfeounida-

.

de. Eis-ahi lhes deixa o fatal laço, que jamais cortarão»— Mas que outra cousa podem fazer ? =

— Que outra cousa? Pois não terão mais que deixar em he-
rança 4 mulher ou filhos, do que este laço fatal ? E fiea-

ráò desse modo livres delle? Nós o-h iremos vendo. O Con-
fessor deve proceder de tal sorte que a restituição fique se-

gura , ou passando-se logo opreço, ou valor, ou por-escri-

to que faça fé, ou qualquer outro, meio, que não seja o só
livre-arbítrio dos herdeiros, quaesq^ier que sejão, porque ia

mais satisfarão. O melhor, e mais seguro meio he a mani-
festação ao credor ;

supplicando, e obtendo o perdão do
mais que se fica a dever.

— A razão parece que mostra claramente, que taes resti-

tuições minca se fazem
,

pois se as não satisfaz o usurpa-

dor, menos âs
:
satisfarão os herdeiros pela divisão dos bens.

— Outros meios ha de restituir, como he o testamento:
'

porem perguntarei, que se hade fazer, com quem não po-
de saíi»[a,zer ?

— Itespondo á primeira
,

que por testamento rarissimas.v«-

zes se poderão satisfazer taes obrigações. A'segunda respon-

do que ás veidadeiras, e não pretextadas impossibilidades

ninguém está obrigado.
— A" primeira- resposta parece hum paradoxo ! Pois não se -

pod<; fazer a restituição por testamento ?
J

— Ptéspondo, que raríssima vez. Queira di.rer-me ;
qual he

a que -be pode fazer desse modo X Declarará no testamento

que furtou a porção, e quantidade, com ps damnos., elu-

eros cessantes ?

— Podes deixar n pobres legados, ou -obras pias»

— Que ? Ebe he senhor dos bens alheios para os destribuir

pelos pobres
?
ou ob-ra-s pias ? >Se eu devesse aYia. dezmoe-



das sertia -contente , e dar-se-hia por satisfeito com que-cjft

as destribuisse pelos pobres , ou quaesquer outras obra* pia» ?

As im fazem -muitos Confessores^, que jamais entrarão na

sciencia Theologica, que tudo applicão para Missas! Ape*
r:aspode ter essa applieaçuo quando não só se ignora o cre-

dor ,
aquelle ji quem se,deve,. ou seus herdeiros , inasain- ,

• da quando não --lia meio algum de o poder saber. Somente
«nino, e uào de outra sorUe. Qapm,paga a quem rmo deve,

sempre deve; lie regra certa. »Porem vamos a ver melhor es-

ta impossibilidade por outras faces, e acabarão de conhe-

cer , quam fatal lie este laço,, ou anzol infernai, e a razão,

porque J. C. pintou o Fillw Pródigo deTna&Ladaiusnte- escru-

puloso neste respeito, para o -representar convertido.

Impossibilidades da restituição.

Pergurita-me o Sr. Th.
,
que se deverá fazer

,
quando se

não pode restituir ? Respondo : Ad impmsihilia ncmo Une-
tur^ a impossíveis ninguém lie obrigado. Porem serão por

ventura verdadeiras essas impossibilidades allegadas portaes

penitentes? Muito bem o podem ser; e cu convenho. Po-
rem jamais concederei, que o sejão todas, as que se alle-

gào. Deve convir neste principio quasi sempre certo, ehe
que taes penitentes, quando se aeeuzem de taes peccados,.
não vem resolvidos -á restituição , mesmo quando a possão

fazer. Por maldita tentação vem cnvolver-se mais no laço.^.

e entranhar o anzol . com os sacrilégios dos Sacramentos
,

pensando, bem para sua desgraça, que por tal meio se

soltarão. Coahecer-se-ha isto muito bem , observando , que
inquirindo com prudente disfarce o rendimento de sua casa,

responderão, que será de vinte ; porem logo que entendão,
que são obrigados a restituições , descaradamente respon-
derão

,
que se enganarão, pois que não lhes rende sua ca-

sa mais de dez.: Se instarem, ainda dirão, que não chega
á cinco. • _•

•

— Que taes são! Parece incrível! Porem o Sr. Ab. falta

com a experiência, que he a melhor mestra.
— Entre-se em perguntas com taes penitentes, e queirão
elles dizer a verdade. Quantum debesl Quid habes. in domo
tua} Quanto deves 7 Quanto possues !

— Eu quero fazer de penitente. Eu devo vinte , e possuo
duzentos; porem não tenho dinheiro, meus bens são em
fazendas, que apeuas dão para o sustento modreo de mi-
nha família.
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Pois bem, filuo ; disponha-so desde ja a vender parte
delia, que possa &atisfazer o que deve, ou entrega-la aquém
deve. Promette assim faze-lo antes que concluamos a
confissão ?

— Nhó posso , P. , desrazer-me de meus bens
,
pois que. . .— Seus bens! Eu não intento, que Vm. se desfaça de seus

bens ; só sim que se desfaça do alheio. Não tem Vm. mais
que cento e oitenta, pondo ainda de parte o mais que di-

rei, lliima propriedade que vate vinte , imo he sua
; largue-a

a seu dono. Offereco-lhc outro partido: trate com seu cre-

dor, declare-lhe a divida, ajuste-se com elle , e eu darei pelo

que; ajustarem. Quando exija segurança, como he provável,

que faça, deve dar-Iha. Quer alguma destas cousas ? Na sua

affirmativa continuaremos, mas esteja certo que não conclui-

remos, sem que assim o tenha ^eito.

— Qualquer das cousas me be mui custosa. Eu satisfarei.

— Mais custosos lhe serão os tormentos eternos, com que
deve contar. Passe muito bem ,

pois temos concluído.
— Creia, P.

, que restituirei brevemente, e absolva-me.
— Quantos annos ha, que Vm. deve essa restituição?

— lia huns dez annos, que cahi nesta desgraça.

— Sempre se confessou desse peccado ?

i— Pois não! Eu sou Christdo; cDeos me livre de calar pec*

cados , e fazer Sacrilégios nas Confissões , e Communhôcs.
— E que outra cousa tem sido todas essas Confissões, e Com-
munhôesl Talvez que se calasse... Porem tem entranhado

bem no fundo d'alma o dissimulado anzol. Diga-me : Não
prometia sempre restituir brevemente? E contudo dez annos

ha, que anda nessas promessas, e ainda as não cumprio.

Outros dez annos passarão , se a tanto se estender a sua vi-

da, e de certo chegará a morte, sem o fazer, e o Diabo
terá segura a presa de sua alma. Eu não sou da catbagoria

desses Confessores, que passando-o assim, mais e mais lhe

apertarão o laço, e entranharão o anzol. Se não tem dó de

sua alma, tenho-o eu da minha. Passe muito bem.
— Que tal he o desengano ! Mas supponha, que eu sou hum
homem que tenho estado, e tratamento como pessoa de qua-

lidade , e homem de bem...
— (Homem de bem, como ladrão!)

Eu tenho bens sim, mas todos elles são necessários para

a decênc ia do meu estado. Eu devo as soldadas ameuscrea-

dos, dividas de empréstimos, e alguns bens, que usurpei.

«— Cruel, lhe direi eu
,

cruel, fero monstro ,
que come as caç-
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ries, e. bebe o sangue dos pobres! Não entrarão taes mons-
tros no Ceo. Passe bem , e vá vomitar o que tem comido,
e bebido. Jejue, ecubra-se de sacco , e de cilicio; c quan-
do, o tenha feito voltará. Não tem que me representar cou-
sa, que me faça mudar de, parecer. Ksta lie a regra da mo-
ral Chrislãa. Lu entendo que o Sr. Th. quer oppor-se, por-

que acha, que ha oppiniòes, que peimittein alguma indul-

gência. Porem eu estarei por ellas y
quando mas mostrem

. bem fundamentaeas. Jamais me mostrarão, que com os suo-

res, carnes, e sangue dos pobres se possão. licitamente- sus-

tentar estados , honras r e decencias ; .e para melhor ditar
,

liixos nas mezas , nos vestidos, regalos, e prazeres.

Th. — Quer, que lique a pedir, e mendigar por portas?
!

JP. — Náo exigiria tanto ; porem attentas todas as circunstân-

cias com toda- a ponderação
,
poderia responder. JS ias estou

certo de que nenhum Confessor terá esse trabalha, porque de
tantos, como ha desse-, nenhum entrará em tal resolução.

D. — Supponha
,
que- eu devo, quanto possuo.

.

i?, — Nada seu possue Vm.
,

pois que nada tem. Largue tu. lo,-

o que tem, porque não he seu. Sr. Th., eu estarei pelo, que
Vm. me quer oppôr

, quando me mostre, .que hum homem .

que nada possue , nada tem ,
possa formar casa com bens

alheios. O caso he, o mesmo , e não.tem differença alguma.
Ser alheio tudo, .o que tem,, e nada possuir, ou- ter, he.o

mesmo. Se o que nada tem pode licitamente lançar mão
ao alheio para tei casa ,

poderá possui-la o que a tem alheia.

Respondàb, a isto todos . os .Tlieologos, que fazem & Moral
como querem ? Li não entendo outra. Poderá a pralica ser

susceptível de alguma indulgência, e a condemnação dos cre-

dores poderia íazer limito ; porem as regras são estas. As mes-
mas* Leis ci.vis,. que como-, ja provei , são divinas , o pre-

mittem , mandão , e fazem qxcutar , pois o devedor he des»

pqjado de tudo , o que tem.

D, —í Supponha ainda que nada tem. .

jP. — Responderei com
;
aLéi divina: Venundctur

,
seja vendi-

do ate que satisfaça: Si.non liabuent quod pro farto red*

dat venundabiiur.

Th, — A'qui Del-Uei , P.
,
que não somos Jndeos , nem temos,

a sua legislação. Não ternos compras, nem vendas humanas.
He bem claro, que hum homem que ;iadâ tem , nada deve.

jP. ^— Se o Sr, Th. fizesse algum pouco de .reflexão , veria o.

absurdo, em que cahe. Se- o homem
,
que nada tem , na-

da deye, pode fuxtar quanto quizer; e consumiudo-o ioga,
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nada ficará a dever. Pode ainda furtar o que n-ada tem.
T). —- Essa lie buoia justa consequência na verdade.
Th, — Pois supponlia, que o herdeiro de hum ladrão renun-

cia á herança. Pica por ventuia obrigado á restituição ?

I?» — Nao fica; mas o caso he muito differente. Nelle-sepoz
o laço o antecedente possuidor, e não pode pa>sar a outros
se não com a fazenda, que sofre o encargo. Se a ella re-

nuncia, também renuncia ao laço. O contrario porem he
no nos*o caso, porque eíle a si mesmo se poz o laço. Para
a lei divina nos obrigar, nào he necessário, que sejamos
Judcos. Posto que não obrigue a verdadeira venda da pessoa ,

obriga ao equivalente, que he a propriedade pessoal. Gs
filhos da viuva, a quem favoreceo -Eliseu , forào requisita-

dos pelos credores do defunto pai, ate' que pelo seu servi-

ço satisfizessem; e contudo não se arguio de injustiça. Eu
concedo, que não esteja obrigado á restituição, o que na-
da tem ; mas não se pode dizer, que nada tem aquelie que
tem seu braço, sua agencia, ou qualidades pessoaes , com
que pode , e deve deligenciar a satisfação do que lie obrigado.

D. — Contra isso nada ha que di/er ; e he bem ju^to.

P. —- Direi eu agora
,

que ordinariamente faltão á verdade,

os que affirmão não poderem largar, o que devem. Veja-

se o que se passa em suas casas, e se achará, que ha pa-

ra comerem , e beberem á regalada
,

para vest.dos sobre

vestidos, galas, luxos; no entanto que o pobre , o ercado.,

a creada , o jornaleiro, aquém tem chupado o sangue,
anda nu, e está morrendo á fome. Se isto pode ser, eu di-

rei
,
que taes monstros de crueldade podem derramar o san-

gue , e tirar a vida aos pobres, para sustentarem seus es-

tados, suas honras, e decencias
,
porque o pão dos pobres

he a sua vida: Pariu e<?entiwn , vita pauperum est. Aquel-
ie, que lho nega, he homem de sangue, hehum monstro,
que 1 lie bebe o sangue: 'Qui defraudai illnm , homo san*

guiais est. Quem lhe tira, ou nega o pão ganhado no suor

de seu rosto, f de seu sangue, he homicida, tira-lhe ávi-

da, h" seu matador : Qui aufert in sudore panem-, quasi

qui occidit proximwn suum. Este adverbio Quasi quer di-

zer como. O que derrama o sangue, e o que nega, ou de-

frauda ao mercenário o seu salário, são irmãos, isto he

,

cotnmettem o mesmo crime: Qui offendit sanguinem , c> qui

fraudem facit mercenário, fralres sunt. Eccl. 34. 26. 27.

F,— O' mulher, vê lá, se deves alguma cousa .a creadas. Is*

to vai hoje ináo ! Não sei se nos dará pelo cabello l
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— Vede o mesmo, irmãas , porque eu estou nada contente.

Não queimo dizer assim em ta! oocasião. Vejá-$c o que £2

passa rvas casas ainda as menos abonadas , e pelas pescas
de taes penitentes, lilles tem para comprar mobílias, fa-

zendas, talvez, para as demandas, talvez para jogo, para

assembleas, para astabernas^ cem fim para sustentar seus

vicios; e quando senão tenha, ha de por força appareceç ;

.

porem para pagar, o que devem, jamais apparecerá. Não
posso, nuo posso, lie o que dizem.

Reiere-nos a sagraria Êzaitura. hum caso, que me pa-

receria incrível, a não o ver em taes Livros. Diz, que ca-

tando o Povo Ilebrco no deserto, e tratando de formar o

bçzerro d'ouro ,. mandou Aavâo
,
que lhe trouxessem asar-

recadas , ou pendentes das orelhas de suas mulheres , filhas ,

e filhos (que também as usavão.) Immediataniente o fize-

rão , e sem repugnância alguma ; Ftcit pnrmíus, qupejus-

serat
, deferens inaures ad Acu on, Exod. 3. Ja isto me

parece bem admirável I Mulheres despojarem -se com tanta

promptidão , do que mais estimão, que são as suas jóias f

Porem excede os lemites de admiração o vê-las apenas fei-

to o bezerro, comer, beber, e mesmo assim despojadas de

taes adornos
,
dançarem com todo o prazer, alegria, e sa-

tisfação: Sedit populus manducar

e

, ôf bibere , fy-surrexe*

runt ludcrc. f. 6.

—
i Pois eu não meadamiro

,
porque em tudo isso servião ao

Diabo: no serviço deste maldito, tudo se dá, tudo se lar-

ga, tudo se entrega com prazer, e alegria. Assim os la-

droes, e usurpadores tudo largão , tudo dão com satisfação ,

e prazer. Tem para. comer, beber ate á borracheira, para

o jogo
,
para as galas, para os vicios, para as assembleas ,

cantão e danção, ainda quando. tivessem a barriga, yasia ;

porque tudo i^so se faz em honra, e serviço do Diabo. Po-
rem para tirarem as. almas do seu laço ,

para servirem a

Deos , nada ha; não tenho * não tenho, não posso, não
posso. Ca^ta da maleita, tão má como a dos Janscmstas !

— Só assim he que se pode explicar. Quando o devedor ca-

da bum dia economisasse hum vintém no copo de vinho , ou

qualquer outra privação mui fácil, e suave, ja teria, satis-

feito ha muito tempo. Porem o laço está lançado- na vonta-

de ; esta está presa; o quando a. boca diz : Aaí? posso, di-

rá a vontade: Porque não quero.. Se os Confessores isto en-

tendessem , nuo serião tantas as desgraças temporaes , e so*

bre tudo .a* eterna^



Restituição demorada se torna impossível.

. — Na verdade que esta sciencia da Thcologia Moral mais
se aprende peio exercício, e experiência

,
que peta theoria.

Eu não posso negar, que o Sr. Ab.tem toda a razão; e lie

assim que as cousas se passão.

— Contudo não he necessária grande experiência, para se

entender Xfcg-umma necessidade da prompta restituição, por-
que ella demorada se torna impossível. Dirá o devedor que
se intitula penitente: Eu não posso restituir por ora, mas
o farei ao diante. Desgraçado! diria eu ; se tu não podes
restituir por ora

,
quando , e como o poderás faáfer

5

! Eis aqui

'liuma regra certa , em que devemos assentar, e he que a
restituição, ou satisfação da 'damnificáção idos bens do pró-
ximo, quaesquer que elles sejão

,
jamais se faz devidamen-

te, a não ser á força pela justiça civil. Então me ios se fa-

rá quando se demora; e demorada se torna impossível.

Estas demoras infalivelmente se estendem ate á morte;

e não será nesse tempo que o desgraçado se soltará do la-

ço , e vomitará o anzol , senão juntamente com a mísera al-

ma. Nós vimos as dificuldades
,

que então se encontrão ,

acerescendo ainda a ignorância <los Confessores
,
quando te-

nhão tempo para isso, enão morrão como costumão morrer

os malvados, sem terem tempo para deixarem o mesmo laço

á família, ou herdeiros. Mas quando o teahão , valerão pa-

ra diante de Deos taes declarações, ainda mesmo quun lo

fiquem seguras, quando mesmo fosse por testamento? Quan-
to receio, que taes aves de rapina, quesóiargão das unhas

a presa com o golpe da morte, achem misericórdia diante

de Deos! Bem mostra, que não quer sua salvação, o que

só larga, porque não pode mais reter, pois se mais pudes-

se, não largaria , e ainda levaria para a outra vida.

Ponhamos porem isto de parte , e vejamos em geral
,
que

nunca se faz a restituição demorada. Qualquer ladrão, ou

damnifreador dos bens do próximo, quando restitua, o faz

como o maior ladrão, que lia, e pode haver. He este ornar.

Que maior ladrão do que o mar? Que navios, que fazen-

das, que riquezas, e preciosidades não tem elle roubado,

engulido, e devorado ? Contudo elle álgumas - restituições

tem feito, mas não sem grandes brados, urros, e gemidos.

Assim farão todos para vomitar o alheio. Porem que resti-

tue o grande ladrão ? Apenas vomita nas praias alguns des-

troços^ algumas enxárcias
?
taboas

9
mastros , ou poucas ou-
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tras cousas. Assim fazem todos, quando com cffeito fezem
a restituição. Eu o mostro.

Eu não conheço mais do qne huma só hsSftrtmç^è , que
faça te. Foi a de hum famoso usurário., e ladrão, que lo-

cado da mão dc D cos se quiz salvar. Elie me parece posto
por exemplar a lodos os que imilando-o na culpa

,
queren-

<do, como elle, a sua salvação, o devem imitar na re li-

tuição, c TcsareimciUo dos damnos, que tem causado. Foi
^este Zacheo

,
príncipe dos Publicanor, , muito -rico sem du-

vida por usuras , ou más acqui^içòes. Eãtrcm o Senhor cm
sua casa , c o corarão se lhe troca : Ecoe dimidiam bono-
rum meorum, J)vminc , do pauperibus , diz e!le com promp-
tidão

;
Senhor-, cu me resol vo a dar ja aos pobres metade

todos os meus beus; ecompareçào todos aquelles a quem
cu tenho defraudado, e damnificado

,
porque ©6 satisfarei

Testiruindo-lhes em quádruplo , -isto he., quatro por hum : Si
aliifnem defraudam , reddo quadraplum. <Luc. 19. 8.

Eis aqui huma completa , c devida restituição. Com me-
tade dos bens dados aos pobres, elle vencia, e destruía em
si a avareza

,
desapegava o coração dos bens terrenos , uti-

lizava a Sociedade soccorrendo os necessitados , e satisfa-

ria pelo^ damnos, e prejuízos cansados aos mortos
,
ouugno-

rados. Com a restituirão quadruplicada satisfazia os dam-
nos emergentes, e Jncros cessantes.

Th. — Era essa a Lei Moymica ; porem. ...

P. — Era a Lei divina., que sempre foi , e ainda he.

D. — Que sempre foi ! Pois também na Lei Natural 1
.

jF. — E porque não ? Por ventura não he Lei Natural divirra

que se satisfação os damnos, de que se foi causa?
P. — E como os hão de -satisfazer os ladroes incrédulos'?

t*. —- Não erão somente os Judeus sugeitos a eâta Lei os Ro*
manos Infiéis, e Pagãos a tinhão em sua legislação. /<p.

Caim. ibi. Eu perguntaria d'onde a tirarão a não ser do co-

nhecimento, que lhes veio por tradição da Lei Natural 1
.

Na, Escrita a temos bem especificada , mas não deveo de sci"

nova; ao menos houve antes a equivalente. Diz o Sr. Th.
,

que não tinha mais algum outro fim, que intimidar aquel-

la Nação, ecohibi-la dos furtos : parem eu direi
,
que alem

desse tinha, e tem outro, e he a devida satisfação cios pre-

juízos causados pelo furlo.

Quando se ache vivo, diz alei , na mão do ladrão o ani-

mal
,
que furtou, seja boi, seja jumento, seja ovelha, res-

tituirá o duplo
3

isto he, o animai furtado, e outro seme*
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jhante , ou o seu valor: Si inventam facrlt apná-cum-quod

faratus>. cst , vivens , siue bo-s ,
sivcasinus r siceovis^ da-

piam reddat. Exod* c2£. 4. A razão desta? módica restitui-

ção he a supposição do breve tempo m-edi&do entre o íftrto

e a, sua descuberta-, vistoque amda está vivo o animal fur-

tado. Quando porem o animal íuj tado far vendido , ou mor-
to, por isso mesmo que se suppõe haver dimidiado tempo,
e o dono ficou . intciramenjto. privado da sua propriedade,
pague o ladrão , ou restitua por hum boi cinco bois, e.por

liuma ovelha, quatro ovelhas : Si quis faratus fuerit bovem
aut ovem , Z\ ocçldcrlt vel veudiderit , . quiaque boves- pro .

tino bove. rçstxtuct , êf quatuor oves pro una ove. V. 1. Ve-
jamos., a naturalidade desta lei divina.., e (

.sua.cpníbrmidade

-

cais- a devida justiça.

O boi por si só lie mui fecundo em emolumentos... para
seu,dono pelos, grandes .interesses

,
que deite tira; em pou-

cos anrios ejle lucrará pelo serviço para seu dono o .quá-

druplo, de seii ,valor. Alem do serviço tem ;a cacne , e ova-.,

lor próprio., Por tanto p#gue- o.ladrão cinco bois pop isso

mesmo -que privou .seu 4ono deste quintupio de seus justos

interesses : (luiriquç bov.es. pro uno bove rcstituet.

A ovelha apezar de não ser serviçal para seu dona, con-
tado este no se,u furto hç privado de quatro emolumentos,
que ella lhe prestava, bem equivalentes ao valor de quatro

ovelhas. O vcllo, o cordeira, e o leite valem raui bem por
ires ; e a mesma ovelha forma o quádruplo. Pede pois a.

recta justiça,,* que o* ladrão restitua quatro ovelhas por hu-*

ma
,

que .furtou.:
j
Quatuor oves jjno una ove resUfeeL- Se*,

não tiver.com que satisfaça estes damnos, seja -vendido o

mesmo daumiucador , ate que com o seu.serviço,, e Jucrò»

de seu braço .satisfaça, a seu irmão, e sócio: Si uon ha+.-

buci it , quodqjro furlA) reddat*, vemmdabitur. f. 3*_

JP. -rfr Não pôde negar o Sr, Th., que a justiça pede e man-
da aqui Mo .mesmo ; e nem- de outra sorte se pode satisfazer

rectamente o prejuízo-causado.

Tà, — Eu convenho nisso ; pocen* parece-me
,
que J» C. rela-

xou algum tanto na rigo.n*.-.,
.

1J\. — Que diz, senhor ? As Leis Divinas são eternas. Beos- não
se pode contradizer- em. si rnesmo., He ejle sim o Senhor
de tirar a este, e. dar áqueíle conforme he sua vontade,

por isso m.esm/> que he. o erendor de tudo; porem ellc ja-

mais deo tal poder ao bomeni nara o jazer a seu p.jbúrlo.

Th , — Pprem os liebre os rouba rào o > ^gypeios, e -os Chanancâs*
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— Nada diz, nem adianta com isso. Elles íizeuão , o que
Deos lhes ura fidou, >-« com toda justiça.— Se elles á força d'armas se apossarão da terra proinetti-

da, o fizerão
,

porque Doos quiz castigar corntdles, ou
por eíles essas gentes perversas. Qs roubos dos tigtjpcws

não o íbrào., antes provuo a rectidão desta Lei Divina.
?Por muitos, e largos tempos os Hebreos servirão em dura
escravidão aos Egypcios, e bem era que Deos os itidern-

nisasse, obrigando. á satisfação, aos que injustamente ha-
vião usurpado os serviços de huma Nação livre, reduxia-

do-a á escravidão. As Leis, que Diíos impoz ao género 'Uu-

imano para o seu governo , e direcção em h-oeiedade , sem-
presão, e serão as mesmas, aomeuosem sua essência. !Pá-
dem ellas applicar-sc a e^te , o-u áqwelle «aso deste ou da-

quelle modo
,
cpor isso haver variação, mas -somente acci-

— dental ; no essencial jamais haverá mudança.
-Vejamos, qual he aqui o essencial. Não kc outro mais.

que a satisfação inteira 9 e completa das injurias, olfeusas
,

damnos ,
.e.prejuizo» fine. injustamente faz o homem á-seti ir-

mão, ou irmãos. Esta he a essência. Legislando Deos por

Moyscs • fez • ap p I icação delia a-«ste ou áquelle caso , e pretV-

-xou a satisfação ou restituição de hum boi furtado em cinco

-bois, e em quatro o de huma ovelha, 'huma vez que sc ti-

vesse morto, Ou vendido
,
qualquer que fosse o tempo

,
que

mediasse entre o furto-, e u restituição. Eis aqui o que he

accidental á Lei , e que sofre variações á proporção das cir-

cunstancias. Foi então^ isto necessário, porque Deos queria

aquella singular Nação e:n grande uíviãa de Sociedade ; e

supposto seu duro caracter, e avidez dos bens temporaes

,

foi necessário carregar a mão nesta -appl icação da invariá-

vel Lei em sna essência.

Cessarão em J. C. estas razões
,

porque hía a formar a

grande Sociedade, que se havia de estender por todo o mun-
do

,
abranger todas as Nações , 'fundada , e ligada -com os la-

ços de amor mais que de temor ;
derrogou esta árdua appli-

cação , e ficou a Lei em sua essência. Eu me explico com
o facto.

— Entendemos, P. ; não secance mais. Furtou oãadrâo na
Lei antiga hum boi, que logo matou, ou vendeo. iíe obri-

gado á satisfação d'ent-ro de meio anno : pague ou restitua

cinco bois, para que não torne afazer outra. Faz o mesmo
na Lei nova da graça ; cumputem-se os damnos, e prejuí-

zos, que causou ; restitua-se hum outro semelhante boi, ou
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seu valor , e os prejuízos ., que com esse roubo sofreo seu dono.
v*. Nem mais nem menos, e eis a variação que houve, por
isso mesmo que variarão a? circunstancias , como disse. Em
quanto, á sua essência v isto .be , a recta satisfação dos pre-

juízos causados , nem Deos tem variado, nem mesmo pos-

to que iSenhor de todos os bens ., usade alguma dispensa nesta

sua Lei. lie isto o que ja. disse. Rouba o homem.aDEos os

seus bens, que são o respeito , a, reverencia , a obediência,

e o mais que se lhe deve. (Nós sabemos que os peccados são
dividas coutrahidas com Deos.) Injuria, ultraja, cOfende o
homem aDr.os; arrepende-se

,
humilhasse, pede perdão

:

Deos dirá : Perdoo-te
,
pois que o posso fazer , pori 5so mes-

mo que somente a mim roubaste, e offendeste. Rouba porem
o homem , offende , Janini fica , e prejudica a outro homem ;

arrepende-se , pede perdão a Deos ; porem ouve em respos-

ta peia sua Lei : Nào perdoo ; não he a mim só a quem oilen-

deste, mas sim a teu irmão; restitue-lhe , o que lhe roubaste,

satisfaze a. eUe , e- depois tratarás comigo..

— . Não -poderia Deos dispensar ,
quando opezarfosse gran-

de, visto, que he Senhor, de tudo ?
;— Se pode, ou não, he cousa que nos não deve importar ,

mas sim que jamais o fará. Deos sempre he justo em suas

Leis, e jamais as relaxará se -não na verdadeira impossibi-

lidade de as cumprir. Spenas deixa esse poder ma mão do pró-

prio ollendido ; o que devemos notar com admiração. Repre-
sentemos este caso a.o vivo*

—.. Eu o faço, Pr Está o ladrão a morrer , e tem grande pezar^

mas aiiida não satisfez, o que deve ao seu irmão, epode sa-

tisfazer, Àppareee-Lhe Deos , e lhe diz ; Desgraçado ! vou
arrojar ^te no-inferno , porque não pagas^ o que deves ateu ir-

mão. Appareee este irmão , c diz; -Eu te perdoo.. Diz en-
tão Deos: Eu te perdoo também. He assim ? ^

-— Posto que o caso he quimérico, porque o offensor nunca
se ju-l^a verdadeiramente,- contrito sem a devida . satisfação ,

contudo explica brçrn ,
que tal perdão põe Deos .unicamen-

te r.a mão do offendrdo.. Este mesmo he o procedimento , que

segue?, o deve seguir o ltlgarrteneule.de Dkos^ qne.he o
Confessor. Elie pode perdoar,em Nome de Deos, de quem
faz as vezes, todas as dividas contrahidas cometle, is£o he,

gjs peccados ,
ofiensas, c injurias para com suai Vs*<?« , me-

nos porem as contrahidas com o próximo sem.a devida sa-

tisfação. Deo o penitente em Deos írumbofetão ; dirá o Con-
fessor : Tem gíi7(dje pezar, ecu te absolyo ,

pois que tímho
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poder seu , pnra, perdoar suas oflfensas. Fez o mesmo a seu

próximo, oíTendeo , damnificou-o ; deve dizer o Confessor:

Não pos «o perdoar taes offensas ; não medáDEos tal poder.

Chora o penitente com muito pezar ; porem debalde. Nada
posso fazer, dirá o Confessor, sem que satisfaças o que de-

ves a teu irmão : trata com-elle , satisfaze~o , ou obtém delle

o perdão, e então eu perdoarei pela parte de Deos.
Temos entendido a força da Lei, que bem se entende

dizer respeito- ao bem da Sociedade, que por tanto tempo
nos oceupa ; e entendemos que nella está posta a Religião,

Poremdie certo, que nada pode neste, respeito o Confessor?

Nada pode perdoar í

—» Nem hum vintém , nem qualquer offènsa, ou in juria. Po-

de sim declarar, que este ou aquelle furto, esta ou aquec-

ia ofiensa não lie grave, e por isso não obriga á satisfação;

porem elle não tem autoridade alguma y .

para positivamen-

te perdoar taes offensas , e prejuizos. Com isto temos pro-

fundado a matéria , e entendido a justiça , e necessidade

desta Lei Divina, pois que sem ella nao poderia subsistir

a S iciedade; os. homens se tornarião feras huns contra os

outros, e ainda peiores,

A'vista de tudo isto entendamos a difficuidade , . senão
impassibilidade da restituição. Eu não trato de gravíssimos

furtos ^ damnos, e prejuízos, que se fuzem , .e de que a So-
ciedade está cheia ; a cujo respeito podemos dizer , . que o

Diabo tem segura com taes Jaços , . e anzoes a maior parte

do género humíiuo.. Apenas algumas poucas almas se pode-
rão "ulgar livres* Alguns furtos , damnos ,

prejuizos , e of-

fensas me parecem filhos da desesperação, e só próprias de
desesperados, onde verdadeiros Incrédulos, pov isso mes-
mo que não intentão a satisfação, sem a qual não entra-

rão no Cco ; e outros porque não poderiào , mesmo quan-
do quizessem.

i. -T- Nesse caso não são obrigados a ella.— Ellcs- o são de qualquer modo que possuo, e ate onde
possuo. Porem como passará diante de Deos essa impossi-

\ pilidade., a que de vontade se oxpuzerão 1

Jr-.^Como poderão satisfazer esses Judas hcarioias os furtos,

os roubos , os damnos , os> prejuizos . .
7 '

— Deixemos Incrédulos, que não ereein, nem querem crer

Deos, nem pensão ser , nem ttr outros destinos, que os bru-
tos. Como taes : Tannvam mula animalia

,
que em nada

raajs cuidào
,
que em se apascentar a. si mesm.çs

?
suas con-s
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cupiscencias , *e carnalidades : Convivanlcs sinc timore; se-

tnclipsos, pasccntes , bem como as ondas do mar, que eseu-
mâo-siKis confusões de ódios., iras, vinganças, roubos, fur-

tos, e enfim suas paixões: Fluctus feri mark dcnmmaníes
suas confuaiones ; antros malignos e errantes: Silera^crran-

iía.\ teui reservada na ira de Deos a tempestade das trevas

eternas: Quibns procella tcnebrarumservala est in actermun.
Jud. 10. 12. 13. Paliemos d'outros

,
que presumem ainda

ter alguns visos de. temor de Deos.
— Eu queria, que (aliasse mais dos nossos grandes ladrões;

•dè-me licença para levar á figueira estes Judas.
— Para que quer pregar a corcovados, e peiores ?

— Eu não lhes quero pregar; quero pendura-los na figueira.

— Cale-se , e ouça. Eu desejaria saber, que ; intenções tem
de satisfazer os damnos., que causão , os vingativos , ou co-

mo o -poderão fazer? Malvados! Por se vingarem, se dão
aos Diabos pondo-se no seu laço! Que satisfação, ou resti-

tuição poderão fazer os calumniadores , eroubadores da* boa
reputação ? Qual os roubadoTes das honras , verdadeiros dra-

gões infernaes , e do bem estar de tantas Donzellas
,
que se

vêem perdidas? Qual os pais de tantos filhos desgraçados,

.•a quem devem a sustentação , alem da educação , como tam-

bém a herança de seus bens, se são filhos naturaes , e se o

jiiâfí são, o seu bem estar ? Qual delles satisfaz e^tas estrei-

tíssimas obrigações ?

Ponhamos porem de parte estes, e outros mil , einumera-

veis casos: mencionemos -somente aquelle , em que a resti-

tuiçãose pode fazer com dinheiro contado, pois he sabido

o furto, e conhecido o defraudado. Será fácil a restituição?

— Nesse caso apenas a impossibilidade, ou a vontade po*

dera obstar, e não tem mais, que o possa impedir.

— Supponhamos que pode. Quererá por ventura ? E quan-

to deverá desembolsar, quando a isso se resolva?

— Se elle furtou vinte, ahi tem o que deve.

— Pelas regras dadas deve muito mais.

— Talvez deva quarenta. Eu o digo. Virá hum destes des-

graçados , e dirá : Eu devo vinte por hum furto , huma usur-

pação , huma usura , demanda injusta , ou qualquer outra

injustiça. Desgraçado! He isso que deves , e nada mais?

JExamine-se o tempo, ponderem-se os prejuízos, os lueros

cessantes , e damnos emergentes , e resolva-se quanto deve

o que há anno6 que fez esse furto, ou injustiça. Pelo me-

n<$i juão se devem - computar em menos de cinco por-centop
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pondo' de parte as lagrimas, as miscrins, as .necessidades ,

que por eíle, ou por essa injustiça sofreo o damuificado
,

que. não sei, como possão satisfazer-s-c. Os cinco por - cen-

to são aqui de necessidade absoluta i Pelo que cada anuo
augmenta mais hum por, vinte; e depois cslrão os lucros

cessantes, e damnos .emergentes do augmonto. Sé Iva cin-

co amios que fez a injustiça, deve vinte e cinco ; se ha vin-

te deve quarenta ; • e com os cinco por cento do augmento
vem a dever acima de cincoenta por vinte., . que furtou.

Como se faiá esta restituição l— Fica cla.ro, que nunca restituirá aquelle que diz : N5.o

posso por ora ; mais ao diante o farei-. Conhecemos sua

cegueira.— Desgraçado ! diria eu a esse; tu não podes restitui? dez,

e poderás restituir vinte ]

—r Ainda ahj ha outra cousa , e he que o alieeio em fctttran-

do n'uma casa deita tudo a perder, e he como hunia ex-

cominuuhão, quo nella entrou, e> cada vez menos poderão

restituir. Ai nda^os Judas se hão de ver sem terem onde ca-

Lião mortos., como o outro que- morreo .suspenso no ar.

—
- Grande vontade lhes tem, Sr. fireguez l

— K como não terei, se.eiies são Judas Iscartotes r . que
roubarão os-bens da Igreja de Jesus Ckrhlol
— lie. ponderosa essa razão, pois que o alheio , se pôde
chamar o fermento r qua corrompe t^cia a, massa ; Mo licum

fermentum toluni massam corruwpit. 1„ Cor* 5.C Ben> mó-
dica porção de fermento corrompe g/ande- massa^ eem pou-

co tempo a perderá. Assim o alheio entrando em huma ca-

sa por grande, que seja. Não se passará muito tempo que.

a não vejão perdida
,
principalmente se nella entrou o suor

e o sangue dos pobres-, dos .orphãos., viuvas
5

e mais des-

validos.

•— A oppressão dos pobres , dos mercenários
,
orphãos , e

viuvas hc peccado que brada ao Ceo , assim corno a derra-
marão do sangue humano.
—^ Sobre tudo. a. de orphãos, e viuvas. A Legislação divina

faz delles -menção -particular : Vidvaz q r>>A}nlLo,noii noez-

bitis. ExQd. 22. 22. Respeitai a viuva -, eo pupilió, ou or-*

phão , diz Deos ; . não lhes faróis algum mal.. Se lho fizer-

des, elles clamarão a mim , .e Eu ouvirei cs*eus clamores:.

Si lacserilis eos , vot-tfc-raòiiriUrr ad me , ò) ego andiúm cia*

mQrem eorum. y. .23. Então se indignará o meu furor con-

tra vós
?

sereis, feridos da espada da minha ira , yossas- mu->
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Ihei\>s ficarão viuvas, e pupíllos vossos filhos : EÍ4ttii<rno
bitur furor meus, pcrculiauique vos gladio, b crunl^ixo-
ra, ueslrae viduae, òç filii vertri pupilli. y. Isto sem
duvida para sofrerem misérias iguaes ás que a outros fize-

rem sofrer,

— A saneção lie 'terrível , mas justa !

He misericordiosa ainda a perdição das casas mal adqui-
ridas, ou onde entra o alheio, para quebrar este laço in-
fernal cm breves successores, o se nào estenda a muitos
possuidores, como ja dissemos. Vemos que em grande par-
te não passâo dos filhos, verificando-se o adagio: Bens
mal adquiridos nào -chega© a terceiro possuidor. Alguns
ainda nem ao segundo chegão. Nós o veremos melhor quan-
do fallar-mos da avareza. Por justo castigo do malvado,
que offende, e damnifica a seu irmào, e he hum monstra
na Sociedade , faz Deos

, que niio lhe aproveite mesmo nes-
te mundo, o que usurpou; tudo lhe hirá a peior , ainda
mesmo o que possuía licitamente. Nem elle diga

, que o
nào experimenta assim, pois que sua casa se augmenta
com suas usurpações, e injustiças. Espera, malvado, lhe

diria eu; nào tarda quem vem, e tu o sentirás, e verás:

conhecerás, que Deos he o Autor da Sociedade, e grande
zelador do seu bem , e prosperidade, que nada mais ter-

rível , do que cahir nas mãos de hum Deos vivo.

Este Senhor nào se fará surdo por muito tempo aos cla-

mores
,
que ao Cco levantào os opprimidos, offendidos , e

despojados de seus bens, e propriedades quaesquer quese-

jào. Se por algum tempo parece dormir, elle acordará:
os peccaoos de seus filhos tem merecido o justo castigo;

porem não pense o malvado, que ficará sem elle. O tem-

po chegará, e se conhecerá, que ha hum Deos omnipoten*
te para castigar malvados.

Temos a concluir por força de todas as razoes expostas,

a grande difíiculdade da salvação do injusto agressor dos

bens alheios , e destruidor da prosperidade , e bem estar de

seu próximo, pela difíiculdade, e mesmo impossibilidade da
devida recompensaçào. Não sei se terão

,
que oppôr.

— Nada temos; e não podemos deixar de concordar. O
que julgo, que todos temos he o temor de havermos con-

corrido para algum damno dos nossos próximos.
— Eu estou com o mesmo temor. Apezar disso, queria os

roubadores dos bons de Deos mais batidos , e azorragados.

— Mui bom he que a consciência não brade, nem se sin*
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ta -aggravada. No. bom uso, que fizerem de suas riquezas',
se preparão o caminho para o Oo , como ainda veiemos.— Qual será., P. , a razão, porque muitos podendo resti-

tuir, não o fazem nem ainda próximos á morte , não igno-
rando, que vão ao inferno ? Isto me parece bem admirá-
vel

, e extraordinário ; xe por isso não creio algumas iiialo-

jias que a esse respeito se referem.

Cerjueira incrível,

— "Não as crea embora ; mas não poderá deixar de acredi-

tar o mesmo que ellas mostrão , e pròvãò. O que elias dizem lie,

que taes malvados se resolvem hir antes ao interno , do que res-

tituir. E que ? Não he isto hum facto
,
que se verifica em todos

estes malvados, ^ue se resolvem a não restituir o alheio ?

— He -provável
,
que tenha parte a incredulidade.

— Creio que atenha em muitos nestes nossos tempos. Creio
ainda que a tenha em maior parte

,
quando lanção mão

ao alheio, ou offendem o seu próximo; porem não o creio

assim
,
quando se vão approximando á morte. Então se

abrem os olhos d'alma
,
quando os do corpo se vão fechan-

do, e desapparecem as sombras da incredulidade ; e não
obstante ver-se o inferno aberto, nem assim mesmo se faz

a restituição. Ainda antes disso se observa a cada passo
com espanto, c honor, que não se pôde ouvir sem tremor
do coração, o que não se encontrará em qualquer outro

peccador. Diga o Confessor a hum desses: Filho, restitua

o que deve, satisfaça o mal que tem feito, quando não o

inferno o espera. Que resposta dará? Ou elle voltará cos-

tas em silencio, ou dirá: Se não ha outro remédio, pa-
ciência!!! Eis-Jo ahi resolvido a hir ao inferno mui resi-

gnado na sua paciência, e com toda a paciência! ! !

— Jesus! Isso faz tremor o coração! Mas eu o sei.

— Crerá estes factos? Pois nada mais verdadeiro, e elles

por desgraça são ^ão contínuos , e ordinários, quautos são
os malvados uzurpadores, e damnificadores dos bens alheios.

Deve notar, que elles não dizem: Eu nào creio, que ha-

ja inferno; mas sim dizem: Se não ha outro remédio , se

não o da restituição , paciência; hirei a elle , mais do que
fazer a restituição.

— Que diabos de malvados ! Pois elles não sabem
,
que

não hão de levar e?ses bens ao inferno ?

— Nada ignorão , e tudo conhecem muito bem.
— Como &e pôde explicar tal cegueira ?
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—- Não lio cegueira, pais que o veem muito bem. A razão
disto ]")orem eu a tenho dado com o Apostolo. Elie a dá,
dizendo, que taes malvados cahem no laço do Diabo: J/i-

cidiint in laqueum Diaboli. Agora entenderão bem clara-

mente, que o alheio he hum verdadeiro , e não quiméri-
co laço, ou anzol

,
que prende., não os braços, mãos, ou

pez, mas sim a vontade; esta he a que segura o Diabo
com a alma tão seguramente

,
que nada lha tirará.

— Va-se o Diabo com tal laço, e anzol
,
que não me pes-

cará neíle. Vou examinar, com minhas irmãas , se deve»
mos alguma cousa.
—

- Eu vou fazer o mesmo com minha mulher ; ainda quan*
do ficássemos a pedir.

— Não tem que examinar, o que não he avarento, e sente

socegada a consciência; porem- he bem feliz quem jamais
se deixou prender detaes laços, que a tonlas almas enredão.

Biemaventurados são os que temendo no Senhor andão pelos

caminhos da justiça sem jamais o (Tenderem o seu próximo:
,'Beatiomncs quitiment Dominam-, quiambulant inviis ejus.

Psa 1
. 7. 1. Embora não tenhão elles mais que a paés-

'ma pobreza e o trabalho de suas mãos para comerem o pão
no suor do seu rosto ; nem por isso deixarão de ser bema-
venturados , e felizes : Labores manuum tuarum. guia man*
ducabis. beatas es, íf berx tibi cril. f. 2. Por isso mesmo,
que comes do trabalho de tuas mãos, e não das alheias;

por isso mesmo que comes do suor de teu rosto: Beatas es.

Embora té custe o teu sangue; comes, e te sustentas do que

he teu, e não cahes noi> laços do Demónio; es bemaventu-
rado : Beatas es.

Não são as riquezas, que felicitão o homem, menos e
muito menos quando são mal adquiridas. A confiança na*
queíle Senhor, que sustenta os mais vis bichinhos da terra,

r.áo deixará de sustentar, c providenciar o sustento daquel*

las creaturas feitas á sua imagem e semelhança , de modo
que tudo lhes vá bem: Bene tibi erlt. Errado caminho se-

guem aqueíles, que pensão lhes hirá bem neste mundo com
injustiças, oítensas

,
oppressôes , e vexações de seus irmãos,

fazendo-se dragões destruidores da felicidade , e bem estar

da Sociedade de J. C.
,

que clic ama como a seu corpo. A
sua incredulidade desapparecerá brevemente, e conhecerão

que não se zomba de Deos.
lie irso ò que eu espero dentro de pouco tempo. Esses

malvados In crédulos
7
immioos de Deos

9
p eiores que Judas,
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e mais Iscariotas ainda do que elle, conhecerão que. ...

P. — Deixe ©5 Judas, cm quem com a incredulidade tem en-
trado a desesperarão, e nada ha a esperar. Só sim tornos

a esperar algum bem dos que não tem cahido nestes laços

do Diabo; e he que á vista de taes razoes procurem a pu-
reza de suas consciências, conservando &u&s<&i£ds nem ia-

vadas do alheio
, empregadas no bem estar de seus irmãos,

e felicidade da Sociedade de Deos.

STâ. — Tenho feito idea , P. , do seu discorrer , valentia, e for-

ça de siias razoes, que nào podem deixar de convencer ain-

da os mais aiferrados a suas contrarias opiniões. Tenho co-
nhecido ainda que nào possuo a verdadeira sciencia Theo-
logica ; e por tudo isto mais sinto nào ter tomado parte á
mais tempo nesles actos literários. Terei contudo a satisfa-

ção de ser contínuo nos que se seguirem. Penso que a ava*
re*a terá lugar na seguinte Palestra.

P. — Assim o pede a ordem que vamos seguindo, conhecendo
os males, que obstão á felicidade da Sociedade, e a des-

troem. Neila he a avareza hum monstro
, qual veremos na

seguinte tarde, tendo esta ja passado, e talvez bem cança-
das as attencoes.

D. — Engaua-se , P. ; porque todos ouvem com gosto. Porem
dê-nosa sua benção,, e queira pedir ao Senhor, que me li-

vre , e minhas irmàas de taes laços do Diabo.

J>. — E a todos os verdadeiros Fieis; e pecamos para isto a
benção de Deos , e de sua e nossa Mài.
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PALESTRA QUINTA.

Avareza.

Palestrantes.

Parocho, Deista, Theologo , Liberal , t Fregucz»

Ihtroducçâo. .

Parocho— Talvez que ja tardasse ! Eu os felicito com aa boas
tardes, epeios ver bem dispostos.

Deista— Cori respondemos reconhecidos j e dê-nos a sua benção.
Nao tardava; porem nós vimos tomar lugar ,

logo que en-

tendemos que se encaminhva para aqui. He bom que saiba
antes de tudo

,
que os dois Srs.

,
Theologo , e Liberal tem

tido suas disputas preliminares sobre a matéria, que temos
hoje a tratar ; e o Si>. Ab. a desenvolver. O Sr. .Th. condern-

r»a com effeito a avare%a
,
porem ignora ate que ponto elia

deve ser condemnada. O Sr. L. afíirma, que nào se deve con-

demnar a riqueza, por isso mesmo que a boa politica e go-

verno da Sociedade assim o exige , e para isto provar expen-
de varias razoes. Nào está contente com que no Evange-
lho. se. mande vender tudo para seguir a J. GAm/o.

J?v,— Náo ha tal mandamento, pois não passa de conselho Evan-
gélico a .pobreza voluntária. Ern quanto ao mais persuado-

me, que havemos ficar todos concordes. Bem longe de in-

tentar persuadir, o qne se oppòe a. boa politica , e prospe-

ridade. da Sociedade , eu nada tanto desejo como a sua feli-

cidade, e. manutenção , pois como tem visto, na sua uniào

consiste a Religião de J. C. ,
pois forma o corpo de que el-

le he a cabeça.

híbcral—Eu assim o tenho entendido; porem eu. provarei-, que-
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para a sua boa politica he necessário," que huns sejuo ri-

cos, e outros- pobres.

P. — Não teremos por ora necessidade dessas porvas
, pois eu

tanto concordo
, que terei necessidade de provar

, que não
só para a boa politica, mas ainda para a salvação de todos
quiz Deos fazer ricos ahuns, e pobres a outros. Porem nào
nos será necessário nesta matéria, e ficará reservada para
outra. Nào intento condemnar as riquezas, nem delias hoje
fallar: quando o fizer , terei satisfação em as louvar, como
dom do Ceo dado para o comprar. Tenho sim a combater
o monstro da avareza, que he mui differente da riqueza, lie
ella monstro, e o maior , ou pelo menos hum dos maiores
destruidores da Sociedade de J. C. , e de certo o mais vil ,

e abominável.

D.— Fica isso bem claro do que ontem vimos ao concluir a
Palestra. A razão porque o injusto possuidor do alheio an-
tes quer hir ào inferno, do que restituir, julgo r que não lie

outra mais que a avareza. Por tanto ella forma o verdadeiro
laço do Diabo.

P. — Assim he, e nós o veremos hoje melhor desenvolvido. Nes-
ta , assim como nas antecedentes matérias , não devemos per-

der de vista agrande Sociedade deJ. C. Pondo de parte as

offensas
,
que se fazem immediatamante a Deos, os maiores

males, epeceados o são por isso mesmo, queoffendem, ata-

cão, e destroem esta Sociedade. Mas entre todos, os que is-

to fazem, tem lugar mui destincto a abominável avareza. El-

la porem he ainda hum monstro
,
que não só ataca a Socie-

dade, mas também ao mesmo Deos, e tão malvada que não
perdoa ao próprio desgraçado , sobre quem domina. Yeja«
mos porem antes de tudo o que he.

Avareza. Sua difinicão:

L. — Ainda bem que não intenta condemnar -as riquezas.

Freguez— Elie nãocondemna as riquezas , mas sim o apego, quá
Vm. lhes tem, não obstante ser Liberal. Esse apego he o
que aqui hoje hade levar a bréca.

P. — Avareza não he a riqueza, antes tem tanta differença

quanta pôde haver entre o material , e huma paixão que

toma, e tem sua existência na alma. He huma paixão;

mas que paixão? Huma paixão, ou desejo ardente das ri-

quezas; mas que desejo, e que espantosos effeitos de tal

desejo? De todos os desejos
?

de todos os appetites desor»
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denados , de todas as paixões do homem ,
concupiscências,

e vícios <]ue dominão os corações de todo o género huma-
no , nenhum mais abominável, mais cxecravel , mais in-

jurioso a Deos , á Soei&dade , e a si mesmo do que a ava-

reza. He ella hum monstro
,
que nâo debellarião fortes Jlc r-

cules., pois, peio r. que ahydra, todo heboca para devorar,

dentes para morder, braços para agarrar, e veneno para

empestar, e matar. Ditoso aquelíè, em cujo coração este

dragão não vomita seu pestífero veneno*
— Estou espantado de tal caricatura, que vai formando!
Nunca assim a fez de qualquer outra paixão..

—r Não sabe, que a avareza he a que faz Judas TscaHoles ?

Basta só isto
, para saber y que tal he a menina. Pergun-

tem por ella aos outros Judas , a.esses devoradores dos bens. ,

.

— Nem eu acho expressões, com que possa descrever - este

monstro, nem tintas para debuxar sua natural fealdade.

Quando elle fosse arrojado d
v
entre o género humano , ce$-

sarião , ou com elle desapparecerião todos os males ,
que

aífligem a Sociedade de J. C. , arr^ncando-se d'eutre ella

todos os males pela raiz
,

porque esta o he de todos elles^

Radix omnium malorum esi cupiditas , diz S. Paulo. 1.

Tini. 6. 19. A raiz de todos os males he a cubiça ,
que he

a mesma auare%a em toda sua extensão. Então o Rebanho
de J. C. seria todo manso, pacifico, unido e bem ligado

com os vínculos, e laços do amor fraternal, e do seu Deos,
e a Sociedade, seria ditosa, sendo os homens mais Anjos
do que homens.

. — Assim o erão aqueilas sociedades, que na Slmerica fi-.

zerào os Jesuítas
,

porque não reinava entre elles o. vicio

da avart%a t

O mesmo foi em Jerusalém no tempo dos Apóstolos
,

por isso mesmo que todos os bens temporaes êrão conjmuns-
nestas a-ngelieas sociedades. Estes felizes tempos acabarão

,

e este maldito monstro pareceo infectar todo o género hu-

mano sem excepção de sexo, de idade, nem de condição ,

ou jerarquia : - Qmnes avariliae siudent
,

posso dizer com
mais razão sem duvida dos nossos tempos, do que Jêrc^
mias dos seus : Qmnes avariticte siudent ; todos eit-.idão na
avareza , todos se appíicão a esla maldita sciencia : ella

lie huma escola aberta, onde se matricula todo o género

humano de^de o menor ate' o maior: A minore usque ad
majorem omnes avaritiac student. Nem se pense que não

$e fazem progressos nesta escola
3

e sciencia, v
porque cerar
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grande trabalho se fazem mestres de dolos
, enganos , frau-

des, e trapaças para saciarem sua sórdida paixão, sem
exclusão de condição de pessoa: A Propheta us.quc ad sa-

ccrdotem cuncti faciunt dolum. Jcrcm. 6. 13.— Os grandes Judas não necessitão de dolos; basta-lhes

a força
,
para fartar a sua avareza. Ella também cegou os

Sacerdotes, que como Judas venderão a J. C. , a sua Fe,
e Religião. Eu os -arrenego. Casta peior que a da maleita!
— Iíe ja tempo de vermos, o que he avareza. Esta pala-

vra tem a sua etimologia de duas latinas, que mostráo o
que he , e fazem a sua definição. De avidus auri, se for-

mou em abreviatura a palavra'avareza , e quer dizer avi*

dez do ouro, cobiça-, -desejo ardente, e paixão do ouro,

do dinheiro, e bens temporaes : o que tem , e he domina-
do desta paixão seguindo a mesma ctymoiogia se chama
avaro, ávido, avarento. Daqui fica claro, que as rique-

zas não são, nem formão a avareza, e muito bem pôde

haver, e com effeito ha riqueza sem avareza, assim como
ha ávarcza sem riqueza, porque esta maldita paixão não

existe na abundância dos bens tem poraes , mas sim na alma.

Não he a só.paixão, e amor desordenado do ouro, ou

dinheiro, que se chama avareza, mas também o ardente

desejo de tudo o que tem o nome de bens temporaes , ou

sejão fazendas
, casas, possessões de bens immoveis , ou

moveis, qualquer que seja o fim porque se desejem. Nao
só he avarento aquelle que deseja ter para afferrolhar, ou

possuir, mas também o que deseja o ouro para sustentar

e manter seus vicios , e satisfazer suas outras p-aixòes. Pas~

sa a equivocar-se com a soberba, de que ordinariamente

anda acompanhada, quando por ella se desejão os bens

temporaes: porem -a soberba sempre atiça, e assopra a

maldita avareza. Ainda se casa mui bem este vicio com a

prodigalidade, quando tem por fim manter outros vicios.

Ama o ouro ardentemente o golotão , o luxurioso, o van-

glorioso, ao mesmo tempo que o está prodigalisando em
satisfazer suas outras paixões.
— Visto isso todos os viciosos sãe avaTos , ou avarentos,

pois todos desejão ter, com que satisfação seus vicios.

— Porem eu ja disse , que todos desde o menor ao maior es-

tão matriculados na escola da avareza : Aminore usquead

majorem omnes avaritae student. Todos estudãò na avareza,

e com grandes progressos.

— Sendo assim não ha hum só
,

que não deseje os bens
3
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e.riquezas temporaes ; e .se isso priva cio Ceo
,
ninguém se

salvará.

— Nego que não haja hum só. Quantos tem renunciado
a tudo o que tem para serem pobres, trocando as rique-

zas da terra pelas d ) Ceo ?

i. — Nào me agrada esse dizer . por isso mesmo que he eri-

gem de anciedades de consciências timoratas.— A Vm. nào agrada, porque he Pallre , e só omcuAb
— Cale-so. Porque motivo darei origem a anciedades ? Quei-
rào permiltir-me

, que continue por hum pouco.. .— Deixemos que exponha a matéria, e guardemos sílen*

cio. Elle nào ignora a verdadeira doutrina. Ouçamos.
—

- Eu nem condemno as riquezas , nem o desejo de as pos-

suir, nem mesmo o amor do dinheiro, quando este dese-

jo, ou amor, he prudente
, moderado, e justo. Ainda nào

condemnarei o ardente amor das riquezas, quando se amào
•por fins honestos ,

justos , ebons. O Apostolo S. Paulo pa-

recia avarento, quando largando suas pregações, einstiuc-

çòes, entrava logo a trabalhar-cm obras manuaes , e mecâ-
nicas para vender, e receber dinheiro: porem elle o fazia

,

para ter deque sustentar-se , e aos que com elle trabaliiavào

na propagação do Evangelho. Nào falta ainda quem traba-

lhe de dia, e de noite para conseguir dinheiro, e talvez pas-

sar miseravelmente para sustentar a pobreza desgraçada. Que
santa, e tào meritória avareza!
— Eu conheci muitos Religiosos, que de dia, e de noite tra-

balhavão em sermões, e outras cousas para terem mais que
dar em esmolas particulares.

— Julgo que em breves palavras tirarei toda a origem de es-

crúpulos, e satisfarei a todos. O bom uso das riquezas as

justifica, e torna meritórias : porem deixaremos esta matéria
para a seguinte Palestra. Para o bom uso he necessário nào
pôr nellas o coraçào: Diuitiae siaffluant , noliíc cor armo*
nerc. Psal. 61. li. He necessário nào as amar com apègo

,

e afifem» do coraçào. Nào condemno o amor prudente, que
entào se conhecerá quando o que as possue , ou deseja , está

prompto, e bem resolvido a renunciar aellasantes, que per-

der a sua alma , ou incorrer em alguma oifensa de Deos , e

doseu próximo por algum dolo, fraude, injuria, injustiça,

ou qualquer outra cousa, que o possa prejudicar. Accrescen-

tarei
,
que o aff&rrolbolhamento do dinheiro ordinariamente

se torna injurioso, e nocivo ao próximo, quando ainda he

adquirido justamente , corno ainda veremos.
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D. — Agora temos entendido; e mui to embora ancic-se de cons-
ciência

, quem se deve anciar. Devemos conhecer a verdade.

Tk. — Porem vejo ainda eondernnar o enthezoura mento de di-

nheiro; e muito boas almas ha que tem avultados thesouros.

D. — Para que diabo querem es^es thesouros ? Querem leva-lo3

para o Ceo , ou para o inferno ?

Th.. — E para que quer Vm. os seus ?

D, — Quem lhe disse, que eu os tenho ? Sc eu soubesse que mi-
nhas irmãs os Unhão desnecessários , e eu lhes chegasse não
pararião lá hum só instante. Com seis centos ! Dinheiro affer-

rolhado, e os pobres morrendo de fome!
F, — Eis allj o que He ter boa., e grande alma! O Sr. Brig. '

nunca pode trazer dinheiro, porque dá tudo; e as irmàas
são as que o. tem ; mas veja, e jactem visto a pobreza que
elles susteutão. Por, isso D.eos os hade salvar.

D. — Eu não o faço por virtude porem acho que he malvado
aqucile., que vendo o pobre mprrer de fome, e podendo,
não. o soccorre. De que diabo serve ojdinheiro , se ; par*
isto não serve ? Bode maver maior gosto, e satisfação do
que matar a fome a seu irmão ? Levassem sei,s centos o dinhei-

ro , se não hade dar esía satisfação a quem, o tem,

F. — OTilho de tal pai ! Quam beiia he a tua alma ! Filhos

santos de hum pai santo

!

D. — Não he isso assim., mas génio que tenho.

P. — Seja grato a Deos por tão bom génio. A' vi sta. do que te*

nho dito, tomado este vicio, ou paixão na 6ua devida^ex*
tensão, entenderão, que não ha outra mais universal, não
só porque domina universalmente em todo o género huma-
no , mas também porque ella abrange,, e fomenta todos o%
vícios, e por isso nenhuma outra mais universal, edamno-
sa á Sociedade em seus effeitos. He universal nos homens,
e universal em todos os estados.

Nem pensem que a ignorância, a estupidez, os nenhuns
talentos izentaiáò de^te vicio, inutilizando os estudos desta

sciencia. Ver-se-hão avaros , que nem a oração do Padre
Nosso saberão, nern ainda dar duas palavras em qualquer

outro respeito; porem em matérias de interesse, de ajuntar

dinheiro, e riquezas, os ouvirão fal lar como doutores de ca-

deira , e ainda obrar melhor. lie o peixe polvo como hum
tronco, que parece não ter alguma habilidade, nem instinc-

4o
; porem todo t ile não he mais que braços para aprehen-

der, agairar, e segurar ate' devorar a presa. Immovel , e

6em tino parece a aranha, que ate carece de vista; porem
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nada mais sagaz pava armar suas redes. Assim os homens
em suas ava rezas.

Não he menos grande que universal. Lá procurarão os

mais vicios a satisfação da hum só appetite , ou concu-
piscência; porem este abrange a todos. A luxuria o tem na
sensualidade, a" ira na vinga iça, a giila no regalo da comi-
da , ou bebida, e assim em todos os mais. Na avareza, e

abundância dó dinberro temtudo, o que desejão para satis-

fação de todas as paixões viciosas, pois que com o dinhei-

ro tudo conseguem : Pccuniac obeúiunt omnia. Ama-se o

dinheiro, quanto se amão outros vicias, e por elles nào se

perdoa ao alheio.

Nào menos he a - paixão mais forte; o que se conhece
bem claramente cm seus effeitos. Lá trabalhará o miserável

de dia, e de noite sem de^canço, passará alem dos piares,

e exporá a própria vida a cada passo pelo dinheiro. 'Haia,

embora a melhor .união de sosledade , mas apenas se metter

de permeio o interesse, logo se perdeo , e não ha irmão por

irmão , nem pai por filho, nem filho por pai.

Ama-se ainda o dinheiro- com muitos corações, Com hum
só coração, para que assim diga , se amão os objectos dos

•mais vicios ,
pois que para si próprio se amão: porem o di-

nheiro, e riquezas se amão para si , talvez para a mulher
,

e para os filhos . ou adherenfes. Com tantos corações ãs ama
quantas as pessoas para quem as ama.

Concluirei ainda a descripção com a sua duração, que

Jie hnma outra singularidade, que caracterisa e-ta maldita

paixão. Ella he a mais durável, e permanente. Principião

todas as mais paixões fortes, e 'furiosas ; porem todas ellas

quebrâo, enfraquecem, e*acabão, ou ao menos perdem mui-

to de sua torça com o tempo. Esta porem prrneipiando bran-

da, quál arvorn plantada, vai-se arraigando, e cre ceido;

e tanto mais quinto mais tempo se passa. Ella chegará até

á morte, e parece ainda estender-se alem de!la, e com o

malvado avaTo éternisar^se. Verão hum malvado avaro na

ultima idade , com ospe's próximos á sepultura , chorar butn

vintém, que lhe cab-io por entre as uniras, e mais sofrer a

fome do que tirar do cofre huma detres. -Passará ainda sem

os caldos por não ter animo para comprar a galinha.

Eis ahi a verdade; e eu conheço muitos desses.

Arrenego de tal gente! Nada mais miserável!

Eis aqui pois huma paixão invencível, logo que se apos*

sou, e entrou a dominar no coração
3

e de que não ha ja«.



mais triunfar: Non facilê de avaritia triunfat , de gvo se-

m cl avaritia iriunfavit , diz Blosio ; não triunfará facilmen-

te da avareza aquelle, de quem a avareza triunfou deixan-
do dominar-se delia o coração.
— Desgraçado pois aquelle, que pela avareza lançou a mão
ao alheio! Ahi vejo eu, que essa, maldita paixão he a que
faz ladroes , e o laço do Diabo.
— Se ella não fosse não haverião ladrões ; e quando por des-

graça houvessem damnos nos bens dos próximos , nao se de-
moraria a satisfação. He ordinariamente a avareza, quê tu-

do faz, e o maior inimigo da Sociedade tomando-a em toda

a sua extensão. Porem como temos fal lado de outros vícios,

que ella abrange, cingir-me-hei ao sentido. mais restricto,

que propriamente se chama, ouíjrçxo no rigor da palavra,

que he a avidez , os desejos aidentes, e a fieiro ap dinheiro:

Ávidas awi.

Malignidade da Avareza.

De nenhum outro vicio falia o Espirito Santo com mais
desabono

, que da avareza : Avara nihil est scelestius ; na-

da peior , nada mais depravado, scelerado , e malvado,
quo o avaro: Avaro nihil est scelestius. Nada mais iniquo,

nada mais abominável, e execraveL, que amar o dinheiro ;

Nihil est iniquiits quam amare peccuniam* Eccl. 10. 9. 10.
—- Que lhe parece daquell-es textos, Sr. Theologol
— Parece-me que se não devem entender de todos os que
amão o dinheiro, e o enthesourão.
— Knlende-se naquelle sentido que ja.disse.

— Nem em outro quero que o entendão. Nada peior pois ,

do que o avaro , que ama com ávidèz o dinheiro; Nihil

eú inirjuius quam amare peccuniam. O Espirito Santo dá.

log a rr.zão : Jíic eni/n animam suam venalem facit ;
por-

que e^te desgraçado, que ama o dinheiro faz venayel a sua
alma. Melhor ponderaremos logo esta razão,— Ella he bem clara. Vende, e está prompto para vender
a sua alma ao Diabo, ainda que seja por hum vintém.— Não ha duvida á vista disso, que o mundo está cheio

de malvados, porque o demasiado amor do dinheiro a tu-

do abrange. Tenha paciência Sr* Th. Não se queira fazer

avaro, por isso mesmo que he Eeclesiástico ; cuja jerarquia

não tem a tal respeito os melhores créditos.

. — Eu não approvo o demasiado affèrro. Sustentarei ain-

da }
que a verdadeira avareza não merece tão ignominioso*



1P9

epithetos. Por ventura lie certo que nada lia peior que o
avarot Nenhum outro h,c mais malvado ?— Atreve-sc Vm. a contradizer o Espirito Santo 1

rm Nào presumo tal ; porem nuojgnora o Sr. Ab.,. que lie

costume ordinário de dizer , quando se trata de hum vicio:

Nada peior. Também na Escritura Santa vemos h.yperbor
les , e expressões hyperbolicas , taes como essas. .— Pois eu as sustentarei no seu próprio , e natural sentido

,

provando que nada -mais -seeleiado ,. e -malvado do que o
avaro ; nada mais execiavel e abominável

,
que a paixão

da avareza , mais ou menos á proporção da intensidade

,

ou força de.4a paixão.
— E eu quero sustentar, e para isso .me ponho era campo,
que a maldka avareza lie a causa de todos os males que
estamos sofrendo.. Pela maldita e infernal fome, e sède

do dinheiro , e das .riquezas do throno , e da Igreja
,

por
lançarem a unha , e filarem os tbesouros do Estado , das

Religiões, e da Igreja se fez, e sempre fizerão as revolu-

ções. \rejão o que eiíes são, pelo que tem. feito , o digão
se fallo a verdade.

Tem razão Sr. Fr.; ninguém o pódo contradizer.

— Pois se a infernal avareza tem sido a causa de tantas

desgraças, he elía amais péssima, amais malvadíssima de
todas as paixões? e os malvados avaros são os homens mais

malvadíssimos, que ha? e pode haver enx todo o mundo.
D.eixem-me com. o St\ Th., que me parece puchar para o

arrocho.. Diga-me lá, se haverá no mundo mais malvadís-

simos males , .do que elles pela arareza tem causado , e tem
feito? Podem haver cousas mais malvadas do que estes mal-
vados tem feito neste desgraçado Reino l

—- G argumento he forte , e.bem fundado. .

— Eu não louvo o vicio.. O amor dó dinheiro, quando
não rompe nesses excessos, ou semelhantes,, he o que eu

não posso denominar, com taes epithetos. ,— .Eií digo o mesmo; e he bem que acabemos de concor-
dar para progredirmos. Tratamos de .hum. verdadeiro .ava-

ro
9 que ama com excesso, o dinheiro. Quer sustentar

,
que

não merece os epithetos de malvado
,

scelemdo, abomi-
nável, e ex-ccravei mais que tudo?

... -r- .A' vista das .provas que der sustentarei o que julgar

justo. Desde ja porem digo, que sustentarei
,
que nada tem'

de mão ar.anjar o homem hum bom peceulio para.ocjcor-

rer ás. suas futuras ,
e^possiveis necessidades..
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— Nao he essa .1 confiança qiíe ê&rè ter em Deos tão re«
commendada no livangeíko

; porem...— Deos não pr^ntbe a conservação de -hum bom deposito,
que se adquire com^ justiça , e sem oífensa do próximo, ou
que se-he-rda de seus pais.

— Para que diabo quer Vm. esse deposito ? Com seis cen-
tos que não posso ver avaros ! Perdóe-me. Ferve o coração.— Queira socegar-se , Sr. Br., elembrar-se do lugar em que
estamos, -que o nãú permitte.— Tem razão. Este meu malvado 'gento . . ! Queira pef.doar,
Sr. L. ; somos amigos ; mas não se^a avaro. O deposito na-
da presta, se nào he prestavei a nossos irmãos. fie essa. a
occasiâo que eu desejo ter^de ser ladrão

; pois se lhe pudes-
se chegar , nem huma de cinco lhe -deixaria ; e os pobres
teriào seu regalo. Continue , meu Abbade.
— Eu nào pf>ssò por ora satisfazer aos dois Srs. Se irío per-
mittem , eu fa liarei agora da verdadeira avareza, e julg-o

poder satisfazer ao mais, quando .na seguinte Palestra fol-

iarmos da Esmola, e beneficência.

— Muito bem, vamos aos avaros, e guardemos silencio.

Bata, P. , esta má. gente, e com força. \'áo he homem,
mas diabo , o que, -podendo , não soccorre o necessitado.
— E não se esqueça dos Incrédulos Judas, que -são peiores.

— Avaro nihtl est sceleslius; que o avaro nada ha peior.

Nilãl est iniquius quam amare pecuniam; nada mais abo-
minável , e execravel, do que amar o dinhtiro. A'prt>por-

ção do maior ou m mor amor crescerá esta abominação, e

será mais ou menos malvado o axaro
,
quando o for mais ou

menos. Tal he a verdade, que tenho a pôr patente. "Para

o fazer com a possível clareza , e brevidade de palavras,

ponho huma propsição
,

que servirá de principio, e base

fundamental a tudo ornais, que disser a este Te^peito , e

em que facilmente concordarmos todos. Perguntarei primei-

ro. Qual homem poderemos nós ter por mais iniquo , scele-

rádo , malvado, abominável, e execravel em todo o senti-

do , e extensão da significação destes epithetos ? Sem espe-

rar resposta; porque não tem ponderado estas matérias, e

por isso não estarem prevenidos para eila , eu a dou ,' e ve-

rão se respondo justamente.

O meu bestunto diz , que o homem peior
,

péssimo , e

malvadíssimo he o maior inimigode Deos, do^ homens, e

de si mesmo; e me ponho em campo para mostrar qae es-

te mesmo he o avarento malvado.
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P. — Diz bem o seu beslunto j mas soce.^ue-s cfc Na verdade qu s

são esses os deveres do bomem nesses tres respeitos , que o

Aposlclú nos descreveo em tres brevíssimas palavras, que

mmca .o homem deve perder cie. vi^tai Appareceo, diz elle,

ne-te muudo J. C. communicando-nos a graça dá salvação,

ensinando-nos, e mandando-nos abnegar , e renunciar a io-

da a impiedade, e mundanos desejos a fim de que vivamos

neste mando sóbria, justa, e piamente: Erudiens nos , itt

abm.gant.es impietatem ^ cf sieciUa>iadsúderi<i, sobrie ,
jusle,

<3f. pie vivamus m hoc saeculo.. Tti. S.- 12. Eis aqui os nos-

sos deveres; e. todas nossas obrigações se eneerão, e estão

prefixas nestas tres palavras: Sobrié ,
justé , tf..pié. v£wjm«s;

devemos viver, sóbria
,
jiuta , e piamente^ .hto he , deve-

mos ser sóbrios , ju$fos , e pios; com,o que. desempenhare-

mos nossos .deveres em todos os tres. respeitos , e rclaçõe? pa-

ra, com nós mesmos, para com nossos irmãos , e para com
Deos. Deve mos ser sóbrios com nosco

,
justos com os irmãos,

e pios com, Deos ; e deste modo poderemos confiadamente

esperar a nossa salvação : *Sabrié, jusié
% c\ pie viuctinus iw

hjpc saeculo expectante* beatarn- spem.
Eis a pai com que está em perfeita contradição o malva-

jdo araro; o que. n^o se.dá em qualquer outro vicioso, qual-

quer que seja sua maldade, somenos em tão directa oppo- -

sição; e he p que vamos a ver por partes.

Avaro malvado com sigo mesmo.

íte o avaro malvado para com Deos , malvado com o pro»

ximo, o. i sociedade;, e malvado ainda com si >j mes ai ) I -

to provado , julgo ter satisfeita, e mostrado, que a malva-
da avareza a.tudo excede- na perversidade ; e por consequên-
cia o avarohe hum monstro de iuiquidarte, e execração.

X). — Eu convenho. Digão os Srs. se concordão X *

T.k- —i Quando assim o prove, concordaremos delyoa vontade.
Muito bem. Principiemos, pela nílima

,
que disse., eo

sfposlolo põe em primeiro lugar: Sobrie; devemos-, ser so-

brios. Esta palavra* no Grtgo, em que o apostolo -ese&eveo3
tem a : significação da temperança, sina , mus honesta , hon-
rada, e prudeivte. Reprova S; Pauh neíla. o*.vâos prazeres,

as vclupluosidacies , os luxos , esensualidades da'carae, mas
não >a prudente ítemperança $ modesta, e honrada. Quando
aconselha as mortificações da carne 9 o sua crucifixão, diz,

que seja.com Chrkla 0
isto he-, com os devidos nu&j e--mo*
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tivos, quaes não ignoramos. Como membros da Socicdad*
e mesmo íóra delia . temos deveres para -com nosco , c noa
so bem: esUr honesto, e prudente. Porem nada haverá mai
miseiavel, mais cruel, e malvado com sigo, do que hum avaro*
Nós devemos ser justos com nós mesmos, não só em quan-

to ao que respeita a nossas almas, mas ainda relativamen-
te ao corpo. Devemos ser sóbrios, honestos, honrados, e

compostos cm nosso comportamento, como membros da
Sociedade. Não^omcs senhores de nossa própria vida, nem
'Deos nos quer atribulados, trabalhados, e ca?içados pelas

cousas deste mundo. Quer finalmente
,
que renunciando aos

vãos desejos , e inclinações , ou paixões humanas não seja-

mos cruéis com nós mesmos por algum outro motivo, que
não seja a maior felicidade na outra vida. Isto he o que
não se propõe o malvado avaro, mas sim a crueldade com
sigo nesta, e na outra vida. Não será possível -que achem
outro, que o seja mais nestR vida, por qualquer parte,

que o considerem. Elie he hum escravo, que a si próprio
se pòe em cadèas , atormentando-se malvada , e cruelmen-
te, sem que tenha algum outro motivo, que a mesma
crueldade.
— Sem que tenha outro motivo mais que a mesma cruelda-

de ! Muito me agrada essa lembrança ! Ella he exacta. O
avaro por nada mais se atormenta , se não por se ator-

mentar. Ninguém o poderá negar.
— Mas que tormentos, e crueldades ? G Ecc lesiastico fal-

iando delle diz : Qui sibi nequam est ; malvado com sigo

mesmo, lhe chama. Qui sibi invidet. 14. 5. 6. Tem odio ,

raiva a si mesmo, como seu próprio , e mais cruel inimi-

go. Quem outro poderá ser mais cruel com elle, do que

elle o he comsigo mesmo ? Os Mouros Africanos não o se-

riào mais. Quando em suas mãos cahisse , lhe lançarião

cadèas de ferro ; porem as que elle se forja a si mesmo , e

em que se pòe, posto que sejão d'ouro não são menos,
antes mais pesadas, e não menos tyrannas. Jesus C. nos

diz, que os avaros servem, e são escravos das suas riquezas :

Servire mammonac. Math. 6. 24. S. Paulo trata de escra-

vos dos Ídolos, que são o dinheiro, aos avaros: Avarus ,

cjuod est idolorum servitus. Eph. 5.5. E que dura escravi-

dão ! Não o será mais a dos cativos escravos na Barbaria.

— Esses ditos são muito vagos, e necessitamos de provas

mais positivas-, e concludentes.
— Sj Lançasse os olhos a hum avaro , considerando-o poi



todos os lados, se dispensaria de mVs pedir, achando qúc
nada «ha mais miserável com sigo mesmo , e cruel. Ponha-
t-rnos ante os olhos hum desgnrcado., que prqpòz em seu co-
ra,ção enriquecer-se ou de fazendas , ou de dinheiro, o que
fcfe mais ordinário na avareza, posto que- Ignoro qual he o
mais^cruel comsigc , se o avaro de dinheiro, se o àti fazen-

das. Ponhamos o exemplo em qualquer delles, Quem pode-
rá descrever os trabalhos , as fadigas , os cuidados de dia,
e de noite-, as penalidades, e em fim as crueldades comsi-
go mesmo

,
que elle se tornai Elle serve a luinsdeoses cruéis

,

que são as riquezas
,

que lhe não darão deseanço nem no
dia, nem na noite. Sobre elle cahe aqueUa maldição de
Jeremias : Servielis diis aíienis die, ac nocia, qui non da~
kunt vobis reqiáem. to. 13. Servireis a deoses, que não
vos darão deseanço. Ainda parece in-jorrer naqutlla do
Deutoroizomio: Erit vila tua quasi pendens antcle; sua
tvida andará, como pendente de pouco , ante seus olhos;

de dia , e de noite temerá , e não poderá confiar nelia:

ZTimebis die.nc necte , à; non credes vitae inae. 28. C>6.

— Quando nada mai> fosse , bastaria o temor dos ladrões.

— Ainda mais que as riquezas comprornette a vida.

— E por muitos modos, como hiremos yendo; mas para
ser desgraçado , serão stnTicientes os temores. Nada mais
desconfiado do que hum avaro. Delle se pôde dizer, que
sempre traz nos ouvidos o som do terror: Sonituc terrorls

setnper in auribus illius; e quando nada haja', que temer,
«lie sempre se julga atraiçoado : Cum paz sit

,
semper in-

sidias suspicatur. Job. 15. 21. Não verão outro mais des-

confiado em todo o sentido. Como elle ordinariamente não
cuida mais que enganar a outros, e tem serupre olho no
élheiOj assim pensa, que todos o atraiçoão;, e lhe invejão

seu dinheiro.

Os cuidados, 'que lhe dão os meios de conseguir, e an-
grnentar o dinheiro , e a fazenda , não tem a menor par-

te no seu tormento. Em nenhuma outra cousa pensão com
mais encarniçada teirna; de dia o oecupão , e se dorme
com isso sonha. Passará noites inteiras fazendo , e lançan-

do eontas ; e iam us gosará da doce paz, e socego de es-

pirito , que tem grande parte Ra felicidade do homem. Se
os negócios não correm, como esperava, e se quebrã© os

fios, em que intentava enfiar as suas contas, deverão esconder*

lhe as cordas para que não ceda á tentação de se enforcar»

—» He bem expressivo do desprezo , em que ficão !
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—h Se a tudo isto ajuntarmos ©s. trabalUos , as fadigas T s ma-
is- penalidades do corj)o ,.e do espirito , fahão as expre^soe»,

e não, ha tinta para debuxar o quadro de sua própria cruel-

dade. Atolados nç Todo, ou barro de que fbrmavão adobes,

€ ladrilhos ,. trabnlhayão os Hebreos debaixo da escravidão

de Pharnó no Egupto, sem receberem algum salário sen-

tindo conti nuamente sobre si os flagellos
,
que lhes desoarre-

gayão, quando de cançados afrouxavão no trabalho. Atola-

dos no lodo das riquezas debaixo do jugo dodinheiro, peior

que a escravidão de Pliaraó, trabalhão os avarjj^.áe dia, e

de noite, estimulados, eazonragados pelo llagelio da avare^a %

que lhes não permitir descalço.

J?u julgo < poderei dar idea com as breves- palavras da Es-»

pirito Santo* Avaro nikU csi scclestius.; nada peior da que
o avai^ç, E. porque ? Porque hehuni malvado contra si mes-
mo, pois que elle tem a sua aJma vanavel : Hic enim § ani<*

mqm suj??i vcnalèm Jiabct^

—..Por,mc.nos.de hum vintém a. venderá ao Diabo.—. Muitas vezes se toma nas divinas Escrii uras u palavra a!"

wa P'-la própria vida ;.. e aqui assim sc entende, sendo cer-*

to, que he verdadeiro o sentido , tomando-a pela própria, al^

ma, , como veremos depois. Eile tawnaJma venayel
,
,porquc a,,

continua adizer, vivendo, elle se desentranha daquillo que
lhe dá, e ma atem a vida,: Quoniatn iu vita sua wojecit tn*

tinia sua., Eccl. 10. 10, .Eis. aqui como o interpreta Cahnet

'

Jio ser-tjda bem. natural , e literal; Docet Sapiens, avofum
animam vdUfiUm habeic ,yitawque ,lil>erlatem ,

quietem d'\s-

crimhii objicer,e^ ut opes comparei; . ensina a Sabedoria, que

o, avaro tem ,a. alma venavel e. põe em VJrisco ávida, a

liberdade , e o- deícanço para comprar .corç- a. alma ? e vida

as, riquezas. Não dirão
.,

q\te não he genuin.0 este sentidp.

— Não pode haver duvida alguma nolle.

—* Pâvjecit. (ou projicti) intima sucr uúlicet diz Calmet , sais.

sc visceiihys privai ; elle airoja.de si.seus intestinos , isto he,

desentvaj'ha»se,, e em .si destroe o que lhe dá a vida : Vis^

ceraquoda?mucdoJaccmt
v
dun)-sibisc&viis>&; imvnitis est ; co-

mo deshumano , e^.ruel comsigo mesmo. Elle tiido soíre por

causado interesse: Omràa patilnr
,
b-agit pro lucri causa.

Quem bengos considerei-
,

julgará^ que nada m^sprocurao,
que acabar comigo de puro ódio . que se tem.

Nem se pense,., que elles resai eirí>o- taes crueldades com
alguma espécie de roga los, dé comida .ou bebida. Nestes

jpríncipaes esteios da vidarão os mais. mi ceráveis ,
exrueis^.
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U es temem
j
que tudo lhes desapareça, se de casa lhes sa-

lirr algum vintém para remediar as primeiras necessidades
;

eos fiebrcos, sustentundo-se dos álhos , cebdlas , e pepinos
no Kgypto tiâeo passrtvão mais miseravelmente do que elles.— Eu prolesio, que elles serião os maiores sanlos se o que
fazem pelo -deos do dinheiro, o fizessem .pelo Deos verda-
deiro, e em penitencia de sens receados.— Destas razoes se valeo J. C. para fazer acautelar contra

este vicio: Cavele ab omnt aoaritia, diz; acautelai-vos de
toda & avareza

,
pois não heda abundância de bens, e de

Tiquczas
, que pende a vida do homem: GLuia non 'iti abun*

dantia ctijirsquam vita est. Lnc. 1*2. IS.

— Seja muito embora ; porem a boa politica, e a mesma
boa razão, e prudência pede, que o homem cuide em ad-

quirir, e conservai-, para que possa passar em paz , sace-

go , e descanso a sua velhice.

— Morrerá primeiro, que a isso chegue; nem jamais em
quaiito viver terá hum dia de descanço. Se algum isso,pre-

sumir, intallivelmente se engana. Nunca jamais o avara
descançou , nem gosou , nem gosará para aigum seu bem,
do que adquire. Jesus C. nos Tez patentes estas verdade*

na parábola do rico avaro, que havia adquirido muitos

bens, que elle nos propõe, mandando-nos acautelar da
avareza: Cavete ab oníni avaritia. Certo homem rico

,
diz,

teve grande abundância de Frutos em seus campos. Bile

se atormentava na consideração do que faria: Cogiiabat V/z-

tra se dicens : Quid faciam'\ Que tarei eu, pois que não te-

nho onde possa íecolher os meus fructos ? Quid faóiam, quia

-noa kabeo auó congregem fructus 71160.0. Luc. 12. 17. Eis

aqui e;>te miserável sem descanço, e affiicto , como aífoga-

So na mesma abundância, e eis aqui o que succede a todos

os avaros. Afílictos em trabalhos, e cuidados para adquiri-

rem as riquezas
,
eafflictos, e atormentados em os possuírem.

Que porem resolve este miserável ? i\ão menos do que ou-

tros maiores cuidados, e mais rudes trabalhos. Qualquer
outro que não fosse avaro não se aflligiria ; chamaria os po-

bres , e necessitados ; e gostoso daria, o que não podia reco-

lher; porem isso he o que nunca pode fazer o avaro, Elle

resolve outras maiores penas, cuidados, e trabalhos: Ifoc

faciam ; isto farei
,
ja me occorro, diz elle , o que devo fa-

zer. Destruam korrea mea , &( majora jacium , eu destrui-

rei os meus celleiros , e os farei maiores. Que dizes, niise-

íaveH Pois tu estás atormentado com cuidados, e queres

Z*
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ainda triplica-los coma destruição dos teus celleiros, com
a sua^ reedifieação , e com a colheita de tudo?' Recolhe o
que nelles. couber, e deixa o mais , a quem o quizer , para
te poupares a esses trabalhos

,
penas , e cuidados. Que in«

terAsse te pudera dahi resultar?

Elie o diz; e nada mais próprio para descrever o carac-
ter de hum ácaro, e o quanto he cruel para comsigo. Eu .des-

truirei os meus celleiros, e os farei maiores: nelles recolhe-

rei todôs os frutas, que me nascerão, e todos os-outros meus
bens: Illtic cangregabo omnia, quae nata sunt milhi , cf bona
mea. y. 10. Queirão perguntar-lhe

,
porque elle-toma tal re-

solução; e ellc responderá : . Eu assim quero fazer, porque lo-

go que o tenha concluído direi á minha alma : Dieàm arii*

mac meae : ; Alm§ y tens muitos bens juntos, e bem guarda-
dos para muitos annos : yímma , habcs multa bonaposita in

annos plurimos : agora sim, alma, deseança r come , bebe,

e banquetèa-te .:. JRer/uiesce ., corièede
7
bibe) epulare. f. 19.

Eu protestarei, qHe esse era incrédulo, e tinha alma, de

cão, que come, e- bebe ,. como a dos brutos : alma carnal !

Que miserável ! Pensas descançar, comer, beber, efega-

larte ! Tal nunca farás jamais chegarás aesse tempo, por-

que a avareza , dè quem es escravo não tV) peimittirá. Com
effeito a alma brutal lhe fce arrancada do corpo nessa mesma
noke^eahi larga tudo sem saber a quem : StulU^ hac noc-

te animam luam repetunt ate; m quae parasti cujus erantl

jh. 20. Ilê o que succede a todos ; morrerão antes ,
que go-

sern de suas riquezas , como logo melhor veremos. "

Em porva de que tendo-as não gosão delias, temos este»

mesmos ditos deste a vero
, que merecem, ser ponderados. Di-

rá então á sua alma depois de ha ver,destruído, e feito maiores

seus celleiros, recolhidos nelles suas riquezas: Alma,.des-
eança, come, bebe, e regala- te. Eiíe na verdade. fazia sua

ajma carnal, e brutal. He isto xj que. ha nos avaros, emque
parece não haver espirito, nem. mais do qi^e oarne, e.ma-
téria. Da terra cuidão , na terra trabalhão , peia terra? ou

ractaes sedesentranhão , nem amão outra cousa mais-do que

a terra , e nunca de terra sã© fartos ; terra , e carne pensão

ter alma que coma , . e beba.
Porem ocaso he

, que este miserável da parábola nem ti-

nha até então descançado , nem comido, nem bebido. Elie

reservava tudo isto para qnando tivesse destruídos ,
os., cellei-

ros , feitos outros novos , . e recolhidos os frutos ; .
pois so-

jnente então heque diria á sua alma j .Descanca , come ^be*
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be ) e -regala-te
j
banqueteandò-te : Requiesee , comede , o/-

òô, epuéare: provasesta dé qwe até esse tempo, rieifri des-

calçado, nem comido , nem bebido tinha, não obstante que
estava affogado na abundância. Nem chegou a esse tempo,
nem 1 as riquezas lhe servirão mais

,
que para se atormentar,

como se fossem seu maior verdugo , e o mais cruel. .

Nào de outra sorte pensão , e dizem comsigo todos os ava-

ros sem excepção de algum : Eu trabalho, eu não tenho des-

eawço , e passo miseravelmente ; porem paciência ; Ia virá

tempo, em que descanee , .coma ,
beba, e me regale; mas

por. hora he necessário ajuntar mais. Assim passa o tempo,
e o premiditado nunca chegará ; mas chegará breve a morte.
— Pareceria incrível, se a experiência o não mostrasse.

Sobre tudo quando vendo-se ja próximos á morte. Então
mais avaros ! Quem isto poderia crer l Que abominável
paixão !

—
. • Desses não - me persuado

,
que seja grande - o numero 9

porque apenas nelle entrarão, os que tem perdido o juizo.

— E;sa mereceria huma boa risada, se estivéssemos eia

outro lugar. São criançolas , e nada entendem

!

— Mostra na verdade que não tem reflectido, no que se

passa com os avaros. Este abominável vicio, ou paixão tór

insaciável,

Atiareza insaciável*.

l^á-se o nome de bydropesia a esta paixão pela sede de
ouro, ou riquezas, que tem o avaro: mas esta enfermida-

de hetal , que ^ntão mais aeeommete a sede , quando mais
enchareado está . em agoa. Assim o malvado avaro affoga-

do em dinheiro , encharcado em riquezas , , jamais extin-

guirá a sede- do ouro
,

que o devora. He a avareza aquel-

la infernal sanguisuga , de que diz o Espirito Santo
, que

tern duas filhas , . que dizem: sJffer } ajfer 9
Prov. 30. 15;

mais, e mais , venha mais , venha mais. Sanguisuga in-

fernal, .que nunca se fartará do sangue dos pobres ; como
logo veremos.

Eu não posso explicar melhor o que he avaro do que
expondo o sagrado Texto

, que achamos inteiramente con-

forme com a experiência quotidiana. Imatiabilis oguIvs cu-

p\di, diz, in. parte miquitatis; he insaciável o olho do in-

vejoso na iniquidade da riqueza. (J. C, chama as riquezas :

Mauimoaa iniquicatis , o que, melhor veremos.) Verdadeira



invejoso dos bens alheios he o avaro , e estes dois vicíos

fazem a meiam avareza, He insaciável ., -e tanto que nào
se fartará ate' que consuma, e acabe a sua vida extinguin-

do os espíritos vitaes : Non satiabiUir donec coirsumat are*

fadem animam suam, EccL 14.9. -Com a grandeabundan-
ciad'agoa, que bebe, vai ohydropico extinguindo, epa-
ralysaudo os espíritos vilães , até que acaba. O avaro com
a maior abundância das riquezas accende bum fogo infer-

nal no coracào
,

que lhe produz huma devorante sede de
mais, e inais, que o consumirá; Doiiec consumai areja'

eivas auimam sua

m

.

Nem a grande abundância extinguira :esta sêde infernal.

De Alexandre Magno se dk chorara, ouviud > dizer, que
havia mais mundos, -sendo que ainda se não havia. apossa-

do de todo este, que habitamos. Quando elle o conse-

guisse, choraria ainda por nâo conquistar os mais, que
houvessem. Quando o avaro- chegasse -a possuir todas as ri-

quezas da terra, elle choraria .por nâo se fazer senhor da
lua, por lhe parecer de prata , e do -sol porque se lhe fi-

guraria de ouro.

. — Deixemos descripções poéticas -em tál matéria.

— Eu sustentarei, que apez-ar de forte, he verdadeira. . Se
a paixão he insaciável, assim deve de ser: eternos a/ ex-

periência.

— Eu protesto que he huma verdade. 'Eu os tenho conheci-

do com grandes burras cheias de ouro, chorando-se de que

estão pobres, e receando ainda andarem por portas. Es-

tou certo , q ue nem todo o ouro ,e prata de todo o mundo os

poderia fartar.

— Tome o Sr. Th. a expressão como lhe parecer; mas se

entendesse melhor, o que he avareza , deveria persuadisse^

que seria verdadeira, quando. tivesse lugar.

He interminável.

Não só he insaciável a avãreia 'em quantos quantida*

de do ouro, ou riquezas, mas também he interminável 1 em
quanto ao tempo. Nada-mais admirável , e inciivcl ! O que

vemos se passa jpox este respeito em hum avaro, seria re-

putado por huma quimera, hum -sonho-, inteiramente des-

tituído de veresimilhança , e totalmente incrível. Enche-se

o malvado avaro de ;dinheiro, enão cessa de ser cmel com
sigo mesmo , iaâo se servindo delle jamais , nem deixando
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de ser seu escravo. Qac ? Iíe possível que bum homem-, ppr

menos juizo que tenha, se queira condemnar a passar hu*.

ma vida miserável, sar, escravo do dinheiro, e cruel' com
sigo mes rso até a morte? Goiik) pode isto ser?' De -outra

sorte s uocede ; e nós temos na parabol.t do Evangelho a so-

lução deste cr ign a.

Eu destruirei os meus ceifeiros , disse elle, eu os.fárei

maiores
,
par» nelle> recolher meus bens. Bem sei que isto,

me dará fadiga, e trabalho insano; passarei más noite? , e

peiores dias : porent>logdqne o consiga , direi: AIma,des-
cança, come, bebe,.e regala-te. Eis aqui como discorrem
todos os avaros, e como se pode decifrai este enigma» El-

les, não dizem : Eu me condemna a passar toda a minha vi-

da em trabalhos
,
para adquirir bens; ruas sim drzem : Eu

o farei por algum tempo até-que tenha o sufficiente- para po-
di-r passar regaladamente. Nunca mudào de lingoagem : ten-

do cem , achão , que l>e pouco ; ,
passào a querer quinhentos,

e depois a milhões*..

—*-..A idade os pode desenganar $ e fazer mudar.
— ..Isso se veila pela primeira vez, pois eu nãosei, queria-

ja exemplo. Mesmo ha ultima enfermidade elles não larga-

rão as chaves dos cofres , com ellas debaixo -do travesseiro

morrerão, querendo leva-las para o outro muixlo : passarão

sem o caldo de -galinha, se para a comprar, for necessário

bolir p.a .burra
,

pois íg*o. seiia arrancar-lhe mais bieve a
malvada alma do corpo.

— Ah v qu.m me -dera aqui todos os avarerdósY*
— Para que fim ? Para zombarem , e escarnecerem de mim ?

Elles jo fizerào de J. C. quando fallou da avarexti : Phari~

sari, qui eraat avari , drridebani iUiun. Luc. 16-: 14. ; co-

mo o nrto fariào de mim ? He irremediável e*ta fatal hydro-
pesia. Quanto mais próximo á morte o hydropico , maU^ sêde

tem, e não ha. remédio. Mas continuando, eis aqui como
se expressa a divina Sabedoria: Est qui locupittatur parcé
agendo ; ;enriquece-se o avaro passando miseravelmente ; e

eis o quetira de suas riquezas : Hacc est par» mozc.dis illius.

Eccl. 11. 18.: EHe tem huma só. consolação-, que lie a sua

herança , mas tal qual costuma ter em sonhos hum homem
dormindo: In eo qnod dicit% iiivem requiemmihi. Elie diz:

Virá tempo j em que eu tenha descanço j e então comerei

eu sódos bens, que tiver junto: Jave-.ú regiáem miht , ô;

Tiunc mandueabo de bonis mtissohis. 19: Que dizes mal-

fadoJ Nunca te cuegatá. e»se.tempo ; tujoorreiu^ wm
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mais fazeres o que premeditas : Nescit quód tempus prade*
riet^fy mors appropinquet , § relinqual omnia aliis, òi mo*
rietur. f. '20. Passa o tempo , e a morte chega. I>e que
pois servem ao avaro os seus bens, senão he para o ator-

mentarem ? Mas que digo, seus bensl Elles não são seus.

j

apenas o serão em sonhos.

Riquezas no avaro são sonhadas.

Firo cupido sine ratione est substantia. d.° 14. 3. , Sem ra-»

zâo o avaro chama seus aos bens
,
quepossue; pensando ser

rico, elle be pobríssimo, pois que não tira mais de suas ri-

quezas ,
que -misérias

, penas, e trabalhos: HoruXni lívido

ad quid auruinl De que lhe serve o dinheiro afferrolhado

nos cofres'! 'Se elles são ricos, também o são os que sonhão
possuir muitas riquezas nada tendo : Dnrmieruni somnum
suitm, 3f niíúl inverterunt omnes viridivitiarum in manibus
suis. Psal. 75. 6. Elles dormem, e dormindo sonhão; e co-
mo assim acordando , nada achão em suas mão&, do que
dormindo sonharão ter. Lásonhrará o pobre , que tem gran-

des thesouros, grandes fazendas, e soberbos palácios: mas
tudo he sonho. Não de outra serte he o avaro, que tem as

riquezas como sonhadas, pois tanto lhe valem , como ao
pobre valem os sonhos. Suas mãos andão sempre vasias , e

se ha dinheiro, fechado esta, e de nada lhe serve. Dormie*
rurJ somnum suum.

De Tântalo fabularão os Poetas Gentios, que fora con-

demnado pelos deoses a sofrer insuportável fome, e sede f

ao mesmo tempo que estava affogado em frutos, e agoaaté

a boca, que então se retiravão qirando IrTapplicava. A fa-

bula he verdadeira , e se verifica nos avaros. São verdadei-

ros Tantaios ,
que affo^ados em riquezas , se abrasão em sede,

e sofrem mil necessidades , e penalidades
,
que ja mais reme»

diaráõ.

Digão elles embora, que são senhores de suas riquezas:

porem nãodirão a verdade. Elles são guardas, e não senho-

res. Lá estarão os soldados armados guardando o cofre real,

ou erário , ao mesmo tempo ,
que estarão sofrendo a fome,

e outras necessidades. Elles guardão grandes riquezas , ^ pa-

recem senhores delias por isso mesmo, que as guardão, e

vio-ião; porem não são suas, nem de alguma cousa lhes va-

lem , nem delias se podem servir. Elias a outro pertencem^

•e não são suas, assim o avaro. Porem em outra cousa differe.
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O -soldado guarda o que nada lhe custou; porem oaaro
guarda, o que lhe tem custado suas entranhas, e tem defe-
cado sua vida; e guarda para outro com ellas se regalar

,

e talvez ignore quem: st/iis congregai
, fyinhonis Mina ali-

us liixuriabitur. d.° 14-. %. Eile ajnnla com grandes pena-
lidades , enthesonra, e guarda para outros : trabalhos , e
penas em ajuntar , e penas e trabalhos em guardar Mal-
vado ! Para quem o ajuntas, e para quem o guardas? I2s-

tá certo, lhe diria eu, que outro virá, que luxuriará, se

-regalará com profusão nesses bens , em que te teus desen-
tranhado.: In boms illius alius luaniriabitur. Tu morrerás
miseravelmente; mas se cá tornasses

,
passados breves a n-

nos, tu verias teus cofres vasi os , eteus bens prodigalizados
em luxos, e em regalos.

-p Era sensualidades , em jogos , em a-sembleas., prague-
jando á sua alma, porque lhe não deixou rnak, e mais.— Eu também me tenho regalado de ouvir táo bel las, e

expressivas co.r.paraeòes e razoes, a que não ha que respon-

der. Noto nessa ultima, que deverá de haver alguma cou-
sa de particular providencia

; pois que he regra certa , se-

gundo mostra a experiência, que nos bens de hum avaro
«uccede hum pródigo, cque tudo desapparece , como o fu-

mo , d'entro de pouco tempo.
— Assim devia ser perante humDeos Providente. Os bens.

que deixa o avaro, não podem carecer do laço , e anzol do
Diabo, que, como ja vimos, vão armados, e passão an-

nexos aos successores nos bens mal adquiridos, quaes são

sempre os adquiridos pela avareza, como vamos a ver. Iíe

necessário que se quebrem quanto antes estes laços, e não
passem a muitos successores. Eis ahi porque Deos os faz

desapparecer brevemente. Também a economia do governo
do mundo pede, que hão estejão por muito temp > encerra-

dos os bens que devem circular para aliivio dos necessita-

dos. Se a hum avaro succedessem outros avaros, elles de
tudo se apossarião, e o género humano morreria á necessidade.

— Assim he. Que respondem a tudo isto , Srs. avaros. Abrão
esses cofres, e não sejão miseráveis ate' tal ponto.

— Eu vou a concluir a minha primeira proposição com a

descripção ,
que nos faz Salomão a este respeito

,
pintan-

do com vivas cores a miserável, e execravel loucura dos

avaros. O avaro, diz, jamais se saciará de dinheiro, Avarus

noa implebtlur pecunia. Eccltsiastes. 5. 9. O que ama as

riquezas , não receberá O frutos delias
1
nem interesse al-

A A
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gnm: (lui amai- divllias

,
j'ruclum non capict ecceh ; e eis-,

aqui. hiima. grande .vaidade, e cegueira: Hoc ergo mnitas.
Que oalioiYiilo tira elle do seu dinheiro, ou riquezas, mais
do que vê-las com os olhos ? Quid prodest possessori , msi
<jr.'/o / cernitx dtvitias oculis- sutil f. 10. Doce he o sono ao
qae trabalha, ou elle coma muito, ou pouco-: Dulcia cst
bODinus opcranli , sive jxjram , sive nmltum comedat em-
bua o pobre tenha pouco para comer, eHe contudo' gosa .

do doce prazer do sono descançado
; porem a rne-rn-a- abun-

.

da icia de beis, e riquezas nào deixa dormir o ava?o; e
se dorme, mesmo entào não tem descanço : Saturitas au~
tem dívith noa siiiit eum dormire. O avaro ajunta , e guar-
da, riqu-zas bem para seu mal*: Diviliac cotuervtúae inma*
hirn domini sui. >*. 12.

He- bem notável a razão que disto dá. Para seu mal ajun-
ta, e conserva as riqneza-s o avaro. II porque ? Porque es?
tes desgraçados vivem, e morrem em péssima afílieyâo: P&-
reuni in affiiciionc pcssima. Veja-sc a. vida , ea morte de
hffln destes desgraçados. Nós temos visto a vida, mas dei-
xo as suas considerações., oque he , e se passa na morte de
hum avaro, segundenfoostra a experiência.

-Kn o digo ern.b revés palavras. Nenhum teme mais a -mor-
te que hum avaro. He como o animal immundo, que terq

eugordado com os bens , talvez alheios
,

cujos grunhidos-
r>ao se podem aturar ; e com is-.o,. com o pensamento no
dmhwíto n-io se lembra nem. de Deos , neni Santa Mària.
No entanto que elle gnmhe , os de casa estão espreitando
se ja poderão lançar a unha ás chaves da burra, ou lhas

poderão, arrancar da mão. Talvez elle ainda veja tornar-se

tudo o que ha na casa em roupa de franceses. Se rezarem
algum i'(idrt Nosso será porque, morra mais depressa enfas*

íiados de tanto esperar.

-r- Ai tida o desgraçado avaro se engana, pensando, que
deixa seus filhos ricos. Estes eslâo ameaçados de sofçérem

a miséria , e mesmo summa pobreza; o que não raras ve«

zes acoiitece: Generavjt filium ,
qui ia summa çge&tate erit*-

V. 1 ^ . Q.ieira o Senhor abrir os olhos a estes cegos, e fa-.

.

ze-Ios conhecer, que nus sahirão da terra, e nus a ella tor-

narão, sem que levern comsigo alguma cousa de seus. tra-

balhos : Sicul etrressus est nudus dç ventre inafris suae , *ic

revertetur , ft.nijiU auferet secam de labore suo. y. 14. Do
modo que veio, assim voltará: Quo modo venit , sic rever-

tetuT». Seus trabalhos pois nada valerão , e trabaihou* para
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o vent*;Q.uidzrgoprodest ci, quodlahoraxil in ventara l f A 5«

— Tem vi ?to -as provas, Sr. Th.; vejamos o que responde»— O Sr. Áb. falia com a Sabedoria Bivina, com a expe-
riência; e eu náo tenho que responder. ^

Pois va-se fazendo avarento, e o Sr. L. aíFesToIhc bem os

seus cofres, e verá o que hade kir: ja o sabe.

Avareza grande mal na Sociedade.

— Se o avaro he tão malvado romsi^o mesmo, como pode-

rá ser bom para com outros ! Gtui sihi tiequam étô , cm dln
bónus ? pergunta o -Eccl. 14. 6. O que para si lve máo , a
quem outro -será bom? Como poderá cumprir com as obri-

gações, o deveres com os seus próximos , e Irmáo3 , -com
qtiem está unido em sociedade '? ('orno poderá ser justo, be-

nigno, compassivo, bem fazejo , e benéfico , como tem por

dever, e obrigação ,
para com os membros da Seriedade de

J. C. , o que para si mesmo he cruel, e malvado ! Jamais

•o poderia s~r, e jamais cumprirá com o dever mais itíipoS

tante, qual heoque inspira o amor fraternal : Nenhum pre-

ceito temos «a Lei, que professamos , mais expresso , riiais

intimado, e mais repetido, do que o amor para com hbssog

proxim s ; não-amor estéril , mas simeffectiv >, que appareça

nas obras, fazendo a seu irmáo aquiilo mesmo
,

que dese-

jaria lhe fizeseem : posto em semelhantes circunstancias.

— Bem lembrados estamos do que nos tem dito da grande
Sociedade, que forma o Corpo de J. C. , de que elle hre a
-cabeça ,

que unio a si com os laços do amor; e que com
o mesmo amor fraternal em laços transversaes reúne os mem-
bros entre si; bem como hum corpo íiumano. Fóra com o

avaro, que nãotemnella lugar,, nem com ella se.pode unir.

— Seja delia exnomrnungado , bem como -todos os Imwedu-
los , que-são mais avaros do que Judas. Nao esqueçáo, Padre.
— He por isto, alem das mais razoes

, quetemos visto , eain-
da veremos ,

que os avaros aos olhos de Deos , e dos homens
são objecto de execração, assim como todos os mai feito rei.

— Sm, :t6s o entendemos. O que -forma toda a Redigido ,

o que aconstitue, eonde ella assenta, he nesta associação 9

nesta corporação, w^ste -Corpo de J. C. , que elle forma em
união comsigo mesmo com os laços da mesma Fe, do» mes*

mos Sacramentos , com a mesma Communliáo de seu Ooapo,
Sangue, Alm\ ,

cDivinda.de, para nos fazer conmgo mes-

ino humaj e a aiesma cousa
?
como fica <i>rQv&do. Par conj»
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sequencia deve ser objecto de execração, aos cibos de Deos
aqueile, que se não une com os laços de arnor a esta Socie-
dade , e corporação, e ainda mais o que a vexa

, eopprime,
e talvez trabalha por desunir. G avaro ao menos, a vexa , at-
tribula , e oprime.
— Quem faz tudo isso, são os Judas avaros, mais que o mal-
vado Judas

,
que vendeo a J. Christo..

— O Sr. Br. tem adiantado muito nesta sciencia

!

— Ao Sr. Ab. o devo, pois andava cego. Agora, graças aos..

Ceos, vou conhecendo a Religião, que professei, e profes=»

sarei ate dar a vida por ella, se necessário for.

im Conte comigo. Todos di^ern—..Comigo
, comigo.

—- Bendito Deo% ! Todos , e ate as crianças dizem : Comigo l

He isto oque faz o conhecimento da Religião.] Ah , Incre--
dulos! Vós sois-huns ignorantes, que nada sabeis dai?e-
ligião l Não a pode negar

., ou. desprezar , se não o. que. a.,

ignora.

Exceptue os Jansenistas.

Nenhum ..exceptuo; todos são iiuns pedantes , liuns animaes .

estólidos, e asquerosas sevaudijas das sciencias. Vamos lá,

meu Ab. O Ceo lhe conseda tantas graças
, quantos conhe-

cimentos metem dado, e.amsns collegas
, que vejo enterne-

cidos , e .fazendo a mesma confissão. Vamos aos avaros ; e
se algum o for nesta Villa daqui por diante , hade hir com

,

seis centos,o cofre. Pela minha espada..,
-s—.-XDh, não jure, nem faça íaes protestos.

— Eu queria prometter -por ella ; mas ja me calo.

Tom pois entendido, quan) necessário he o amor de be-~
nefieeucia , e caridade na grande Seriedade. Talvez ainda
adiantem nestes conhecimentos, qua-tdo na seguinte Bales-

tra tratarmos a propósito desta mataria. Sendo pois taes as

obrigações., e deveres.de cada hum de seus membros, co-
mo os desempenharão' os nvarm ? Cada hum dos homens
(falto dos Catholicos) he não hum individuo isolado, mas
sim huma parle M-leste todo, hum membro deste Corpo, de

que J. C. he a cabeça; por isso elle não pode viver para si

só, mas do modo possível, e quanto está de sua parte de-

ve concorrer para o bem de «eus- irmlfcs , menibros do mes-

mo corpo, á proporção do seu estado , e. as circunstancias

o pr-rmittem.

— Porem com isso reprova a vida Religiosa, e retirada,

porque tomando-a , se fazem inúteis á Sociedade.

— Que diz , Sr. ? £squece-se das verdades
?

u^ue a fé lhe
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ensina. Serão inúteis as orações, e sacrifícios, que conti-

nuamente offerecem a Deos pelo bem da Sociedade ? Quan-
do nada mais fizessem , isto seria muito; porem elles . .

.

L. — Tem razão; eu não ponderei , o que disse. Contiuue.
P, — Nós ja vimos,, que S. Paulo trabalhava com suas mãos

n*hum orneio mecânico para poder sustentar-se , e aos que
com elie trabalhavão no Evangelho, para não ser pesado á.

Sociedade. A corporação de J. C. então estava perfeita,

quando no tempo dos Apóstolos os Fieis
,
apezar de serem

em grande multidão, estavão de tal sorte unidos em hum
a corpo, que não parecia haver. entre elles mais, doquehum

coração, e huma -só alma : Multiludinls credoxlium erat cor

tuiurri) li anima.una. Nem algum deiles dizia daquillo,que
possuía: Isto ,

ouaquiUo hameu; mas todos os bens -de ca-

da hum erão communs: Nee auisquam eorum
, quac possi-

dcbat
,
aliquid suum esse dicebat , sed erant illis ornniacom*

munia. . Act. Ap. 4* .32. .

F. —« Assim se faz entre os Religiosos , ou fazia.

i£ — Ananias , e sua mulher Sapkiia forâo castigados de mor- -

te por S. Pedro, por huma espécie de avareza ; o que ain-

da mostra a ha cie Deos contra este vicio. Costumavão ven-

der seus campos, e fazendas os Fiéis, e depositar o preço

delles aos péâ do Príncipe dos Apóstolos.. Estes dois mise-

ráveis retiverão com sigo parte do preço, mentindo y quan-
do disserào uno ser mais o producto da venda, que aquel-

le que depositavâo. Vós não mentis a mim , mas sim a Deos:
Non es mentitus hominiòus , sed Deo. d.° 5. 4. Forãa raios

estas palavras , que lhes tirará immediátamente as vidas. ,

Nada hemais próprio para conservar a perfeita socieda-

de, do que a coinmunidade de bens, por isso mesmo que .

. a propriedade em particular be causa interminável, e fecun-

da de desuniões* A santa Igreja, a Sociedade de J. C. sem-

pre a procurou com grandes desejos. OsrApóstolos , como
temos visto, o fizerão juntamente com os primeiros Fiéis,

e o segundo .Apostolado ainda o pode fazer n&s Américas,

Como não era. factível ern toda a extensão da Sociedade , ,

nem por isso se deixou sim de se fazer do modo possível. Os
;

Bispos com o seu Clero, os Ascetas, as Viuvas, crphãas

,

e Donzeílas , todos os que em retiro susientavão as Igrejas,

logo depois, os Monges t Cencbíios , e enfim todo3 os Reli-

giosos, *t Regidares, se puserão, e sempre se conservarão

nesta communidade de bens , e algumas Instituições por vo-

te, renunciarão a tada.a propriedade mesma eai. coaunuca .
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professando a pobreza, para melhor extirparem cTentre si

toda a origem de desunião, quecom sigo traz a proprieda-
de pela majvada avare%a.

• Supposta a economia, que Deos sedignou guardar no- go-
verno, e direcção do género humano, não tinha ln.rar era
toda a extensão da sua Igreja esta communidade de bens.
Como assim procurou oi>star por todos os modos á malva-
da avareza

,
sopeando esta maldita paixão para que não per-

desse destruindo asna Sociedade. Daqui conhecraô o gran-
de merecimento, e premio, que o mesmo Senhor pòz na
beueficencia , e bom uso dos bem temporaes , em cujo de-
senvolvimento entraremos na seguinte Balestra.— Estou pensando, P.

,
que tudo, o que sechama virtud*,

por isso o he, porque tem por Ti u a união, e o bem Catar

da grande Sociedade. Enganar-me-hei ?— Não .só se n-ão engana , mas ai »da pode acere^centar

,

que não lia virtude, que mereça este nome., que não tenha
esse fim. A união com a cabeça deste corpo , que he Deos,
e a união co n os membros, que são todos os Fieis he a
essência de toda a virtude; nem fóra delia ha virtude,

que mereça este nome. De que se conclue-, que tudo o
que se oppôe a esta união, he vicio, he maldade, he of-

fensa de Deos, cabeça d *s*e corpo , e delle mesmo. E «tre

estes temos a mdvali avareza, que frente a fyente lhe faz

guerra, e procura dest.rm-la. Faz guerra aos membros, e

á sua Cabeça; o que vamos a ver.— Dá-me oecasiã^», P
,
para ce 'surir a ecoiomiad' Deos

por esse respeito. Por isso mesmo que pr vio ±er sl am e a
destruidora da sua Sonieiale, devia d spòr de tal sorte,

que se pudesse governar todaella em communidade de bens.

— E viu. ser o despen-eiro para fazer boi a , como oi.rro

Judas Isciriotcsl Não havia da sizar mal, ao modo liberal.— Q le tál aquella! Tenha paciência, pois veio a-propo*

sito. E i não discorro assim. Deos prevendo, que a maldi-

ta avareza dominaria no género humano, não devia man-
dar a communidade de be is, porque o -exporia a maiores

culpas, como vemos em Judas, que na cornmu idade dei-

les achou occasião , ou a tomou para ser ladrão. Deveo
sim deixa-la voluntária; como vemos, que com effeito fez.

Diço bem ?

— Som nte acereseentarei
,
quetanto ma; s o deveo fazer,

quanto deixou voluntária a no>si salv «ção por is^o mes-

mo-, qire nos dotou da Liberdade. Suppjstas estas verda»
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des , que tristes arinuncios temos a dar aos desgraçados.
avaros! Que figura mais iniqua, malvada, e abominável
faz hum avaro, hum avidò de riquezas na iutfta, S;>cicdwi<: 1

Niúil ncquitis, Nihiíscelestius; nada peior, nada tà . pés-

simo
,
malvado, e execravel. Elie deve ser bom para ?eus

irmãos; mas como o poderá, ser, quando para comigo
mesmo he hum malvado l:Quisibi ricquam at , cai alii bó-

nus ? Elie não se pode chamar ChrisLão
,
porque nada- tem,

do que constitue em sua essência a Religião ChristJa, que
he o amor de Deos, e o fraternal ^ que he a verdadeira ca-

ridade, de que pende toda a Lei-, se não queirão dizei-me,

em que, e de que modo he util , e bemfazcjo ?

— Poderá fnzer algum i?em ; mas eu protestarei, que o fa« -

rá sem o saber, intentar, e- querer.

— He isso mesmo o que aíTirma o Espirito Santo: S&bent
fecerit ,

ignoranter . tf non volens fácil; Se b .m fizer a seu

próximo, ignorantemente arfará , e sem o querer fazer ; o

que por fiai se conhecerá, porque eHe-raesmo manifestará

a sua malícia, deixando ver os motivos, porque o tez : In
novíssimo manisfestat máêtitam suam. Eccl. M. 7. Poderá
sim lazer algum benefick) ^ porem elle não será util aquém
o recebe : Est daturn

,
quod non est idile. Ainda ha dadot

beneficio , ou favor, cuja retribuição deverá ser duples

:

JZst datum
,

cnjus retribui to duplex, d.; 20. 10. Taes são

os benefícios dò avaro. Porem ainda pas^o alem : Datam
insipieníis (id est avari) non erit idiiis tibi ; o favor do ava-

ro nào te será util; E porque? Porque seus olhos são se-

p;emplices, isto he : tem-nos fixos em receber o -septuplo >

do que dão; por hlim que dão
, espeião sete, e nào* fica-

rão contentes : Oculi enim iUius septemphees sunt. f-, 14.

Bile te dará mui pouco, mas se tu não retribuíres, ejle te

improperará , como se muito te desse : Exígua clabit
, $

multa, improperabit* Elie o fará á bbea cheia para te vexar,

e opprimir: Apertis oris Mias inflamatio est , f . lá. ; ou
como diz a versão Grega: Aperuit os suam velai precca*
abrirá a sua boca como htim pregoeiro , para te tratar de
de ingrato, e-mal correspòlidídd. . . .— Querem cousa mais verdadeira ?

— Elie emprestará com usura hoje, e amanhã , ou breve»

mente ja pedirá esta, e o capital: Hodhe foencratur quisr

Òf eras expet.it. Odioso 4 e execravel he pois o avaro, con-

clue o Ecclesiastieo : Odibilis est homo twjusmodi. 16.

>Sua s dadivas, suo bem coroo a*dq pescador . este as -dá aos



peixes, mas as poe no anzol : Munera mittit , sed mittit
iu hur/to SAo iscas as davidas, ou favores do avaro

, que
põe em anzol

, para com ellas pescar muito mais.

. — Eu me porei em campo, contra quem negar essa verda-
de. Dè-me licença, P. ; e descance por hum pouco. He
isso o mesmo que eu tenho observado em toda a qualida-
de de avaros, ou sejão trocadores de dinheiro, empresta-
dores, e usurários , que sào os maiores ladrões, que ha,
ou sejáo traficantes, que andão pela mesma , e nada infe-

riores de qualquer sorte que sejão. Não ha nenhum, que
podendo, deixe de mciter gato por lebre, ainda que se-

ja ornais morrinhento. Pareça embora ao pobre (que não
tem remédio, se não hir á sua loge ) que compra bem, e
barato; pobre miserável! Hade «levar espiga pelo menos
de tres palmos. Protestará, c jurará o traficante, que per-

de as orelhas, mas elle ficaT-á com ellas, e com as arreca-

das. Se por desgraça o pobre não tem a capa para se aga-
salhar do inverno * e a compra fiada ate' o seguinte maio

,

em que espera recolher algurn grão, isso então são outros

contos , e peiore* contas ; neilas se hirá o grão, e não fi-

cará a eamUa. Metta-se algum em co n traio s , ou pactos,
quaesquer que se;ão, com tal gente, mas fique certo que
liade pagar o pato, ainda que não coma delle nem huma aza.

Que direi do uzurario espiolhador das bolças vazias
,
pa-

ra as limpar, e filar cheias, deitando a conta até ao valor

da pobre choupana? Pobie, desgraçado, o que ihe cahio

nas unhas! Elle ficará sem a esteira, em que se encostava,

e não terá onde cahia» morto , e por esmola o enterrão. Deos
rn« livre de taes vizinhos d'ó pe da porta, ou da fazenda:

eu ficaria sem casa , e sem fazenda. Ja tive hum
,
que tira-

va da minha fazenda a terra a cestos , e os marcos nunca esta»

vão no mesmo lugar. Eu a larguei, e largaria tudo, para viver

antes n'um deserto, do que avizinhar com tal genbe. Não ha.

— Agora basta; ja disse bastante para qne entendão.

— Elle diz a verdade ; e o mesmo me tem succedido. Não
ha muito que pelo mesmo motivo passei huma fazenda , que

tinha tal vizinhança , a outro avaro, por me livrar de más
occazioes , e vê-los labutar hum com o outro. Ja se lá fi«

larão por vezes como cães danados.
— Não fez bem , pelos pôr nessa occasião. Nós não acaba-

ríamos, sc intentássemos descrever, o que fazem os malva-

dos avaros, por se apossarem das bolsas, e fazenda alheia,

e sobre tudo os males, que causão na sociedade. D^nnia^
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<!o sonhão fifís meios de o conseguirem, fazendo ás &bía3
sobre as bolsas, e ainda mais sobre o suor. e sangue dos
pobres; em nada rriais cogitão do que nos dolos, enganos,
enredos, laços

,
fraudes-, c trapaças , Ian lo rnais prejudi-

ciaes, quanto o homem probo, e honrado nada menos pen-
sa, que de suas ladroeiras , e velhacadas.

Nos Provérbios de Salomao vemos a desci ipção paimo-
sa da geração avara, com taes cores, e caricaturas, que
causa horror, eneíla veremos tudo o bastante ao nosso pro-
pósito. Generaiio, quae pro dentibus gládios habet

; ha,
diz, buma geração, ou condição de homens, que quae»
bestas ferocíssimas

,
por dentes tem espadas, com os mo-

lares rumina, come, e devora os necessitados, e pobres
homens: Generaiio

,
quae pro dentibus gládios habel

,

commandit molaribus snis , ut comedat inopes lerrac fy pau-
peres cx hominibrts. Prov. 30. \i>. Que monstros ! Homens
com espadas por dentes ! xMastigando com os molares , co-
mendo, e devorando outros homens! Os pobres, e neces-
sitados! Estes não podem ser homens; são monstros de es-

pécie nunca vista , contra quem tildo se devia armar. Con-
tudo elíes são homens, e por desgraça dos mais homens,
elles vivem na Sociedade para sua infelicidade. Eis aqui os

avaros: Avari , diz aqui Menochio, quipauperes quan fc-

rae dentibus laceranl
,

quibus dentes sunt quasi gladii. El-
les tem dentes de feras, espadas em lugar de dentes, com
que matão, ruminão, comem , e devorão os pobres ne-
cessitados.

— Cada vez me encho de maior ira contra taes monstros!
Não haverá , quem acabe com elles 1

. — Não pôde o Sr. Ab. deixar de ver ahi a hyperbole>
— Eu não vejo aqui mais que a verdade mui positiva. Que
outra cousa são os avaros, os usurários, os traficantes, c

em fim todos, os que desejão , e procurão com avidèz as

riquezas; se não monstros, que matão, comem as carnes
dos pobres, e bebem o seu sangue? Lá forão por cntie o
exercito inimigo tres fortíssimos homens buscar agoa á cis-

terna de Belém, e a trouxerão a David, que a desejava.

Porem este ponderando os riscos em que puzerão-sua vida

aquelles homens, os trabalhos-, fadigas, e perigws , rom-
pe nestas palavras: Nunquid sanguinem homimim isíorum. . .

animarum periculum bibamX Reg. 83. è. Por ventu-»

J.a beberei eu o sangue destes homens, e o perigo de suas

Vidas? Elie a entorna , ofíerecendo-a a Deoà em sacrifício,.
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sacrificando também, a. sua vontade, não a /querendo beber.
Ivíote que elle cbamou á agoa , nb agoa , mas sangue

:

Nunquid sanguinem is(or,um hominum. . . bibarnl JE porque
beberia sangue , e não agoa pura?. Por isso mesmo

,
que

era o preço do sangue daquelles homens pc4o risco , a que
expuserão suas vidas.

JV^as que outro nome daremos áquelle suor dos pobres,
vertido para alimentar ascobiças dos avaros

,
áquelles pro-

<3 netos aos seus tra-baHios
, que Ikes usurpão os usurários í

Nós ja vimos, que o pão dos pobres, o seu salário., e em
fim o que tem, he o preço do seu suor, he o seu sangue;
e homem de sangue,, homem sanguinário he o que deiles o
defrauda: elle lhes bebe o sangue, e devora suas carnes.

In a lis, tufa) id est , in manibus tuis inventus est sanguis
animarum pyuperum , disse dos avaros Jeremias. 2. 34. Nas
tuas mãos, ó malvado avaro , eu vejo o sangue da. vida dos

pobres ; esse salário, que lhes negaste, esses dolos , essas"

fraldes , essas trapaças , com que armaste ao suor de seu

rosto, suo as espadas, que tens por dentes-, com que lhes

tiraste a vida; com essas usurpações, com ladroeiras, com
injustiças, com usuras , tu lhes tens comido as carnes, e nas

tuas mãos apparaee ainda o seu sangue In mçtnibuz tuis

inventus cát, sanguis animarum pauperuvu
Do P; Fr. Mathcos de Basti, Veneziano se refere, que

indo jantar a casa de hum rico avaro , se mostrou sentido,

porque o.ser.vião na mesa cora toalhas tintas com sangue.

Protestarão-lhe que nada mais bem lavado havin ,
que as

toalhas... Porem jejle torcendo-as sobre hum vaso fez- correi,

tanío sangue, que o encheo. Oh, que se acaso se fizesse o
mesmo aos luxos das mesas, das galas, e a tudo oquepos-í'

suem muitos ricos, talvez que se .visse correr , em abundau-v

cia o sangue dos pobr s.

— Ferve o meu no coração contra esses malvados , esses mail
monstros, do que homens.

-T- Pois a. mim também me ferve . o sangue -contra esses mal-

vadps Jtídas .incrédulos , que tem. comido as carnes., e be-

bido o sangue .por miT inodos. não só das pobres , mas dehu-
ma Nação inteira, justes.. não são homens > são os verdadei-

ros .monstros
,
que por dentes, tem espadas., com que .tem

,

comido, e devorado as carnes, e os ossos, bebido...
—• T^ós.o sabemoss., Sr. Fr.; e não magoemos mais os co-

rações. Vamos a diante., se. lhe parece, Sr. Abbade.
-— Pois então antes que. se. passe , a diante, quero. eu dajr hu*



ma pcnnada contra o meu Ab., visto que estes Srs. não tem
bestunto para tanto. Diz, e quer eoncluir, q\e n avaro na-

da faz bom , «empre lie máo , e sempre perniciosíssimo pa-
ra a Séicicdadel Pois eu quero mostrar, e estou prompto
para provar, que alguma cousa faz bem feita, e occatiào
tem , em que dá hum rega-bofes aos pobres , e alegrão á So-
ciedade.

— Não ha duvida, que assim he , e tem isso lugar na sua
morte, verificando-se o adagio antigo, que diz : Avara* ni-

si aúm moritur , nihil rede facit; o «tronada faz bem fei-

to senão quando morre; he então somente que el!e fax bem
á sociedade. Então como aves de rapina jargão , o que tem
pilhado, e a Sociedade fica livre de ta es monstros.
— Tem ainda outra cousa, eme -he fazerem mui bem os seus

testamentos, fazendo- se caridosos dspois da morte; que he
o mesmo que dar p< Io amor de Deos o que não podem le-

-var , nem reter.

— Eu desejo saber, se taes legados, e esmolas testamentá-

rias dos avaros terão algum merecimento para diante de Deos?
—— E quem poderá saber corno Uso lá passará? Eu ignoro o
merecimento que ha, dando o que se não possue. Forem
direi mais alguma cousa a tal respeito.

Testamentos dos Avaros,

Confesso que ordinariamente nada ha mais bem feito nes-

te respeito do que o testamento de hum avaro. Parece, que
toda sua miserável, e desgraçada vida se definharão por a-
juntarem para o seu testamento. Então são as esmolas aos
pobres, e os legados pios; e nada mais cai idoso do que hum
avaro morto. Eu não deixo de entrever a Mão da Provi-

dencia
,
para refrigerar a pobreza opprirnida pelo malvado;

Kas também me parece ver a maior das tentações para sua
desgraça. A Providencia em tudo he admirável , e na morte
do avaro parece dar huma satisfação aos pobres ate' então
opprimidos.
— He be)!o esse pansamento ! He como se dissesse: Ate'go- -

ra consenti, o pobres^ poT meus altos juizos
,
que este des-

graçado vos opprimisse; porem agora que o chamo ajuizoj

vos quero consolar, e enxugar as vossas lagrimas.

— Eu a sim mesmo o entendo. Vejamos a tentação.

Entre as muitas vaidades, que ha no mundo, menciona
o Sabio huma bem admirável., e ao parecer inacreditável,
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He o avaro, que sendo único, nãotencV> talvez nem ii mão,
nem filho, não ces^a de trabalhar, e augmentar riquezas

,

considera, e diz comsigo : Cm laboral Para quem traba-
liio eu, e definho a minha vida ? Cai laboro , òf defraudo
animam meam borixs l Ecclcúaat. 4. 8. lie bem admirável
Cata cegueira ? Porem ponderando eu tal loucura

, coque se

pas-a ordinariamente, lembro-me de que cobrem sua ava-
rt''-A\ com o pretexto das esmolas testamentária ;. Não sei se

nesta tentação do Diabo entrará, também a ignorância de
indignos Confessores;

y/i. —- Essa he boa! Sem razão ihfamma os Confessores ! Quer
por ventura, que não os aconselhem a fazer taes testamen-
tos

,
legados , e esmolas ? Quer que morrão sem. .

.

P. —? Não quero tal; mas sim quero, que os desenganem, co-

mo devem, declarando-lhes que as. esmolas, e legados da-

quillo, que ja não tem, nem possuem^ não os. livrará do
inferno, que por sua avareza tem merecido. Que merecimen*
to pode ter o que dá o que não tem?

Th,. —». Elie o dá em quanto vivo
,
pois testa vivendo.

P. Que testação he essa? Que merecimento ha no escrever

no papel, noprometter, senão larga da mão, se não quan-
do o-aflbgão? Heu miser , drz S. Basilio fatiando comestes,

heu muerl Tunc liberalt&.cum hominiòus , cum amplias cum
hominibus nori agesl Miserável ! grande he a tua cegueira ,

quando pensas ter merecimento em tuas liberdades com os.

homens, quando comos homens ja não vives! aboa. razão

nada mostra mais claro, que esta inutilidade de merecimen-
to. Posto que disponha em vida, a repartição, que he a
que tem annexo o merecimento somente então se faz, quan-.

do ja não be seu nem domínio algum tem, no que se re-

parte. Se a disposição vale cá no mundo, assim o pede , e

exige aboa politica, mas não sei que possa valer para» di-

ante de Deos^ que manda fazer bem em quanto vivo, e não
depois de morto. O avaro quando sempre vivesse

,
jamais

entregaria alguma cousa, do que por inorle larga, por não
poder mais reter.

X?. — Temos visto, econhecido a fundo a matéria. Resta, P.

,

que nos diga alguma cousa da terceira, e ultima proposi-

ção. Eu creio
,
que fica bem clara dizendo

,
que o avaro ama

as riquezas, ama o dinheiro em lugar d* Deos, epoi
isso a



Avareza he Idolatria.

— Pois olhe, que não lia gente mais devota, do que os usu-

rários , que são os perores avarentos de todos. Nunca faítâo

na- igrejas com as suas camandulas nas mãos; rezão muito
a Deos, e aos Santos? aquém desejarião vender como Ju-
das , que são.

— Sem duvida Ise verdadeira idolatria , e nao sei qual mais
culpável , e abominável aos oIhos. de Deos % se a dos Infleis,

que por. falta de luzes adorão os ídolos, que juígão deoses,

se os Christâo&i que adorão o dinheiro , rnais ainda . do que
se com effeito fosse seu Deos. He esta hurna das muitas , e to-

das mui fortes razões, porque a avareza se faz execravel a
Deos, e porque nada peior do que o avaro i Avaro nihií

sccleslius^ Nada peior do que amar o dinheiro : Nihil miquwi
quam amare pecuriiam. Ponhamos de parte os etíeitos da ava-
reza relativamente ao próximo, e Sociedade , e vejamos es-

te vicio abominável , considerando-o somente por este resr

peito , isto he , o afíèrro , e amor ao dinheiro.

.

Não se pode duvidar que a avareza traz comsigo annexa
a injustiça, a fraude, o dolo , a usura , e em fim a usurpa»
çâo, e o furto; vários desejos

, inúteis, e nocivos, que co-

mo atnrma o Apostolo
, perdem eternamente o avaro pon-

do-o nos laços d > Diabo: Gtiii volu.nl. divites fieri , incidunt

in tentalionem , in laqueum diaboli^ àf in dedleria multa
inutiiia , fy.

nociva ,
quae> rnergunt homines in interitum , òf

in perdUinncrn* 1. Tim* 6. 9. 10. Estas expressões são exac~
tas em todo o sentido ; e nós o temos visto em parte, se não-

em todo o respeito, Ponhamos tudo isso de parte * e nada
mais ponderemos ,

que o maldito afferro , e a-rnor do dinhei ro -

O amor do dinheiro, ou das riquezas não he louvável
;

porem clfo he cond;'mnavel ,. não porque em si seja mere-
cedor de tormentos eternos> mas porque he causa de outros
rnales , e peccados ,

que os merecem. Prbva isto o não ver-

mos tal preceito nos mandamentos- de Deos ; :nem nos cons<*

tar de hum modo incontestável', e fidedigno que algum te-

nha sido oondemnado por ser rico , e amar suas riqueza*,— O Sr. Th, mo prevenio, pois he- isso mesmo o çfút me
propunha dizer; acrescentando somente , queapezar de di-

zer o JÍDangelho
,
que o rico da parábola morrera na mes-

ma noite , era que cogitava destruir os. saus celleiros para
os reedificar maiores, não diz que fora condemnado.

Peix^me com ciks
3

P, 3
£igão*me. lã, ouaes foião o"
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peccados

,
que condemnarão ao inferno aquclle rico

, que
nelle foi sepultado? Eu não tenho lido em meus livros,

que elle furtasse alguma cousa. Somente vejo La%aro mor*
rendo de fome. .

.

— Não deixa de provar o que affirmo ; porem terá melhor
lugar ern outra occasião. Eu concordo, em que as riquezas

não condemnão
,
quando dellas.se faz o devido uso, enão

de outra sorte. Eu terei de pôr patente esta verdade na
seguinte Palestra, pois que estas matérias, jogando, een-
cadeando-se huraas com oulras, não podem ser bem de-
senvolvidas, se nào correndo todos os armeis, que as pren-
dem , e ligáo.: nem eu ainda quando o tenha feiío me po-
derei lisongear de o haver conseguido pela sua, enorme ex-

tensão , e vastidão.

Não são más as riquezas, quando ellas não cativão o co-

ração , como ja disse: Diviliae si affluant, nolite cor ap-
ponere. Elias são muito boas

,
quando delias se faz o de-

vido uso, como ternos. Elias «ão péssimas no caso con-
trario. Não diz bem o Sr. Th. quando aínrma-, que não im-
poz Deos preceito a tal respeito, pois se melhor ponderas-

se, acharia., que são prohibidas com todo o rigor no pri-

meiro Mandamento. Mandando nelle .Deos, que o amem
sobre tudo , o malvado avaro o Inverte , não >ó nãoomnan-
do sobre tudo, mas amando sobre tudo o dinheiro, e mais,

e muito mais do que a Deos. Necessito provar este verda-

de para concluirmos, que o avaro he hum verdadeiro ido-

lotra do dinheiro, e muito mais execravel do que os Infiéis.— Lavre ahi fundo, P. ; ponha na figueira todos os Judas,
principalmente os Iscariotas

,
que venderão a J. C. , a sua

;Fe , a sua Religião>, pela sua maldita avareza ; pelos bens

•das suas igrejas tem vendido aalma ao Diabo, -e o adorâo.

Ate' a elle se encommendào; nem querem que os encom-
mendern a Deos , com quem nada querem , mas tudo com
o Diabo, como cá com estes ouvidos lhes ouvi ja dizer. Eu
protesto que se o Diabo lhes prometesse dar-lhes dinheiro,

e segura-los Jia po^se de suas ladroeiras, no terreiro dopa»
ço lhe Ievantarião hum templo maior do que a Se' velha,

e todos os dias o hirião beijar debaixo. « .

— Basta; tenha prudência, e guarde a decência devida.

— Eu digo a pura verdade, e ninguém me poderá. .

.

— Pois bem ; ja e^tá dito. Eu não sei-, se o avaro adora

o dinheiro, se o Diabo; mas seus cultos a elle se dirigem,

e de tal sorte que bem facilmente renuncia a Deos, a sua

/
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JReligião , a seus mandamentos, aoCèo, e em fim vende,
e está prompto a vender ao Diabo sua alma pelo vil<,.esor-

dido interesse.. Se isto não he adorar o Diabo, não- sei
,

que outra cousa possa ser. Tão execra.vel he e^ta malvada
paixão i

Tanto a execrava o apostolo
,

que nem me?mo queria

que entre os Fieis se tomasse na boca este nome, ou paUtà

vra : Av&rtlia nec nominetur in vobis. £pfi. 5. 3. Elie ex-

clue do ceo positiva.,, u <1i uiijUii» i< aos -avaros
,

por- isso

mesmo, que o. são: Avaras. . , no» kabel haertditatcm irt

Regna.CLrmli. f*b, Os avaros, diz. em outra parle, não
possuirão o Reino de Deos Ntqae furis , nequa avari. . .

Begnum Deipossidebunt. i ... Co/. 6. 10^ Notem, que-faliá

desjuntivamente de ladroes, e avaros, pois-que estes o po-

derão ser sem serem aqueiles ; e nem huns nem outros o

possuirão . Vejamos as razoes., que par*f~ isto? dá. Entendei
bem , d*2 aos . Ejriiesios que o auaro não terá herança no
Reino de CkrUto

,
porque lie servidor dos idolcs,. he es-

cravo do ido!o do di-nheiro he idolatra :. Avarus^ quad est

idolomm serviLua^ non habtt hacreditatem^inRcgno Çhris--

ti. O mesmo diz aos Cclossenaes» Mortthcai vossos corpos,

e sobre tudo vossas paixões, a luxuria > a immundicia , a
má concupiscência , e a avareza ,

que he a servidão dos

ídolos , isto he idolatria : Morlificoíc. . , avqritiam ,
quac m

€>t simulacmrwn > servitus.. Gol. .3.. 5i-,

Nem pensem que ha sentido figurado
,

byperboiico ott.

allegorico na inteligência destas palavras, se não mui po-
sitivo, e natural* O Propheta Oseas faz dizer aos rícos-ara-

ros : Dives tfftclus sum inveni idolwn mihi '

t eu consegui

riquezas ; com elías estou contente ; nem quero outro Deos, ..

porque ja o tenho-, que he a. riqueza ;. estas- são a quem sir-

vo , o dinheiro he o meu idolo > o<deos a q\v m. adero ; e

outro não quero: Inveni idolum mihi. Gseas. 12. 8„
Bem claramente o» disse J.« C no seu, Evangelhoi Nin~

guem pode sorvi r a doi» Senhores, diz i Nemo potest duo-
bm dominisr servire. Não parece exacto o sentido- destas

palavras^ porque escravos haverão, que ao mesmo t^mpo
sirvão a dois seuhores. Porem elie. tira toda a duvida.* ac»

crescentand^: Non potestis Deo s?rrire y ty mammonae. Mutftv

6. 24. Vós não podereis servir a Deos verdadeiro, e ao ido-

lo , ou dsos mammona, que he odéos do dinheiro, c rique-

zas. Digamos, embora ,. que, 7nammo.na ,
palavra Syriaca ,

significa o dinheiro, ou riquezas, porque, estamos jia.ines.T



ma, Diz o Senhor, qvrc o<i se hade servir a eíle , òu ás
riquezas, nào se podendo ses vir a hum, e outro juntamen-
te. E porque razão ? Nós a devemos inquerir, pois he elfa

a que no? porá tudo bem patente. O que faz a essência do
serviço de Deos, de sua lei, e da sua Religião, como te-

mos visto eom bastante extenção , he o amor de Deos.
— Lembrados estamos ; c entendemos

,
que no coração

,

onde entra o amor do dinheiro , nào pode entrar o amor
de Deos, que forma o laço directo, ou primário da união
'da corporação de J. C. Nào tem também o amor frater-

nal
,
que forma o laço transversal. Logo não pode ser mem-

bro desta Sociedade, o a deve hir fazer coo) os Infiéis.— Porem vamos levando estas cousas com methodo. Como
não haja amor de Deos, não se podem prestar aelle os de-
vidos serviços, porque devem ter por baze, e fundamento
o amor. Por consequência o avaro não adora a Deos ; nào
lhe presta o devido culto. ííe isto huma verdade bem cla-

ra , e que nós ja vimos, quando fe liámos do Culto Divino.
Este nào he outra cousa

,
que a reverencia, o respeito, a

-veneração, a obediência, e em fim serviço que C' m a al-

ma, e corpo prestamos a Deos. Isto mesmo se chama ado-
ração, e com esta palavra, sendo que antigamente somen-
te significava beijar a mão

,
agora explicamos todo o Culto

religioso; e dizemos, que adora a Deos, quem amarrdo-o

corn todo o coração , o respeita, o venera, reverencia , obe-

dece, e serve. Tudo isto he bem claro. Mas bem claro fi-

ca, que os amantes do dinheiro, e riquezas, ás servem e

adorão , pre^tando-lhe o que a Deos só devem , e fazendo

das riquezas o seu deos, são execráveis idolatras.

Que elles prestão ao dinheiro, ou de.->s mammona ver*

dadeiros serviçoc
, e adorações, que a só Deos se devem,

não o negará quem ponderar com alguma reflexão , o que
passa por hum avaro. Poucos serão os adoradores de Deos,

e seus servidores que lhe pTestem tantos -serviços e adora-*--

coes como osavaros aoseu mammona , ouidolo do di ::heiro.

— Porem elles não o reconhecem por Deos no seu enten-

dimento, nem crêem, que he deos , como os Infieií. Não
deve ignorar que a Fe' faz paTte da verdadeira adoração,

— Não o ignoro; e sei ainda, que se para o devido Cúl*

to Divino he necessária a Fe', contudo esta só nada pres-

ta. Não -adorão a Deos os que tem a Fe', mas sim os que

o servem. Nada vale a Fé, que não se acompanha de obras

correspondentes.
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— Contudo bom lhes lie conhecer a Deos, e ter Fe'.— Para seu mal. Fe tem os Demónios; e ainda fazem maÍ6
alguma- cousa

,
pois cteem , e tremem : IXaemones crcdnnt

,

contremiscurít. Jacob. 2. 13, e contudo não deixào de ser
Demónios. Se o* ^aro -cré" cm Deos , do qne duvido , elle

não treme dos juizo*. -le Deos. Estamos no ponto de verda-
deira adoração, que jv "defini ; e quero saber, se por ven-
tura o avaro adora a Dv ~>s verdndeiro, ou ao idolo ou deos
inammonal Se pôde servir a Deos , o que serve as riquezas?— Queira responder o Sr. Th., e não deixe de advertir, o
^ne mencionou o Sr. Ab., -e ja mostrou nas Disputas.— O Sr. Ab. estám;ii bem versado nestas matérias , e eu
só devo tomar suas lições, e nada mais tenho a fazer.—

> Pois temos concluído
, que avareza* e idolatria são a mes-

ma cousa, e não tem differença alguma.
— Muitas circunstancias fazem ainda muito mais a^ravan-
te a primeira; o que eu omitto. ludo prova, que e-malva-
do avaro não tem em seu coração outro Deos mais que o
idolo do dinheiro, ou riqtiezas. Primeiramente ellcc fta&à

,

bem como Deos manda, que somente a elle amem. Manda
que o amem de todo o coração, com toda a alma, e suas

potencias: exige o amor summo ; e com razão, pois só elle

o merece. Fará isto o avarol Assim o faz , mas inverte o
objecto' Elle na verdnde ama, mas não o Deos verdadei-

ro: elle ama o seu idolo mimmona , e g ama com o maior
aíierro do coração, e tanto que quem arrancasse ao avaro
o dinheiro, ihe. arrancaria o coração , que delle lie dominado.
— Essa heapura verdade; nem tem desça iço , senão quan-

do estuo ao pe' deíie. Eu julgo que o dinheiro he o mesmo
coTação delles.

— A brutal alma de hum avaro ne toda empregada , ecom
todas suas potencias no dinheiro, nas riquezas , e nos meios

de as conservar, e augmentar de tal sorte, que Deos não
poderia netla ter parte. Elles, se bem os observarem , cm
nada mais pensão. Se o quizerem conhecer , oução suas fal-

ias , e conversas, e acharão, que em nenhuma outra cou-

sa versa, nem sabem fallar, em mais, nem mesma dizer

duas palavras, a não ser sobre interesses, negócios, espe-

culações, e meios de ganhar dinheiro, fiinda que seja rou-

bando, e bebendo o sangue ao pobre. Qual outro pensará

mais de Deos, e de sua salvação, f>u ainda tanto, do que

o avaro pensa do dinheiro ?

—• N*m o maior santo que tem havido, ou haverá.

CG
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— Grande será, e- mesmo do mijares-, o que amar tanto a
Deos como elle ama o dinheiro. Nem he vxo> 7 e estéril a-
te amor, mas sim. excessivamente effectivo

; eportaes eífei-

toshe, que se pode fazer idea da intensidade do amor , que
lhes devora o coração. Eu não julgo necessário mencionar
os trabalhos, e fadigas, que pelo dinheiro sofre o avaro. O
que temos dito lie bastante para concluirmos, que o avaro

serve ao seu.doos
9
corno raríssimos servos do verdadeiro Deos

o servem. Eis aqui que elfes adorâo o seu Deos, como pou-
cos adorno o Deos dos Ceos, e terra. Não he comparável a
amor de Deos em seus eíYeitos , com o amor do dinheiro nos

mesmos cffeitos. Eu lhe acho huma differeriça que me pare-

ce infinita.

Queirão osSrs.. fazer comigo esta reflexão. OamordcDeo3
leva a expôr, e dar a vida por Deos. Ninguém poderá du-
vidar,, qjue seattendermes ao que pelo dinheiro faz oava70 m

K
e]le be verdadeiro, martvr, ate' mesmo da própria vida. Nes-
te sentido temos em balança estes amores. Porem faz toda

a diiYcreuça o fim deste martyrio. Que muito he dar a vida

por Deos quando por eíla tem certa o Martyr a vida eter-

na 1 Que porem direi do malvado avaro , sabendo
,
que o

espera a morte , e tormentos eternos ?

— C^isa horror I Eu não posso sofrer taes monstros^
—- Custa a decifrar este , qye parece enigma ; e não acho ou-

tro meio de o fazer, se não pelo embrutecimento, em que
cabem , , nada mais- entendo que do dinherio, porque de ne-

nhuma outra. cousa, pensão, e por isso nada mais lhes entra

nos corações. Daqui vem o incrível desprezo, que fazem d*.

Deos , .do Cto ,. de suas almas, e de tudo ornais, que nao
he ganhar dinheiro.

Kn desejaria levar á vante, e estender-me nesta conside^

ração; e verião, que hum avaro tudo despreza, ainda o que

outros, muitos de cejão ,.como são honras, ambições , que não
sejào rei-dosas., dignidades

, prazeres: nem ainda mesmo cos-

tumão ter outros viejos.. Qual ser4. disto a razão 1 Não he
outra, se não a nenhuma .parte -que tudo isso toma em-seus
corações, por iss^o mesrno queoceupados sempre, possuidos,

c dominados os corações pelo fogo da avareza, emnada,pen-
sâo a taes respeito^ ; e he bem cerro,, que nadu toma posse do
coração, nem nelle faz impressão , nem acha entrada, se

primeiro não oecnpa, o inf.eudimento : Nihil volitum, quin
jiroccognitiéin: he hum axioma.
O mesmo diremos pelo que respeita, a Deos %

esua salva»
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çôo. Nada lhes he mais indiííe rente
j por isso mesmo que

não lhes occupão taes sentimentos o coração ; e dahi \em
o despivzo, que fazem. Kl-les em nada tem as divinas Leis

;

os dias de guarda jamais serão respeitados pelo avaro , e em
fim elies em tudo se portão, como bem dispostos a tsffen-

der a Deos; a perder o Ceo , e a vender a alma, mais que
perderem o menor interesse; elles por tirarem hum vintém
de lucro , vinte vezes se darão em corpo , e alma aos Diabo?.
— Oxalá que não fosse verdade. Esses desalmados me tem
feito tremer o sangue, quando ouço taes hla-sphcmias.— Contudo não deixão de se portar como bon> Ohrisíãos,

e devotos nas Igrejas, e em lodos os òctos de FL'!i*ião«

— Sim Snr. , com as contas nas mãos as estão fazendo ás

bfrlsiis alheias, contando, e descontando.
— Devotos são mas do dinheiro alheio , e não de serviço de
Deos ,

que nada lhes interessa. A'vista de tudo o exposto
julgo, que 0ca claro, que nada peior, que oavaro* e o amor
do dinheiro. Inimigo de si mesmo, oro. is cnn;!, c malvado
contra seu corpo , sua vida, e sobre tudo sua alma. O oial^r

inimigo dt Sociedade he, e hum verdadeiro ntonstre calre el-

la. Se ha graudeò inimigos de Deos , sobre todos excedem
os avaros, e tanto mais, quanto a mesma avareza , o vcuceo.

•— E com isso se diz tudo. A malvada avareza tem feito in-

finitos Judas , e o são todos os Incrédulos.

— Se bem notar, a maldita, a infernal avareza tem sido a

origem , e fo; f te fecunda d'onde tem brotado os immensos
males, que ultimamente, pas-a de tres séculos., tem alaga-

do o mundo; e não sabemos, quando se estancará. Não ne-

go
,
que outras causas tem concorrido ,* parem he inegável,

que a não ser a maldita avareza, e avidez das riquezas dos

Reinos, dos bens das Igrejas, das casas Religiosas., <e tu-

do o mais que éila possue, nunca progrediriào revoluções

algumas, nem .contra os Reis, nem Estados, e muito me-
nos contra a Igreja.

— Àh , P. ! Agora regala esta almai Vejão quem são esses

Iscariotas, muito peloies que Judas...
—. Examinem-se a fundo as guerras do Norte, na Alema-
manha, e em toda a sua extensão, na Prússia , na Stecia 9

na Pollonia nos séculos Luiheranos , -a guerra do Ilagonot-

tismOy ou CaJtúnis/no na França, e Protestantismo com
toda a chusma de sectários,; vej&o-se seus p-rincipios, e pro-

gressos , e se tocará com as mãos esta verdade incontestá-

vel, que foi a infernai avareza, a que accendeo, e soprou
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o fogo destas guerras, que devastarão a melhor parte do
mundo ; foi este diagão, que tirou .a. vida a taistos homens»
que apenas se poderáô «alcular por milhões; foi esta fera,

que teudo por dentes espaxlas , fez correr rios de sangue hu-

mano '

r e ainda sedenta, e sempre insaciável faz correr, e

iará, ate que Deos cora suaMào Omnipotente encerre, ar-

rojando no abismo, este monstro.

— Quando será isso, P. ? Nâo nos devemos admirar, -que

a maldita avareza- faça correr rios de sang-ue humano
, pois

que ate fez correr- o de J. C. Tal monstro não nos deixará,

em quanto houver que roubar; Tac> Judas não se enforcarão..

.

— Como avista di-to não deverá ser execravel aos olhos de
Deos, c da Sociedade, a malvada avareza - Podemos eslar

certos, de que anuo ser este monstro nós presentemente es-

taríamos no Paraiso, se não no primeiro, emeutrp mui se-
melhante.
-~ Estaríamos naquellc, que os Jesuítas fizerão naquellas.

.

sociedades dos Salvagensda America.
-—. Assim mesmo o entendo. Erão estes Salvagens domina-
dos dos viejos os mais afirontosos á natureza ; menos porem
da GvarerM ; o que. concorreo mui to para a formação daquel-

]as sociedades, e facilitou- a sua união mais estreita , emais
bem ligada com os laços do amor. fraternal

,
pois nâo e%U*

tia ahi este monstro infernal.

—
! Mas foi de ca,, aventando lá thesouros occultos.

—-.Estamos bem lembrados da união dessas sociedades-, quô
era taPqual poderia ser a do primeiro Paraiso. Conhece-
mos que os.~ Jesuítas com todo o seu saber, e prudência ja

mais o conseguirão , se entre elles não houvesse tanto desa-

pego dos bens temporaçs
,
que apenas a autoridade, e-pru-

dencia, dos que. respeitavão por seu^ pais . era safficiente

para conservarem o que lhes pertencia , e não se despojar

rem de tudo a favor de qualquer outro , ou deixarem-no per-

der. .Admiro a prudência dos Jesuítas em não admiltirem en-

tre elles dinheiro em moeda! Não ignoramos, quanto esta-

prudência era justa, e interessante.-

Jtf\s0 termos cocclnida a matéria ; e tenho esperado de-

balde ,
que fifcssse meação daquelle famoso texto do Evan*

gelho , em que J. C. affirma
,
que será mais fácil entrar,

e passar pelo fandô de buma -ag-ulha. hum camelo, do que

hum rico pelas portas do Ceo Sei que minhas irmãas estão

á espera de que diga alguma cousa a este respeito, pois nao

ignora, que temos abundantes bens, e que possuímos boa casa.



— E também não ignoro o bom uso que deliras fazem.
-— Pois sim; algum bem fazemos ; porem não ignora

4 que
todos somos solteiros , e não temos p>r ora te- ^çao . . .

— Não ignoro qu« sendo todos solteiros tem. muitos fi-los,

e liuma numerosa família.

— Assim ke ,
que todô3 os pobre3 de^ta Vii!a , e por onde

tem as suas quintas, e casas r *ão seus íUhos
,
que araãp co-

mo os olhos d$ suas caras.
—- Isso não he vhfcndo nossa, ranssim sretiro , e recoramen-
dação de. nossos pais, com maldiçiio de sofrermos a perda

dosbens
,
queuos deixarão , e misérias , se. não as remediás-

semos aos que as sofrem.

—* Ainda bem , que teve taes pais ! A difficuídade de entrar

no Ceo hum rico , fica bem . provada, pelo que temos dito ;

e á vista disso Uca patente., não só a mui. grande difficuí-

dade, mas a quasi impossibilidade da entrada no Ceo de tal

gente, que J. C. claramente afíinnou nessas palavras, qne

mencionou.
— Porem nós desejamos saber , se elfos se entendem única*

mente^ dos avaros , que amão com excesso as riqueza, se

também dos ricos em geral.

— A^naniiàa queix-iido Deos os satisfarei a. sua vontade. Ccn-
cluamos esta matéria faseado numa necessária, «idveiter.eia,

À maldita avareza nem-sempre anda uiiBexa. ás riquezas.-, eiv

la se dá ainda na pobreza ; e.eu- nâo s^v (
]
ua,,(-i c> e ^ n ne

mais
,
perigosa. Na definição desta palavra: atarem . >.uios que

ella não he a riqueza*. mas-sim« a .avidez- > e desejo da-iique-

za. O que não possue esta , mui.bem pode ser. dominadp -da- -

quella. Ricos ha
,
que possuindo abundantes bens, se po-

dem chamar verdadeiros pobres de espirito , por i=so mesmo
que não amão essas riquezas, que mais se^ pedem cbamaV
dos pobres da que suas* Bernaventurados sâo estes i icos !

Bcatus clives , diz o Espirito. Santo
,
qui pvst aurum nona»

biit
,

nec-sperav.il in pecunia , & thtsmtris. 31. 8, Masquam
raro he ! Qui^^t hic, laudabimus eun*À Qeem será. este

rico* que se não levar dó amor do dinheiro, e não abusa.,

delle ? li lie ho digno de todo o louvor; porque etleliè pro-

digioso, pois. que.o he esse mesmo desapego de seus bens;

Laudalyitniis eu?n ; fecit enim mirabilta tn vilã sua. jf. 9.

Na maior pobreza mui facilmente se pode dar, e com ef-

feito.da a mai- >r avareza , aquella fácil, e naturalmente ioa?

liga;, c aecendé nos desejos de possuir o que não tem. Os
effeites desta tomos, visto na invasão dos bens alheios y ou
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furtos, quede qualquer modo que secommettão, se tornão
perniciosíssimos á Sociedade fle-J. Christo.

He a esta a que sempre deve attender o Theologo
, que

pertender entrar rio fundo de taes .matérias sob pena de se

cançar em vão. O mesmo devérào os Srs. fazer na que fà-

>rá objecto da seguinte Pálesira; e será a Esmola. Na sua

perfeita contraposição ás que nos tom oceupado , acaba-

rão de formar a perfeita idea da malignidade da infernai

avareza
,

pois que então melhor se conhecem as cousas

quando se eontraslão cona o seu opposto , e humas com
outras se contestão.

— Temos entendido
,
que os ódios fraternaes , os escânda-

los , as soberbas , e as evarezas atacão a Sociedade na ca-

beça, e no corpo. Na cabeça, isto he a Deos; no corpo,

que he a mesma sociedade dos Fieis. Atacão-nos na alma,

no corpo, na reputação, nos seus bens temporaes, napro-
priedade , e finalmente em seu bem estar. «Eis aqui porque

estes vícios, e maldades são gravíssimos, e abomináveis

aos olhos de Deos ,
por isso mesmo que se oppoem , com-/,

batem, e destroem sua Sociedade, e seu mesmo corpo , é

tanto mais quanto são fortes estas paixões abominareis.

Como o,- esmola heem todo o sentido opposta a estes vicios

deverá ser grande seu merecimento.

— He o que nos deverá oceupar na seguinte Paleslra. Bem
he que ponhamos nesta ponto

,
pois que o dia ja ofez. Pe-

çamos a Deos o verdadeiro desapego de coração das cou-

sas deste mundo, e a benção de suas graças para o poder-

mos fazer.



PALESTRA SEXTA.

Esmola.

Palestrantes. .

Parodio, Deista, Theologo, Liberal, e Fregue%.

Inlroducção<

Deísta— Deite-nos asuabenção, Sr. Ab. Passasse bem des-

de ontem. . Temos hoje graude auditório , mas a maior par-

te- be de pobres, que veni a receber aqui a sua esmola r

que não a terão pequerji na advogação de. sua causa.

Freguez -~ Ja whoje Uv«riio outra no bom jantar , que. lhes decK,

não se envergonhando o Sr. D. nem suas Manas , de os ser-

virem á meza.

th» Não- me queira vexar aqui errr publico. Eu se o fiz , e

aninhas Manas v foi porque nossos pais assim .o mandarão;
e Vm. mais sya Mulher, , e filhos- a cada passo o fazem par
virtude e nào me puxe pela iingoa

,
quando não saueaqui*

o que tern fsito- pelos hospitaes , e cárceres.

JÇ. — Pois eu me calo; mas saiba, que lhe poderia descozer

mui bem o fiado a tal respeito. Hum prazer ,
tive hoje , e

foi ver correr as lagrimas a estes dois Srs. , ainda que o seu

pezar, quando virão ao Sr. Brigadeiro, esuas Manas, cin-

gidos de toalhas; entre os pobrezinhos. , .

XX — Deixcmo-nos de taes contos; vamos a matéria*

Liberal— Levem os diabos a avareza y visto que, he vicio tão

abominável..

XX — E os Anjos lhe tragâo a verdadeira liberalidade, nãa,

sendo somente liberal nas ideas , mas sim nas obras v .

Li Creia qu,e estou resolvido a ijaita-lo,
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F. — Bom vai ! Que diz Sr. Thcolago ? Faz , ou não o mes^o ?

Thcoljgo— Eu não sou -avaro , nem tenho com que o possa
ser. Veremos o que hoje diz o Sr. Ab. da Esmola ; de que
nenhum precito Jte.inos.

-F. — Pois eu lhe protesto, que com preceito, ou «em precel-
to nade ficar tío grande dia á esquerda entre. .

.

Parodio— Não vá logo ás do cabo. Eu cumprimento aos Srs.

e os felicito pelas suas Loas dbras de caridade, que são
bjin publicas ueita Uitra , e vkiuha?. 'Eu me dou ainda os
;parab.ms de coutar eiitre os meus principaes Freguezes tão
beílas , e nobres almas, pelo grande prazer que nisso sin-

to; e ro^o ao "Senhor^ queira recompensar com mais &e
•cento por hum na abundância de suas graças.

Autos que* entremos na matéria destinada, com qwe me-
lhor devemos combater, e prostrar o monstro da avare%a ,

que ontem debellámos, direi .alguma cousa da pobreza ,

por onde principiou J. C. o extenso sermão do monte.

Razoes da Pobreza ^ e Riqueza.

ít. — Eu tenho
, que oppor fortissimos argumentos neste res-

peito a economia, que Deos quiz guardar no governo po-

litico do mundo. O Sr. Ab. dirá quando possuo -ter lugar

a6 minhas objecções.

Th. — Eu também tenho de mostrar, que a Esmola não he

obrigatória, pois não temos delia formal preceito , e so-

mente se exige para perfeição.

£>. —- Nego que assim seja
,
pois pelo mesmo , que se tem dU

to da avareza, fica ciara a obrigação da Esmola.

'Th. — Provo o contrario, pois J. C. disse...

P. — Se mo permittem, eu porei a matéria em ordem , e me-

thodo ; sem o que nada adiantaremos; e não deixaremos

de ter lugar próprio pava as suas objecções.

D. — Assim deve ser. Deixemos fallar , e ouçamos o Mestre.

F. — O que deixamos dito do amor fraternal, e tudo o mais,

que respeita á união da grande Sociedade , rão só he ap-

plicavel, ao que temos a dizer, mas ainda hoje poremos a

coroa a tudo, o que temos dito, com a beneficência, a

que damos o nome de Psmo-la. Em seu desenvolvimento

poremos o remate á união da Sociedade , dando o ultimo

nó, para que assim diga, nos laços que ligão ama umao.

Ate agora em nossas Palestras antecedentes temos mostra-

do sim os laços do amor
,
impedindo ou procuraado impe*
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<Jir tório o odlo, vingança ,, má vontade, e todo o mal
j

que se possa fazer a nossos irmãos, membros do mesmo
<corpo, ou seja. em sua própria pessoa, ou em sua honra,
ou em seus bens. Hoje porem passaremos adiante, isto lie,

á perfeição deste amar de Sociedade, que nos deve obii;rar

não só a mio fazer mal, mas ainda a fazer bem, quando
a necessidade de nossos sócios, irmãos, e membros do mes-
mo corpo assim o exige.

Eis aqui porque eu di.ro, que hoje poremos a coroa ao
amor fraternal, o remate a eslas matérias relativas á gran-

de Sociedade , e daremos os últimos nós aos laços desta

tinião; com o que também acabarão de fazer idea, e ad-

quirir maior conhecimento da santa Religião. Somente des-

te modo se pode entender a razão, porque J. C. nosso Sal-

vador-, poz a saivação de cada hum na beneficência para

com seus irmàes "necessitados , isto he , a Esmala.

D, — Entendemos a ordem admirável da Providencia na. for-

mação , e manutenção da sua grande Sociedade., e lambem
a que ò Sr Áh. vai seguindo,; porem não nos queira faíiar

em ultimidades, porque temos ainda necessidade de muitas
outras instiucçòes em varias matérias.

— Eu não faltarei a dá-las. As ultimidades, de que íallo,

são relativas á união da Sociedade
,
que forma a 'Igreja de

J. C. , e a mesma sua Religião. O que for bom sócio ,

bom membro desta corporação, he o bom, e verdadeiro

Ckristâo. He o que temos visto nas onze antecedentes Pa-
leslras. A Esmola., a beneficência, o soccorro dos neces-

sitados porá o remate a tud e por isso não se deverão
admirar dos grandes prémios promettidos , ao que -possuir

esta virtude, e obrar este bem, desempenhando este 4ever.

Não ignoro, que ainda temos outro laço, que Deos nos

lançou para nos unirmos com elle em Sociedade., e que tem
na Religião hum lugar mui distincto , principal, eeraeer-

to modo, essencial; porem não sei se poderei fallar de tal

matéria, por ser bastante extensa. Deverão preceder ou?

tras , de que. .

.

£), — Que nos diz , P. ? Quando assim o não faça, dHo nos

poderemos lisongear de possuirmos o devido conhecimento
da Religião, que professamos, Queira dizei>nos que cousa

he essa ?

P, —- A oração, palavra breve; porem que grandes cousas

encerra ! Elia forma hum outro grande laço, que ligaDeo*

com o homeja, qs Ceos tom a leira; eseu descnvolvimen-

DD
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to faria eoniliecer cabalmente a economia da Providencia
divina para com o homem em. toda- sua extensão, sem o
que não se pode formar idea clara em tão interessante*

respeitos.

^- Rogolhe com todos est« senhores-, que não nos desconsole»

—j Sim
5
Senhor; eu o farei, se Deos assim opennittir. Tor-

nemos ao ponta; e se me nào engano, terá lugar breve-
mente a objecção do Sr. L. contra a divina Politica no go«
verno do género humano.
—- Eu a exponho em breves palavras, declarando, que nào
he outro o meu fim naais que a instrucção em hum respei-

to, que me tem atormentado o entendimento ha muitos
tempos. He este a riqueza, e abundância, de bens tempo*
raes em mins, e a miséria em outros, pela sua falta,

-r» Vm. ignora o que aqui se disse da Providencia de Deos*
Eu julgo, que poderei satisfazer. i—

. Nào poderá
,

porque então não pude dizer mais que/Q
sufíreienLe para fazer emmudecer o Jansenismo , e Calvi*
nismo ; nem então me eniendeiião se dissesse rnais , e não
sati-sfiz de certo á ob jecção que o Sr. L. quer propor
—- Eis aqui em que ella consiste. He certo, e mesmo arti-

go de Fé, que Deos dá a riqueza^, e. a pobreza a este, <*

áquelle, como he sua vontade?

—s, Assim o cremos : Paupcrtaz , ôç honestas a Deo.sunhJ&çh
11. Í4. A pobreza, e a riqueza de Deos vem, e elle as dá,

a quem -quer. He huma verdade que vemos bem clara em
todas as. sagradas paginas.
—

. Porem fica ja mostrado que as misérias , e trabalhos da
vida são cm castigo de peccados.
— Nem sempre o podem ser, porque vemos nascer a huns ri-

cos, e outros pobres. Que peccados commetterão estes an-
tes de nascer ? Que merecimentos ti verão aquelles ?

— Seu argumento tem muita força, mas a resposta satisfará

sua duvida.

-rrJSu air.da a tenho pela boa razão da politica.

— Nào ^a-deve ter ; antes essa exigia, quehuns fossem ricos,

e outros pobres, c; he o que tenho a dar-lhe em resposta. Hum
pouco de reflexão faria conhecer esta verdade. Contudo não

me admiro de que o Sr. L, anão conheça, porque ninguém»
que não conheça a Religião

,
poderá conhecer, e entender a

boa , e verdadeira politica.

JUs Bem claro o temes nos, nossos Legisladores j4th,eo$
j qiie

^a nào sabem 7
para onde ge,voltem.
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— E contudo tem a Legislação divina, de que affectando o
desprezo, seguem as luzes. i\ós temos visto que toda a Le-
gislação hedivna , e não ha mais Legislação ^úfetf Religiosa,

porque essa, que chamamos legislação civil, somente diffe-

re nos objectos, sobre que versa, e-mio no fim que se pro-

põe; que não he outro mais que a boa, emais estreita união

da grande Sociedade religiosa, corporação de J. C. , c sua
Igreja; sua felicidade, e prospe-ridade. Nossos faUos políticos

querem dividir a Sociedade civil da Sociedade lieligiosal Ce-
*gos ! Somente a incrudulidade os pode escusar de seu pe-
dantismo. Isto ^eria fazer lmma sociedade não de homens

,

mas sim de suas sombras, figurinos, ou pinturas, porque
elles tem por sua natureza a Religião -plantada na. Socicdci-

âe^ e em toda a Sociedade he fundada. Os que isto ignorào
rmo passão de huns vis sevandijas em politica.

— Praze aos Ceos
?
que os Reis jamais admittuo ao seu go-

verno
,
quem não possuir a fundo a sciencia da Reilgvhj.l— Nem ainda á legislatura das cadeiras , em que se ensinão

•asileis. Supposto isto, perguntarei, c ^mo poderia Deos le-

gislar sobre o governo do género humano, pò-lo*cm união,

formar esta grande Sociedade, organizar esta sua Corpora-
ção em união com elle .mesmo, pois que he a Cabeça, se

todos os indivíduos , seus membros , fossem de igual , e se-

melhante condição isto he todos ricos ? Eu esperarei respos-

ta depois de a considerarem muito bem
, pois de certo não

a poderão achar.— Isso seria impossível Sqos homens não necessitassem .huns

dos outros , como poderião unir-se em sociedade ?— Eis aqui porque vemos tanta diversidade de condições no
género humano, ja possoces , e ja nos bens de proprieda-
de.; para que necessitando huns dos outros, bem como os mem-
bros no corpo humano , se formasse a união da Soiiedcds.
Porem D-eos mais a quiz formar com os laços do amor , do
que com as cordas ou cadeas da pura , e dura necessidade
corpoTal. Queirão fazer aqui a possível reflexão.

Nós ja vimos, que Deos obrigou por gravíssimas necessi-

dades á Sociedade o género humano. Porem he meritório pe-
rante seus olhos,, o que sefas por dura necessidade. Por es-

ta razão vem J. C. a formar a sua Sociedade
,
Corporação,

e Igreja ,
lançando-lhe outros laços., que são os do amor para

comsigo, e o fraternal .para com os Sócios. Ora, a rjqu -

za de huns com a necessidade de outros,forma sim a Socie-

dade, porem ligada coiu as duras, e ásperas cr "das da ne-

DD*
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cessidade, o que J. C. nãc quer na sua corporação. E qua
fax ? Admiremos a divina economia ! Deixa existir sim estas

chi ias cadèas
, porem lança juntamente os suaves, edôces la*

ços. do amor para a ligar, fazendo uelles tanta força, corno
se 'não houvessem alguns outros. Elie põe na pobreza gran-
de merecimento para consolar estes membros enfermos do seu.

Corpo, e promette o seu Reino, quem por seu amor os so-

correr,, e aíliviar seus males.; do que sem duvida se deveria

seguir a mais estreita. uniãi) ligada com o amor. Os ricos be»
rieficiando .os pobres , e os pobres soccorridos, e favoreci-

dos pelos ricos se formaráô huraa união com os laços de amor,
que nada poderá desunir.

-r- He isso huma verdade tão certa, que eu affirmarei

,

quetoda apobreza desta vi lia.., e. redondeza daria

a

;
vida gos-

tosa em defensa do &i\ Birg. e sua família ;
pois não tem

cousa que mais ame.
-5-._Q mesmo faria por Ym. ; e não me .envergonhe

:

—- Supposto isto , serrr cujo conhecimento não poderíamos

entender perfeitamente o valor da J$smola y
vejamos primei-

ro o merecimento da pobreza,

Pvbreza.

Gomo foi neeeesaria a pobreza nesta união de Sociedade,

porque eiía tinha a sofrer os rigores da necessidade, e mi-

sérias aimexae, as cppressões , as vexações-, e enfim tudo

o que vemos ella sofre, e eonjo Deos he, o que a dispensa,,

foi necessário, que detal sorte; a condecorasse ,
que indem-

nisaado~a*dos majes, que lhe são aonexos., a, equilibrasse

com a mesma riqueza , a fim dó que se não, pudesse quei-

xar da sorte que o mesmo Senhor -lhe. -
dispensava. Com ef-

feito de tal sorte. o fezJ. C. nesta sua Sociedade, que com
hum pouco das luzes da Fe ,.e alguma justa reflexão, fica»

rpos em duvida de qual merece a. preferencia. Vejamos co-

mo eete Senhor se expressa a. tal, respeito ; advertindo* que

tomo a pobreza em toda a sua extensão, Isto he , todas as

necessidades, oppn^sôes ,
vexações, e tudo ornais, cfue a

ella anda annexo. Eu não farei mais que repetir as. íormaes

palavras do MiMngclho., que são as de J, Cfirklo-.

Beati peuperes bpiritu, são as primeiras palavras do ser-

mão do monte; bema.venturados são os pobres de espirito,

Í6ío lje, aquelles, que ou voluntariamente se fazem pobres,

como são todos os Religiosos
à
ou os que sofrem a sua po-
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breza com paciência
, resignação , ontem ocoràção desa-

pegado das riquezas deste mundo. Dc todos estes se enten-
de ; mas faço somente menção da verdadeira pobre**, e ne-
cessidade corporal, sofrida com a devida paciência. Bema-
venturados são pois estes pobres, diz o Senhor , porque del-
les he o Reino dos Qcos : Bcati. pauperes spirifu, muçniam
ipsorum est Regnum Coclorum. Math. 5. 3. Porque dei lés

he o Reino dos Ccos^ por isso elle9 são bemaventurados.
Aqui temo» a pobreza condecorada , e premiada e nào me-
nos

, que com o Reino dós Ccos, o que jamais he p.romettido

á riqueza, só sim quando delia se fizer o devido uso.

Bemaventurados os que chorão, porque elles serão conso-
lados : Béati

, qui lugent\ quonkmi \pú consolabuntur ? A-
qui temos os cífei tos da pobreza

,
figurados nas lagrimas

,

sancionadas coma divina promessa da consolação , que quan-
do se não verifique neste mando, no futuro terá seu devido
complemento. Beati, quiesuriunt, éY útiuntjustiliam y qvótí

niam ipsi saturaburitur. d.°*5. 6. Bemaventurados os que
pad-cem fome , c sede de ju6tiça, isto he * porque sofrem
injustas oppressões, e pela justiça , e virtude, porque elles

serão saciados , e recompensados : Beati
,
qui persecutionem

jmtiuutur propter justitiam
, quoniam ipsorum cst Regnum

Coclorum. 10. Bemaventurados os que sofrem persegui-

ções por boa causa , qual he o seu amor, a. Religião, e em
fim sofrem injustiças por justiça, porque de taes he o Rei*»

no d >s Ceos.

— Diga-iiie, P. ; não são esses mesmos aquelfes t aquém os

malvados Incrédulos tem perseguido de morte l

— Sem duvida; e quando o sofrão com a devida paciência^

seus inimigos lhes abrem as portas do Ceo.
•— E a elles se abrem as do inferno , em que não crêem, mas
hão de crer, ainda que não queisão.

,

—- Estas promessas na boca de J. O.' equivalem sem duvida,

se não excedem muito, aos bens» que as riquezas trazem
comsigo. Não sóisto, máSiesie Senkor ainda tomou debai-

xo de sna particular . protecção a pobreza, sancionando a
sua defeza com terríveis: petias contra seus oppressoifs. Não
parou aqui} mas passou tanto avante na sua protecção, que
vemo) no Evangelho , o que a todos ,

que não proiundao

estns razoes, pareceria -incrível.

—i Julgo, que he ofigurar-se J.C na mesma pobreza, e

tomar como feito a si próprio , o que a ella se faz.

~ Assjm. he; e nés temos a. desenvolver mais ao diante essa
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verdade. Mas quem não admirará esta palavra na boca de
J. O. : O que fizerdes a hum pobre , a mim mesmo, o fa%eisl— He na- verdade bem -admirável! e para se entender hc ne-
cessário entender as doutrinas que nos vai expendendo. Ahi
conhecemos bem a fundo a força dos laços, com que. J.C.
quiz ligar a sua Corporação.
— Para favorecer esta classe do género humano, para in*
demnisar os pobres dos seus males

, para os defender de to-
da a oppressão , e em fim os equilLbrar-.com os rico,, elle
lhes pro-nette o seu Reino annexando-o j:a pobreza

; elle
nasce homem pobre, na pobreza vive ; e finalmente toma
tanto debaixo de sua protecção a pobreza, que faz pro-
•prias de sua Pessoa as oíTensas, e as beneficências, o des-
prezo, e a estimação feitas á pobreza. Que mais poderia
fazer? Nós desenvolveremos estas verdades; mas fiquem ja

assentados estes princípios dos qnaes temos a deduzir bran-
des cousas.

— Confesso, que essa doutrina me abre os olhos a muitas
cousas

,
que ainda ignorava , e agora entendo perfeitamen-

te. Ainda recompensa Deos de outros modos alguns outros
males physicos, que são como sombras neste quadro do gé-
nero humano, dando, por exemplo, habilidade, que su-
pre a falta de algum membro do corpo, talento de enten-

dimento aos cegos, avivando-ihes o tacto , e ouvido &c.
Que lhe parece S. L. ?

—- Admiro a Providencia! Pelo respeito em que falíamos

entendo, que obra Deos de tal sorte, como se dissera a
esta porção do género humano, isto he , os pobres: Eu
devo fazer parte do género humano pobre porque assim he
necessário, para formar, e conservar a Sociedade; sobre

vós cahirá esta sorte ;
porem não tendes de que me possais

açcuzar, porque Eu vos indemniso dos males, que a po-
breza vos causará, de tal sorte que nào possais ter inveja

aos ricos. Alem de vos pôr no caminho mais fácil do Ceo
y

com que coroarei a vossa pobreza , eu vos tomo tanto de-

baixo da minhà protecção, que castigarei terrivelmente, a
quem vos offend^r, e olharei como feito á minha própria

Pessoa todo o mal, e todo o bem , que vos fizerem.— Entende perfeitamente : mas queira ainda acerescentar ,

que Deos lhe diz: Felizes vós se sofrerdes com paciência;

felizes aquelles que vos soccorrerem nas vossas necessida-

des ; desgraçados daquelles, que a eílas se indurecerem.

Com isto teremos feito emmudecer os Incrédulos ,
quernur*
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murando contra a providencia , pensão , que tudo vai di-

rigido ao acaso, eternos adiantado no desenvolvimento
da nossa mataria. Temos porem de voltar a vista a outra
faca, ou respeito para tocarmos o fundo da divina econo-
mia na direcção e governo da sua Sociedade.
Ao mesmo tempo, qHe Deos por este meio providencia

ao bem da Sociedade neste mundo, elie abre fácil caminho
ao CVo ás duaà cathagorias de pes-soas , pobres, e ricos

por meio da» pobreza ) e da . riqueza , para que a todos fa-

cilite igualmente a salvação, e nem huns nem outro» te-

nhão motivo algum de-, queixa.-. He verdade que ponderadas
bem as razões, crises, e circunstancias , a pobreza tem mui-
to a seu favor .sobre, a riqueza

,
porern elia assim o merece

pelos contrapesos , descontos do sofrimento. .Contudo na mão
do rico esti ganhar .o Ceo sem trabalho.

Porque pensas tu , ó rico, pergunta S. Basili» , que abun-
das em riquezas, em..beas temporaes, eaqueiToutro teu ir-

mão pobrezinho anda mendigando por portas, cuberto de
misérias, o bocado de pão, para. prolongar. o 3 trates dias d?
sua amargurada vida? Cur tu abundas ., ille vera metidical 1

'

— A razão deve ser a que já se deo.
—- Não lie ainda suíficieute. Deos he fecundíssimo nuc só nos

recursos da sua Providencia, mas ainda nos meios, e nos

fins a que a dirige. Se a pobreza, e a riqueza são distri-

buídas pela mão de Deos, e conforme a sua vontade., de-

veo ter ainda outro- fim
,
que não fosse o só bem da Sacie*

dade temporal. Nóò vimos na primeira Disputa que .Deos

sempre obra por fins eternos. Elie 03 deve ter sem duvida

em liuma tão grande differença qual ha entre o. pobre, e o
rico. Compare-se hum pobrezinho f a quem até faltarão 01

trapos, para cubrir suadesnudóz, com aquelle a quem Deos
deo meios de fazer tremer a" terra ccwn o estrondo de suas

grandezas , e riquezas. Que differença ? não são buns , e ou-

tros filhos do mesmo pai l

—-r Mas acaba de dizer, quç Deos indemnjsa grandemente,
os males da pobreza.
—^.E que me. diz. dos ricos? Por ventura quer Deos faze-Ios

desgraçados , fazendo-os nascer ricos ?

—
. Agora entendo. Com as riquezas lhes dá meios de salva-

ção, pelo bom uso, que delias deve fazer. Que admirável

he Deos em sua Providencia!

~w..Nem mais nem menos he,essa a meema razão, .que dá a
ÍJoutor; Cur abundas ^ illc vero mendicat 7

nui ut èa-



nae dispznsatiorils merita comequarh , illt r.ero pediendae
bramis decorehir 1 Lá anda o pobrezinho feito a mesma mi-
séria sofrendo tudo, o que eiia traz comsigo I Que desgra-
çado! Em que, ó infeliz, desmereceste tu a Deos., que as-
sim te fez nascer ? Oh

, não; tu não es infeliz ; tu sofrerás
sim, mas por dois dias, quaes são os curtos espaços desta
vida, e mesmo bum nada, bum ponto, q:;e desaparece, se

os comparares com a eterna felicidade, que te espera. Pela
paciência tu a conseguiras; a pobreza te abre o caminho,
e a paciência te tece a coroa da gloria; á tua paciência bre-
ve , e passadeira corresponderá a gloria eterna: Ut paticn-
ticte braviís dtcoretv.r.

•Peio contrario poderíamos perguntar ao rico: Porque ra-

zão te liberalisou Deos tanta abundância de bens, ou te fez

nascer no meio da abundância? Sc lie bem mui mais supe-
rior á pobreza, em que o mereceste tu a Deos? Sebe mal,
em que desmereceste a bum Deos infinitamente bom , e jus-

to ? Sabe pois que be hum bem, que Deos te fez, pondo-
te na mão a chave, com que mui facilmente abras as por-

tas do Ceo
,

pelo bom uso dessas riquezas, de que Deos te

fez como hum mordomo, bom administrador, e (ffe>p«ns6&

ro dos pobres : XIl bonae dispensaiionis merita consequaris.

Queira o Sr. Th. ter mais hum pouco de paciência, e en-

tão satisfarei a seus d.-sejos, dando-lhe lugar a expor os sen-

timentos, queoagitão, pois quero carregar mais a mão
neste quadro da Providencia, que vou traçando. São estes

os fins, que Deos se propõe na iiberalisaçâo de bens . e ne-

nhuns outros. Intenta Deos facilitar-lhe* por este meio a sal-

vação pelo merecimento da boa dispensaçâo. Perguntarei

eu agora, que deveremos daqui concluir ?

D. — Se me dá licença, eu concluirei huma cousa, quede cer-

to não lhe agradará. Concluo, que Deos não guardou a de-

vida equidade com as duas condições de pobres , e ricos,

pois que se estes alcanção o Ceo pela só dispensaçâo das ri-

quezas , que Deos lhes dá, fica-lhes o Ceo de graça, vista

(pie com tào pouco custo o ganha.

X. — Não custa tão pouco dar, o que -se tem adquirido com
trabalho, e diligencias.

D. — Cos diabos vão os seus thesouros , mais a sua avareza,

e apego que tem ao dinheiro! Não me dirá para que diabo

o quer , se não he para ter o prazer de fazer bem ? Que po-

de custar Fazer bem , com o que tem 1

P. — Agradeça a Deos, Sr. Br. , a rarissima graça, que lh$
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faz, em Th «2 despreT»der o coração dos bens tempoiaes , eírft*

pir«r-lhe o amor de seus pobres; e creia que o Sr. L. tem
razão. Nada mais custoso, do que largar o que muito se (-.ma.

Quando entra o amor do dinheiro, não se larga com tanta
facilidade. Nós ja vimos a força que tem a maldita avareza
em toda a sua extensão, com razão pòz em seu vencimen-
to Deos a salvação do rico, como veremos.

Outra cousa temos a concluir da proposição, que puz , e

ue não agrada decerto ao Sr. Th., e he que os ricos, ver-

adeiramente fallando, não o são , porque os bens que pos-

suem são mais dos pobres, do que delles possuidores. Sen-
<io assim temos ainda outra conclusão a tirar por liuma for-

çosa , e legitima consequência.
— Essa sei eu deduzir, e he que os ricos não fazendo a devi-

da destribuição , são verdadeiros ladroes dos pobres.

— Quer sustentar , Sr. Ab. ,
aqueila proposição.

— Quero sustenta-la, mostrando, que estas mesmas são as

intenções de Deos, de tal sorte, que a não ser por maior
justificação de sua «causa contra os ricos, ou em premio de
algumas poucas boas obras, como ja provei

,
quando dis-

putamos sobre a Providencia , não tem Deos outros fins na
distribuição dos bens teroporaes em abundância , se não pro-

ver ás necessidades dos pobres ,
pondo nas casas dos ricos

seus celleiros, a fim de que por este meio consigão ainda a

sua salvação. Queira oSr. Th. negar pstes meus priucipios

;

porque elles estabelecidos, a conclusão he certa.; e quoira

ainda dizer, qual outro fim se propõe Deos nesta distribui-

ção ; pois sendo elle o que assim o faz, não o pode fazer sem
grandes fins; de outra sorte seria arguido de ociosidade.

— O Sr. Ab. deve esqueer-se
,
deque nenhum preceito no»

impòz J. C da esmola.

— Eis ahi liuma razão, que me parece não ter resposta.

— Não he muito queassim pareça ao S. L. , attendendo á

pouca lição, que tem dosíiagrados Livros ; porem o5r. Tb.
affirmar que não temos preceito da EsmoLa. . í

Obrigação da Esmola,

— Eu admiro que asiim falle ! Queira mostrar-me essepre»

ceito nos Evangelhos ,
que eu lhe mostrarei que não he mais

do que conselho, para conseguir a perfeição, tudo o que

nelles vemos a este respeito.

— Em quantas partes quer, que lho mostra ? Em vinie, trin-

ta , ou cem paginas de lodos os santos Livros 7 ~
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J?
. — Se me dixasse responder-lhe , . eu o levaria á parede.

-O. —- Ou; eu não .sei onde estou, chi,o Sr. 'V\i. não entende de
Theoiogia. Bois nós não temos preceito da-caridade , eamor
do próximo 9 como a nós mesmos?

P. — Iíu apostarei que este Th eologo he de mão furada.

Th\ -rr Creia sim, que não sabe onde está em matérias de Theo«
logia. Venha a sagrada Bíblia, e nella lho farei certo..

P. et* Aqui tem o Sr. Th. registado, o que deseja.

Th. —v pois veja aqui a J. C. dizendo ao moço rico, que se

queria ser perfeilo desse de esmola o que tinha : Si vis per-

f/sctus esse *vade, vende., qxiae habes , $ dapauperibus. Maíh.
1& 21. Aqui o tem bem claro.

F. — Olhe , Sr. Br. que ahi vai husiWsi J. C. não-manda ven-

der tudo, o que testos para dar aos pobres.

D. — .Lembra -se bem ; elle diz: Se queres ser perfeito, vende
tudo oque tens, eda aos. pobres ;; vem esegue-me. Isto he,

o que não manda;, mas manda o-amor do próximo, era

q.ue temos .vista, fundada nJiclip iaG ; manda fazer a outros , o
que qi*eremos. nos fação ; manda. . .

T/i, —r- Se o manda,, . não manda a Esmola , e aqui se vê bem
claramente, e st o Sr. IX o nào vè

,
he,. porque ignora a

Thcologia. Devem confrontar-se , combinar-se ostex.tos an-

tecedentes-, e nubsequentes. . .

D. — Qual confrontação, nem combinação I O que eu aqui vejo,

he isto : S<> queres ser perffciro^ vende tudo, o que tens, e

áá c.Qú pobre»* Não he mandamento vender tudo para...

Th: — Nem. o he a Esmola; porque este moço tinha cumprido
os mandamsutos necessários, para entrar np Ceo como diz

o, texto; e não dava Esmolas*.

D. -—.D .onde lhe consta^ quedas não dava ?

J\ —- Eu rogo aos Senhores , que deponhão esses calores
, pois

não he comeííes, que se indaga a verdade. Quando mo pre*

rniuão-, eu desenvolverei, .a matei ia de tal sorte ^ quedèocca^
siíio uos Senhores de pôrem as suas objecções com metbodo ,

c ordem r para -dar. a conveniente resposta.

J); -r- Sim., P. ; falle.o nosso ..Mestre , e haja silencio.

jp-, — O ponto da questão primaria y se os ricos são obriga-

àcs~ à.Ezwoltí , jy&r isâo-inesmo que as, intenções , e fins
, que

Deos sepropôz «estas distribuições , iião.forão outros. Isto

he, , o qsie.nos affirma^Êv Rn^Uio , e queira dizer-me o Sr.

Xh. se nisto concorda ?
5

Th. Bg não devo- concordar , porque não acho perceito ; que
sem duvida deveria impor, quando assim fosse.



— Muiio bem. Pode tium Dees obrar no governo doahomení
sem fins grandes, e eternos? Se disser que sim, dirá, que
obra ociosamente. Sedisserque não, tainbem deverá dizer,
quaes são os que nisto se propõe.

. — Eu nào digo isso , mas sim que os ignoro. Quando mos
faça ver nos sagrados livros, os confessarei.— Miíito bem. Eu o fafei ; m-as permitta-me^ que continue
no desenvolvimento da matéria, sem que adiante^ceusa •

«jue r.ão possa provar; e deecubriremos estes ifiss.

Tornemos a lançar as vistas sobre tãobelío quadro, que
por -esta face nos apresenta a Sociedade fornreda por hum
Deos; pois que lie ta! a sua beíleza , que hum ~PhiIos*opho

Ckrhtão não -6e saciará de a olhar. Quem dos homens , o i

d*cntre quaesquer outras creatura© poderia idear táo Sbello

-quadro? Deo^ , e só Deos o pôde id-ear, e executar. Os
Biembros de hum grande corpo pendem da união armais-

estreita, que se liga pela necessidade, que tem huns dos
outros, como vemos nos corpos humanos,* o que ao mesmo
respeito nos lembra S, Paulo, ,como ja vimos, mas mmea
excessivamente admiraremos. Permittão-me -ainda mencio-
nar simplesmente o texto deste Apostolo.

Ha neste corpo de J. C.,->diz elle, divisões de graças,
mas sempre o mesmo espirito: D-imsioniis gratiarum mní ,

idem aultm Spiritus. 1. Cor. 12. 4. Falia do5 diversos «dons

espirituaes, que Deos divide na sua Igreja , conforme iie a
sua vontande, dando a huns espirito de sciencia , a outros

de profecia 9
virtudes <5cc. a fim de que , necessitando huns

cos outros, se unão em hum só corpo. Hum corpo , ^diz ,

tem muitos membros; e os membros, sendo muitos, não
formão mais que humsó corpo : Corpus unwn est , <.V»:e?a-

'bra habet multa ; omnia autem membra corper is cuui suit

multa, unurn iamen sunt corpus.. .Assim he Cliristo nc=ta

sua. corporação , ou corpo: lia í) Christus. 12. O cor-

po não he hum só membro, ruas são muitos: Corpus no.i

at unum membrum , sed muita. f. 14. 'Dirá por ventura

o pe' : Porque eu não sou mão , nào pertenço a este corpo ?

Por isso mesmo que és pé, peTtences ao corpo: Si diacrií

pes: Quomam non sum manus , non sum de corpore : num
ideo non est de corporal. Dirá por ventura o ouvido, que

por não ser olho, não he do corpo l Quoniam non sum
oculus, non sum de corpore. f. 16.

Se todo o corpo fosse olhos, continua, onde estaria o

ouvido \ Sc todo fo3j»e ouvido- oucte- estai ião os outros sea^
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ti.íl s T- São pois muitos os membros com diversos officio^j

e préstimo* para comporem, hum só corpo, de tal sorte,

que não podem dizer btms aos outros: Ópera tua non in-

digen. d° 21. Ainda mesmo os membros, que parecem
u.ais ignóbeis , são os mais necessários : Multo magis quae

videntur membro, corporis infirmiora esse, necessariora sunt

&c. f. 22. Da^ui sesegue, que não ha scisma , divisão en--

tre os membros do corpo; mas se hum padece, todos so--

frem , e se hum se regosija , todos se alegrão: Siquid pa-
iitur unuiii membrum r coinpatiuntur cmnia mcmhra ; si

gloriatur unum membrum
,
congaudent omriia membra. f.

25. Vós sois pois
,
conclue, o corpo de Christo , e mern-.

bros desta cabeça : Vos autem estis corpus Christi, § mem-
ora de membro, d.

6
27.

Eis aqui como J. C. quiz, e formou este seu corpo em
toda a extensão do sentido, isto he , tanto espiritual, co-

mo corporalmente. Nós o temos visto em todas nossas Dis-

putas, e Palestras, pois este tem sido o objecto
,

que não
temos perdido de vista, porque este mesmo corpo he a. Re*
ligitto, he a Igreja de Js C. Porem temos agora a notar,

relativamente ao que temos entre mãos
,
que a nossat Ca-

beça , J. C. não cessou de lançar laços sobre laços a este

seu corpo, para.o ter bem unido. Sempre Deos assim o fez,

porem J. C. tornou estes laços mais fortes, e por isso me
refiro especialmente á sua corporação, que nós fazemos, e

formamos.
— isto encanta, Sr. L ! Destas politicas não entendem os

seus e nossos políticos. Ellés deveriâo ter isto em vistas

:

porem elles não querem , .nem entendem. Mettoisto de per-

meio , P. , para que tome respiração.— Eis aqui novos laços pela pobreza, e riqueza de bens

temporaes
,
por isso mesmo que necessitando os pobres dos

ricos, e os ricos dos pobres, concorrão huns e outros para

a união apertada deste corpo. Porem o qne induz necessi-

dade corporal , heduro. Os laços que forma a necessidade ,

que o pobre tem do rico, e este daquelle , são as puras, e

duras cadeas ; o que. J. C. não quiz admittir nesta sua cor-

poração , ou corpo. Amor, e mais amor deve formar seus

laços. He isto o que temos provado. Eis aqui a Esmola,
a beneficência formando por meio da pobreza , e da ri-

queza estes dulcíssimos laços de amor, que ligão o pobre

ao rico, e o rico ao pobre.— Eu.aífirmarei
?
P.

?
que ainda não nos disse cousa mais
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bell.i Que encantadora he esfa «ciência! Que lhes parece
senhores ? Que admirável he Dcos !

-ti Na verdade que nossos -sábios são- huns cegos.
—- Eu julgo desnecessário discorrer sobre a força , que tom
para ligar em união a Esmola, e a sua suavidade. Que a>

Esmola , a beneficência , o soccorro em sua< necessidades

cativa com força' de amor irresistiyel o pobre ao rico , nào
podemos duvidar. O pobre fará gortoso • guarda ávida, e

bens de seu bernfeitor, e aborrecerá a própria vida, se es-

te lhe r
a'la. O rico ama fortemente o pobre

,
quando em seu

favor liberalisa os seus bens.

A' vista disto, perguntarei eu ao Sr. Th., se com cffeito

lhe parecem estes os fins
,
que Deos se propôz na distribui»

ção dos bens temporaes?,T
i

-—.Não poderá responder negativamente.
— Digo, que na verdade me parecem mui próprios de Deos;-
porem quizera ver o mandamento.
—* Eu passo a mostra-lo. Rogo-lhes , . queirão não perder de
vista, o que acabo de diser , para conhecerem melhor, quan-
do nellas entrarmos, as saneções , os prémios, e os casti*

gos , com que J. C. sanecionou estas suas Leis, e manda-
mentos da caridade ; cujo desenvolvimento levará algum tem-
po , para satisfazer ao Sr. Theologo.
Eu julgo, que facilmente concordaremos todos, que a

Caridade obriga no Christianismo mais , que no Judaísmo.
Se o Sr. Th. o duvida, eu passo a prova-!o.

— Não o posso duvidar
,

pois- o vejo bem claro no G. 5u.

de S. Math. , e em outras mais partes da Escritura.
— For consequência satisfarei, mostrando, que a Esmolei
era de preceito no Judaísmo,

Preceito da Esmola no Judaísmo.

Aqui tem o Dcuíoronomio , em que falia Deos por Moy~>
ses áquelle povo. Queira ler.

—
• jVon deerunt pauperes in terra habitatioriis tuae ; \dcir~

co ego praccipio tibi^ ut aperias manum frair'% tuo egeno^
pauperi

, qui tecum versatur in terra. JJeut. 15. II.

—^ Que tal he essa, Sr. Th.? Eu lh'ó digo, Sr. Fr.. Não-
faltarão, diz o Senhor aos Judecs^ pobres na terra

,
que Ili-

des habitar; por isso Eu vos mando queabrais a vossa mãe*

ao necessitado, e pobre, que habitar comvosco nos- ateira.

— Julgo, que nada mais seria necessário : porem queira aju-

da- lei. estes poucos do 4^ do Ecclesinslicc*
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— Eu lei > ; porq ie o homem n!b vê as loiras. FM, etee-
mosiaam pauperis ne defraudes

i (( vculos éuos ne tvcuisver-
tas a panpere i. Filho , nào defraudes a Esmola do po-
bre, e não apartes deIJe os nlíjos , como enojado.
— Q-ueita- notar essa palavra: Ne defraudes, não defraudes
•o pobre da esmola. Dizemos defraudar, quando ee nega,
ou tira o -que se deve ; e então ha furto. Eis aqui como o
interpreta Calmei no sentido literal;: Ne subtrakas eleemo-
sinam paup^.ri, ne dencges quod Mi debes , não subtráhas

,

mio roube* o pobre da Esmola
, negando-Jhe o que ihe de-

ves. Deve-se , diz , a Esmola ao pobre , e peccado seme-
lhante ao furto he negar-1 lie , o que necessita, eati nâohe
.necessário: Dobei ur pauveri clcemosina

, «3f símile furto,pec-

caliim est , ea non largiri
, quibus _pauper egct

,
tibi<pxe su-

pérflua sumt. iki.

— O Iczio c mtiiiiia a mandar, ou recomraendar a Esmo»
la ;

aporem nisso fica dito tudo.

— Porem Calmei falia do supérfluo, de que só ha obriga-

ção de dar Esmola.) e -tião-do necessário.

— Eu satisfarei. Vemos ja -antes «de J.C mandada a esmo-
la ) e com "formal preceito. Vemos, que o negar a Esmola
ao pobre , -que-â necessita, lie liuma defraudaçào. be hum
furto. E por ventura nào coincide isto perfeitamente como
que affirmei , istohe, que os bens possuidos pelos ricos , são

mais dos jxxbres-, do que de taes possuidores ?

— Porem somente dos supérfluos se pode dizer*

— -Porrora não façamos essa dietinção ; . mas logo terá- lugar.

Sendo i^o assim; ja.antcs.de J.C,, quando menos obriga-

va a Caridade ; os ricos devião ser os >dispenseiros dos po-

bres ; e eis aqui o plano divino, que ja então Deos se ha-

via proposto. Mesmo desde a creação do género humano.,

como he fácil de provar ; e o vou a fazer.

Obrigação da Esmola na Lei Natural
e Christianismo.

Jesus C. fundou as suas máximas , e mandamentos da Ca*
ridade em hum

,
que não pode negar ser da Lei Natural?

e sempre esteve em v?gor desde a creação do género huma-
no : Òmnia quaccunque vultis , vt faciant eobis komines , ÒÇ

vos facite illis. Eis aqui toda a Lei, e Prophetas, conclue:

Haec esi enim Lex cf Proptietae. Math. 7. 12. Fazei aos

outros/ -homens , o que desejais, queelíesvos facão; e tereis
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ultimado toda a Lei, e o que os Prophetas vos mandarão.
Não abrangerá por ventura , esta base da Lei Natural a,

Esmola ?

D. — Quem o podará duvidar? Dahi vemos, que o mandamen-
to da Esmola lie tão antigo como o homem.

JP. — .Eu pediria
,

que me dissessem , e explicassem o modo,
©meios de formar huma Saciedade sem este maridame^to , e

por consequência a obrigação dos recíprocos socorros nas ne«

cessidades ? Não seria isso menos que perlender levantar hum
edifício sem alicerces. O Divino Mestre J. C. bem o mos»

»uq trou, quando nào obstante a intimação de^te preceito a todo

o género huiuano , de tal sorte o intimou, o renovou, e o

\ t estendeo, que o fez como baze , e fundaraenio dos laços
, qu^c

devião unir . esta sua Sociedade ,
que são o amor fraternal.

E-u convidarei ao Sr. Th., a que me diga se por ventu-

ra acha nos sagrados Evangelhos , e Cartas, do* Apostolas
,

alguma cousa mais recomendada , intimada , e mandada
,

do que o'amor fraternal effectivo 1 Queira, notar
,
que falia «

do eíTectivo, e nào do só estéril > que lie o que no interior

do coração devemos ter .a nossos irmãos.

Th. — Assim he que nada tão intimado ; porem Isco amor fia»

ternal , . ainda mesmo a effeetivo, mas não a Esmola, pois»

apezar de sç fal lar delia, não se manda,
D. — O Sr. Th. não sabe parte de si ! Pois que outra cousa lie

o amor fraternal eftV/íivo , . se não a beneficência, e o sgjO>

corro nas necessidades l E.isto. que he se não a Esmola l

Desassombre-se, Sr. TU., da perturbação , em que e3tú., e

não se confunda em se fazer discípulo. £u presumia saber

alguma cousa; contudo se o Sr. Ab. me. chamar á palma»
toria , eu corro a dar a mão.

*P. — Temextraordinaria humildade, que excessivamente o hon-
ra. O Sr. Th. deve, ainda notar, que o amor fraternal es-

téril, que nus necessidades dos.irmãos nãoapp.»r.ece nas obras,
não he verdadeiro amor., não he o que J.. C. recommenda ,

eque exige na sua Sociedade. Non^diligamvs verbo , me lín~

gua, dia S. João, se4 op?v § vcritale. 1. Joan. 3. 18. ]N
r ão

nos amemos somente nas palavras, ena.lingoa, mas. com
amor verdadei.ro , ,que appareça nas .obras. Mas este.mes- -

mo amor efectivo ne a Esmola ; . e eis aqui; a: Esmola tão
mandada.; e intimada, que parece fazer todo o fundamen-
to das máximas de.J. Chrido.

Th. — Tomada, a caridade, ou JEsrnoh na estensão da sentido*

confesso que assim be-
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P, —^ Muito bem; mas diga-me , em que faz consistir, quando
não serve para remediar as necessidades darju^lle a quem ama l

Se assim o nào faz, eu direi
,
que seu amor he vão; senão

lie o odio ; amor não he.

D. — Eu peço, Sr. Ah., que passemos a diante; pois temos
por c^rto, que a Religião de J. C. he fundada noamorfra~
temal

,
qae não pode existir , onde se não remediào as ne-

cessidades dos irmãos.

Th. — Porem o Sr. Ab. ainda não satisfez ás minhas objecções,
que fazem toda a força.

P. -— Agora o farei. Queira propô-las com toda a força quepu-
der, e defende-las bem.

Th. — Nào ignora, que vindo hum moço Judeo consultar a /.

C. sobre o que devia fazer para entrar no Ceol Respondeo-
•lhe que guardasse os mandamentos: Si vis ad vitam ingrt*
di, serva mandata. Math. 19. 17. Disse que os havia guar-
dado desde toda a sua mocidade: Omitia hacc custodiai

cjaventufe mei; quid adhuc viihi decst ? Que he o que me
resta? J. C. então lhe respondeo : Se queres ser perfeito,

vai, vende o que tens, e dá aos pobres: Si v\spe?fecfus es-

se
,

vade, vende quae habes y Cf da pauperibus fyc. f. ÉK
Que cousa pois mais clara? A Esmola he necessária para a

perfeição, enão para entrar noCeo: Si vis perfectus esse.

Sem a perfeição se pode nelle entrar.

D. — Fara a perfeição he o vender tudo, e segui-lo; e be isto

o que lhe disse í. C. : Fende quae habes. . . íf senuere me.

Th. — Muito embora; elle disse que havia cumprido os man-
damentos. Era isto, o que bastava; eo dar Esmolas ; ven-

dendo os bens, ou não vendendo, o exigio J. C para a
perfeição. Isto he innegavel.

P. — Mas queira di er-me , se por ventura também he inne-

gavel
,

que esse moço entrou no Ceo com esses manda-
mentos que cumprio? Em me fazendo innegavel a sua sal-

vação , eu darei maior attençào ao seu argumento.

Th. — Se elle cumprio os mandamentos. . .

P. — E por ventura cumpri-os ? Fallou verdade ? Não he as-

sim
,
que se ponderão devidamente as verdades divinas, co-

mo o íazem nossos Theologos. Devem notar ,
que este ri-

co , não obstante dizer, que havia cumprido os manda-

mentos , e observado a Lei , nâo nos assegura de sua sal-

vação ; antes pelo contrario mostrou bem claramente J. Ç,

a sua condemnaçao, quando voltando elle jyjsfce com tal

resposta , afunilou que era mais facii entrar pelo fundo de
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huma agulha hum camelo , do que hum rico f>é!as porias
do Ceo. Que outra cousa são taes palavras do que claros
annuncios da condemnação desle rico? Se a observância,
que clle disse , dos mandamentos fosse suíficiente para a sal-

vação , e o fazer Esmolas não fosse mais que para conse-
guii a perfeição, J. C. não faltaria assim da sua salvarão.

. — Como pois entende, e explica e?te facto?
— Dizendo

,
que elle mentio

, quando atiirmou haver cum-
prido os mandamentos. Quaes são os mandamentos ? J. C.
especificando alguns, mencionou, como em compilação,
o que abrange a todos : DHiges proccimum tuurn sicuú te

ipsum. f. 19. Como poderia elle dizer com verdade, que
havia observado este mandamento , se—não dava Esmolas ?

Porem nós temos aqui mais, que notar.

Vemos este facto referido pelos tres primeiros Erange"
listas, mas em todos mui succintamente ; e me?mo em S.

Matheos, que o refere com mais alguma extensão, vemos
•o sentido cortado. Tendo J. C. dito que para entrar uo Ceo
guardasse os mandamentos, a que elle respondendo aífir-

inativamente , se fallasse verdade, não deveria exigir ade-
«appropriação de todos os bens, porque essa não he man-
dada, mas sim aconselhada; e nem porque o não fizesse

deveria ser excluído do Ceo. O caso ha, que houve mais

alguma cousa, e em todo o caso, elle não fallou verdade,

«ffirmando que havia cumprido todos os mandamentos.
Com effeitó Origenes aíÊrma, que vira hum Evangelho

deste St.
0
Apostolo, que conservavão os Judeos , e na pró-

pria, e original lingoa , em que foi escrito, que diz mais.

li\s aqui como refere este passo. Guardas os mandamen-
tos, disse o Senhor a este rico, concluindo, e mencio-
nando o amor do próximo , como a si mesmo. Tudo isso

tenho feito, responde. J. C. para mostrar sem duvida, e

pôr patente o afíerro
,
que elle tinha ás riquezas, edar do-

cumentos sobre a maldita avareza, lhe diz: Si vis perfe~

ctus esse , vade , cf vende quae habes , A" da pauperibus ; co-

mo se dissera: Para entrar no Ceo basta cumprir os man-
damentos; para a perfeição he necessária a inteira renun-

cia de todos os bens,

Quando ouvio tal resposta, que de certo não esperava
?

diz o citado Evangelho
,
que começara a coçar-se , como

se costuma ordinariamente fazer
,
quando se ouve, ou suc-

cede , o que não agrada: Coepit se scalpere , & non pla-

cuit à, Tomou então daqui occasião o Senhor p ira lhe di*



zei , ou perguntar: Quomodo tu ãicis Legem feci , <3f Pro-
ithctas, quoniam scriptum est ; Diliges proxirnum tuum si-

ad te ipsuml Como dizes tu que tens cumprido com a Lei
e Prophetas, estando escrito, e mandado, que ames ateu
próximo, como a ti mesmo? Tens por ventura isto feito?

Porem eu vejo que muitos teus irmãos filhos de Abraliâo
,

estão cubertos de esterco, e misérias, morrendo de fome:
e estando tua casa cheia de riquezas, não vejo sahir delia

cousa alguma para remediar estas necessidades : Ecce mui-
tifratres tui

, filii Abrahac amicti sunt stercorc , morientes
prac fame , c> dotou* tua plena est multis banis ,

4* non
cgredilur amnino aliqxád ad eos. ap.. Aíap. ibi.

— leso Ue o que parece mais natural.

— Com tal resposta, ou pergunta nada mais teve .a dizer

este avaro, que para nenhuma outra cousa estava menos
disposto, cine para o desapego de coração dos bens , co-

mo verdadeiro avaro. Elie se retira triste,, e em silencio;

porque tinha muitas riquezas , e não menos avareza: Abxit

trhlis ; erat enim habens midtas possessiones. f. 22. Foi
então, que J. C. fallou da quasi impossibilidade da salva-

ção de hum- rico.

— Eis ahi o que eu quero bem explicado.
—- Eu o farei ; e tanto mais quanto temos aqui claras pro-
vas, do que vou affirmando. Ausenta ndo-se este rico, vol-

tando-se o Senhor aos discípulos , diz: .Amen dico vobií^

qvia dives difficilé inírabit in vegnum Coelorum. jfc. 23. Eu
na verdade vos digo, que hum rioo diííicultosamente entra-

rá no Rei no. dos Ceos. Em S, Marcos, lemos-: Quam diffi»

cilé qui pecunia* hobend , in reg.num Deiintroibunt ! Mare.
10. 23. Quam dificultosamente entrarão, no Ceo , os que tem
dinheiros.! He mais enérgica esta expre>são , por ser de ad-

miração. Os discípulos pasmarão com tal dito, perguntan-

do-se , quem se poderia salvar ? Para mais os confirmar; nes-

ta verdade, segunda vez. lhes diz: Iterum dico vobisi.Fa-

cilius est cámeluni jier furamen aeus transire
,
quam divitem

intra re irí regnum Coelorum. MqUi. d.° 24.

r— Eu quero saber, que ricos são esses-, porque eu o jsou y

e. tremo de que falle comigo; porque então. vai tudo passa-

do aos pobres.
—~. Não são outros que os avaros, de quem ja fyllamoç.

—- Eu assim o creio, e fieo bem certo, de que quem não dá

Esmolas, o faz pela avareza: porem J, C. falia aqui en*

geral,dos ricos ,
que lera , e possuem dinheiros ; e não se po-
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de negar, que elles se podem ter sem avareza: Ctni pecu*
mas habeni. He verdade, que em S. Marcos especifica, 03
que connão nos dinheiros: Confidentes ia pecuuiix. y. 24C

,

mas a mim parece, que ainda se poderia dar esta confian-
ça sem grande avareza, Sem ella poderá dizei o que o pos-
sue: Tenho muito dinheiro ; posso jogar parte

, gastar á gran-
de, e confio que chegará para a minha vida. Este he rico,

confia no dinheiro, e por isso he incluso nos de que falia

J. C. ; e contudo não tem a verdadeira avareza. Quaes são
pois estes ricos ?

Th. — Eu não gosto de alambicar estas matérias, pois que su.0

origem de escrúpulos.

D. — Pois eu quero antes os escrúpulos, do que relaxações.
P. «— Os escrupulosos, e que desejao saber o caminho do Ceo

9

suo, os que se salvão. Eu não posso mostrar estes ricos in-

cursos na terrível sentença da quasi impossibilidade da sal-

vação, senão pelo que deixo dito, segundo o plano divino.

Os ricos, que com suas riquezas não fazem bem á pobreza,
faltão ao plano divino, que em suas mãos quiz depositar ,

remédio dos pobres, e necessitados
; quebrão estes laços

^

com que intentou Deos ligar a Sociedade por meio da Es*
mola; elles não querem abrir o Ceo com as chaves d'ouro,
que Deos pôz nas suas mãos ; elies são verdadeiros ladrões

cios pobres, porque lhes negão_, o que lhes he devidou Fi-
nalmente elles não cumprem a Lei, nem tem visos de Chris*
tâos ; porque sendo a Religião de J. C. fundada sobre o a-

roor do próximo, elles não tem eite amor, pois tendo meio
de remediar as necessidades de seus irmãos, riso o fazem.
Eis aqui os ricos, de quem eu direi com a verdade divina,

que mais facilmente passará hum camelo pelo fundo de hu-
ma agulha, do que taes entrarem peia porta do Ceo: Fa*
ciliiLS est. fyc.

D. — Pois bem; mas vejamos se he necessário dar tudo, ou
que parte deve ser? Parece que ha opiniões.

Th. — Quando ainda seja de obrigação a esmola...

D. — Quando seja de obrigação ! Vm, deve ser Jamenista. Pois
ainda duvida que he de obrigação ?

Th, — Eu o creio pela força que me fazem os argmentos , e ra-

zões do Sr. Ab. ; porem não obriga a mais, que a fuz^r-se

a Esmola do supérfluo*

FF*
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Questão sobre o superfwo*

lJ* — Esmola do supérfluo ! Que, e qual he o supérfluo ?

Th. — Sim
,
Sar.; a esmola somente he obrigatória em dois ca-

sos , e eis-aqui o que dizem todos os T/ieologos de melhor
nota, e contra quem o Sr. Ab. não pode, nem deve hir sob
pena de enredar e atormentar as consciências.

JD. — Bom enredaclor me parece Vm, ! Vamos lá. Vejamos...
F» — Eu protesto que he Jansenista rabudo , e avarento.

Th. — Que somente do supérfluo se deve a Esmola
,
ja fica pro-

vado por D. Agostinho Calmei no texto citado do Ecclesi-

as/ko, e mencionado pelo Sr. Ab. Eu lhe rogo, que o repita.

jP. — Dcbctur pauperi eleemosina , òf símile furto peccatum est ,

e<i non largiri
, quibus pauper egct

,
tibiqne sant supérflua*

Th. —- A II item. Calmei he bom Theologo. Convenho com eíle,

que seja furto não dar ao pobre, o que necessita, mas da-
quiiio, que he supérfluo.

J?. .-rr... Muito bem; eu ja lhe respondo: Diga-me qual he o outro
caso

,
que aiz ; e responderei a ambos.

Th, líe a occasião , em que obriga; e então he na gravíssi-

ma, se não extrema, necessidade.

2). —• Com seis centos demos l Pois eu hei de esperar que meu.

irmão esteja jaadar os últimos bocejos devida, ou que pas-

se ires dias sem comer, para lhe aceudir com o pão ? Esta
he a caridade , e ainda a honra de hum coração bem forma-

do ? Hei de ainda esperar, que tenha supérfluo? Se algum
monstro, ha desta qualidade , sou capaz de lhe traspassar,

o bárbaro coração com esta espada.,

P. —..Socegue-se Sr. Br., e não tome tanto calor.

J}. — Não posso sofrer bárbaros cruéis com os pobres. Diga»,

me , que entende por supérfluo ? Quando terá algum o su-

pérfluo ?

Th. — O supérfluo he o que se não necessita , attendidas , e

e ponderadas todas as circunstancias, e se faz desnecessário.
.

D. — Então bem : entendi que queria dizer outra cousa. Já

me calo, menoi .com a necessidade gravíssima, que não pos-

so sofrer. He isso pois , o que quero ponderar. Eu tenho mui-

ta cousa ,
que julgo supérfluo, e em que quero fazer huma

verdadeira reforma, e ja tenho nisso concordado com mi*

. líhas. Manas. Elias se me tem queixado de' que quanto mais

dão, mais tem; mas Lavemos de dar hum grande corte por

muita causa
?

e havemos de ficar pobres, como os outros

pobres»
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— Nâ<> consinta. P. ; olhe que os pobres ja estão a chorar.— Então que quer fazer com isso ? Quer roubar os pobres,
privando-os do seu património , ecellèiro? Em quanto Vm.
for rico, tem os pobres seu celleiro , esuas riquezas em sua
casa. Nem Vm. nem suas lianas são ricos, antes mais po-
bres do que os outros pobres

,
pois estes são os senhores de

suas riquezas, e delles são mais próprias do que sua*. Não
são mais do que huns meros dispenseiros dos bens dos pobres.
Seja pois bom dispenseiro , conservando os bens dos pobres.— Então não sei qual he o supérfluo. Hirá fora a parelha,
.e mais algumas cousas, sem a3 quaes posso passar.— Não consinta. P. ; porque a sege serve para as Manas hi-

rem recatadas , onde lhe he necessário ; eja tem servido pa-
ra levar enfermos ao hospital.— Pois então cortarei pela mesa; pois com muito menos. . .— Não consinta, P.

; porque ainda que he muito farta; íbra

os cestos
, que vão para as casas particulares, vai tudo pa-

ra a pobreza, e muitas vezes por isso mesmo deixa os me-
lhores pratos.

— Não me envergonhe. Se isso faço, não lhe ganho; e a
faço não por virtude, mas porque se me tapa a garganta,
lembrando-me que alguém está morrendo de fome.— Nós faiJamas dos ricos, Sr. Br. ; e quem assim usa dos bens,

que Deos depositou em suas mãos não o he, mas sim ver-

dadeiro pobre. Se Deos lhe dá muito, e lhe liberaliza os

bens á proporção, ou ainda mais di que dá, o faz por

isso mesmo, que hebom dispenseiro, desempenhando Deos
a sua promessa de dar, aquém dá, alern do cento por hum
na outra vida , e ainda nesta, que são as suas graças. Esteja

pois socegado. Vejamos, Sr. Th., o que entende por su-

pérfluo ? Eu concordarei com a turba Theologica moderna,
ou qualquer que seja, que apenas sugeita á obrigação da
Esmola o supérfluo, huma vez que concordemos na verda-
deira intelligencia , do que he o supérfluo. Queira pois dizer-

me se concorda comigo.
Eu entendo por supérfluo á vida aquillo

,
que presentemen-

te a ella hedesnecessari o. Entendo que quando hum homem
tem dois pedaços de pão, podendo sustentar com só hum
hoje a vida, o ontro lhe he supérfluo.
— Não se pode entender assim, pois se he supérfluo pa-

ra o dia de hoje^ não o he para o dia dé amanhã.
— Porem se tiver tr.es pedaços de pão, não lhe será o ter-

ceiro supérfluo;? .
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. — Não será
, porque o necessita para outro dia.— Queira pois dizer-me para quantos dias deverá ter pa*

ra julgar da superfluidade de hum bocado de pão ?— Isso de supérfluo he huma quimera, e falso pretexto,
para encubrir avarezas , ou crueldades. Se formos a pon-
derar as necessidades

,
que haverão para o futuro, nunca

haverá supérfluo, pois em huma hora calie a casa. Ornais
rico pode impobrecer. O avarento, o ambicioso, o vanglo-
rioso , e em fim essas gentes do século

,
que vivem mais

como gentios, que Christãos
,
jamais terão supérfluo.— Diz bem , Sr. Br.

;
quando terão supérfluo esses Incré-

dulos peiores que gentios, que desfrutando grandes rendi-
mentos

, tatyez amassados com o sangue dos pobres , an-
dào por essas parlidas , essas sociedades , essas. . . Yão-lhes
dizer, que repartão com os pobres! Só se forem pontapés.
Gorros de dinheiro que lhe cheguem , nem huma de cinco
lhes he supérflua:

,
pois tudo he pouco para o esíado

,
pa-

ra a moda, para a modista, para o jogo, para o íheatro
,

para a maleita que os leve. E não faltào calotes.

— Não poderá fixar de tal modo Sr. Th. o supérfluo \ e
sendo assim, a obrigação da Esmola se torna ilíusoria ; se

não queira dizer-me quando, e em que occasióes prefixão

o supérfluo , porque eu lhe mostrarei que o não ha, segun-

do as regras que quer seguir.

.
— Pois queira o Sr. Ab. prefixar a obrigação de a fazer

,

e combater os Theologos ,
que sigo.— Enforque taes Theologos, que fechão os olhos á verda-

deira Theologia, talvez porque a ignorão , levando o su-

perfluo , aonde querem. Aqui tem hum verdadeiro Theo-
logo , a quem todos devião seguir, S. João o Apostolo- Eis

aqui diz eíle na sua primeira Carta, em que conhecemos a

caridade, e amor , com que Deos nos ama : In hoc cogno-

vimus charitatem Dei
,
quoniam ilie animam suam pro no-

bis posuit. filie deo por nós a sua vida ; e nós devemos
imita-lo pondo também nossas vidas pelos nossos rrmàos

:

Et nos debemus pro fratrihus animas ponere. l.Joan. 3. 16.

He aqui onde o Santo Apostolo vai buscar a raiz da ver-

dadeira caridade , beneficência , e Esmola ; como se disse-

ra : Se quereis saber até onde se deve estender o amor fra-

ternal, ponde Os olhos em J. C. , lembrando-vos de que

por nosso amor elle deo a própria vida. Do mesmo modo
nós devemos pôr nossas vidas pelos nossos irmãos: Nos de-

bemus pro fratribus animas ponere, Eate mesmo amox de
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J. O. deve arder nos nossos corações amando nossos it*

mãos ate á morte.

Pondo este principio passa logo a deduzir a obrigação
da Esmola, occasião , e circunstancias: Qui habuerit su*

hsíantiam riujits mundi , viderit fratrem suum necessita*

iem habere , § clauserit víscera sua ab eo
,
quomodo chari-

tas Dei manei in eo l d.° 17. Vamos a ponderar devida-

mente estas palavras, que em tal respeito devem fazer a ba-

se de toda a Theologia , de que nossos Theologos ,
para

merecerem este nome, se nào devião apartar.

Não diz o Apostolo: O que tiver bens, supérfluos, o que
tiver muitas riquezas; mas só, e simplesmente : O que ti-

ver substancia deste mundo: Qui habuerit substantiam ku~

jus mundi, isto he y o que tiver bens ou meios com que

possa remediar as necessidades. Nào declara -

% se mui r.cs , se

poucos., se pequenos, se grandes. O que pois tiver bens

com que possa remediar as necessidades, e vir que seu ir-

mão as sofre : Viderit fratrem suum necessibatem habere ,

vir que seu irmão tem necessidade, e fechar endurecer

suas entranhas , . não lhas remediando : CLaiuerit viscera sua

ab eo , como podè ser, que este homem tenha a caridade

eamor deLteos V Quomodo charitas Dtimaneiín eo ? Queira
mostrar-me aqui essas gravíssimas necessidades V Eir não
vejo, se não a simples necessidade: Viderit fratrem suum
necei>s\tatem habere; não declara nem a condição, nem
qualidade , nem gráo ; nem gravidade, nem extremidade ;

mas somente falia em necessidade ,
qualquer que elU se-

ja, que pese sobre seu irmão, eelle conheça: Viderit fra~-
tretn suum necessitatevi habere.

Eis aqui pois o seu sentimento a tal respeito. Aquelle
que vendo a seu irmão em necessidade, e podendo reme-
dia-la, o não faz., nem tem caridade de Deos, nem tem
espirito dé Religião , nem he christão, nem he membro da
Sociedade de «L C/, porque não acode a hum outro mem-
bro do mesmo corpo. Ninguém dirá que este não he o sen-

tido genuino, e natural, do Apostolo em taes palavras.

Perguntarei eu agora, porque motivo, porque razão , e

com que direito os Theologos inventarão as doutrinas desu-
perfíluos , e de gravidades, gravissimidades , e extremida-

des de necessidades ? Onde acharão essas dKtincçòes, para
andarem medindo as obrigações da Esmolei, dando occa-

sião amalvados avaros de maior, emais cruel avaieza ? On-
de o acharão ? Aqui textos a. fonte pura ; e não sei d^oncle
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tirarão essas agoas turvas, e lodosas
, para corromperem a

pureza das verdades santas.

— Mas o Sr. Ab. não pode negar, que conforme os grãos
da. necessidade, a*siu he a obrigação do soccono

,
que se

deve prestar.

— Eu rjao ignoro, que quem vê a seu irmão sofrendo hurna
necessidade gravi^ima , em que periga a sua vida, e o não
suí. corre, não he christâo, nem sombras tem de Religião,
nem homem he, mas sim huma fera, hum monstro, que po-
dendo livrar seu Irmão da morte, o mata, por isso mesmo
q ue podendo, e devendo livra-lo da morte, o não faz. Os
senhores Theoiogos dispensem-se de nos virem com as obri-

gações da esmola em taes occasiões. Também os dispenso
do trabalho de nos lallarem dos diíTerentes gráos da neces-
sidade do nosso irmão, para nos dizerem: Aqui obriga, aili

não obriga; porque eu não vejo
,
que assim o fiizessse este

divino T/uologo, S. João , ou o Espirito Santo porelle. So-
mente falia simplesmente em necessidade, aftirmando ; que
não tem Caridade, amor de Deos , o que podendo, a não
remedêa; por consequência não he christâo, não tem Religião,

Também não nos falia em supérfluos , nem nos muitos ha-

veres , nem ainda em riquezas; mas simplesmente em subs-

tancia deste mundo : Qui habuerit snbstantiam hujits mim-
ai; isto he , bens, possibilidades de soccorrer a seu irmão.

Convenho de boa vontade, que sede a esmola do supérfluo,

porem enteudão, como devem entender este supérfluo. Eu
tenho hum pão, que me he sufficiente paia remediar a mi*

nha presente necessidade; outro que tenha me he supérfluo ;

com elíe devo soccorrer a meu irmão. Entendão-no assim,

e ficaremos concordes; e não andem prestando occasiõe»

de ilIudÍFem este divino preceito.

Eu lhe apresento outro grande Theologo de igual au-

toridade a que devião abrir os olhos todos os Theoiogos.

He o grande Tobias pai, documentando a seu filho ; e no-

te que precedeo muitos séculos a J. C. : Fili, ex substan-

tia tua fác eleemosynam ; filho faze a Esmola da tua subs-

tancia, dos teus haveres, e não apartes o teu rosto de al-

gum pobre: Et noli avertere faciem luam abullo paupere.

Assim o faze, para que o Senhor também não aparte de

ti a sua face: Ita enim fiet , ut ntc a te averlatur fácies

Donúui. Tob.4. 7. Queira agora notar. Quomodo potue-

ris , ita csro misericors. 8. Conforme as tuas possibili-

dades, assim serás misericordioso com os pobres. Se muito



tiverem, dá, e dá com abundância ! Si mxtlêum Ubi fucrit,

abandcuiter trVoue. Se pouco tiverem, dá com boa vontade
o poupo desse pouco: Si exigúum libi fucrit ctuun t8à<m-
um lihenter impertiri slwte. f, 9. Eis aqui, Sr. Th., a
Thcologia que cu entendo ; e de boa vontade renuncio a
qualquer outra.

Deve o Theologo marchar debaixo destes princípios, se

não quizer errar; e o vGhà islão os deve praticar, o desem-
penhar, se por ventura se quer salvar. O primeiro he que
deve amar a seu irmão, como a si mesmo, O segundo, que
os bens que possue , se são em abundância, são mais dos
pobres, do que seus próprios. No primeiro , o Chistão não
amará a seu irmão como a si mesmo., se do modo que lhe

for possível, não remediar suas maiores necessidades. No
segundo , elle tanto mais deve soccorrer os pobres, quanto

será hum ladrão, negando-íhes o que de obrigação, e por
todo o direito lhes deve.

, — Com tal doutrina alarma o Sr. Ab. as coimeie::cias!

— He isso mesmo, o que intento, para que olhem pela sua
salvação, conhecendo as obrigações, que lhes impõe alie'
ligião, se acaso a querem ter.

. _ Não pode duvidar, de que ha muitas pessoa-s ricas, que
não sendo esmoleres são mui devotas, e boas. .

.

— Duvido com toda a minha alma , e mesmo nego , que tal

devoção o seja, ou mereça alguns agrados perante Deos ,

porque faltão ao mesmo fundamento dá Religião, que pro-

fessarão
? e mesmo parecem renuncia-la.

Falsa devoção sem caridade»

Eu lhe digo, P. , aquém o Sr. Th. chama almas devo-
tas. São humas santinhas almas, que não vão ás Igrejas sem
oseu livrinho; sim rezão muito , tem muitas devoções, e se

confessão com frequência. São as mais belias almas, mais
caritativas, mais cendoidas, que pode haver, mas hecorn
a macaquinha , com o doguezinho , com a cadelinha , ou
cadelinhas , e gatinhos. Com tanta caridade são tratadas,

que terão por grande crueldade , se não repartirem com cl 'es

do melhor pratinho ; pêlo menos os melhores bolos, o miolo

do pão com a melhor manteiga. Popre e desgraçada crea-

da, que com a vassoura lhes chegou, porque lhe sujarão

~a casa, que tem de lavar. Bem pagas porem são aqncllas,

que em boa |
limpa, e ensaboada agoa muito bem oólavão?



enxugão,, o penteão muito bem, para que as senhora? sem
escrúpulo os possão beijar não sei se no fuctnho., se em ou-
tra part,e.

Que direi se o gatinho, odoguezinho, a macaquinha não
quer comer por indigestão que teve V Tudo anda. envolto, e

quem vir de fora, suspeitará, que está a morrer o uiho morgado
da casa. Venha sirurgião, venha, medico para -tomar o pul-

so á mimi. Se morre, que choros, que lamentos, que fu-

ueraes ! São necessários,novos lançóes, novos travesseiros,

ebem engomados para descançar em- paz; náo deve sgf en-

te? rado, mas sim posto em hum mausnleo de fina, pedra , e

tersos elegantes feitos peio melhor, poeta, para que grava-

dos na pedra, e polido mármore se eternize sua memoria.. .

— Bravo! Que bella diseripção
, que por desgraça ho ver-

dadeira!

— Espere , q^ie ainda não fallei do rigoroso , e pesado luto ,

que deve durar por hum anno, e por hum mez se devem es-

perar os pezames. Isto fazem estas boas, piedosas, e san-

tinhas almas ! E que fazem os pobres de J. C , seus irmãos ?

Kespondâo-me : Que fazem ? Os pobrezinhos nem a porta

lhe conhecem; passào de largo. Eu quero saber, P. , e o
corviur-c, para que me diga, o que se passará com estas- san-

tinhas almas diante de Deos ?

— E como o direi eu? Apenas o farei com o grande Dou-*,

tor S. João Chrwosiomoy que pareceo não achar palavras ,

nem expressões dignas do honor, que sentia no coração por

tal barbaridade. Quot ignei fluvii adhujusmodi animam de~

pascenáam satis esse possunt 1 Que rios de fogo, exclama,

poderão ser. bastantes para atormentar taes almas 1 Tu ne

iam solicitem curam alendi canis gerere ? Tu malvada alma

com tante cuidado depensares o cão., sem te condoeres das,

misérias de teu irmão ,
que morre de fome? Com razão cla-

marão a Deos confia ti estes seus pobres, ede hurr^ modo,

que não poderão deixar -de. por em furor sua ira. Elíes di-

rão: Senhor, porque- me não fizeste macaco , cão, ou gato

duquella- dama, ou. bruto animai daquelloutro ? Ei^ alji el-

fos são bem tratados, peasados, e regalados ; -e eu morro a

fome. Malvada alma y que rios de fogo te esperão ? Quot ignei

fluvii ad depascendam animam hujusmodi satis esse possunt .

Assim se expressava este grande homem , não achando pala-

vras dignas de tanta crueldade. Três almas são mais da-calha-

ria brutal, do que humana; brutos são, e brutos amao

;

Jamais taes almas entrarão uo espirito da Religião. O mes-



251

mo com pouca difíerença digo de todos, os que consomem
seus bens em luxos, cm jogos, cm túeatros , em moda?, e

no mais, que o i»it<ir*:o tem inventado", para se encher des-

tes monstros, emio homens. -Estélio certos, que todas cha-
madas devoções *ào vãas : não haverá jamais verdadeira de-

voção, e virtude, se não. tiver por fundamento, ou for acom-
panhada da caridade: nem taes devoções os.livrarão do in-

terno, que os espera. l£u.vou<a mostrar.

— Que nào vcreieos no grande d La !

— Eu não approvo, que se anteponha -r.o bem dos pobres
o cuidado dos .animaes , porem muitas almas devutas ha ,

a que se não pode negar a virtude, .

.

— Não a terão se não forem caridosas. As provas ena que
.se' firma o Sr. Ab. vão sendo bem ciaras. Acho muita razão
ao que diz o Sr. Fr. Almas ha, que par«ce. fazerem o for-

te de sua Caridade unicamente com esanimaes, deqneair;-

da se acompanhão nes Tempios nào sei separa 05 profana-

rem., -se para insultarem a Deos., se para escandalizarem o
povo -ch-ristâo

,
que ahi vai. Como chamará Vm. aos gastos

gae se fazem com taes animaes ? Com as despezas
,
que com

elles se fazem se sustenlariào muitas devcçòes ; mas fartas

eregaladas, modas, e luxos, e o mais , que dearjão
,
jamais

se lembrão das necessidades do pobre, que está jnor/endo

de fome. De que lhes servirão taes devoções l

— Não nos enganemos com faUas devoções , nem algum pre-

suma sal var-se , senão o procurar peio amor de Deos, ede
seu próximo, como vou mostrando. Quem de outra sorte o

pertender aão conhece a Religião.

Resposta a hum armamento forte.

— Eu tenho que propor, e he huma consequência, que in-

firo das doutrinas expendidas
,
mais.propria para a destrui-

ção da boa politica , do que para sua manutenção. Eis aqui

como eu argumento: Se os bens , que possuem os ricos são
mais dos pobres do que seus, visto q+je são seus dispcn ; ei-

ros, tem aquelles direito de lhes lançarem & mão por issò

mesmo, que são seus. Porem isto he hum absurdo, excep-

tuando ocaso de extrema necessidade, porque então : 0>/i-

niasunt communia. Deverá provar, que o não he , e eu pro-

varei afirmativamente ; ou que he falso dizer que são dos po-

bres ; ou que Deos não legislou bem fazendo aos pobres se-

nhores de propriedades , de que lhes nega o uso.

/ G G #
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— Nem huma nem outra cousa. Os bens dos ricos são dos
pobre» ; e eu assim os chamo, nâo porque estes tenhão do-
mínio, ou direito de propriedade en taes bens, mas sim por-
que esta foi , e be a intenção divina,na sua distribuição.

— Porem mesmo assim devia dar-ihcs direito ásua posse no
caso, que se não cumprão os fins que Deos se piopôz. Por-
que o nào fe/. ?

— Por isso qtiè fazendo-o , destruiria a boa ordem da Sacie"

dade. O Sr. .L. não entra no fundo da matéria, talvez por-
que eu nâo me tenho exprimido assas bem.
— .Muito bem o tem feito. O Sr. L. está atarantado com o
temor de abrir os cofres. Eu digo como entendo: A com-
munidade de bens, sem duvida muito boa na grande Socie-

dade, nào podia ter lugar em toda a sua extensão. Foi ne-

cessária, mesmo para a ligação da união, e para abrir ca-

minho franco para o Ceo , a riqueza, ea pobreza. Foi ain-

da necessária a verdadeira posse, direito, e domínio de pro-
priedade, pois de outra sorte a riqueza se tornaria illusoria,

e não se consegnirião os bons da Sociedade , que delia in-

tentou Deos tirar. Dando porem as riquezas, lhes annexa
a obrigação do soccorro dos pobres, e.não lhes concede o
dominio, por isso mesmo, que não convinha nem ao bom
regimen da Saciedade , nem a os fins intentados. Neste sen-

tido he que se dizem serdos pobres os bens dos ricos, por-

que tpm direito á sua distribuição, e não á propriedade; o
que merece toda a ponderação.
— Assim he, e eu não o diria melhor.
— Tenho entendido nesse respeito; mas resta-me saber, se

hum pai de famílias Umbem incorre nas mesmas obrigações!

Esmola de hum.joai de famílias.

— E porque não? Tanto mais he obrigado ,* quanto maia
obrigações, e contas tem a outros respeitos para dar a Deos,

e com esmolas o deve pôr de sua parte; como vou a dizer.

— He o que não posso approvar. Hum pai tem deveres
,
que

guardar para com seus filhos : seus bens lhes são devidos em
herança ; de que os não pode defraudar.

— A herança, que lhes deve deixar, he a da virtude, e as rique-

zas das bênçãos do Ceof se he pai christâo, e não gentio, ou
Incrédulo. De que modo os poderá deixar mais bem dotados?

— Pode por ventura em boa consciência defrauda-los de

tudo , quanto tem , em favor dos pobies l

— E quem he que tanto manda ?



« A Palestra vai-se loteando em Disputa renhida , eo Sr.
Th. salta fóra-da ordem. Queira dizo.r-nos o Sr. Ab. o que
entende de taes obrigações ern hum pai de familias.— Eu entendo sna-grande , se não maior, obrigação.— Permitta-me , P. , que aqi*i diga as do\itrinas que a tal

respeito Vm. rne tem dado
;
coque me ensinarão meus pafs,

eu fiz, e obrigo a fazer raeus filhos.— -O -que se diz em confissão nào he para aqui. Eu darei
huma regra bem suave, que he de St.° Agostinho. Quan-
tos fdhos tens l pergunta elle. Tens hum só filho ? Pois nu-
mera dois, juiga-te com dois filhos > e seja o segundo J.

C. em seus pobres :
- Unwn filiam habes ? secundum. computa.

Tens dois,, ou, três? Tcrtium, vel quarlum computa;.
faze de conta, que tens mais outro a sustentar. Este heJ.
C. em seus pobres : Acccdat faimliae tuae Dominm tuus.

Quando te nascesse mais outro filho, tu não o arrojarias si

rua; pois conta sempre com mais hum filho , que são os
pobres de Chrisío^ Que difficil pode isto ser l

He verdade, que S. Cypriano nào se contenta com tão
pouco. Elie. afíirma., que quanto mais numerosa for a fa-

mília, mais avultadas de-vem ser as esmolas, dando a ra-

zão das maiores, e mais pecadas obrigações, e maior ne-

cessidade de attrahir sobre si, eseus filhos asbençãos do Ceo,

Eu direi, que elle deve documentar por palavras, e so-

bre tudo por exemplos de obras a seus filhos na caridade ,

e amor para com os pobres. Nenhuma melhor herança. po-

derão deixar- a seus filhos. Nada mais beila nada mais lou»

-vavel do que a condueta daquelles pais , que mandão dar

& esmola por seus filhos fazenda a intregar de joelhos ao po-

bre de CJirido, beijando- lhe a mão, e pedindo-lhe abençào.
— Que tem Sr. Br. 1 Alguma lhe succedeo. .

.

—' Rio-me , porque me lembrei de hum bofetão, que apa-

nhei de meu pai, por fingir que beijava, não beijando a

mão de hum mendigo*, por nojo que tive ; mas nunca mais

o tive. Foi lição mestra •

— Ah ,
que se todos os pais fossem como os- seus f

— Se todos os filhos tivessem pais como os seus tem .
r Não

he isto o mesmo, que eu tenho visto fazer a seus filhos e

filhas ? Que mais fez meu pai do que Vm. faz ?

— Se o faço, he porque o meu Ab. assim, o manda.
— Pois eu o fazia por medo do3 bofetões de meu pai,

— E quando agora o faz , de quem tem medo ?

—- Deixemos essas questões 7
que confundem a modéstia ? â
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humildade do Sr. Br. Temos concluído também as nossas

questões sobro obrigações de cariidade , e vamos a entrar

em objecto mais agradável, com que pioremos .ai tida 'bem
patentes as razoes , do que deixamos dito, e bem compro-
vadas as veriades expendidas. Nós o. faremos mostrando
o alto , e excelso

Merecimento da Esmola.

Para mcln-or entrarmos no merecimento da Esmola , be-
neficência, e por consequência na dita, e felfcidade dos
benéficos, e misericordiosos, s-erá hem contrasta-la pri-

meiro com a desgraçados duros, Perueis de coração, que
não se compadecem das necessidades dos miseráveis. Beati
inisericordes . qnoniam ipú tnitericordiam consejquentur,

Math. 5. 7. Bcmaventurados os misericordiosos
,

porque
ell es -alcançarão misericórdia. He esta buma das máximas
de J. C. muitas -vezes repetida por -mais estaâ oti aquellas

palavras , e que adopta como base da-conducta , que seguirá

com nos*co. Porem desgraçados -os cruéis., ©s^arbaros , os

ferinos contra seus irmãos. Jamais alcançará de Deos mi-

sericórdia , o que a não teve para com seus irmãos, e terá

hum juizo sem misericórdia, o que não fez misericórdia

;

Juciicium sine misericórdia Mi
,
quinou fecúmizeiicordiam*

J-acob. <2. J3.

Je9us O. abrange ambas as cousas ainda em huma outra

máxima, q-ue inteiramente faz a regra, e a medida de sua

conducta em ambos os casos. Por íuruella medida, diz el-

le
, por que medirdes os outros, por essa mesma sereis me-

didos : e Eu nào me servirei doutra. Elie o diz mesmo a

esLe propósito: Date, &f dabitur vobis: Dai; eEu vos da-

rei ainda por melhor medida
,
cheia, coagulada, e soval-

cada : Date, dabitur vobis; «mensuram bonam. 9 § con-

feriam , &; coagitatam , <*f
superfluentem. Deveis saber que

tereis a paga pela mesma medida ; Eádem quippe tmnsu-

ra
, qua menu fuerilis, remetietur vobis. Luc. 6. 33. Es-

tas retribuições são os prémios no Ceo , as suas graças, e

bênçãos nesta vi
rda , e -ainda bens temporaes ,

^quamlo he

servido, como succede ao' Sr. Br. Eis-aqui pois por onde

elle regula a sua providencia, principalmente no que res-

peita a salvação , ou condemnação.
Que terão pois a esperar 'os malvados ricos avaros, ou

cruéis com os miseráveis 7
. Ponhamo-los porem depaite com
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a cata?Iinada que lhes dá o Apostolo S.- Thiago. Ouvi , ri-

cos avaros,, o cruéis, Uses cli.ria eu;, ouvi da boca deste
Apostolo vossos destinos. Agiicnunc dluilcs , embora vos

regaleis, ó ricos, presentemente ; porem as lagrimas vos se-

rião mais próprias. Vos chorareis com clamores nas misérias,

nos males, que brevemente cahiráõ-.sobre .vóò : Piora te ulu-

lantes in miseriis vedris
,
quae advcnicnt vobn. Jac. 5. 1.

Vossas riquezas , e soberbas acabarão, e serão reduzidas ao

pç da terra; vossas -galas , vossas pompas, vossos luxos, se-

rão devorados pela traça
,
apodrecerão, e desnppareceráõ :

Diviliac vestrae putrecfalae sunt , ÒÇ vestimenta vestra a Li*

ncis comesta sunt. y» 12»

A ferrugem consumio o vosso ouro , a vossa prata nos vos-

sos. cofres, pois que não sérvio para. o remédio dos neces-

sitados, para cujo fim vos foi dado ; porem essa ferrugem
dará testemunho contra vós

,
arguindo vossa malvada cruel-

dade, e se tornará em fogo, que vos consumar Aurum , §
argentum veslrum aeruginavit ; &ç aerugo eorum in lestima»

nium vobiserit ^ £ç manducabit carnes ves-tras siejut ignis. Vós
pensais que -enthesouraes ouro* e,prata ! Ah, Cegos ! Bera
pelo contrario vós enthesourais a ira de De^s contra vós.

Oiha bem malvado cruel, olha o que raettes nes-e cofre.

He ouro, he prata, dizes tu ! Gego , não he isso, .não he

ouro, não he prata, abre os olhos ; he ira de Deos , he o

furor de sua justiça, que ahi vais enthezourando, eahi tens

guardada, enthe^ourada , e affen olhada
,

que então fará

explosão no dia da conta ; TJiesaurizadis vohis iram ia na-
vissimis diebus. 3^

Applica o ouvido,, continua o St.* Apostolo, escuta os

clamores, que estão levantando ao Ceo contra ti, p malva-

do, aquelles infelizes, que tu tens opprimido, aquelies mer-
cenários, com cujos suores tu tens regado as tuas fazendas»,

ecujos salários ainda se. não satisfizerão ; aquelles gemidos
da desvalida T eindigente pobreza , exalados na fome , e na
miséria; aquella desnudèz, aquellas oppre=soes, aquellas

injustiças, aquelías. . . Oh! Tudo clama contra ti, malva-
do: Ecce mevecstoperariorum

,
quimessuerunt régioneh ves-

tras, quae fraudaia est avobis, domai. Estes clamores so-

bem tão alto, que retumbando nos Ceos , entrão nos ouvi-

dos do Excelso : Clamor eorum i# aures JUoiutui Sabaoth
intr.oivit\ y. é*i

Vós passais vossos dias em regaltís ,
banqueteais-vos , co-

meis
?
Jbebeis

5
luxuriais nas vossas mezas, satisfazeis vos-
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tempo, que vossos irmãos estão morrendo de fcme, cuber-
tos de misérias : Epulati es lia super torram ò( in Itixtiriiç

cnutrlstcs corda vesira , in die occisionú. f. 5. Nesse meã-
mo tempo, nesse nresmo dia em que o teu irmão está mor-
rendo de fome, ó malvado, tu te regalas! Tn die occisio-

nis. Tu. cru d , o matas, negando-lhe , o que Ibe deves
#

que he a esmola, sem a qual elle está dando os últimos bo-
cejos de vida, suspirando por hum bocado de pão ; he en-
tão que tu te regalas , e luxurias em tuas sensualidades í

tIn die occisionis. Tu matas o ju 5to , que te não resiste , o
pobresinijo, que não abre a boca diante de ti ; tu o matas
negando-lhe a esmolaf, que lhe deves; tu o matas negan-
do-lhe o sustento : Addixistis

, Zf occiditis justum
y § non.

resfitit vobis. f. 6.

— E que será dos malvados , causa de tantos males, de tan-
tas mortes, por fomes

,
aferro, efogo? O que se verá no

grande dia l

— E que, malvados! Dorme Deos? Não lia Deos , como
vós pensais? Náo vos lisongieis, crueU monstros! E vós

f

irmãos , com a p^sivel paciência esperai a vinda da justi-

ça do Senhor: Patienles estofe
,
fratres. . . Qunniamadceií-

tus Domini appropinquavit. . . Ecce Judex ante januam
assistit. f. 8. O Juiz que dará o premio, e o caétigo , fa-

rá brevemente justiça: elle está perto, e mesmo á porta:

Judex ante januam assistit. Elie vai chamar a juizo, eque
sentença dará ? He o que nós temos a ver., pelo que agora
veremos se passará com os misericordiosos . e caridosos^

— Com effeito a catalinada he espantosa

!

— Náo a deve omittir, porque ella ao mesmo tempo, que
deve atterrar os cruéis inimigos da pobreza , dá luz para

conhecermos o merecimento da Esmola. Huns e outros hão
de ser medidos, e tratados por Deos, bem como elles me-
dem, e tratão a seus irmãos necessitados. Vejamos porem
primeiro o merecimento, que Deos dá á Esmola. Elle he

tal, que não se poderia entender, nem crer, a não entrar

primeiro no conhecimento da necessidade da Esmola, para

formar, € manter os laços da união da grande Sociedade ,

como temos visto. Somente deste modo he que entendemos

as razões, porque Deos elevou a hum ponto tão alto o me-

recimento <la Esmola. Tanta he.a necessidade
,
quanto he o

merecimento. Que seria de hum corpo, em que 05 membros
sãos náo aceudissem ás enfermidades dos doentes $ os fortes
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©os fraco?, c<x> poderosas nos necessitadas de socorros ? Des-
de o morneuLo , em que isto se fizerse , o corpo entraria na
sua dissolução. Não de outra sorte neste corpo de Sociedade.

Para que outro fim dòo Deo.; a força no> braços do cor-

po humano, agilidade, habilidade, e poder ? Por .ventura

não o fez por mais, que para se servirem a si mesmos , e

uão aos outros membros ? EJles deverião ser cortados , se

não empregassem seu serviço no soccor.ro dos membros in-

válidos, enfermos, e necessitados. 'Cal lie o rico, que pa-
ra si só quer, o que tem, e Deos lhe deo para estes fins.

— Entendemos mui bem., o que nos quer dizer. A necessi-

dade da Esmola
i e de toda a beneficência he de absoluta

necessidade. A%ua proporção pôz nella_Deos o merecimento.
— Tanto e tão grande, que parece na Esmola poz Deos
tudo, o que ha de bom; a^sim como na crueldade tudo o

que ha de máo. Abrão todos a isto os olhos, e não vão ce-

gos. Qualquer bondade, e virtude, quetsuha o homem , se

elle nãotiver o amor de seu próximo, eseja misericordioso

para com elle, será bum impio malvado. Embora elie seja

muito casto, sóbrio, prudente, tenha tudo o mais que mer-ça
o nome de bom ; jejue, ore, reze, e se mortefique ate o sangue

;

se^Ile náo he misericordioso, benéfico, e conforme suas possi-

bilidades não soccorrer os necessitados, endurecendo suas en-

tranhas á vista das necessidades de seus irmãos, elle será hum
cruel, hum impio, hum malvado; e como tal será castigado.

Tem algum dos senhores que oppor a esta verdade l

— Diga lá Sr. Th. ; não emmudeça de todo.

. —. £u nâo tenho que dizer contra. A Caridade, e amor do
próximo faz o fundo da Religião, de tal sorte, que sem pi-

le não pode haver alguma virtude, eu o confesso.

— Invertendo a ordem, direi, que o amor do próximo ef-

fectivo, a Esmola, a beneficência, esoccorro nas necessi-

dades, em fim o que chamamos amor dos pobres , e esmola

em toda a extensão da palavra, faz toda a bondadedo ho-

mem, quaíquer_-que elle seja em outros respeitos.

— A isso tenho eu que oppor, P. , e com toda a força.

— Ku rebate-ei tudo, o que possa contrariar e?ta verdade.

Esta só virtude faz tudo , e he a que salva o ehristão , se a

tem no devido gráo , e pelo amor de Deos.
— Muito bem; estou como quero! Carregado de peecauos,

e carregando-me mais, posso dormir desancado, porque

dou esmolas aos pobres pelo amor de Deos ! Isto não he as-

íim ; e queira perdoar-me pelo contradizer.
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— Queira também agradecer a Deos os favores
, que lhe faz,

e ouvir-iue na demonstração desta verdade.

A Esmola perdoa peccados.

Quando o homem esteja carregado de peccados , na esmo-
la acha remédio ;

pois com ella os pode remir conseguindo
e perdào. Foi este o conselho, que a Nabucodonosor deo
Diiniel: Peccaía tua clecmosynls redime

, ò( iniquitales tuas
wiscricordns pauperum. Dan. 4. 24. Rime com esmolas , ó
Rei, teus peccados, e tuas maldades com as misericórdia*
prestadas aos pobres. He isto mesmo o que eu diria a qual-
quer peccador, por grande, que fosse. Na Esmola terá. el-

le remédio para seus males, conseguindo o perdão de suas

maldades. Eis aqui a vantagem , que Deos conferio , e con-
cedeo aos ricos sobre os pobres. A estes concede Deos a pa-
ciência , que lhes deve servir como de chave para se abrir

as portas do Ceo ; áquelles o ouro, a prata, e mais rique-

zas para com o seu preço adquirirem com segurança o Rei-
no de Deos.
— Assim será, se elle não tiver peccados.
— Que os tenha , e taes que o possâo condemnar ao» fogo

eterno, a Esmola , bem como a ogoa , o apagará: Ignetn
ardentem eccti.igmt aqua, § eleemosyna resistit peccatis. EccL
3. 33. Elia quebrará a foiça á malignidade do peccadoj
resisti ndo-lhe com o bem , e prevalecerá contra eile.

— Como poderá ella resistir, e apagar o fogo do inferrfcp,

que por gravissmos peccados mercera ?— Porque a Esmola tem a virtude, que Deos lhe annexou,
de livrar do peccado , e da morte eterna: Eeleemosyna ah
ornni peccato ài a morte liberal.

— Como ha de livrar do que tem justamente merecido ?

— Porque ella não sofrerá
,
que alma que a faz, desça ás tre-

vas eternas : Non pai iefoir animam ire in tenebras. Tcb. 4. II.

— Onde vem esses textos, pois os quero ver?
— Aqui os tem ;

queira eerteficar-se da verdade.
— Não ha duvida! Ca vejo outro verso; Fiducia magna
erit coram Sumrao Deo eleemosyna omnious facientibm eam,

12. Como se entende isto 1

~ Como as palavras soão. A Esmola tem perante Deos gran-

de merecimento; e confiança pode ter na misericórdia de

Deos, o que a faz. Log*o melhor entenderá a razão desta

confiança. Por estas verdades he chamada a Esmola Bap-
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tismo, Eleemosyna
9

diz S. Ambrósio, animarum allud"eal
lovacrum; acsmolahe das alma? hum Lavacro, hum outro
B»aptismo. Assim como o primeiro perdoa o peccado Ori-
ginal , assim este perdoa -os .actiuies.; e tem ainda o bem;
de que o primeiro apenas huma só vez se recebe'; porem
este tantas ve^es

,
quantas se deseja , e semp re com bom eífei-

to : Lauarwn semel datur; eleemosyna aulem quoti°.s fecc-

m, tot-ies promereris veniam.
jD. — Isso não he o que nos ensina a Fe. Os peccados actuaes

só se perdoão pelos verdadeiros Sacramentos.

P. — O que vou dizendo he também o que nos ensina a Fe.
Tenha paciência, e tudo entenderá. A Esmola tem tudo a
seufavor; e se tudo clama contra os malvados avaros, oppres-
sores dos pobres, e cruéis, como ja vimos, a Esmola pelo
contrario fa«, que tudo clame a seu favor, e Deos excelso

não deixará de ouvir taes clamores. Ue bem potável aqucl-

la recommendacão , ou mandamento de J. C. no Evan^C'
lho: Facitevobisamicosdc mammona ivàquitalis;, fazei -ami-

gos das riquezas, que são origem da iniquidade, para qu-»

vos recebão nas moradas eternas ao sahir desta vida : Utoúm
defeceritis recipiant vos in aelcrna tabeniacula* Luc. ltí. 9.

Quem diremos serem estes amigos
, que manda fazer dac ri-

quezas, e que poderão receber no Ceo]

A Pobreza respeitável.

D. — Se o entender dos pobres, nem elles talvez morrão pri-

meiro que o bemfeitor , nem elles todos se salvarão.

P. — Nada disso importa , para se verificar a promessa. A mes-

ma Esmola he hum bom amigo, que como fiel mensageiro,

sobe ao Ceo a preparar a morada. Porem eu sustentarei,

que J. C. fallou aqui dos mesmos pobres necessitados , a quem
he necessário fazer amigos, aquém o mesmo Senhor faz co-

mo Clavicularios , e porteiros do Ceo para abrirem, oufe-
- charem a seus bem , ou malfeitoras.

Th, — Essa parece-me bem singular, e inventada de proposi*

to. Creio, que não achará apoio algum.

P. — Na primeira occasião, que tenhamos , lhe farei ver em
Calmei

,
expondo o texto, estas palavras: Pauperes hic ex-

hihet Christus janitores Coeli, quodam'modo árbitros
,
qao«

rum ex voluntatc Coclorum aditus patcat , aul claudar ; is-

to he , J. C. mostra nestas palavras aos pobres como por-

teiros do Ceo, para abrirem e fecharem segundo a sua vonta-

de, na conformidade do tratamento que lhes fizerem. Isto

HH*
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na verdade faz admirar, e parece incrível; porem he huma
verdade, que entenderão

,
pelo que -deixamos dito da gran-

díssima necessidade de tornar respeitáveis, e amáveis os po-
bres pela necessária união da Sociedade. Queirão notar es»

ta razão, para entrarem no fundo de grandes cousas, que
não deixarão de admirar.

Vemos nos Livros santos quanto se devem temer as pragas,
ou clamores dos pobres opprimidos contra seus oppressores.

; Não offendas a viuva, e o pupillo; diz Deos por Moysesi
Viduaz às pupillo non nocebi'is. Exod. 22. 22. Se os offen-

dercs , elles cíamaráõa mim , eEu ouvirei os seus clamores :

Si laeserilis eos
,
vocfferabimtur ad me ÒV ego exaudiam cia»

morem eorum. 23. Meu furor se indignará contra vós

:

Jndignabihir furor meus; Eu vos íeiirei com a espada; fi-

carão vossas muMieres viuvas, porque offendestes o pupillo:

Percutiam vos gladio , § erunt uxores vestrae viduae 3

fdii veslri pupilii. jfÇ 24.
—.Eu me lembro de alguns desses casos.

—..Não tem que se lembrar. O castio-o sempre vem ou mais
codo , ou mais taide, deste ou daquelle modo sobre o mal-
vado oppressor dos desvalidos. Não desprezes- a alma afflicta

com a necessidade: Animam exnrierdem ne despeaeris ;

não exasperes o pobre na sua necessidade : Et non exáspe*

Ter, panperem in inópia sua. Eccl. 4. 2. Não aíHijas , con»
únua o Espirito Stinto ^ o coração do pobre na sua angus-
tia, nem lhe demores a Esmola: Çor inópia ne afflixeris^

èf ne protra/ias dalum angustianti. $\ 3. Nâo deixes queixo»

sótãos aâlictos, dando-Jhes occasião, a que te amaldiçoem :

.

Non relínguas quaerentibus tibi retro maledicere. Mas por-

que ? Que podem fazer as maldições dos queixosos oppri-

m idas? Malcdicentis enim tibi- in amariíudine animae ruaa
exauditiur áeprecatio illiiix. Jr. 6, ,

porque serão ouvidas

suas queixas, e suas imprecações cahirão sobre ti*

. E parece-lhe bem que assim praguejem }

— Bem mal m8 parece, porque o devem levar eompacien*
cia j

porem o que vejo , he Deos ceder a essa maldade,
dando effei to a essas maldições. R porque razão? Não acha
oatra, se não o q\ierer os pobres respeitados, soccorridos,

e amados. Eu direi de huma vez, que Deo9 nas riquezas

dú o poder, a grandeza , e o mais que elles ,queiem; po-

imm na pobreza deixou ainda maior poder , o tal que che-

ga aos Ceos ; e que se estende ainda a fechar, e abrir as

suas portas. Assim o pedia a providencia diyina*
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— Eu admiro os desenvolvimentos que Sr. Ab. faz nestas

matérias, e seu modo de philosophar.

—.Não admire isso, mas sim este ameníssimo campo
,
que

a Religião oíTerece a hum philosopho (Jhristão. Eu disse,

que sendo Deos o distribuidor das riquezas , conveio-lhe

equilibrar a pobreza com a riqneza. Eis-ios aqui equili-

brados no poder. O rico, o soberbo se julga grande , e po-

deroso, e muito mais amará o seu cão, que o pobrezinho
,

que despreza como o esterco da roa. Desgraçado ! Malva-
do ! Tu conhecerás brevemente

,
quanto te excede na gran-

deza , e no poder.

Porem apartemos outra vez os olhos de taes malvados, cu-

ja desgraça verão os Srs. , no que vamos a ver do poder

dos pobres para com seus bemfeitores. Se a crueldade cla-

ma , a beneficência tem iguaes, senão maiores, clamores.

Se as imprecações, e clamores dos pobres, são poderosôâ

para fechar as portas do Ceo , suas orações, suas bênçãos

são mais poderosas para as abrirem; são amigos, que re*

cebem nas eternas moradas.
Havia fallecido em Joppe a caridosa viuva Tab'Uha 9

quando o Príncipe dos Apóstolos passava perto
,

que foi

chamado a Joppe. com instancia, ignorando elle o fim.

Chegou , e foi conduzido á casa , onde se achava o corpò

ha dias morto. Todas as viuvas pobres o cercavão debulha*

das em lagrimas, mostrando ao St.° Apostolo as camizas ,

e veslidos, que aqueMa santa defunta lhes fazia, e dava:

'^Circiuidelerunt eum omnes okluac /lentes , §. estenderdes ei

iu nicas òi vesles
, quas faciebat illis Dorcas , \d est , 1 abi*

tho. Act. % Apost. 9, 39. Não se pôde conter o Santo á vis*

ta de hum espectáculo tão enternecedor* Tabitha ,
surge,

clama, elle, levanta-te, Tabitha. Ella abre os^ olhos , Pe-
dro lhe dá a mão , e a levanta. Ahi tendes viva vossabem*
feitora, diz ás pobres viuvas : jlssignaviteam vivam. ]f*41.

Nada pedirão aqueHas desconsoladas viuva*, mas os ves-

tidos
,
que da defunta Unhão recebido por Esmo

h

, clama*

ião, e forão tão poderosas suas vozes que tornarão ávida,

p^ra consolação daqueltas pobres, sua consoladora.

As mesmas Esmolas clamão , e de tal sorte que resiiFci-

tão mortos: e como mio resuscitarão do peccado á graça T

Mais clamão ainda esles bons amigos favorecidos em suas

necessidades^ » quiem J. C. deo o poder eU lhes abrirem

o Ceo. Faeite vobis amicos. Passeava pelo campo com a

Jilíúna» sua^ esposa. S. Lui% Rei de Frcmça ,
.quando encon-
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trarão com hum cestinho huma paquera menina, n Que le-

vas , menina ? Hie pergunta o Rei. n O jantar a meu -pai

,

qne alem anda lavrando, v, Que tal he o jantar? n Pão, e
hervas. y Como só pão e hervas? pergunta admirado o Peei

;

não ihe levas carne? w Atr.
,

responde a menina, somos
pobrezinhos, não temos carne; louvamos ao Senhor, por
termos pã > e hervas. •? Toma

.,
menina, estes Iuizes , Ihô

diz , dando-lhe a boba, e leva a teu pai, para comprar
carne pana comer, ?> Recebe, e parle correndo ao pai f

a quem refere o caso. Larga este o arado, e no campo se

poe de joefkos , levantando as mãos ao Ceo. « Vedes , Se-
nhora ? diz á Rainha o Rei

, que de longe estavão obser-

vando. Aquelle homem está clamando, « invocando o Ceo
ern nosso favor; e taes orações não podem deixar de ser

ouvidas.'

— Eu nao acho, que essa acção em S. Luiz tivesse gran-
de merecimento. A paga, e recompensa logo ahí a teve.

— Em que. a teve ? Isso he negar o merecimento..

.

— Eu não nego o merecimento., mas digo que não devia

de ser muito grande, nem o pode ter no Ceo qualquer ou-
tra beneficência, ou Esmola, porque logo ahi tem apaga,
e a plena recompensa.
— Em que a pode ter, fazendo o sacrifício. . ?— Qual sacrifício ? Eu não sei, que qualidade, ou casta

de almas Vocês tem! Que melhor paga, que melhor recom-
pensa quer, o que faz bem, do que o mesmo gosto, e pra-

zer de o fazer? Pode haver maior satisfação, do que ver

satisfeito o necessitado? Somente pelo gosto de ver comer
hum faminto , eu me privaria do meu jantar.

— Nunca deve jantar, porque os famintos nunca faltão 9

e em qualquer parte os terá.

— Tè-los-ha Vra.
, porque he avaro, mas nãoelle, poTque

ninguém ao pe' deite tem fome ; c Deos lhe dá para tudo.

As almas , que Vocês tem são bem mesquinhas.
— O Sr. Br. tem mui bella alma ; o que deve agradecer a

Deos , e por seu amor fazer todo o bem,, que faz.

— Se não tem amor ao dinheiro, he por lhe não custar a

ganhar, como aos mais tem custado.
— Mentira ; elle o ama, faz pelo ter, e não o desperdiça,

se não com os pobres; e para eltas he que o quer ter.

— Isso não he virtude minha ; porque foi essa a doutrina

de meus pais, e assim me acostumarão, istohe r aser pou-

pado e económico comigo , para ter mais <jue dar ; e nã$
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posso fazer do outra sorte. Deixemos istr» , evaraoi aomaii
Sr. Ab« Confesso, quo me custa a crer, que a esmola te-

nha tanto merecimento pela satisfação
,

que lia em afazer.

Em quanto a mim o gosto que si:. to em dar ao pobre va-

le mais do que aquiHo que dou.— Queira lembrar-se, do que dissemos da avareza, que
be vicio dominante. Não tem todos, nem ainda huma pe~
quena parte o desapego das riquezas

,
que Vra. tem. Pj la

melhor parte cora mais gosto se liberalisa o sangue do que
o dinheiro. . .

— A (Togada.? fossem no dinheiro almas tão vis \

—--O Sr. Br. e a sua conducta he hum monumento o maiã
concludente, do que pode a boa educação.

Minhas Manas o são melhor do que eu, pois são mais
amigas dos pobres, e tomarão melhor as suas doutrinas.
— Não molestemos mais a sua, modéstia : Facile amicoz

de mammona iniquitatis , he o nosso ponto; com a esmola

se fazem estes poderosos amigos, que dão mais do que

lhes dá. Parece o pobrezinho nada ter, que dar, porem
não he assim , pois nada tendo dá muito. Se bem ponde-
rarmos estas cousas, acharèmos que destribuindo Deos os

seus bens, deo aos ricos deste mundo os metaes , e aterra

para as dispensar aos pobres ,* e a estes deo os bens . e ri-

quezas espirituaes , para as dispensarem em troca. Disp.ei>

€eiros huns dos bens, e riquezas terrenas; dispenseiros ou-

tros dos bens, e riquezas celestes; eeis-aqui Deos fea a to-

dos ricos, pando em equilíbrio todos os membros da Scciã~

dade
, ligando-os- com estes fortíssimos , e dulcíssimos la-

ços de; tas necessidades de retribuições, e dispensaçôcs.
— He grande essa lembrança ! Que própria de Deos !

— Eis-aqui como o diz S. Jerónimo: Nos damus carnalia ?

Mie daí spiritudlia ; nós damos ao pobre cousas temporaes 3

c carnaes', porem elle nos dá bens espirituaes^, e eternos.

Mais dá elle v do que recebe : Plus dal pauptr ,
quam aa~

cipil. Nós dámos o pão, que no mesmo dia se consome ,

mas elle pelo pão nos dá os Reinos do? Ceos : Nos damus
panem, qui in ipsa die consumit ur ; ille pro pane reddit

nobis Jíegna Coelorum^. Não pense pois o bemfnzejo , e es-

moler, que perde o que dá; antes ganha muito enthezcu-

lando melhores riquezas e mais seguramente ;
que estes

bons antigos lhes guardarão.
Naoqueiraes entbesourar riquezas na terra, nos diz J.C.:-

Nolité thesaurkare vobis thesauros in terra? pois que nella
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barão, e perderão: Ubi acrugo

, èç Cinca demolitur.
, # ubi

fures effodiunl , âf furantur, Math. 6.19. Knthesourai an-
tes thesouros no Ceo , onde não chegaráò os ladroes', nem a
ferrugem, nem a traça consumirá: Tíiesaur'i%<áe autem vo»
bis thesauros in (Joelo , ubi neque aerugo

,
neque tinta da-

molitur , § ubi fures non effodiunt , neque furantur. 20.
-— Calão estes Srs.

, quando não devião emmudecer : porem
eu me opporei. Advirta, P.

,
que eu nada gosto de doutri-

nas mal funda las, e menos quando me p-oderião lisongear
narmuha salvação. Eu não nego que sou amigo dos pobres,
mas nada confio nisso pelas razões, que ja di 5se* não me
parece

,
que enthesouro no Ceo esses bens, que diz. Creio

sim
,
que os pobres são meus amigos , 'como eu o so í dei-

les , e que me encomendarão a Deos. Porem de que meva-
leiáò suas oraçôer , e asesmolas , seeunão tiver boas obras?
De que me valerão...?
— Pare lá; e respo-ida-me : Porque razão tendo Vm. cabi-

do por más companhias na incredulidade, nunca d «íkoh de
ser homem honrado, e com obra» de Christâol Porque ra-

zão Deos lhe ábrio logo os olho*, e lh? tocou o coração na
primeira Disputa que tivemos ? Responda ; e deverá dizer,

que nas esmolas , e nos pobres teve origem.
— Porem se eu me tiver feito reo de gravíssimos crimes, de
que me pod ráõ valer essas esmolas

t
e amigos? Como po-

derei ter do Supremo Jufc boa sentença ?

Se o sobornar, como mui bem pode fr-zer.

— Qual soborno ! Não se soborna o rectíssimo Juiz senão
pelas boas obras. Eu creio muito bem, que he verdade tu-

do, o que deixa dito; porem só pode ter lugar, quando não
lia peccados ,

que mereção penas eternas. Como poderá dar

J. C. rectíssimo Jar» boa sentença, a quem a não merece
por suas culpas ?

— Sobornando-o , como bem pode, e vai fazendo.
—

* Como sobornar ? Que soborno he esse ? De Deos não se

zomba, nem se pode zombar.
— Mas o sobornar não he zombar. Não dirá hum juiz pe«

rante quem Vm. tenha pendente huma causa , que zomba
delle, se o presentear com mimos, para obter sentença fa-

vorável.

— Nem os juizes se òTevem deixar sobornar, nem receber mi-

mos ; e menos se poderá fazer isso com Deos.
— Pode fcim,* e facilmente se deixa sobornar; e bem está o
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reocomojuiz, que por mimos, e presentes se deixa sob ornar,

-r-i Que diz , P. ? Sobornar o rectíssimo Juiz ! Isso cheira a
blaspliemia! Quem negará que Deos he Juiz rectíssimo !

— Pois então dirá, que Deos nos engana; e decidirá qual

desta; será maior blasphemla ? Porem se m'o permitte , eu
direi o mesmo que o Senhor nos diz a tal respeito.

— Queira perdoar mi;. nas imperlineucias. Emmudeço.
— Não lhe deveria parecer tão árduo o que vou dizendo á
vista dos eíTeitos, e merecimentos admiráveis que acabamos
de ver ; porem queira ouvir cousas ainda mui mais admiráveis.

He verdade que o estado de peccado mortal he tal , que ti-

ra todo o merecimento ás boas obras : porem sendo <>>ta a
regTa geral, e verdadeira, deixa de o ser em quanto a es-

tnola. Nós o vamos a ver
,
singularidade tão admirável , e

prodigiosa, alern de consoladora, para os caridosos , e be-

néficos com os pobres de J. CííristOc

A Esmola he sob^rno de Deos.

Mand u "Deós repetidas vezes a Moyses
, que nem elle>,

nem algum daquelles
,
que constituísse juizes sobre o povo,

recebessem dadivas , mimos , ou presentes : Judices
, ma-

gistros constitues . . . ut judicent populum justo judicio
,
que

não declinem para liuma, ou outra parte: Nec in unam,
nec in alteran partem dectintnl. Dcut. 16, IP. Para isto

,

diz, não respeites pessoa, nem recebas, tu, e elíes , dadi-
vas: Non accipies personam , nec munera. E qual a razão 2

Elie a dá: Qnia miuiera ecccoeccnt óculos sapientum
, mu-

tarít verba justorum. f. Í9. Porque as dadivas, e presen-
tes tem tal força, que cegão os gIIios dos sábios, e mudão
os pareceres, ejuizos ainda dos justos: Mutant verba jus-

torum. He huma verdade; e de certo vai absolvido o reo,
quando por dadivas se corrompe o juiz.

Permitta-nos o Juiz Supremo dizer, que elle discrepa nes-
ta imparcialidade; pois não obstante, que campeã de não
ser acceptador de pessoa , e de rectidão de seus juízos , con-
tudo elte recebe dadivas , mimos , e presentes , com que se

cega , e torce a vara de sua justiça.

— Que blasphemia , -P. ! Não queira escandalisar de tal mo-
do este auditório, que deverá tapar os ouvidos.

— Não creio escaudalisa-lo , antes edifica-lo. Por isso direi

mais. Tanto se deixa este Supremo Juiz sobornar , e tanto

quer ser sobornado ,
que rnajida assim o fação

,
ameaçandoi



Q66

com penas eternas, aos que o não sobotnarem.- Tão ami-
go he de sobornaçòes

; que por bem pequenos mimos, e de
nenhum valor, muda de juízo, e dá sentença favorável por
isso mesmo

, que íou sobornado.—
. Não entende aquiiío Sp. Br.. ? Vai bem claro.—
. Agora vou entendendo. O Sr. Ab.> expõem ascousas com

ia» emphase
,

que clmcãa o. entendimento : porem não me
satisfaz.-~ Creia que sim ha de ser -satisfeito. Eu não posso deixar de
dar á esmola o nome de sobarno do Jui» rectíssimo

,
quan-

do o vejo a (firmar, que he elle mesmo a recebo-la , e pro-

rneltendo boa, sentença
,
aquém lha der. He isto , o qne te-

mos- mais admirável na tbctigião de J: C. , e o mais: digno
objecto daattenção dopbilosopho Christão.

Vcnbão.os . Scrbios
., não os Incrédulos, cuja seiencia he

© mais grosseiro pedantismo , mas sim os verdadeiros sábios,
o» verdadeiros Theologos, venhão aqui phi Sosophar comigo;
Tenhào conhecer oque.he a Religião de J. C. , asua Igreja^

a sua Sociadade , sua Corporação , e mesmo seu Corpo , de
íyae elle he cabeça. Venhão embora esses sevandijas das le*

Iras , murmuradores da santa Religião. Venhâo ainda esses

politicophrastos aprender os elementos da Divina e admirá-
vel politica de J. C. na fundação

,
união, direcção, e go-

Teino da sua Sociedade. .Não • deixem- os- Réis de por aqui os

«fJhos, se querem bera governar as suas Sociedades -que for-

:mão a de J. C. , tomando como feitas a suas mesmas Pes-

spas oííensas., injurias, pa beneficências feitas a seus inva-

.lidos, e pobres vassalos. Jesus Christo sefaz representar

liuas pessoas dos pobres ! ! ! Quem não pasmará! ! Venhão
os ricos, e aprendão a tremer do desprezo, qn^ fazem dos

^pobres
,
porque o fazem de J.- C. , seu Supremo Juiz. Ve«

»i}hão todos, e aprendão o. caminho da saLvação , se he que-

a desejão.

Com effeito que cousa. mais admirável , que ouvir a J. C.

clamar: Quod feastis uni cx .his fratrlbus meis. mmimis^
rn-Jii fecisíís , o que fizerdes a hum de meus irmãos- pequeni-

nos, ou pobres , a mim mesmo o fizeste 1 Quem tal poderia

pensar l Nós veremos a energia, com que- o diz, e .como

aqui põe a salvação , e condemnação , para satisfazer ple1-

Damente ao Sr. D. ; .e agora por bum pouco , .visto- fjue es-

tamos a concluir as rnate-nas relativas á formação ,
organisa-

çào
,
união, e prosperiedade dá grande Sociedade ,.

demoremo»
nos hum brevíssimo espaço

,
para lançarmos hum gclpe de
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vnta -sobre a providentc divina economia^ cuja marcha te-

mos seguido na união deate seu Corpo de Sociedade. Eu o
apresento etn duas palavras.

'Fundada, organizada, e ligada com muitos diversos, e

multiplioados laços esta Sociedade , como vimos nas primei-

ras seis P+ilestras , ainda restava que temer pela sua devida

união -de membros componentes de Uuin só corpo. O amor
fraternal ,

quedeve fomentar ,
vigorar , e animar as fibras , e

nervos da reunião, e ligação dos ditferentes membros , tinha

muito a -temer da soberba., da avareza , emalee delias, pro-

cedentes , que a cada passo quebrarião os desta união. ,Bern

euizeravDeos fazer a todos ricos; porem não podia essa idea

entrar no plano da boa ordem , e boa união da corporação,

como vimos. Era indispensável
,
que houvesse riqueza , e po-

breza. Porem a riqueza facilmente .gera a soberba, e a

malvada -a vareza* inimigas fataes do amor fraternal , e da boa
Sociedade. Que faria pois Deos ?

— Oíhe P.
,
que o meu bestimto 'drs-me-, que e'le fez bu-

iria cousa, <que Ainda nã > lembrou. He esta fazer variar

as riquezas, e passa-las de imas a outros, quando não fa-

zem delias o bom uso.— Lembra- se muito bem ; e he essa a razão
, porque cilas

ordinariamente parão, e se conservão por largos tempos
«as casas de boas e caridosas .familras. Fique entendido
isto , e vejamos o mais, que faz. Queirão trazer Á memo-
ria , o que temos dito a este respeito , e concluamos-, que
por isso mesmo, que era de summa necessidade equilibrar

a pobreza com a riqueza
,
para .que não fosse desla despre-

zada, abatida, e opprimida , nem olhados os pobres co-

mo membros inúteis «este corpo ; tanto elevou acima da
riqueza a pobreza, que nas mãos desta poz o bem daquelia,

nas mãos dos pobres a felicidade tios ricos, e em fim na
esmola todo o bem dos que a fazem , e na beneficência e

caridade toda a viitude, e Religião.

Ainda J. C achou pouco tudo isto. Para que de kuma
vez os pobres, os necessitados, os membros enfermos.» in-

válidos, e indigentes da sua corporação jamais fossem op-
primidos, perseguidos, vexados-, injuriados , e offendidos,

elle mesmo J. G. toma suas pessoas, em quanto toma so~

bre si mesmo todo o mal , toda a injuria., que se Ihesfaça,

quaesquer que dl es sejão, exceptuando somente ocaso,
em que a culpa peça o -castigo. A fim de que os pobres %

03 enfermos, os indigentes ,
por qualquer modo que o sejão,
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e nccesoiter/i de soccorros, sejfeí respeitados, amados y es-

timados
, soccorridos, e alliviadòs, apresjenta-so J. C. era

suas mesmas pessoas, tomando sobre sua mesnja Pessoa to»

do o bem, que se lhes faz, como se elíe mesmo em sua
própria mão, em seu próprio corpo recebesse estes bene-
fícios, e esmolas. Eis anui o verdadeiro suborno , de que
faliei

,
para melhor me explicar. Elie promette o seu Rei-

jío unicamente áquelle, que assim osobornar, ameaçando
com penas -ternas, a quem o não fizer. Elie finalmente

salvará a huns
, porque assim o fizerào ; condemnará a ou-

tros ,
porque assim o não fizerão.

Vejamos íuialme te indo isto -bem provado no cap. %. 5.

do Evangelho de S. Matheus, que apezar de haver sido

ia mencionado , estimaria que todo este auditório o ouvis-

se, e gravasse na memoria.
— Eu o leio em latim, e verterei em porttrguez , entretan<»

to deócança: porem eu d^poi- delle tenho que oppor.
—» E creia

, que o satisfarei plenamente.
— Permitta o Cea , que assim seja. Oução todos com at~

tenção, o que diz Jesus Christo , e ternos escrito por hum
santo Apostolo, que o ovivio da boca do mesmo Senhor,

Cúm venerit Filias hominis in magez-ate sua, óf ornnes1

Angçli curti to, tunc sede bit super sedem magesta tis snae.

M<iih. 2. 5. 31. Saibão todos, que isto he o que se pasma-

rá no ultimo dia. E .tão vira diz J. C , o F Um d » ho-

raem (que heelie mesmo) com todos os Anjos, emah Berna-
veníurados, que então receitarão , e se assentará na ca-

deira- de sua magestade^

Co n<rr.e'ra.^iditar ante citm owntB brites; - diante deli" sot

ajuntarão todas g^ríteá. Separa^it eos ab moicem , ueiit

pastor segregai oves ab fioedis. 32. Dividirá entre eíles,

separando os bons dos máos , bem assim como o pa tor se-

para as ovelhas dos cabritos. Porá estes á sua esquerda,

e aquelfas a sua Direita: Statuel oves quidem a da ir is

suis , hoedos autem a siwstris. y. 33. Feito o juizo dirá o
Supremo Juiz, e Rei dos reis , e de todo o género, huma-
no , aos bens, que ebtarão á sua Direita: Venite bene<ic~

ti Patris mei, possldei-e paratnm vobis regnum a constitu»

tione mundi. f 34. Vinde Benditos, ou abençoados de

meu Pai, e possui o Reino
,
que vos tenho preparado des-

de a mesma constituição , ou creação do mundo.
— S gue-se agora a razão , e o motivo porque os chama
ao teu Reino > que todos d^yem advertir, e ponderar.
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— Esurivi enirn , cr cUditfú mihi mandtiaire ; sitivi , # efe
1*»

áislis mihi bibere
; hospcs eram, cV collcgistia me; iiudys,

ôf cooperuistás //te,; j ijirrnus ^. à{ visit&stis we\ in cárcere

eram , òj; vcnlslis ad me. JÍ..3. 5. 36. A razào p» rqtie Eu
vos chamo ao meu Reino , ó abençoados de meu Pai, he^
porque eu tive fome , e- vos me deites a comida ; Eu tive

sede; e vós me destes a bebida; Eu fui peregrino, e vós

rae hospedastes; Eti andei' mi , e vós me cubristes ; estiva

eufermo , e vós me visitastes; estive no cárcere, e vós ahi

me fostes consolar5
.— Notem todos, que não dá alguma- outra razão, ou mo-

tivo de salvação dos bons, e justos, se nào unicamente o
haverem dado a elle mesmo Senhor a comida , a bebida ,

o vestido &e. Ouçào o mais.
—-- TtiJiô respoh-dcbimt ci jasti, dicenfes : Domine , ipiandá

te vidunus cstirienl.em , èf pavimus tila , sitienUm , 6;Cé 2 }*.

37. 38. 3Í). Entào diráò os Justos : Senhor ,
quando te vi-

mos faminto, e te demos a comida, sequioso, e te demos
a- bebida ? Quando foi , Senhor, que te- vimos peregrino ,

e le recolhemos , ou quando enfermo , e te visitamos no
cárcere, e te consolamos ? Et respodens Rex , dicet Mis;
respondendo a tal pergunta, dirá o Rei, que sou Eu;
Amen dico vobis, qiiandiú fecistis uniexhis fratribus meu
minituis, mihi fecistis. ^.40. Na verdade Eu vos digo, que.

quando isto fizestes a hum dos meus irmãos pobres, a mim.

mesmo o fizestes. Mas, P. , eu tenho aqui que oppôr.
-—- Queira ter paciência por mais hum pouco; e permilta»

me este Senhor amantíssimo da pobreza , que eu diga mais

alguma, cousa em seu Nome, sem. contudo sahir íóra das

raias do verdadeiro sentido, Eu o represento a falLr desta

sorte j. e medirão se erro. ;> Vinde, abençoadas de ir: eu
Pu, possuir o uieu Reino: todos, ou muitos de vós nao

mereceriuo; e se eu entrasse em exame de vossas vidas,

e. vossas obras, acharia muito, por onde vos condenasse a
tormentos eternos, mandando-os apartar .de min, para. sem-

pre, .Porem, vós obrantes comjuizo, eme soubestes vencer:

vós, sendo Eu inexorável, e rectíssimo Juiz me cegastes

©solhos, quebrantes a fortíssima vara da minha justiça,

Kgastes-me o braço , -por.do na minha laoo os presei tes r as

esmolas, que me destes; sobornast-r-ine
,

porque me des»

fes pao, bebida, o vestido &c. Não posso agora dai -vos

má sentença. Vinde ppis ao meu Reino. " Errarei, o'i

ará este o verdadeiro seulido 1 .
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1>. — As palavras sem duvida o contem. Porem supponha

,

que eu assim o fazia, dar. do aos pobres por amor deDeos,
e fazendo essas cousas , e mesmo carregado de outros pec-
cados. Que seria de mim ? lie que me valeriào as e 3moias l

V. — Vaíer-lhe-hião de tudo, 'pois não o deixarião hir ao in-

fernos Elecnwsyna. . .non paticíur animam ire intcncbras;

como ja disse.

D. — Pois carregado de peccados poderia- fazer-me entrar no
Ceo ? Poderia. . ?

P. — E que outra cousa poderia fazer ? -Pois não vê
,
que o ha-

via cegado com os presentes: Muncra excoecant óculos sa-

yncntuml Não vê que lhe quebrou nas mãos a vara de sua

justiça l Et mUtant verba juoíorum. Por justíssimo que se-

ja, Jogo que o subornou, venceo.

D. — Não pode ser, Infailivcimeufce toe condemnaria.
P. — Porem Vm. poderia emb-ôrgar a sentença por appella-

ção , e aggravo perante seu -mesmo Tribunal ?

D. — Isso faz riso ! Perante quem appellana ?

jP t — Perante elle mestno. Conrrezão o argmria de faltar á
sttá palavra, que tem empenhada em dar o seu Reino, a

quem lhe der a comida, a bebida, o vestido &c. fazendo

islo a seus pobres. Eu vejo que o Sr, Br. imo entra no fun-

do da matéria : porem logo o fará ; e queira agora conti-

nuar com a sentença dos máos.
D. — Tunc dicci cf his

,
qni a shúsirh erunt : Discedite a me

inaledictl in ignem aeiernum, qitiparaiits est diabolo ô\ an-

gelis ejus f. 41. Dada, e pronunciada a boa sentença aos

justos, dirá aos máos, que e-taráô á sua esquerda: Apar-

tai- vos *de mim
,
amaldiçoados , e ide ao fogo- eterno ,• que

foi preparado para o Diabo , e seus sequazes. . .

P. — ÁUendão á Tazão da sentença, e corpo de delicto ,
em

que se funda, pois he o que faz ao nosso caso.

D, Esurici cnim , non dedistis mihi manducar c, sitiei &c.

f. 43. '43. A razão porque vos mando ao fogo eterno, he

porque tive fome, e não me destes, que comer, tive sede,

e riao me desUrs de -beber, fui peregrino, e não me reco-

lhestes , andei riô, e não me cubristes, enfermo, ^e no cár-

cere , e não me" visitastes , nem me- consolastes. Tunc rei*

pondebunt ei § iphi\ àicentes : Domine quando te mdunus

€*uricntem, aut sitienlem , aut hospitem , aut nudum, aut

ztifirmrun, aut in cárcere , (f non ministravirnus tibil } .

' Então responderão também estes , e <íiráõ : Senhor ,

quando te vimas faminto ;
ou sequioso, ou peregrino, ou
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nu v ou enfermo , ou no cárcere , e não te fizemos otí- devi-

dos serviços? Então lhes responderei : Tnnc respondebit il-

lis , dioens: Amcn dico vob-isi Quandiú non fecistis uni*
de minoribus his , ncc rniki- fccWts. V. 4>. Na verdade vos

digo, que não o fazendo -aos pobres , a mim onào fizestes.

Por estas causas hirão bons ao supplicio eterno, mas os

Justos á vida eterna: Et ibunt hi ia supplic lum aeternum ,

jusH ardem in vitam aeteriwtn. V. 4f>.

— Muito bem; queira fechar o Livro santo, e ouvir-me por

hum pouco, e satisfarei a tudo, o que se possa oppor, ex-

pendendo esta doutrina
, que he tão interessante

,
quanto for-

ma em certo modo toda a Religião
,
pois faz a .salvação de

buns, e a eondemnação de outro*
Desejo que notem, como em tres jerarquias , e condiçce?

de pessoas-, sequiz Deos representar, como que são osner-

vos mais fortes da organisação, e união da. corporação , ou

Sociedade em -hum corpo. He a piiraei-ra nos pais nafcnraes,

que como ja vimos, representão a mesma Pessoa de Deos;

nelles depositou a sua autoridade ; e a stja paternidade, ha
mesma Paternidade de Deos. Fiea provado na segunda Pa-

lestra. Esta autoridade lambem passou aos Rei», em quem
do mesmo modo se representa o mesmo Senhor , não sendo

«lies menos que seus Lugar-tenentes. Fica provado nas nos-

sas Disputas. Assim devia ser, pois que e^ta je:arquia for-

ma os nervos fortissimos da união*

Temos outros representantes da mesma Pessoa de Deos
naquelles, em quem este Senhor dep sita suas autoridades

pspirituaesj quaes são os Vicários de J. C. chefes desta 5c«

ciedade em toda a extensão do sentido, como vimos com a
possível extensão nas nossas Disputas , e em todos os que

partecipão por estes sós Chefes de taes autoridades Esta je-

rarquia tanto maior , e mais ako lugar tem na Sociedade
,

quanto eUa he formada mai-s par laços espirituaes
,
poderes

,

e autoridades divinas
,
que corporaes , e terrenos. Aqui ?e

prende* e l?>a a união espiritual, de que pende a corporal.

Sem isto a Sociedade dos homens não passaria de bum ran*
cho de bestas debaixo da vara . . .

—
. Dè huma grande manada de touros bravos . .

.

—- Isto fez- Deos de tal sorte, que os homens exercendo au*
thoridades , o fazem tanta como o mesmo Deos, de quem
são próprias.

Temos-a terceira jerarquia de pessoos , em que- J.'C. Be

«juiz. representar^ e são os.pobEes,. em cu^a. palavra incluo
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os desvalidos, e necessitados de soccorros. Nós temos visto
as razoes

,
porque Cao teimosamente

,
para que [aêsim diga

t

quiz fazer respeitada, amada, e favorecida esta cathagoria
de membros da Sociedade indigentes

,
cnjas razoes fazem o

objecto desta Palestra. Eu disse teimosamente porque pOn-
derando com adevida attenção aí doutrinas, e moral Evan-
gélica, nada acho, mais repetidas vezes intimado, reco-
mendado

, mandado , nem com mais força , e energia de ex-
pressões, comparações, parábolas, c símiles, do que o a-
tnor dos pobres, e beneficência aos necessitados, fiem pa-
rece nelía somente fazer basear toda a sua Religião pela par*
te moral.

Com efeito toia a duvida desaparece, quando vemos es-

te Senhor passar a represe:itar-se na pesioa do pobre, affir-

rnando
,
que a elle mesmo se faz todo o bem , o todo o mal,

que ao pobre se faz í Que pasmo! Que assombro! Mas que
consolação para o pobre, e indigente, vendo-se cubertode
•trapos sim , mas protegido de tal sorte por J. O. í

JF. — Ah , Sr. Br. ! Bem fazião nossos pais
,
quando com bo-

fetões nos obrigavão a dar a esmola ao pobresinho de joelhos,

pedir-lue a benção , e beijar-lhe a mão ! Erão Portugaes ve-

lho? , e não franxinotes do tempo, e da moda !

D. — Forão pais dealgurodia; eagora apenas V. mercê'...

P. — Ainda pareceo pouco a J. C. pôr sua m^sma Pessoa na
pessoa do pobre, qualquer que seja, tomando por próprias

as offensas , e os desprezos , e os benefícios
,

que se lhes

fazem. Elle passa a diante; e o philosopho Christão pas-

ma, e «,p enehe de admiração, e assombro, quando nas

sobreditas palavras ouve ao mesmo Senhor affirmar, que
salvará a huns, porque forão amigos dos pobres, e ccn-
demnará a outros, porque o não forão. Que ninguém en-

trará no Ceo , se não abrindo caminho pelas esmolas , e

ninguém hirá ao inferno se não porque foi inimigo dos po-

bres , n?o os tratando como devia.

Eu satisfaço á sua inquietação, Sr. Br: tenha paciên-

cia. Certificados destas verdades nos mostra a historia sem-
pre os verdadeiros Qhriúâo*. Os primitivos logo querecebião
taes instrucçoc-s , corrião a vender seus bens, e depositar o

producto aos pes dos Apostolo* para soccorro dos necessi-

tados, pondo-.e em vida cummum. Houverão inconvenien-

tes, porem o mesmo espirito continuou de tál sorte, que os

bens dos ricos mais erão dos pobres, do que seus próprios,

c parecião não os possuir se não para -os -pobres. De suas
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nvàos- passavão grossas sommns ás dos Bispos, como mais
regalares dispenseiros. Viuvas, Orphãos, pupillos, Dnnzellas 5

Vj rgens
> velhos^ inválidos, toda qualidade de enfermas 9

« indigentes nas Igrejas tinbão o seu sustento, quando nào
era nas casas de alguns outros,- que se incumbiào do sus-
tento de certo numero de pobres proporcionado ás suas pos-
sibilidades; o que era muito ordinário, e comm-um princi-
palmente nas terras onde não resediào os Bispos.

Nós vimos que este sempre tem sido o génio do Chritiia-

nisma: porque seu Divina Fundador assim lho inspirou. Nos-
so antigo Portugal , e as mirras, que ainda appanjcem , e

que Ímpios procurão fazer desapparecer a nossos olhos
, por

nào ana-ncarem delles grossas torrentes de lagrimas , teste-

írcão a Religião de nossos pais y e o espirito, que os domi-
nou : a milhares se contavào por toda a parte os albergues

da pobreza , as suas hospedagens , os moivumenios da carida-

tUí, ceinfim as suas casas, propriamente suas, onde os po-

bres de J. C. aebavão prompto o seu sustento., o vestido-,

e o inteiro remédio de suas necessidades. Proh dòlor ! Tu-
do desapprareceo,, porque desaopareceo., e se affogou o es-

pirito do Gliristkinisnw , e da ilziigiâo de J . Chrisio. Des-
truirão-lhe o seu Piano, decLiranaS-lhe a guerra. Porem
corramos o voo sobre seena tão melancólica.

Jiesposia a objecções.

Vamos ás suas duvida?, Sr. Br., c satisfarei primeiro a

huma ,
que apezar de não lembrar ainda, não deixa d**sál-

t?r aos olhos. Affirmaudo J. C. que salvará ahuns, porque
favorecerão os pobres , e condenará a outros péla cruelda-

de com elles, negando-lhes Xesmola , he certo, que muitos

não se acharão nessas possibilidades. Que fará destes \ Que
fará dos mesmos pobres que apenas esperavâo, e anão po-

diâo dar ?

Respondendo alguns, que J. C. falia tão somente dos que

estiverão em circunstancias de a fazer , resta ainda a mes-

ma difficuldade . e desejamos saber a sentença ,
que dará

áquelles ,
que não estiverão nessas circunstancias? Eu jul-

<ro
,
que satisfarei plenamente, respondendo, que nào ha al-

gum tão pobre que não possa fazer Esmola* mesmo bem ap-

preciaveis^ O pão, o vestido, c outros soucorros torporaes

não são os únicos, que merecem csí3 nome. O conselho,

q aviso j o ensino
?
a boa palavra, o bom exemplo, e ou-

J J *
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tros muitos, benefícios
,

que pode fazer o. mais pobre , são
s«'Ccon-os., e beniíicencias espirituaes, que tanto mais, me-
reeem o noine de Esmolas, quanto seu objecto he mais al-

to e de maiores consequências. Tem ainda sobre tudo acra*
çíio

\
que deve ser continua por seus bemfeitores , e por to-

da a Igreja, ou Sociedade Cbrislãa; e eis aqui grande es-

mola-, e b^nificencia.
—- Eu- me lembrava dessa objecção, efíco satisfeito; pprem
a outra me merece toda a attenção.

— Sim, Snr. ; mas o seu caso he imaginário, e quimérico.
Repfesenla-.;e apparecendo no Tribunal divino diante do Su«
pr mo Jui%, carregado de peeendes , ao mesmo tempo que
havia dado de comer a J. 0. , remediado sues necessidades/
nos seus pobres

;
porem esse he cnso imaginário , e que

nunca terá lugar. J. (J. subornado dessa sorte nào o deixa-

ria morrer em tal estado; eíle lhe communicaria suas gra-

ças
, para antes da morte o tirar do peceado ; e eis-aqui

poiqua á esmola he attribuida. a- salvação dos justos. Por-
qiie rrtíW $& calvaráo todos os que ti verão, e terão esta fe-

líei iade ? Ivuoserá , porque fizerão penitencias, mortifica-

rão seus corpo- &c. ? Sim ; porem a causa causal dessas

virtudes sem duvida teve origem no amor dos pobres,, ena
esmola. S» Martinho c*a tão pouco santo, que nem ainda
era baptizado, quando, partindo a meio o capote militar,

deo metade a hum pobre, que lhe appareceo tiritando de
frio. Na seguinte noite vio aJ. C. , quecuberto com aqueN
la metade áò capote, que havia dado,, dizia: Martin úã
hac vtc vesie coniexii , Martinho me cublio com, esta ves*

te. Eis-lo Io/to tornado santa com abundantes graças , que
dahi lhe vittrào. Não de outra sorte sucepdeo ao glande
Pairiarcha dos Religiosos Menores , S. Francisco de j4ssís.

Era clle hum moço nutrido em vaidades , mas de tal sorte

amigo dos.pobr.es, que passeando em hum campo n'um so-

beibo cavallo, esahindo-lhe ao encontro hum leproso men-
digo, immeuiatamente se apeou

,
abraçou-o ,

heijou-o, e

lhe eníregous a ,boLa. Nada mais- foi necessário. Foi tala
abundai)cia de graças , que choverão immediatamente so-

bre elle, que ofizerào huma perfeita imagem deJ. Christo.

Para que de huma vez me entendão , eu me, expressarei

deste modo. Beem-rae o- maior. peccador , o homem o. mais

sensual, impio, sacrílego, seja. embora Incrédulo.... Di-

rei- aiuda. alguma cousa -mais forte. Dêem-me o mesmo De-
mónio sinceramente amigo des ppbres

,
c^ue eu empenho
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mir.ha palavra, promeltendo tira-lo do inferno j faze-Io

santo, e pô-lo no Ceo. Não sei que de outro melhor modo
o possa dizer; nem temo errar, porque não me- apario da
palavra divina.

— Bem enérgica he essa expressão, porem.. .— Porem he verdadeira, e nào he minha, mas sim he Eia*

ma clara conclusão das expressões-, e palavras de J. C.

,

que temos ouvido. Queira dizer-me : Nào serão julgados
no dia ultimo os Demónios X Sk Pedro aOVnna

,
que t;iies

e&tão reservados para o juizo: Rudentibus vrifcmi tradidit

cruciandos
, 'mjiiáicium reservarL (

i>. Petr. 2. 4. Sendo as-

sim , se- elles pudessem dizer
,

que fizerão bem aos pobres
&e. que lhes podaria dizer J. C. 1 Porem sendo isto ima-
ginário , he bem verdade, que o amor dos pobres fará san-

to o maior peccadoi. Todos pois os que sesalvarem ^ten-
do ein vida chegado ao devido tempo , e circunstancias de
o poderem fazer, a esle amor d>s pobres o deverão-.

O mesmo ao inverso devemos dizer, dos que se condem-
narem. Elles terão outros gravíssimos peccados ; mas nel-

les cahirão , ou não fizerào a devida penitencia por isso

meimo que nào tiverão o devido amor aos pobres, e nào
fizerão a esmola

,
pois se a fizessem , e tivessem a devida

precaução de subornar a J.C. deste modo, ou elles nào ca-

hirião nesses peccados, ou este Senhor lhesdaiia as neces-

sárias graças, para fazerem a devida penitencia. Eis aqui

porque com teda a verdade J^ C. affirma
,

que. salvará a
buns

,
porque forão cariJo r os com elle em- seus pobres >

coodemnarráia outros porque o não forão.

— Basta, P. Tem-me dissipado meus receios, e consola-

do a minha alma. Sendo assim como ejeio , o Cea me. ser

rá dado de graça, como especo»
— Façamo-nos , Sr. Br., os maiores forretas para termos

mais que dar a Jesus Chrislo em seus pobrezinhos.
— Leve o demo os cofres, Sr. L. ! Abrão-se para os po-

bres de J. C. Abrão-se para o mesmo J. C. , nosso Jui%

Supremo. Para que o quer afYerrolhado 1— A minha resolução está tomada , os exemplos de meu
Amigo , e Sr. Br. me servidão de guia para praticar as dou-

trinas, que aqui tenho ouvido, c que me tem aberto os

olhos. Como* veio esta matéria esgotada, e acabadas...
— Acabadas ! Nàò ha tal.; O Sr. Ab. nos bade continuar a
favor, pois nos restão ainda muitas matérias. Alem de hu-

ma, que ja nos mencionou, e. porque o hei de Élecutai t
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ainda nos não fallou das sancçôes da Legislado d i tina
f

que são sem duvida a ..gloria , e tormentos eternos. ftào he
isto assim weu Abbade 1

— Lembra-se muito bem; e a primeira dará matéria a se-

guinte Palestra, em que veremos a Sociedade de J. C. na
ultima perfeição da uniào de unidade com a Divindade f

em conformidade com a oração de Jesus C. tantas vezes

mencionada , e que nos tem servido de guia em todas nos-

sas Palestras; e nesta o estamos vendo. A razão porque a

esmola obra tão prodigiosos effeitos , e Deos foi servido

pôr àella a virtude, e merecimento que temos dito, não
íie outra se uào porque une, ao que a faz, com o corpo
de que J. O. he a cabeça. A esmola be o amor eflfeotivo

,

e por isso o mais forte iaço de união com es*.e corpo. Co-
mo pois se une com ^líe deve iníTallivelmente salvar-se.

Direi ainda alguma cousa mais forte para que acabem de

entender. Quando, por impossível, J. C. não quízesse sal-

var algum, este o poderia fazer á força, mettendo-sc nos

laços que formão , e ligão a uniào do seu corpo. Kstes são

o amor de Deos, e do próximo: mas nelies se pòe o -que

faz a estnola, porque a faz pelos dois amores de Deos , e

do próximo. Qualquer pois que elle seja infalivelmente se

hade salvar por isso mesmo, que entra na uniào do corpo

de J. C.
,
que tem certa a salvação.

Tenho entendido ; e peço para amanhã ao Sr. Ab.hu-

ma conversação particular, e interpollação de alguns diaa,

em que hirei á minha casa pôr em arranjo certos negocies.

Assim o faremos como deseja, e até amanhã.

Eu tamhern tenho de me retirar.

— Saibamos em que fica o Sr. Theologo.

Os Theologos sempre são gente pobre.

— Sim, sim; bem te conheço.'

Fique para o seguinte Domingo a no3sa Palestra seguin*

te , e assim o entendào todos.
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