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o DEFENSOR DA RELIGIÃO

EM PALESTRAS RELIGIOSAS.

PARTE QUARTA.

PALESTRA PRIMEIRA.

#^3*—
Conversão na Morte^

Pallstuintes

PwocTio , Deisla , Alheo , e Freg uês

Introduccâo,
_ i>

D é-Tios a sua ben<:â0 , nosso ]\Tcsf.re^ e Pai. To-
dos eslimaínoâ

,
que pasçAsse bem. Ainda que ja o fiz sa-

, bedor, do que se passou desde a iiltimv^ tarde em tiue nos

ajuntamos, <> direi -aqui para bíitisíaçao de todos. O Sr.

Atheo foi instado por seiís antigos oMegas a pedir a donio-

Ta de tres dias, em que sc pudess-e prevenir com os melho-
res, e mais fortes argumentos, para os porem em iwa. boca, e os

fazer valer aqui cou] força, pois o teiij intcr])e!la'io de fra-

qiicza, mas sem razão. Eu fiz avisos públicos . e ning-ucin

tove in com modo.
Parochó— Talvez que ol^um desses Srs. defteje expor pessoal^

mente seus seiítiracDloá ; e julgo t^uc o Sr. Brigadeiro se^

ra eoíilente,^

a I *



o, — lista casa ho siia« e ninguém maÍ5 iicllu njancla na pre-
sença do Sr. Jhhciãe. He isso uieiuio , o que de balde se

lhes tem otíeiticido, leites couUçcemv as Vtinlao^eíis
, que iUes

leva o Sr. At. na força
, claix-z-a, «o estilo, c arte de arof»j-

líieutar. Eu sei. que elie proiiieUeo nada deixar-llies a desejar.

Athro —^Doveranioá eólax todos convencidos, do que as espe-

ranças do ím(>i<> nao sâo mais firírje-j, cotisislcntes , . e dignas,

ou nieiccedoras de confianças ^.do que o pó ^^oiiipola, d'agoa.

o fumo , iiíi frase X do t^Hpirilo Santo : poHMu queira: o 8r.

Ah, conripadecer-se da nossa cegueira, e abrir-nos de hu-

niA.vcz os olhos, pcrinittindo , qutí-cu.{>')r esta ullitna vez

advogue- a causa da, iiu|)i.cdade pondo eni.acção as ma-
quinríi quinicrica:í , e vãas , com que ella pertende susten-

1ar-íe neste seu.ulliiyo inirifichei raímínUv Nao tem outro.

Fodos ouv^nn com gosto , e resolvidos estão a renunciar seus

erros segundo devo esperar.

P, Nenhuma salisfação p*)deria ter maior ; talvez possa cres»

cer com a fo.-ça
, que fizer o Sr. At. cUfendiíndo o que poi

aptGiíOtí^asia c haina- o E^jdrito SantQ
.

Erro dos linpios,

Ty* —..Que tal he aqurdia estocada por primeira!

-Pé — . Quiião ler paciência, pois, nos.ajustamos a fallar com a

d.ecenie liberdade; e eu nào posso, nem mesrnò sei em taes

inaterias dejxar de. seguir .a diyiuíj.^fFase , comg tem notado.

A palavra w77/>/>í/r7c/c exprime os erros em matérias religio-

^
sas

,
por i>so .mesmo que, redundào em fornial desprezo de

Deos pqí; qualquer f;íc<íque se considerem ; c inrpio heaqueU
le

,
que os .admiííe. Os bã^^ríiáos seritores ,esta.p ,cpuforq[ief^

neiie e^iio , e eu não sei outro.

/frf^uê*^— Dê , P. , o nome nos bois , e nada de sati-sfa çòôs,

yl, — Qnizera sal)er d*onde consta ser este o erro dos impips.

J:'. —-,E>i H)o nr5 )stro ; irias nào se queira desanimar , .nem ener-

var com isto a força de seus argiimentos. Queira dizer-uic,

o que pert*»fide suiteniar, hoje, equal esse intrincbeiramento,

em que pertende ultimaiaente encastellar-se o. peccador

obstinado ?

'

ui. —, Eu o ja^o com a possível ibrevidadd de palavras. O ho-

mem fraco por rifilureza. .

.

F. — Allo lá! Já se inoslroií-, qne o Lomt»m he ferro, e aço.

A, ^ Lembtado e tou :
^
porem, direi ,

que o. homem, perdido^

o temoi/de Deoá
j
desprezando sua Ui y e €nbUt(}ecendo-í»e a.



riístmçâo , cabe na cegueira , temos viàlo , (tán>orani!(7

sempre sua canversao , confja íiíialnienle , qi,ie iiaulíitiia eri-

fermiclcide podeni reconciUar-se corn Dcos. As razôts que
o aniuiào nesttís coiirTâii(,'as são muitas». jL^u passo a expo-
las , e a sikstentar. . ..— Eu julg^o, que-sefnúremos raelhor methf>íJo ascxpuzcr
com sinsii-ularidade á proporção

,
que o dí^it-nvolv iniei,to o

exija. Diz louito beiw , que taes peccadores ,
procravliiian-

do de dia em,dia sua convtrsão , sem jauiais a fazereMi

,

vem a pKoIòn*^ar tal procriií!tiíia<^ào ate á morte; e o mes-
mo será dizer : Aa TUfír/f' eonvcrlerci

^
qu« dizer: íaíw

verter^me-hti . mais ao duinte. Pois eis-aíjui a que o Eapi"
rito Santo dá o nome, que disse, clramaudo-o por auto*
iiomasia , erro d'i/)ipios. Queira lêr aqui.—-En leio. Ne dcmorcris in crrorc iinpvorum^ ante rior-

tem confitére. A morluo quaai nihiL- 'p£rié co.-.fessio. Eccl.

17. 26. Não te- deu>oreà no erro dos impios ; confessa-^.;

antes da morte; a confissão pelo morto acaba, c< mo st;

nada fosso, porque nada se faz pelo morto , epor isso nrt>

\m coijfissáo. Aqui lemos bem cUiro ^ . Sr. At., o erro dot

tmpios^ em que nào ho licito de»norar;. Ne demorerm i i

ororc imfMGxnml' QikíI he este erro? I-íe guardar para ^
luoríe a conftsKto, por. isso accrescen ta : ^iittcv í/ior/c7/ê

corifilere. Isto h<i bem claro.

Al]i falia . na ií>esma oceasiao da morte, ou melhor de*
pois da iiiorte-; mas eu digo antes deila, nu ultima enfer-

midade, [)orque entào. . .— -Queira lèf o y. ,
(]4.iíí se scgiie , e cr.tâo dirá o mai>.

— -Cá e-td, tetíha paciência., a resposta. Covfiíe.heri^

vens , j>ivus saniiS:ConfUebcr,& , 4 hntdalnsi -Deuin y à^jglo'

riaberis in mi^rationíbus iUins f. 27, A' i vendo te confes-

'sarás , vivo ,,e são ie confessarás ; . louvarás ao Senhor , e

te gloriaauís nas si:a^ misericórdias. Está bem claro: esti

lie o erro dós ztnpio» ^ o qiie ftiz impio»; e verdadeiros im-s

pios são os que .<;onfiáo em tal erro.

— Tenha animo , .Sr., impio ;\nrio se desa-nime. .

— A palavra confi^MÍo significa ahi , e tem o sentido natu*

ral dc conví^rsâo do peccador a Deos. O mesjiio he.corifes»

sar antes da morte, que convei tar-se verdad<*iramente a

Deos. Vivendo o deve fazer, vivo, e {»ão, e nào eafermo, .

Vivo^ e são- deve louvar a Deos , fíào só com a boca , mas
com obras, guardando a siia. lei, e observando seus maii-

damenLos, EiitUQ so gloriam nas. muericordias do Senhor^



qiKí f hovpi-lo iobre íMp : C-Horiahcrls in mhcroflowbvs' Do-
fnin?:; .porque, aoí que iíssim fnycm, aos que vivos, c sftoâ se
<>»iiv('rf,eií)

,
oslào pro;n<'ttidn? as mui !;^ra ".fies misericórdias

,
ii pv.rdao de rocios os p/^ccados , como a ííi ruía no >*. se^nfinte.— Qffim ina^na inhcrfcordia Donnm^ ò; prfíjrtfkitio dllius
cnnvrrtcutibns ad se! og vimos este toxto.— O <:o!)lrario iíe oi ro, e erro ch iwphs , com que pe-rten-
dom c.-<rar-.se para stMj mal ; c lacs ^-speiranças , o« coii fi-

anças, mais q- te -todas as outras, são taes como o }W> da
leira, qntvcom qiia>lq«ef mfr/imento tio ar desaj)aroce, co-
1UO a empola d^ag;.^, que sem nada se -extingue , c -coido
o fumo., q"e sedesvanece : Spcs impii tan^uam lanuge c&t

^

cjuac u vcnío iollílttr
; q lanquam ^pumci gracHh . qunc a

2)roxlLi dUpergUiir
\ ti ían^pvtm futmm ,

qui atento diffu'
sns cd. Sajj. h. 15. Vamos pois íiiialíJicute a por esta ver*
da-4e maior gráo de evidencia.— Nào mo poderá negar, que iium peccador posto «a ul-

tiiua enfermidade em seu perfeito juizo , vendo-se próximo
a coiJjparec»»r no 'J'ribuual di*'ino, toma d-ifferentes senti-

mentíiá-. . . \L\\ jnigo
,
que esta razão, earg-uifKJiHo não me-

rece sorrisos.

-— Queira discrilpar-rne a inci vilidade. Eu o fiz..,

— "Ku julgo , e com elifeito juígào todos , esta ra ao rr.ui

forte, c animadora. C>omo wão se commoverá, e conver-
terá mui de corarão lium homem, 3ír>6to neste estado? Tu-
do a isso f«:'rçosaiíieute o ohiig irái c logo qucofaça, pode-
rá negar, que Deos !lie perdoará P

— Nào o nego; pois sei que qualqi^er que seja o tempo,
om que -O pe^jcador o taça, cíie será perdoado ; o jmntO",

e toda a duvida coii^kle ( m o fazer- 1'orem essas esperan-

ças, e coiífiaiíças não tem mais t:on€Ístei>cia , que o pó,
a empobi d'agoa, e o fumo. Náó se admire, vamos por
parles, e coiiiieccrá a verdade, eo inolivo -do meu impru-

deuLe sorrisu.

Morte repentina,

Kn^ tal ma*-cria, assim -como etn todas, nós devemos es-

tar peio que Deos ftos diz, e t<5mar seus desenganos, se

iKio qi4Íz<irmo5 ficnr enganados tím couaas de tào grande

iinporlan-ela- Falia o Sr, At. çm buma enfermidade, que

pre<-e<.la u mort^í do pe-ccador, c em que -conheça a proxi-

midade do ^ea juízo. £u ' brevemente o supporci . e nào



coneederci. Por agora pe^rí^ninlaKM , como pode o pnrcadnr

pòr alii suas esperanças, e confianças, «guando Di^os "l>eni

claiaiiiento lhas disàipa ?

— Eu direi alguns te.xlor-.. He bem sabido o do i cclesias»

iico: Ne tardes convcrii ad Pominum , òf nc d \ fferas de

d'iõ in dietn ; nao te demores eni te conv<?rter ao Stnhor ^

e luio andes diíVerindo de dia ein dia, porque repcntina-

inente virá sobre ti a ira de Deos , e te perdt rá no tçmpo
de sua vingança: Suòiló enini venicl ira Ulma^ cj" in tem-

pore vindictae. dispcrdcl te. 5. 8. Klo l:e hem claro. Nós
já vimos o J. C» diz no Evangellto a tal respf-'rto nas

parábolas do servo vigilante , affirrnando
,

que entáo virá

jia bora , em que se não pensar: In qiKi hora non pulatis y

FíLiua hoíninis venict^ Lue. 13. -40, Esta para mini diz tu^

do neste respeito, e sem duvida deve obrior-ar a todos á
preparação muito anticipada , MsLotc parati ^

por Ísí;o mes-

mo que estamos ameaçados a sermos cban:ados a contas,

quaiido menos o^ pensarmos : In qua hora no?ipit/atis. Nua
podia fallar mais claro, nem dai' maior, e^leeesivo de-

s^^ngano,

— Não o fez somente com palavras , mas também com ex-

emplos verdadeiros. Pregavíi, o Senhor ás turbas, quando
chegarão noticias, de que P/Aj^os iiavia feito morrer cer-

tos Galilcos
^
que estavão sacrificando , tão ÍHex[jerada , e

repentinamente, que seu sangue se misturou c(un n dasvi-

climas, que immolavuo. 'l'o<los sabião, e não havia uiui-

to tempo, qiie perto da fonte de Siloc hnma torre se ha-

via desmoronado , sotMe desoito homens, que todos fica-

rão esmagados. Quando se annunciou oprimei;o facto, to-

i«a J. C. a palavríi , ediz assim : PiUalia quod lii G uLilaeií

prae ownibus Galilaeia ptccatorcs fucrint\ qwa talia, paS'

si sunt ] Luc. 13. 2. Vós pensais que estes GálíUo». ci íí^í

de todos os maiores peccadores por isso m/»smo que sofre-

rão tal pena, e desgraça. de niorte tão repentina? Sabei ,

que não he assim, p Js que esta niosnKi pi^ia , este géne-
ro de morte repsi.tina tereis vós todos, se-não íVzerdcs pe-
nitencia: Non^.dico vobu'. scd ninijyQcnilenLíauihabucrí*
tis ^ amues únníUer peribilis. 3.

Como não -satisfeito ainda, serve-se dò segund a caso

,

faz a mesma applicação , e repele a mesma .ameaça : , *SV-

cut illi decem veio
^
super (/nos cecidit turris in.Sdoéf ôç

ectidit eos ; bem assim, gouío os d«óoií.a lioinens sol^te

quaes cahio a. torre .Siioc* Rensais vÓò , uue elks crão



• mais ú divina jiiitiya
,

que todaí os "mais bnbi-
•ía)il«> ilc JeruíialciA l /^uiafis r^uia 4" ipst dchiloms fucrínt
'/nurpler ouincs /totnuies hahifanicst 'ni Jerusalém \ 4. \l\x

vo> di^(r)
, (|«e DUf).; niaí; sabei ,

qiMí se nào frzorcícs penU
«ria , lodos acab-areis do rnesfrio tnod(i: Non ^ dicfj vo-

l^ia^ :<eU Kt pociiHc/Uiam tion egenfiiis, omnoi aimililer peri-
f.his. f. 5.

,
— K por ventura verificn-se -soQjpre essa í?meaça ?

— ííe-ij)and<'rci ,
({ue orcíiníiriafntinte se verifica: porem

queira periuitlir-ine liuma breve exposição do texto-, para
cntraruios no seu -ie^^ititno &eniido. Parece -f^er cominum
opinião entre o^ Jirdem nacjii^Je tf.mpo

,
que scmoilmntes

casoé íiâo sncccdrào se não malvados , que crrio devedo-
res á juôliça divina por gravissifíjos peccadas. A isto allu-

de J. C. , e afÍK-ma , qtie a todo? os peccadores
,

que não
fazem penitencia, que sem duvida sTio os dcque falíamos,
está reservada , e corttrá rll<;s pronunciada esta sentença :

^DiaHca similitcr pcrioitis. Não quer dizer, que todos hão-
de ffiorrer de<^olados , como aqtíel^es Galileos , ou esma-
gados poi Ir.nna turre, c )mo os ShIcos cm Siloc , tnassiin

couj morte tão repenlina , e inoNperada., coQie foi a d^^stes-^

qíial-.jLjer que seja o modo.
Devenjos^ aiíida notar, que diz, todos, omnes ; cão mes^

mo -modo ^ simililer ; todos os que não fizerem peniteiicia

,

isto lie, tívdos 05 que peccando , nãncuidão na penitencia,

c que a vã > retardando, e differindo para oulro tempo, e

jyriíicipahnente para a morte. .Mais devemos notar
,
cpjcduas

VDzes rcpetio J. C , e na mesma orcasião , a mesma terri-

Tel aín» aça : Omncs simtlUcr jicribitii.

Fazendo íig^ra a combituivção das doutrinas de J. C. , ena

cujas mãos e^tão os nosso« destinos, c que he o nosso Su-
premo Juiz, n.ós as acijareíiios todas -conformes neste senti-

do, € ainda muitas vc/.es lepetidiís. As p<iraboías dos ser-

vos, que ig-.iorão a elde^^^adíi de fie« senhor
,
quedará o j)re-

mio aos vií^ilanles, a do rico avare.sto, a qiicm foi arran-

cada do corpo a alma, no momento, em que nada mais cui-

dava
,
que das suas riquezas temporaes, tndo o mais , e fi-

nalmente o desengano, de que iiadeoijr residenciar, eclia-

liiar a ee»ntas taes peccadores, quando menos o pensarem,
combinai jierfeitamente nesta -terrivel ameaça de mortes

repentinas

.

— lie isbo Riesrao, o que contianamente está succedeiido a
€5^65 Ímpios Incrédulos por vários modos.



— A todos succ€d*í o mesmo sem ili^tiiicçao de I)ons, e máos.
— Não o creia a^stm do bom servo, que sempre está vigi-

lante; pois qíje .para este nunca a morte he repentina.
—— l£a nào poiso concordar, porque a experieíicia co<rtiiiua-

mente eòtá mostrando o contrario. Nào vemoá nóácommni-
ta frequência grand es,peccadores

,
que nunca cíiidaruocm fa-

zer penítCiicia, morrendo com prolongadas enfermidade:» nos

seus leitos, avi^inbando-se lentameiíte a morte! Contra a

•experiência nào ha argumento. iNào ignora o Sr. Ab.
,
que

es^as ameaças nem sempre se verifjcão-, e são mais ameiíças,

que realidades.
—- Nào diz bem ; nunca são debalde as ameaças de hum
Deos, quando se nào interpõe a petiilencia. Mas queira di-

zer-iíie, quantos desses moribundos com;prolongadas enfer-

midades tem visto fazerem sua pi'e«ieditada coivversfto ?

— Náo mo lembro nesta occasiào.

— Xeín em oulra qualquer se lembrará.
— -Eása parece-me arduK

,
pois tenho visto -alguns marrerera

asáis! idos 'dos SaDrarnentos. -

— \l por ventura pode aíIirmaT , qtie taes Confnsoes Torao
verdadeiras? Kntraráò na devida duvida

,
quando tivermos

-desenv ilvido tal objecto ,
que nos occupaiii algimias 'tardes.

Deve saber o Sr. At. 9 que a[>ezar de íhes mosítrur a expe»

jiencia, que muitos peccadores acabâo , precedendo longa5

<«nferm Idades :, se elles são dos ((ue falíamos, mostra a mim
a mesma experiência, que suas mortes são >repei.tinas , ve-

rificando neííes esta terrível ameaça. Não queira admirar»

se, porque eu lhe faço palpável esta verdade.

Deve fazer grande differença entre hum bom Christão ^

que vive no temor de Deo9 , e o i:iipio, a quem nada me-,

nos importa, que o serviço de Doo^», e a sua salvação. Aquel-

le porquaesquer breves dores de cabeça, acostumado aíem"»

brar-se da morte, edas contas, que devedar a Deos
,
pen*

sa logo e«tar cliegada aoctasião, e não cuida em mais», qu-j

em prcparar-se mais , e maií. Não ho assim porem o pec«

•cador, que olha a morte com horror , nem uell 1 pensa^ fip.ra

quer pensar. E que«i se a;treverá a lembrar-lha ? Se o fiãe>

.fizerem assim , eu affirmarei , que elie morre sem o saber ,

nem jiisso pensar. Parec&rá isto hum paradoxo, mas soineiité a

quem não conhece, o que he o peccador, a que não tem a,

devida experiência,

Taes são semelhantes peccadores, que por mais grave-

«eíkteeufeimos , (^ue estejao, serevoitaráò indignados cou-
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traquem llie=. flisscr
,
que o estrio. Sniis mesínos amigos nuo

o flesenganarào , menos .03 domésticos da casa , porq.iie ne-
!)Ji\iin.. deites o quer disgostar ; taírez ainda proctirtrrn

, que
oulros o não façao ; e os factdlativos

,
quando mais avisa-

rão os, domésticos da necessidadé dos Sacramentos. A en-
fermidade vai prosrredmdó, e o inferno protestando, que
vai melhor; co protestará at-c o m,esmo ultimo suspiro.

(guando porem o cJiegu :m' a desenganar (o que Tetrissinjas

vozes succedê) he ja tàò tarde, que tudo se torna inútil.

Piírece , que de»tes diz o Psalmo : Miilliplicaine suríl in»

Jir/uítatcs fioriim
;
posiect accçleraoernni. 15. 4. Depois que

ás enfermidadés crescem, e cliegâo a alto ponto, então bô
que se apressão a cbami^r confessor , e tudo a pressa: Cúm
venerit super illós mor s , dizS. Joào Chrisostomo

, /<?s/maní,

anciantiir^ vocant Sacerdotes ^ poeniieniiam volnné agere

;

quando a morte e.^á cli^gada
, apressao-se

, a».cião-so, cba-
mri,o Siicerdotes

^
querem fazer penitencia; mas quando?

Oúm jam pncniicntiae no/i- est iempus; quando ja não hè
tempo de a fazer

,
ja he tarde; e eis-ahi vai o desgraçadq

com morte repentina.

Ik., — .Isto lie liuma vordííde, Sr. At. ,
que não podemos nc»

-

gar , pois nào mencionará algum que p tenha feito no seu -

devido tempo.
i^; — ,Dè-me licença,. P., porque quero diíer , o que se pas- -

f,a em tal respeito pelos Incrédulos; «quero protestar, qa<»

elles morreráo impenitentes, sem Confessores
,
por isso mes-

mo qiie.os. tem perseguido de morte; só se forem os Calvi" -

nos Jans€)iist(ín
,
que fazem liuma confissão em quanto o dia- .

bo esfrega lium olho, ainda que seja de .vinte annos, e do .

maior sensual.

jPr—^ Todos sabemos, o que fazem huns, e outros, e podemos
presumir, o que lhes succederá. Eu quero porem suppor, .

o que nãò concedo, avista dasverdides divinas, queopec-
cadoT, de que falíamos, tenha a morte qual deseja , com i

enfermidade demorada ....
— Antes disso devo dizer, que apezar defesas ameaças^ tem
ainda os peccadores alguma cousa, em que confiem, pois

que não lhes virá a morte tão breve, e tão desconhecida ^

e imprevista, qualquer que seja o modo, que não possa fa- -

zer hum acto de contrição. Quando ainda o não possa fazer^

com hum Pequei ^ como o de, David y em quem temos bem ,

claro o exemplo, pode conseguir o perdão.
P. — Jiem, claro exempla i 'E que ^ ^David quando isso dbsc as-
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tava mui são, e.^gosava de iiiui I>oa saúde Nesciamentc se

applicào o8 Ímpios tal exrmplo , que pelo contrario os con-

deujiia. Elleà sào feciHidos em invençòca para se*! n)al ! Des-
se modo discorria hum , de quem se falia na vida de TJio-

nia% Moro ^ famoso Martyr de Inglaterra ^ «o livro intitri-

Jado: Al^rUs péssimas de peccadores. A impia conduela de
lium moço licencioso obrigou a se^jSv amigos todos Christãos

a rogar-iiíe., q^e se'Corregisse em suas depravações ,-e sen-

sualidades, temendo a-Deos, e aos tormentos eternos. Res-
^pondia a t«do , que qu<indo viesse auiorte, com tres pala-

vras, que dissesse, em que confessasse si»as cuipcts, e pe-

disse Deosperdào, conseguiria o Ceo. Niòto se ficava mui
satisfeito.

jSào tardou milito
,
que Iííg não succedesse tudo pelo coi^-

trario, do qije pensava,
.
pois ao passar por huma ponte, se

estimulou o cavallo
,
que inontava , detal sorte, qucsedes-

ipeniioii no rio iudo lo-iT> ao fundo. As palavras ultiii^as, que
se lbe ouvirào -ao dcspetihar-se , forão na verdade tres; mas
qnaes ? Rapiat oinuia docntvn^ leve tudo o diabo. Nào he
assim , Sr. At., que se zomba de í>eos. Esse pequei, qu«
seimaginào os Ímpios na morte, liehuma quimera, q^ienao
merece a imnra da refutação ; porem do que formos dizen-

do, verão desapparecer esse pó, esse fumo de Lao néscias

confianças.

— 3Ias nào poderá neg-ar, que hum ado de contrição, que
se pode fazer em mni breves palavras , tem virtude decoií-

seguir o pcrdào de -todos os peccados.
— Nâooposso, nem quero negar, coín tanto que seja , qual
deve ser. Trinta mil actos de contrição fará o peccador , e

-talvez uáo acerte o fazer hum, qual deve ser , e tudo se-

lá em vào. Teiiha paciência com a marclia vagarosa
,
que

vamí>« seguindo, porque assim hc necejsario-, por nào ba-.

raliiarmos as matérias. No que vou a propor adiaiitaremos
muito, e talvez possa dar hum amplo coahecimeato

,
qual

o deve ter hum Christãu neste respeito.

—r. Deixemos, que falie , e ouçamos em silencio.— Tenha o Sr. At. toda a liberdadií da opposiçào. Eu que-
ro suppof , que o peccador tetilj-i a morte qual deseja, is-

to he
,
morte, -a que precedrio claros avisos, e desenganos;

e mesmo com a desejada as-sislencia dos soc».orros da Igreja,

Que diremos em tal caso ? Nós o vauios a vei" , mas periíjit-

tào-mc algumaa previas reílexoe».

bl^



Desprezo da Salvação^

Facilmente concordaTemos todòs
, qtie ncnliuma^ outra

cíóása ha no hpmem
,

que rnaís.o.dèva occupar , do que a
fcua salvação. IVate Iie oseu negocio, e não tem, outro : a- is-

to veio, e nada mais : para se salvar, foi creado, e não
})or mais., Deseiiganem-se os Incrédulos !' Apezar de se de-
sejarem na cathagoria de bestas não o confeeguir<íõ. qui-^

zera dizer a todos elies , se por ventura me escutassem:
Homens nes&ios , vossa ignorância he grande, e maior vos-
sacegueira. Abri lium pouco ogolhps^ e accredUai , a quem
vos falia. Vós não,me f3Xçed^i§ nem na diuturnidade ,. e con-
tinuação teimosa da lição, nem na mexlrtação da natureza
do homem, e sciei>cia á^ . Religião. Eii desafio a qualquer
que seja^ a fãzer-lhe palpável sua cegueira. Se eu estou em
«rro , se eu sou burii hypocrita,. visionário, ou o que vós

quizcrdes
,

porque conbecendp-o vós, me não convenceis?'

JEu VOS- trato de. ignorantes, pedantes, impios , eméponho:
em. campo parfv.o provar. Porque nã'? sahis í ^:

I^^ -— Temos s^hldô, e nada temos , feito..

i?. — Sim ; mas eu com islo-queria fazer outra cousa ; e he,
que fazendo-lhes vei^» que. não tendo outro fim a esperar,

que sua felicidade , ou desgraça eterna, perguntar-lhes d'on-

de Ihçs.veio tão grandç cegueira , . entendimento tão emb.cu-

tecido, que se atrevão a , reservar para a rnortç o .tratar dò

,

único, dô ÍEi>porlantisàirno negociò dé sua salvação, de que
pende toda a sua felicidadé , ou desgraça irremediável? E»;
não posso attribuir. isto senão a, huma de duas ; o« verda-.

d,eira íncjreda.lidade , ou perfeito embrutecimento do enten--

dimento ; e. be a isto que eu desejaria chamar a todós. Con-.
vencidos da verdade di.vioa . dos. nossos destinos desejava:,

saber então , d' onde podé origi»ar-se tanta cegueira,

que se resolvâo a, reservar para a, morte bum. tal, negpcio

Isto he pasmpso. na verdade

!

X>. —. Ondç lhe parece , E. ,
que temr a sua origem ?

1?. — Ea não acho outra , mais que os fatae? effeitos dopeccadd^,

pelo embrutecimento, em.^que pòe o desgraçado peccadór.

Nós jaro vimos , e agorar mais clarp oneremos.. Figurem hum ^

liomcm' deitado em huma delgada têa., têa de aranha , q^je

não be mais frágil
;

qi^e oà fios da, vida 9 ,
que o sustenta so-.

bre a bQca.de hum abismo.
.
HoiiJ(»m., lhe clanjaráô, salta

fó.ra ; não vès o pxii igo em que estás ? Ei) o vejo
,
responde

SQCcgadô, porem eu o faíd j não agpr>a, ma^ ,na,pcç94Í*o i
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em que esta tea eonicce a ríís;!;ar-sey e eu a (•li ?<'cr. cntao

saltarei fora. Poderia acaso isto iiDagiiiar-se em hum liomern^

que nao estivesse perdido da cabeça ?

Permittão-nie lmma breve ,
posloque bem interessante di-

gressão a este respeito que por<i pafeiite a reí^ueira do gé-

nero humano em g^erali. Nada poderá o liomeii) imaginarde
mais interessante , nem mesmo cousa, que com isio se asse-

melhe, que asna salvação; n)as por fâtal desgvaça nada ha
mais desprezado! proposição esta, cuja verdade apparece bem
clara, aquém por hum powco o cousidera. Hntão se deve re*

putar buma cousa por mui ínteressantfe, quando cita em si

mesma he de muita ponderação, qur«ndo delia se está encar-

regado, quando sua perda he irremediável, e ainda mais

quando desta resuíta; gravíssimo mal. Eis aqui quatro gra-

vissimas cirt:unstancias
,
que revestem a importância da nos-r

sa salvação que com hum simples golpe de vi&la se conhecem.
Em quanto a, primeira ,

q\ie alguma outia cousa se po-

derá imaginar demais, ou semelhante importância? De
todas as máximas do Etangelho , a que mais forte impres»

são nos deveria fazer, e que sempre ííos deveria retiiinir*

cm arnbos os ouvidos ^ e ferir os corações, he sem duvida
a que se contem na pergunta, que X' G. aos faz a todos:
Qiád prodest honiim

, siuniversmn rnundum Increlur ^ ani'*-

mae verá suae detrimentum patiatur l Que aproveitaria aa
l^omem fazer-s« senhor de lodo o mundo, quando perca a
sua alaia ? Que podèrá seívir-lhe de satisfação , ou commu-
taçãò, e abono délíuma tal perda ? Q,v.am dabit homo com*-
ínuíaitonem pro anima suai. Malh. 16. Como se dis-

sera: Cegos,, loucos homens^ qwe era nada tanto cntdâíi^

como rtas riquezas , e-ihteresses muíkdanos ! , De, que vos ser»-

virão ellés se penderdes . vossas almas ?

'

.-^-.Ja antes de J. C' os mesm<5s condèmíradòs no inférno'

nos intimarão esta raaxima : Qnid nobu pvofecit superbia-

aut dwitiarum jactarUial' Sftp.^ P. De qwe nos aprovei-»

tarão as riquezas . com suas soberbas, . e mais cousas do
mundo ?

' Na verdade que na awna , na sua,, salvação está

tudo; este he un-ico negocio importante , e nenhum ou»-

tro, o he em sua comparação.
—^,.Gí mais são brincos de crianças

; pois menos que ellasn

são . todos os homens por suas I(>ucuras ; .: menos homens ,

,

que c-rianças.

Cora ellas os compara o Espirito Santo ^ e trata .dé lou-

cos :j.e inaprudeat^g ; a. primeira. j5orque ainão criancice^

:



\Uá(fiítquo parvufi dtligilh infantiam f Ate quando homens
•crkiLi^AS, uieiiiaos-, atilareis criancices ?;Cr^ancices , brin-
cos, enlrel-cnimestws de lueninos sâo tudo 0;qui; occupa os

-homens. A seg^íuda porque aruao , o que lhes he nocivo:

MuUi ea.^ qitae úbi su-nt nociva^ cupiunt ; o qwe lie bem
pro^;-fio de hofiicns seio alguín jiiizo. íiT3[iiudentes^ porque
aborreceitj a verdadeira scieiícia : .Et iniprudcntts odibunt
scieníiatn] Fnw. I . .^2.

Accre*ce a isto a iucumbcrKiia
,

q4re bem expressa temos
f"do noi^o Creador , de -tratarmos este t>eg©GÍo da balvaçâo,
.^ue JitíiUiíico , e Ía^c-Io com temor e tremor; Ciun metu ò(

iremorc .vcrúram salntem op&rannni, Phcl/p. Ô. 12. T*ara

que fiiH peuãastii, desgraçado, (perguntaria eu-a lium des-

tes) í:]iH; r0íite tirado do níidíi., posto Bestcmundo, e fa-

'Vojecido d€ liuiii -D-cos com laiitos , e tào p.rodigiosoô be-

nefícios , -e excessos-dii amor divino ? Pensas , abna l>r^tal

,

que íiada rr^ais tens aooidar
,
que , qual animal bruto, nas

riquezas , nos regalos , na» raalvíKlas concupiseencias , e

sensualidades da carne? Ah, cego! 'I'ua5 maldades te em-
br<iLecem ! Para nenhuma outra cousa

,
para nenhum ou-

tro iun -ta foste creado, tu existe», e andas neste mundo,
-qutí para grangear?s tua s<alvaçao : este he o leu negocio

jH)i;Co , .em que de dia aí doaníite deAres cuidar, e que to-

dos os instantes d<i>t^a vida te devo, occu par. Ai dc ti , se

o iJilt) ia/.es , e por isio o r^iO'COíi^o.:gu^ \ Se perdes a sal-

vac^ào, ãe perdias o fjm }>ara qive foste creado^ se não dás

boa conta, a uihes mal deste negocio, e em fim perdes a

tua alma
5
perdido íicíia para semprcj pois irremediav;el lie

^éía ])orda.

© íí)ais he ainda que perdendo-se luim bem infinito,

qual he a gloria eterna, soincorre a'uin mal infinito ,
qual

[te o inferno para ^empre'!

He essa a outra circunstancia, ou condição., que tor-

na iuaporlantiss^ mo o negocio da salvação. Elie ainda he

;geral.., s-em exclusão , ou excepção de pessoa. Pensad o ri-

co, o nobre, o chamad > grande, que faz a excepção da

.TegrA., .evdiiVi-í que nrto.he para -a vida christàa , e devota ,

nem com ell^ se entendei» as máximas do Evangelho de

.J. Christo \ As^i^n se4-á., 'porqueapenas , desgraçado, tens

-o. nome de CJirístão.^ e nuo as obras. Dirás., que para ti

náo sào os Sicra-n-íMtos , a vida morteficada-, e o mais

•que ô Rcd',.^iã') prescreve, mas sim para Religiosos^ para

agente baixa, deojtra condií^áo que nào sejaalua! Sim >
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e« aesira^o creio , Ik^ Jiria, poinquo para sá Casa genie lio"

o Ceo, e luio para^ ti iiialvadõ
,

cjwe assim o 'í>cn5a<i , ,e as- .

stm o fazes. .

Dèem-me os Srs. licerrça para perguntítr ainda a hum
destes, que pensa elle ter de mais, ou de menos daqu*il!e,

que nos claustros, ou por oulJ'o* meios, procura sarvctifi-

car-se ? Di^e-me , impio ^ insensato
,
que mais tem aquelie,

que vès todo afadigado peb sua sah-af-ào
,
que tu não te-

nhas, ou que menos tem do q>ve tu Se elle teiH alma eter-

na, nuo a tens tu, ainda q^ue nuo queiras ? Se teme o in-

ferno , não tens tu mais razão de o temer ? . .

.

— (O meu Al)., está hoje brav(>í Niui^uenj o ntívUie.)!

P-» — Dirás: Tenho vários outros negócios a c\údá>r , tenho

grandes riql^ezas,. sou • nobre &íg, Desgraça<ln , insensata

que tu e's ! Nào te encommendou Deos , tcii Creador , al-

gum outro qualquer negocio, que seja o da tu*i salvação,

tuas riquezas,, o teu ouro,- o-^ tua praia nào te resarciráô

a perda dã tua alma ^ antes eDas te servirão para tua maior
condemnaçào ,. por isso mesmo que mais as quize^te , do
que atua salvação. D-éverias insensato, fazer timbre de tua

maior nobre'za e seres verdadeiro filho do /lllusimo ^ mem-
bro de J. C. , e com elle divinisar-te. Esta a verdadeira

nobreza: mas, impio, mais queres ser iuiaiigo de Deos, .

servo e escravo do diabo ; este o timbre de tuíi nobreza !

Insensato que tu e's ! . » -

JÍ» — Faz-nos tremer , P. ! Eu nada q»ero
,
que possa impedit

minha salvação , e por- tudo cortarei.

Mctcrialista— Eu estou nos mesmos propósitos, que srguírei.

jP.. — Queirão desculpar-me este iríomento debilis, que naver--

dade não tinhão aqui lugar ; perem .

1^. Tem todo o bigar ; falle como melhor Mie pareceri Se •

algum se der por oíTendido, esse mais meretíe taes invecti-

vas, do que algum outro. Conliniie.

— Bastará que diga não com pequena magoa do meu co-

ração, que assim -me obriga a fallar
,
que geralmente a sal-

vação he desprezada , e grandemeivte desprezada
,

porque
nada se fa2 ppr ella. Que maior desprezo dè; huma cousa
do que nada fazer por ella ? Queirão dizer-me os Srs. ,

que
vêem fazer os homen»-por sua salvação ? ;

Z)-. —- -Nada , e absohitamente nada enlre^a-^maior parte.

Ml -—. Então etí- direi
, que nem em tal eclusa pensão.

Fm — Pois eu-protesto-, qji.e fazera muito, e milito trabaj hão
com anciãs do coração 5 mas he pela a perderem , e tanto
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q\iQ parecem aposfados a procirareni por toííos os modos e
moios a sua pííidiçào. Elles parecem estar dizeinU)., «e 'nào
coui vojies

5 com as obras: Por força quero condemnar-rre
ao ÍMPerrio, ou Deos queira ou não queira. Debalde elle se
cafiya c«iHÍgo , deljalde gÚô me «pieira levar ao Ceo^ eu
nao o quer,), e protesto, que o nào quero; mas sim quero
servir ao diabo^ e quero oinfenio, q te elie me hade dar. . .

Não olhem para aiitn, porque eu sou capaz de mostrar,
que isto hc liuma verdade mais «Iara do que a mesma agoa.

ad,virlao, que não mett.o na coiitu os Incrédulos
, por(]ue

estes j«»^ão a espada co Ura Deos para (hes desem^edir o ca-
niinbo cio inferno. Níio vèevri o louco, que «e quer arrojar
no }KiCo ?

— Teui razão, Sr. Fr.; diz a verdade^ « fica bem prova-
do, que a salvação he extrema, e excessivamente despre-
zada, e extrema a cegueira, o embruteci mento dos homens»— Leve o diabo tal ces^ueira, e tal etubrutecimento. í*o-

rern perrnilLa-me advoi^ar ainda a miuka causa Conheço,
e fica bem claro o desprezo., que se faz da salvação ; po-

rem não devemos arguir de tanto os que apezar de a des-

p.ezarem na vida eonfião na ultima ^nferu idade.

— Eu protesto , que esse mesmo he o desprezo de todas os

d '.sp; ezos, pois para tal temp'/ ubaadonão o negocio único,

e .importantíssimo.

C nsider-o bem, Sr. At., e verá que diz liuma.,.
— Nào fosse embora humsummo, e extremo desprezo; nã©
poderá negar , que he huma verdadeira estulticia , hamazom-
baria forHfial , ou como liie queirão chamar, a não lhe que-

Tiírern dar o nome de brutal desprezo, ou embrutecimeuto
do enti T.ento. Eu não s- i como me explique, pois me fal-

lão as expressões. Chamaf-ihe-hei impia cegeira
,

louquis-

«ima estuif icia, estupidés. He o que diz St.° Agostinho ^

fallando de taes : De morte suã , salute sua ludit
^ qui

haec cngètat ;
zomba, e brinca com a ,morte, e ci^m sua

salvação, o que tal pensa: Stultissimum -est hoc ; heisto es-

tu;íti.&imo, primeiramente porque he perigosissima a -con-

versão no ultimo dia: Clítia periciUornsimiim ^c. TIe ain^

da estidtissimo reservar negócios eternos para as idtimas ex-

tremid;ide3 da vida, que ja vai a faltar: Deinde stultissi-

mum &c. lie em fim estulti^simo ,
porque nada, inteira-

mente nada tem o cego peccador, em que possa coHÍiar*

Poder-se-ha ter em maior desprezo a salvaçãoJ
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Conjissões na ultima enfermidade*

— Acaso nada servi ráò as conftssòeb »ia ulliina enfermida-
de ? Se líão servem, para qne as manda a Igycjci ^ e ím«-

tiluio o Sacramento da Uucção ecclrtma l

J*:» — J'^ que ? Para taes peccadoit*» somente os manda , o in&-

titnio ? Porem eu lhe respondo com o mesmo Si." í)(mtor.

Faz elle diííerença entre as mortes, e segurança de salva-

ção conforme seus estados, tia liiins., que desde a infância

tiveruo em cuidado conformar sua vida com as leÍ9 divi-

.nas, e conservarão ate á morte sua innocencia hnptismal.

'Estes, qualquer que seja a sua tnorte , salicm deste. mundo
sejtiros de sua salvação : Securus exit. Outros ha

,
que por

desgraça perderão esta innocencia , mas se arrepeiiclcnão a
tempo., confpssarão-se , c perseverarão na emenda. Tenhão
•estos confiança , pois sahem seguros: Seciirm exit.

Que diremos pore;n daquelles
,
qno, andando em pccca-

do toda a vida, chegão á morte, e então se confessão, e

Mecobem os mais -sacramentos ? Sahirião seguros doste mun-
do ? I^go non siim securas^ diz , eu não estou seguro para
dar tal segurança. Devo expor bcMn o meu sentimento pa-
ra que me eritendão. Nanquid dico: dainnabítar l Noadi^
CO. Não digo, que se condemnará . mas taiuhem não di-

go, que se salvará. Sed qniddícist Que he pois, o que di-

zes ? N^cícic ,
nouproemmo

,
nonpro)ii2Ílo , néscio ; não sei ,

nada presumo, não prometto , não sei. Eu dou a peiiiten-

cia , e os mais Sacrameiítos
,

porque não sei; se eu sou-

besse., que não aproveitarão, e.a r-ão os daria; mas se eu
soubesse, que aproveitavão , eu não te atterraria, ópec-
cador, que nisto confias: Si sciran tibi prodesse , te

aduionerent. ^ noa te terrerem. Assim falia atai respeito es-

te St.** Doutor; porem nós temos muit;<s razoes deduvidai:,

e levarmos nossas duvidas a mais alto grão.

As razoes, que elle dá, e qvie na verdade são bem cia*

ras , consistem nas muilas, c diffescnles cousas,, que im-
pedem , e retrahera o infe.mq da verdadeira peniteníèia.^;

Mulla mnt y
qiiae impediunt ^ òi langucntcin rélrahunt.

São estes impedimentos , os que nós devemos ponderar,
lia impedimentos da paite da enfermidade, da parte da
mesma penitencia, ou confissão, e da parte déDeos, sem
^ujas graças nada se faz. Vamos a estes desenvolvimentos^
e demonstrações.

cl
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Impedimentos da parU da enfermidade.

Devemos primeiramente considerar as tristes ciisi!S , e
circunstancias , em que se acha o desgraçado penitente en-
fermo quando se resolve, e eatra a tratar da salvação por
rpeio do Sácramonto da confissão. Se elle lie do^s que faí*

lanios , nunca jamais o fará nos princípios da enfermidade.
—.Eu protesto , que estará com a morte na. garganta^,
e que a conílssiia hade ser v. <iual costumão fazer os taes

Psuires da moda, que- as fazem , em quanto o diabõ esfre-

ga hum olho com as garras aíTíádiis , e prompias. EMe ri-

rá dè taes confiásões.

— Oxalá não se^viisem díí maior condémnaçãò ! Porem
supponlíatJios

>, que cahe nas mãos de hum, Gaíyfessor^ que
deseja desenxpei lha r seu oíTieio. lie certo que nunca isto se

pyrincipia-, se não . no progresso, da enfermidade ; e- sendo
niecessuiio para. isto o -desengano , este nunca sedá, senão
quando está próxima a morte. Seja porem como quizerem ,

e;. com bastante terapo
,

que não poderá ser se- não no au-
ge da enfermidade. Que impedimentos 1 Eu «ão posse nu-
niera-Ií)s , e-menos expo-los.. A só lembrança , de que se

vai a finalizar huma vida passada na continuação dcmal-
díides ^ e a consideração. da proximidade do comparecimen-
tp no Ixibunal-vdivino que perturbações não causaráõ em
h«m tal, moribunda ? *

Em breves, palavras déscrevco /^crvzc/, o que passa? por
himi , semelhante peccadar em . tal .crise y dizendo dc si:

iSircwndedèrunt nt.e dchlcrres mortis ^ torrcntcs iniqidlatis

conturhíwerunt mc, Pstil. \7, 5. Gercarào^me as dores da
morte, e com-ellá^ me aecommelierãó , eme aUerrarào as

torrentes, pu grande mtiUidãio de m.inbas iniquidades-; do-

res semelhantes á§. do inferno, vierâo sobre mim ^ quando
precipitada ^ © subitamente m« vi nos laços da morte Do»
lores Ánftrni ciiTumdederunt me ; praeocupaverunt xn£ la--

qiLcimorlh. f . 6.;

.Eu julgo que não se poderá descrever ao vivo^ o que
em taeá apertos passará por hum homem., que nunea fez

caso de E)feos^. vivendo com» se o não hônvera.-

— Pois olhe
^
que em grande parte nem então se letnbrão

,

nem de Djéxjs, nern.,de Saota; Ma , nemi do CVo, nem
dp inferno.

—r lâso não pode ser lí pxcepçãó de debiencia.

. jBem jdeme nles andãó eUes, ioda a ..sua .vida ? e dementes
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vão para o outro murido. Vn». nunca os vio nessas occa-
SJoes-, e nada sabe-, do qnc se passa.— Nào pode ser

5
que hum homem

,
que está em seu juízo

perfeito , vendo-se próximo ú moi te. .

.

— O Freguez , Sr. At., sabe melhor, o que se passa a es-

te respeito
, porque tem a experiência por sua devoção de

assistir aos enfermos , e moribundos ; e saiba que dii: a
verdade.

— Quantas vezes -lhes diji^o : Irmâo-, prepare-se para dar
contas a Deos, por quum vai a ser julgado 6cc. , e elles

voltando a cara para a parede., oo pedindo
,
que osdeixe,

ou ficando-sc dormindo, como que nada entendem?— Como pode isso succeder em hum homem. . ?— Como? E que ar^nunento ha contra a experiência?
— Pode sê-lo , por aquella regra geral, que diz ; Oai^I a

vida, tal a morte ^ assim como a vida assim a morte. Em
vida andou sempre em contínuos perif^os da morte, e con-

tudo nunca se .lembrou deila, nem das contas, que hade
dar a Deos". nao he muito que entào faça o mesmo. S>i

€m vida el!e desprezou os avisos, tauibení então os dej^pre-

zará. He esta huma peua devida por justo jiíizo de Deos.

íLouo melhor o veremos. Porem se o quer attribuir a de-

mência , eu ja mostrei , que o peccado Faz embrutecer o

homem ate este mesmo ponto, que dizemos.
— Vivem como brutos, ecomo brutos morrem. Avidabnn
tal deA^e corresponder morte brutal, Niio o!he para mim.,

nem lhe pareça, qiiedigo demais. Repare bem como mor*
rem. os brutos, e ahi tem a morte de taes j)t?ecadores.

— Como entào os descreveo Diauid com as dores infernaes ,

e .conturbarão dos .peccados ?

— Assim o fez no sentido, em que o Sr. At. qtier repre-

sentar hum tal peccador, isto he , no caso que elle enlào

pertende sua coii-i'ersàò. Queira enterider-, que nem sempre
ospcccadores raorreuí do mesmo modo, ainda quesuamor-
te sempre he péssima ; assim como também os justos , sen-

ado sempre preciosa sua morte , ainda que seja de hum raio.

jCommuinente a dos peccadores lie do modo^ que diz o j^r.

,

e logo melhor e veremos; .porem algumas vezes succede o

contrario, antecipando-se-lhes os tormentas iuiíarnaes. Quan-
do o peccador acoçado peios reniorsos da conscietjcia in-

tentasse sua .conversão se'ria., sem duvida se sentiiia, qual

David o representa.

Queira figurar-se hum homem com o corpo aíSicto , a ca-

c 1 *



beça perturbada pela actividade da febre, e mais eflfeitos

da eiif(írmida.dtí
, pensando sobre sua vida, que pelo espaço

dé annos nào foi maiá que hum tecido de iniquidades , con-
sideraiido-se próximo a bater ás portas da eternidade, e a
entrar em juízo com aquellc, que jamais honrou, e sérvio

como devia, e sempre, talvez, aborreceo. Que lhe parece
passará por hum tal desgraçado ?— Nào se pode pintar ao vivo, nem descrever.— Mas dahi mesmo tomo eu liuma razào favorável; e be,
que atterrado com essas considerações facilmente se voltará

a Deos, clamará por suas misericórdias , e o soccorrerá com
cilas.

— Ile o que eu ignoro , e com toda a razão duvido.
—

- Pois nào he verdade, que em quahpier occasiào
,
craque

o peccador se converta, Deos lhe perdoará ?

—
- He sim verdade, mas por ventura converter*'Se-ha hum

tal peccador em sem<'l[ianle occasiào? Ignora o Sr. At. o

que he huma verdadeira conversão. Nós o veremos ; mas ja

mostrei
,

que ninguém se converte sem Deos o converter.

Será necessário hum grande prodigio das misericórdias do
Senhor. Se nssim o fará, logo veremos. Eu por brevidadè

omitto innumeraveis outros impedimentos, que são indis-

pensáveis^ e que fazem quasi impossível a pemtencia em.

taes circunstancias.

Impedimentos por parte da penitencia.

—. Ivíâo são de pouca ponderação , os que costomão por ot-

domésticos da casa, os parentes, os amigos, as visitas , o*,

médicos, os remédios, e talvez as ultimas disposições, que
sern duvida tornarão diíTicultosissima bunia boa e verdadei*

ra conversão , . e Confisião.

— Tánbo qu<í neíla vai a faltaj ludò o principal.^ Eu nada
digo, dõ que entra etn sua essência, que he a verdadeira

dór ou contrição , porque delia temos de fallar a propósi-

to, e com a devida extensão. Ella he totalmente obra de
Deos, e a mais prodigiosa: he a formação dé hum- -novo

coração; ,e vãa he a penitencia, que não he acompanhada
dçsta mudança

, que he a verdadeira conversão. Poderá is-

to, succeder em taes circunstancias ? Nonne adhuc inmodi"
CQ , <5f in brevi caniiert&tnr iibanvs in charmtl ^ òf tharmcl
in saUum reptifabitur l pergunta Isaias. 29. 17. , se me não
engano , ao mesma respeita. Por ventura ena brevissimo es«
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paço de tempo poderá o mofitc tihano ^ qne lie todo enxer-
to dô grossas arvores, bosques , e liiaías , converlcr-so no
monte cannelo

,
que be fertilissimo em producçao ? Poderá

esse peccador, que toda sua vida foi , qual o tnonla Uònan,
bosque^ e brava mata dt? maldades, e p^rcados

,
coração

duro , nimca agricultado pelo temor de Deos , convt-iter-se

em táo breve tempo, e em laes crises, em Kum outro ho-

mem
, que se carregue de frutos de merecimentos

,
quats

suo n(>ceàsarios para entrar no Ccot
-— Dè-me licença, para perguntar também , £c poderá em
táo breve tempo j e taos crises , hiun bruto salva J-ein , e sen-

sual converter-se em liomem , e de homem em Anjo? Hum
filho do demónio , como chamou J. C. aos peccadores , em
filho de Deos ?

Essa virtude tom o Sacramento- da Ooi>fi?s.~iò.— Pdrem ahi vai toda a diíiiculdade. Pondo de partf* ador,
on contrição, comosepodera revolver hiima vida tylvez lon-

ga , parii confessar devidameuté horrores de peccadc s ? El-

ie não poderá de sorte alguma afazer exame de con>ci^e«cia.

Nào he longa a minha vi<la, e Deos me tem preservado de
muitos vicios

, que vejo mui cammuns , e contudo ha bas-
tante, tempo ,-,que principiei com aaiiinha Confissá« , fazen-

do o exame segundo a diríjcçáo do Sr. Ab.' , e continua-

mente me estáo lembrando novas maldades, qu^í entrego a
certos apontaniejitos por m» nào esqiKícerem. Como pois se

poderá lembfar «m toes circunstanciai .»

?

Quando se- náo lembre, netii por isso deixará de sei boa^

a Cortfissáa, pois- que ninguém €itá obriga.do a Í4Tipoà^ivei^

impossibilta nemo l^.netur, .

— Mas perguntarei se- Deos estará obrigado a aceitar, e re-

ceber confissões
,
que para taes impossibilidades seguardáo?

Se he certo
, que. cabe no perigo ,

qu^m o ama , e nào pro-

cura evita-lo
,
que diremos de quem podendo em bom tcDipo ,

deixa para taes perigos, e impos5Íbili4Hde. hum negocio de-

tal importância ? ^.^ ^— Essa pergunta nâÒ tem resposta. A toiidrçâo de Deos ,

qual temos visto, .exige: (jue se ponhão os melhores meios.

— Brevemente o vamos a ver; poia he= isso , o que mais in-

tento, mencionando de passagem estes impedimentos , a que
o cego peccador devia abrir os olhos, visto que 03 fláo.quer

abrirão verdadeiro conhecimento de Deos.
Olhando para e^tas cousas humanamente, isto he , nada

mais considerando neilas docpiebum negocio humano ,
pon-



•do ãc parte o tem cie divwo, (jne nos ensinei a Fc, nào
pode deixar de se ver ^ que he bem eiiftírma a penitencia,
•q\ie se faz por Ii J/n enfermo, e morta a que sefaz por hum
inorLc. Viviis ^ aaruis conjitcbcris ; eonfessarús ao Senhor

^

e Ic converterás a cHe vivo, e são. Antes da morte o farás,

por(ji}c a confissão feita pelo «lorto nada lic : A morluo qua-
si iiihil pciit confcssio,

A. — Nâo se pode chamar morto o liomeín
, que vive, ape-

zar de padecer, por mais atribníado qne esteja.

P. — Ne<,^o que viva. Que outra coina he a vida do homem,
se nào o vigor do corpo ? Mas este em tal estado esta mais
morto, doquevivo. He limna desconcertada maquina, que
ja nâo ope'ra , e em fim tem perdidas suas funcçòes vitaes,

Sernolbantemente he , e deve ser a j)cnitcncia, enferma, e
mesmo morta ; e nào d'oiJtia sorte a confissão sacramental,
pf)Í3 nella não liaaquiHo mesmo, qne propriamente se cha-
ma Confissão, que he a accusação dos peccados

,
porque

el!a he impossivel -era tal estado, tal qual deve ser, por is-

so mesmo q'ie falta o exame de consciência. Quando o ha-

ja nao pode deixar de ser enfermo, e mesmo morto. Fal-

ta ainda a satisfação da pena t<ímporal , a qne chamamos
penitííncia , parte integral deste Sacramento. Enfermos, e

mortos são o examf^? a Confisspo, ca satisfação. Como po-

derá ser agradável aos cílios de Deos liuma penitencia tão

enferma, e mesmo morta 7

A* ^ Quando essas partes o sejão , a dor, e pezar pode ser

bsm viva, e «uprir por tndo o mais que falte.

jP, — Pode sim, mas apenas por hum raridsimo, e mui sin-

gular prodígio do braço omnipotente, de qne eu nâo te-

nho exeniplo, que mereça fe. O 8r, At. irhsta com -essa

dor, e pezar como se ella fosse mui natural ao bomera , e

posta em suas mãos; porem he hum erro contra a Fe',

como j<i temos visto. Noto ainda qtie não conhece, ou faz

reflexão na condição, natureza, e forças vigentes nas diffo-

rentes épocas da vida humana, sendo que a experiência

continua o está mostrando. Queira fazer esta reflexão.

A pezar da espiritualidade da alma, tão differente da ma-
téria, he tal eita união, que em tudo parece depender do

cofpo , e mesmo no que respeita á mesma sua própria vi-

.da mortal. Não se admirem , do que digo, pois tenho em
meií favor a experiência. Em certo modo tem.a alma no cor-

po duas.vidas; huma espiritual ,
que lhe hees»enciál^ e pro-

priamente ^ua , com suas Taeuldades inleíiectuacs : porem



esta quedevemos cliamar propriamente vida, estáquasi in-

téiramente envofvida nas mantilhas d<í huma veidadeira in-

fância , on embrião.— Lembrado estou da paridade , e scrBelhaiTça ro^m o grão
de semente, que se nTio desenvolve se não qiiando tema
instrucção , assim como a 'semenle na terra.

— Lembra-5€- bôHi , e sirvamo-nos do- mesmo símile
, que

mui bem- serve , e tem aqui^ lugar.' O -grão de semente tem
vida ivegetal, ma& envolvidtV inteiramente. Lançada na ter-

ra se desenvolve nesta vida vegeUL Eis aqui a alma hu-
mana unida á terra de nossos corpos começa a des(?nvolvcr-

se em híima vida, que mais podemos chamar vegetal , do
que a verdadeira

,
p.rojKÍa. 5 e essencial da alma, porque

segue a condição do eorpo^ e pouco mais adianta alem ,

do que os órgãos do corpo l^he subniinisHão. A mesma ins-

trucção não tem se niio pelo ouvido corporal. Ella não en-

trará em suas próprias, e naturaes funcçòes , .se não quan-
do se desprender da matéria de seu corpo. Fica esta vida

tão estreitamente ligada com. o corpo ^ que cohi elle cres-

ce, se vigora, se augmenta;, decfesce, diminue., e enfra-

quece, e parece morrer.

-

Dirá tudo a comparação dá semente vegetando. Como
arvores ambulantes vio os homens o cego do Etíangelho ,

a quem o »Se/2/ior deo vkta : Fideo homines velut arbnres

ambuianten, M<ir€. Q. Ninguém duvida
,

que como as

arvores são os^ homens no corpo
j
que como. elias se desen-

volvem, cresce?Ti , e decrescem ; mas o mais he^ qu^ a^í-

da da aliBa segue esta mesma co^ndiç^ãso do corpo-, como
a vida vegetal da arvore, que depois do seu florescimento

entrão em laínguideij , e velhice > .não a verdardei-ra vida da
alma, mas sim esta, que com o corpo, e por nteio do
corpo, se desenvolw. Vemo& a alma no Hielhor. vigor da
vida corporal , no mélkor vigor famlyem de sua vida , e

melhor desenvolvimento de suas facildadeã, e potencias,
quaes são a memoria , a percepção, enlendimeato &c. Ve-
jâo porem a alma na ultima velhice do' corpo, .e dirão :

que ja não he a, mesma. E^ta vida ,veget*al , ou como lhe

queirão chamar
,

parece entrar em sua dissoltiçuo com o
corpo, .e*quabeste está, assim está a alma.
-—^ -PòF consequência o corpo enfermo , , a alma enferma ,

seguindo a mesma condição do corpo. He huma verdade
inegável. Com a enfermidade do corpo a alma delira, com
a velhice parece perder suas faculdades iatellectuaés ; eem
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fim onvelbece como o corp(3. S^ibè Sr. At. onde isto vai
diir ? l'iín c\'it' a «Ima eníenna como o corpo, uão tom vi-

gor próprio para íonnar e^ses actos dedòr, ede contrição,
(pMes presuiiícítii .taeá peccadores.
— ív.i afíuíTio, que nào haverá ' pregador alg^um

,
que mo-

va a friZfM' Imin bom acto de (iontriçào a fium peccador de
toda a vida, depois de clie<^ar a certa idade, e ainda que
iiie iri )5tias5em o inferno aberlo^.^ Tem a alma tào velha,
como o corpo ; nem memoria

, nemjuizo, nem parece,
que he ahna humana.
— I'^íla he a mesma alma, mas sua verdadeira vida não
teve mais desenvolvimento, do que o adquirido pe!o cor-

po, cuja condição se!^!ie. Para Deos desempenhar os al-

tos desi^nios foríiiados sobre o homem , foi necessário , que
assim o fjzesse, e nào de outra sorte. Nào convinha para
o mérito, ou demérito, que esta substancia immortal , es-

pirittial , e imagem de Deos entrasse cm suas próprias fa-

culdades, em quanto estivesse sngeita , ou unida ao cor-

po. Quando me perguntassem corno isto pode ser? eu res-

ponderia, que o seu Creador o sabe, e nào lhe he este en-

volvimento menos possivel do que a pr ópria crer.çào.

— lie verdade , que a experiência o mostra bem claramen-
te ; e também o he , que nossos philosophos não tem aber-

to a eíla os olhos sendo que continuamente o estamos vendo.

— Menos os peccadores, que pensão de ter sempre as al-

mas no vigor dos seus trinta, ou quarenta.
— Viíi^orando pois a alma, crescendo, defecando, dimi-

nuindo, e enfermando com o corpo, néscias são as -espe-

ranças do peccador nesses actos imaginados na enfermida-

de , c talvez na velhice, e decrepitude do corpo, que he

a nusnia da alma por este respeito. Para que diga tudo,

nada mo agrada tanto, como a morte de hum homem,
ou mulher no vigor da sua idade, a quem o Senhor previ-

ne com avisos, e soccorre com osrecursos da Religião por

huní prudente, e zeloso seu Ministro. Knlào a alma nada
perdendo do seu vigor apezar das dores do corpo no sen

melhor tempo, está apta para os iníluxos da divina gra-

ça, e costuma produzir os melhores effeitos. Contudp fica

sempre certo, qu-e a enfermidade do corpo envolve a da

ttlma, c néscio Cea sempre sendo , o que era qualquer tem-

po confia nella.

— Parece-me, P. ,
que a falta do conhecimento, do que

acaba de dizer, tem feito muitos Materialistas^ e Alheos^



por isso mesmo qne-fi sJii>ãtanít:ia i.ntellcclnal í^e^iio a con-
di çrio íia riKitorm vigíKite^

— íVssiian o CTí^io^ eo mesmo scfccáiorá a todos os que iíi-

tentarern conhecer o h-omern-scin as luzes da revelação, oii

ÍBstríicçàa, que tiosso Cfeador nos <ieo. Gomo brutos irra-

txirMK»es
,
que na verdade sâo sem a iiiHtri^cçào divina, dis-

c^rreritò t'XÍos os qttie a desprezarem ; e nât-> .adtnira
,

que
tm tal catUa^ria se co!).s.ÍKÍercm. Cet*os andai ao, parque
nào quere^tn ver a verdadeira iyz.

Os impif>s dcmoraiido sua coirversão , tiuarrdo vivem, vem
íi *dar n-i \»ellvice , e drcrepit ide do corpo., e díi alir*<'i, e?n

qne iicào inipossibilitados
,

-{^ara fazerem huma verdadeira
conversão ; evom a morrsr sem- caberem, qite morrem , sem
juizo, sem cnt-end i mento ; e em fim como ia mortos, í>oi^

.'que a-verdadeira vida ha.' ja .acabado. Be ainda existe a aU

. ma im coi pa, quasi morfea ja e&tá sem -esta-vi^a, q^tie dize-

mos. Não se avci4itaja no entendimento a hum bnito irra-

cional. Qu<5 taes serào as conuers^ões em fcal tempa^ Con-
versões- mortas

,
porque sào- conversões <ie merío,

, — Ai , P. ,
(}ii;jnto sinto «ào merrer naeufertnidade .<jue ti-

ve! Vou' entrando na vélbice; e qual será a nit>rte ?

V*a-s ? pre,> íran io , e nada reserva? pnra «lia. Temos pois

visto, que humunamente he bem -insensata opoccador, q^ie

coafn fa^er na morte , o que não ía^ em vida. Porewi taes

confianças <iosappareceráò como o ^imo , se considerar iaes

cousas diviuameute ,. como nos ensina a Fé, dieta a raziio,

e coHio-rníe devemos enteadiír ^iuda oaLuiválmeiite.

Canducta dô Dcos com laeg moribnrufos,

Qnarído -nu^Tf f^sse iiuma v^erdatie divina, que para ax^rv.

efsilo do pecr-ador, e si>a mis'; íicoção., hèdesumma, eab-
BoiíiLa necessidade a:graça divi a eni qualquer otUro-tempo,

Heste- seria hem ce-rto, que li-^al/sólu lamente ntícessaiio liutíi

prodijjio do braç/y oKMiifJOt-ente. 0 tr.ar,sí<)rmar em huuimo-
mento o monte tibano ^ cúbcrío de ix^squt^s -, e matras, ern'

h««> Carmela \xyéo íVuctiferoi, u-íTo seria míiior prodígio ,
que

Unn3for.mar bum ta! peeoatíoK em b-irm santo dif^no de eiUraT

Bft gb>ria deDeo*, frromettida aos que fazem obras dig^^tias,

e d^eíta merecedoras. Fará D^^ee? este f^í^r^io f

, —. Será neceâs&rio, q^íe eíi e t ranstbrn-e->a ordem e^tábéíeci-

da
,

q+ie be dar o smi Reino em premkr dars Ikius obras. Es-

te he todo o seu Evangerih-o,

-~ (> |i«c<?adbr por- BiatoP, cjne^jf^ atgiwitaà boa^ cíbràs fa-



Miy que o poi-iiLO ujeríBcGf :, ou ao menos moveTn compaixão.
— Náo ha tai. Ja ^e inostrou

,
que as obras boas feitas cm

peccado s?.a moilasj.e não tem merecimento alg:(im depri-
mi o eterno.

— . Dè certo daria.o piem Lo sem algum, merecimcntoi Pode-
rá .ser est^, a. condição de hum Deos justo? NíAite crvarei

IJcus noii irridetiir ; wos à\z l-aufo ; nào vosdeixeis ce-

gar; de Deos udo se y.omba; e bem pensa zondjar delle
,

qjiem se persuade
,
que tcrá-o premio somente, devido áàJboas

obras, o xpie. sempre , e toda a vida as leve mas. Ninguém
recolhe, senuo do que semea : Qnae.cíiitn^ seminavcrit lio»

haeç mctíeí. G il. 6.7. Que louco ser>a aqutílfe, que
semea^jdo pedras esperasse recolher trigo ? Que ridículo se-

ria este loJLco ? Mas ' nào o he menos , . o-que semeando, ou
nào fazendo mais

,
que obras dignas- de tormentos eternos

na ,vid<v, esperasse na morte receber o premio eterno. Pre-

SiimpçÀo abominável, e injuriosissima a D-eos., Jie a de se

salvar, sem merecimentos. Este desgraçado «tga a Deos jus-

to > e se forma hum .Deos falso , .quo nà© existe; hum Deos
sem justiça, sem providencia , o sem 4dia.criçào..

Lancemos hum golp^ de vista sobre a vida de hum tal

p^i^cadoT.^ Kile se des4inio poir vontade, própria da corpora-,

ção de J. C. ,.^voltqu-lhe as costas ,, escolheo o serviço do
djçibo ,

quiz viver á sua<. vontade ,,,5alÍ€fazer ^suas paixões

,

e.appeUtas-brytaçs ; jniítQ passou x) melhor de sua vida, e

pIT.seAerou ,atQ a morte.. Conti nuamente x) elíamou Deos, e

cotTi aboiíjin.av.el desprezo se.erísurd<iceo , coutinuoti em suas

oflensas., e mais não fez, porque a morte, lhe, vem atalhar

os. passos. . Como deverá ponar-se com hum tal monstro hum
lieos por. essência justo retribuidor do premio , e da pena
devidá aos merecimentos, de, cada, hum ?. Rcddct .%uiiçiúquc

secundum opera ejns..

— Ma*s elle pode usar, de': suas misericórdias., e daí-ltet oc-
casião de. merecer nesse pouco tempo.
—

^. Pode. fazer de pedras filhos.de^ Abrahão \ ma& nãò S6 se-

gue , qyí!. o faça ,, porque, o pode fazer. Ma^, esse mesmQ se-

ria ,o premjo,. que .não pramçtte. -

— A -.experienx:ia .também tem mostrada, que muitos, mori-
bundos grandes peccadores fazem agtos de contrição , cho-

rão, exclamãjo apeos , jtivocão seu Nome , abração, e beir

jão os Crucifixos ; e aião pode, negar., qii^e tases-cQUsas. são

sinaes de verdadeira conversão,
— Jsio ignoro, que^.querem fazer ão Chrjstgos,^ aiada-tju«.
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cl(» ta<?3 âó li versem o "Baptismo. 'E Vin. q(iO queiia? Que
p.llos fizessem de Jiideos,^ mordendo o Crucifixo., que ilies

chc«;rio á bocal Que queria ? (^ue não fossem repelindo as

mesmas paluvras
,

que lhes viio dizendo ? Gesseurde llias

dÍ5r<jr, e os veráò mudos , ou lamentando seus males teni-

poraes. Chorão ! E que choraráô ? Qual o motivo de suas

lagrimas : Quando oinda^juem,, acliaráò, que nào lie o<jue

peiísãn , mas sim que sentimeutos mui diversos as fazein

verter: ou as dores, e affecçoeç da enfermidade , ou senti-

mento do largar advida, o mundo, e o que nelle posstiiâo ;

talvez o verem chorar, e ainda o temor da morte suo, os

que obrão esses eífeitos , ede nenliuma sorte o pemr de ha-

verem offendido q hum Deos infinitamenle bom.
— Eu ajjencis tenho visto essas lagrimas €m algtim mori-

bundo, cuja vida foi sempre verdadeiramente Chrislãa : es-

tes sim chorão o não haverem amado mais , e mais a-Deos.;

e são lagrimas de consolação.
—• He esta Jiuma persuasão gerái , a que os Ímpios, apo-

zar de s<5a incredulidade , sào os mais afferrados , não sei

se por infernal tentação , -se i)or grande ignorância, que tem
'da fiõUtrifio , e falta do«conhecimeiito de Deos. 'Pofque'huni

Ímpio, que em vida ja mais niosfcrou ser Christâo , se não
em algumwis cxterioridades , continua na morie com Catas,

porque faz a -cero^nonia da Confissão , Tecebe o Sagrado
Vi vTico , íívz fclguns outrosactos, .pronuncia os stiiitisáimos

Nomes, e semelhantes , h& logo canonisado por santo, e

pouco falia para o porem uos altares ; ao menos afficma-

>ráô , que teve morte de santo.

— E que outra cousa á vista di•^so se políerá dizer'7

— Eu direi , e affirmarei
,

que teve morte péssima, como
•são todas as dos pecccadores , do mesmo modo que são pre-

ciosas as mortes dos justos, de qualquer sorte que olias sejuo.

Eu não jídgo por exterioridades. Eu sei quciiuma bouanor-
te he o premio de humu boa^vida. Porque axonsigão , tra-

baJlião os bons, e os mesmos Strn/ os -toda a vida
; por eU

la não se dão a descanço, nein sepoupão a mortcficaçòes

,

e penalidades: tudo ffízem porque Deos Hi<is -conceda hu-
'ma boa morte. E que l Baríí Deos este premio tão sobre-
ceHente, que nittrece os trabalhos de'todtthuma vi/.a

, aquém
sempre trabalhou pela ter péssima ?

— Eu julgo, que todos pensão ser boa e ditosa mor^e aqirelía ^

que he precedida de annuncios , assistida dos ^occon us da
'Igreja e era juizo perfeito.
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— Mènos .eu
,

t]itp. estou ccrlo , que y íi-orte do^ bons tiem-

pi e h,e bori ; e da dos uidos diivido Uiuilo.

Pensa p Sr. At., coii^o todos; e áUao éííg qnrixo. ^

— Por esse modo julga hsuteib oíí Sacramtíiitos , e por ih5o

d^íáuecesspuiQo reçoi íer. aos. socorro^ dái Igreja.
— Longe de iiiiiii

,
que eu tal digái. Ij^norq os juizoí de

Deoà sobi/e .os morii>Uiidos , g ate onde quer Catcíkder siiub

miàeiicordias. Faz <\ Igreja ^ com os rjue leni^x^r se;i5 filljcs,

quaesquer que sejuo, quanto pode, e e»lá da sua parte
^

e uào peide as boas espepança^» ; nem>e<* quero , que algum
as pefea. Quero sim ,,/e . este he o xneu fim ,

que niagueiíi

nesciamense confie} ,o»i impiiimente presuma. Milito se en-

ganao ,. os que julo^ão da qualidade, das boíís ou más, mortes
ppx taes exlet ioi idades.

—r ,E que? Dtítjú o nnme dfr felizes mortes ás repentinas

quaeí). .muitas veze^ -tet:i..Oíí bojTs Ciimatãosl •

—r JRstáo nieflino muito atrazado na .material— Fèlicissii;iias-.cl>amarei ^eu a, essas mories , e scmp.re pre-

ciosas aos olhos de Deos. Que .meliior dita, que subitamen-

te acl^ar-bg o homem i» quasi sem .^.utir as dòjes da morte

,

ás, portas dó Ceo\ Deve saber, que taes luorles para os

bons, e vigi! aute^.. servos nunca sâí> repentinas: nunca seu

AS'çnAo-r; os acha dormindo ,
porque 5egundo. a ;parabola do

Mpaagcllio estão sempre, vigilantes , e .como as, Firgens^
com as. Iu20s pr;ev.e:iida«. . Que nielhor cousa se ,pode dese-

jaç., que .re^entiíiíiiftente:
^
serej^i.jogo çutFadps , a ^o&ar. do

preuiio?

""O iriundo; discorre, m^ir^l^ Sr; At'., porq«e-
mio entra-no conhecimento- da divina conducta. Convinha
a.Deos.por seiis.:aUo5 fms.forcHados sobre, o homem , não
haver differeuça. entre, n morte do; bapi e do máo, pois

que alem. .d« mtíifss outras razões y quiz dirigir ,o homem
pelas luzes ,dç; suas instrucções , ou Fe em sua palavra , e

não por.factos^.exteriores occqrridos de§te ou daqueUe mo-
do, quaiBS são as . mortes deste; ou, da*!'»^^^^' género. Ao me-
nos esta, ht* a regra gera pois muitas vezes quer mostrar

rasgos de^ua terrivej justiça castigando- com- mortes de-

sastrosas, a grandes Ímpios 5- para exemplo' d'outr.os» . Com-
nrumente porem n^Oefaz differença aos ^olhps do mundo.
Mas nem por issQ deixa de usar, huma bem providente , e

amiga , conducta; para com seus serv-os por «st^ respeito*

ef^n-me mostrado a experiência yarias razoes com que

podaria isto provar. T^nhg observadp
j
que ?ii mprtes> re-
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pentmas , ao pensar do mundo, são hum promio para bii*

nm qualítiacfe de bons servos. Sào títes os de consciência

mui delicada , e escrupulosa; scni duvida para os po'up?ir

a esle tormento, que I lies seria peRosissimo em humn en-

fermidade prolongada. A' semelhança disto podaria dizer

niuito mais, q-tie oírmiitto par nào sahirmós fora do' nosso

propo«ito, ^ por brevidaíixí,

i^'. Diz-se tudd em duas palavras. Quem serve tio Stnhor ^

hade ter o premto. Mas t^ua! terá na morte, o que toda a
vida-6eFvio ao diabo ? Címsidereni-no.

í\ — Qirer o Sr»: At>. julgar pelo que observa , em' bum mori-
bundo assistido dos socrorros , que zi líclig^iáo , que sem-
pre desprezou , Ibe. subministra. Pois julguemos oiui to ern-^

bora por isso. Terá visto íi miiUos quasi tiesses transes,- ja

desenganados, e sacra.meiitados
,

que meliiorárrvo , o con-
tinuá-ião a viver lar^o tempo. Tem -observado a -sira poste-

rior conduela ? He -elrla diferente tJa anterior ?

J}:, — Essa he. bem: leVnbrada , e prova tudo. 1'^ lies , ao menos
os que eu tetiho observado , ficâo sendo quaes antes erao ;

o que prova decididamente
, .qQe -taeS' conversões, e pre-

textos, não erão , o que pareceri^o. -

Jp* — Julgo, que nâo seria necessário mais para dar stifficien-

te conhecimento do que-he o peccador. Causaiá pasmo ^ è
assombro ve-r tornado logo á perversidade antiga hum ho-
mem, que se vio labutando a braços com a morte , decu-
jas garras escapou por hum particular favor de Decrs.

Contudo he bum facto mil vezes repetido. KHes somente
se podem explicar y segijtndo o que vou dizendo. Nao hou-
ve em taes conversões mudança alguma nos corações : suas

, confissões forào bem, como aquellas , que costumavâo fa»

zer annualmente, sem dôr,. sem pczar, «em senti tiientos

alguns religiosos, ficando- sempre o coração duro, e obs-
tinado',. qual antes era. Tálvez ainda peioii€& pelas circuns-

tajicias , em que se acharão; .

He! isto 1 pelo que res|:>€Íta aos qu« chegao a estes tran-

ses em seu perfeito juízo ; mas o ordinário he fazereríi es-

tes actos religiosos maquinalmente, tantoiassim
,
que quan-

do! escapão Gom vida , não selembrão, de que tal fizes^m.

Em alienaç.ão do entendimento o fizerão., enão forão mais ,

qiue huma pura- maquina movida: peíos iir pulsos que lhe,

derâo» Más haja ou não alienação, em íodo ocaso se ope- -

ia? tud«)''maqui-nalmente. O que tiver a ex-peri^rreia ,
qual

ci*#l«ního"tido , cafte0ida-i'á peiféilamente" camigo.
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— Ui o boi líiiiito l>3m , e aL í me cuàta fallar em taer cou-
&a5

,
porqsie só ine coiisoirio as mortes dos bons eíieisCVim--

iãos. Ainda tiào ha muito tempo, que morreo aquclla mo-
líina, de que estará lembrado , a quem foi levar o Senhor
inuVxi á pressa. Ella ja coaftissada , sem ter d^ que, pois

era hum ^njv, entrou em delíquios , com giartée magoa
mi. lha, poi nào eslar em estado de receber o Sagrado V'ía-

Tico. Eiítio i>e5sa occaiiào abrio os moribundos olhos, e

conversando comigo me pedio
,

que o fosse, ou mandasse
t hamar para lhe trazer o Senhor ^ porque tinha grande sen-

tirn'ínt ) em o não receber &c. Oh Dcos ! Q ie prazer tive!

]'nia o receboo bem como hum yínjo, dèo as suas graças

com muita devoção; e com as màos postas se licou , como
Du^m doce somno , o corpo, voando seu ditoso espirito a
òpn feliz destino.

Porem os disgostos
,
que tenho tido com esses desgraça-

dos , s6 Deos o sabe. Quando os resí)lvo á Confissão, nào
he sem instancias minhas, e nunca ou raríssimas vezes por
própria vontade. Eu lhes peço, que se lembrem de Deos,
que façào comsigo actos de contrição, c elles em somno-
lencia. Quantos me tem dito, que mc ausente, e nào os in-

quiete , nem lhes faça dores de cabeça ?

— Ainda tenho notado huma cousa bem singular, e que me
faz augurar muito mal; e he a procrastinação, em que an-

darão toda a vida, ainda mesmo nessa occasião, « «esse

ultimo tempo. Agora estou inq']ieto, e perturbado da ca-

beça, dizem; amanhãa me confessarei. Nesse dia tornãoa
di;4er o mesmo; e não ha eloquência, que os possa resolver

a o>itra cousa.

Podem «s reduzir a duas sortes as mortes de taes peccado-
res^ quando não são repentinas de outro modo , estando cer-

tos , de que ellas semjire o sã » para taes peccadores. He hu-

ma, a que acaba de dizer. Xàoseise he ainda a outra mais
teirivel

,
que ja mencionamos. E quando taes peccaáores

chegão a maior, e mais avançada idade, morrem sem sa-

ber, que morrem. Morre o corpo, oti a vida corporal an-

tes de morrer; morre a vida animal da altna , antes de sa-

hir do morto coipo , e tudo está morto antes de morrer; he

huma pfira e dibil maquina, o»i mero autómato sem mais

movimento, do que lhe dão. Queres confessar-te ? Quero,

respondem; e se ficão mortos, ou como mortos. Dize Je-

sus, f^álei-me. Jesos f^alei-me, dizem; e ficão mortos.

PeriQ-me., Senhor 6ic, Pç^a-me^ Senhor; e dabi duo pas-
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são, poRjue púra ^ o fica sen) acção a maquina moriá. Con-
írssstH;* de morto, ou conversões , sào Ci nfissccs, e < oí -

vcPáòcs mortas ; tí estas são as mortes- cananij^adas descolas !

— Olhe, que isso sfcicced<? não sí> na velhiee., mas lauil)eiu

em todos os tempos da vida dc taes- pcccadoree.
1*, — Assim he, porque a enfermidade vai mataodo a vida cor-

poral , e a animal pouco a pouco, como o íaz a decre-

pitude dos aunos. A' vista díí tudo uâo tem o Sr. At. píira

onde appelle , se nuo para h-um prodi^qo> o maior , das mi-
sericórdias do Scnhoi\

A* — K porque o nào pode esporar o peecador ?

P, — Poique o atempo príjprio das misericórdias passou, eo
da >mortG. do peecador , ou esse tempo , ,em que ella cbega ,

he chaniado o dia-da ira , e o tempo da justa vingança de
Deos, Quererá -por ventura conteslar a Déoi esta condição ?

Dia da morte dia da ira.

JO» Sendo Deos como firmemente cremos j misefícordíóso y

e justo, quando o não consideremos usando, e praticando

promiscuamente luima e outra
,

lançando mào ora á sua

misericórdia , ora á sita justiça , dando tempos a huma, e

a outra, infallivelmente os devemos dar á sua justiça. Acari*

bo de entender perfeitamente os textos , e a necessária con-
dição de hum Dcos- infinitameiíte bom. Veja , P, , soo en-

tendo bem.
Ne tardes converti ad Do^miinm i diz o Ecelesiastíco,

Ò; nc differas da die in dient -y nào demores a ttia conver-

são a Deos, e não a retardes áct dia pa^a di^i. Sabitó rc-

niet ira ilHiis ^ in tempore vindictae- disperdeé te; parque
repentinamente virá sobre ti a sua ira, e te perde Fá no
tempo da sua vmgança. Aqui temos dois tempos : tejnpa
da misericórdia, que sem duvidadie o tempo da vida ,

que
Deos dá próprio para a conversão. O tempo da vingança
sem duvida alguma he- o ultimo da vidáy .em< que se vai

acabando, de todo, e a morte -avizinhando-se,

A, — Não ha tal. * Esse texiip© ha o momento da morte.

X^. — Qual momento da morte ? Esse he hun> = ponto malhema-
tico-, eindivisiveL Ouhadeser antes, .ou.depois. Antes de-

ve ser
^ porqu.e se não passe toda a vida euj misericórdias -

sem justiça^ porque isso não he conforme á diviaa condi-

ção. Depois da morte ha sim a justiça de Deos, nias he

otttro tempo. Temos o outro texto de S, Paulo ^
que nos
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ira: Thczaurlrios iram ín die irae. Qaaí este dia da ira.,

se não o tcrnpr», ()ue proximamente precede* á aiOTÍ^I
— VjW uão me posso persuadir, çi^wç assim seja.

— QiKHra o Sr. Br. abrir o sagrado Jivro d{»s díwmvs Prr?-

vcrfyiosy e kr ne cap. 1. desde o ^3. Até o fira. Porem
seja somente ein latim.

— Ficarei eiH jejum, mas n&o detodo, j^rcj-Hébem seique
ahi ameaça Deos zombar dos peccadores na morte, assim
como na vida delle zornharuo, e que se não hade compa-
decer. Eu mui bem o sei..— Não ha duvida, que assim he, Oii(^a Sr. :At. : Conver*
lituini ad correctionem meain ; cn profcram vobia ^pirilum
nieiírn

^ êç oalendam- vohis verba inen. Cirna vocavi renu'
iUk , cxlendi niaiium meatn òf non fuit qui mf^icertt. Des-
pexistis omnc conúliimi mciim

^ <Sj" irtcrepationcs meas iieglt'

xUiis. Ego qi/aqite rn interitu vcslro ridkbo
^ ^ stibsanna-

bn ^cúmiil, quod thncbntis ^ adueneril. Cúiii irruerit re-

pentina calainítax.^ 4 'interitu^ quasi terupcalas ingr^tterú

quando venerit mpcr vos IrihtUaho angnsíia ^ tunc tnvo'

cabnnt me
, ò( non cxatuliam. Que tao terríveis ameaças I

—
• Pode dizer o6 seg-uintes fr^. em lingoa vulgar,

— «Assirn se portará Deos com taes peccadores neste tem-
po

,
porque aborrt.)cerrio em vida sua disciplina, sua Lei,

e maiídamfti3.tos-, e uafl quizerào receber o seu temor, nem
quizerão seus avisos, e desprezarão a correcção, corao fi-

\úm reW^Jdes. Elles comeráo dt> fruclo de seus trabolhos, e

&c fartarão , e saciarúf> em s^uas sensual idad^ís. Mais. lou-

cos , maiii estúpidos, que os meninos, a prosperidade , em
que vivem , os acabará de perder. Porem , diz o SenJior ^

o que me ouvir, o fòr n>eu serva, de&cance se«m temor;
elie hade gosar da abundância, de minhas graça«-, lirado

todo o receio de males, a Q^'e lhe parece disto , "Sr, j^Uieo l

—1- Que, me hade parectír ? Que leve o demo taes esperan-

ça* 4ô>ô Ímpios, qiie me uão eugvinarão mais..

— Eu julgo, q.iiQ nada poderá desafiar maie a ira do Deos,
do q.«o perteiider passívr toda a vida em maldades, e pe^*»-

veríiidadtís , o nos ultimas rectos dcHa prosumtr pr^^pafai-se

para euA^^rar jijo Ce<j. . Pareça^me ser esta
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Impiedade sobre Ioda a impiedade,

— Em prova dessa verdade^ e não menos para cabaí eo-

nhecimento , do que fica dito, mencionarei as formais pa-

lavras, que nos deixou escritas £'M5ie6to
,
discípulo do Dou-

tor Máximo S. Jerónimo , como ditas por este mesmo,
quando estava morrendo. Vetn nas mesmas obras deste St.*

Doutor, tom.. ^. p^g. 380. llis aqifi como se expressou a

tal respefto, intentando provar, que fuio se devia reservar

para o temj>o da ultitna enferínidade a penitencia.

» Talvc2 alo^uem me dirá: Benignns c^t Dominns ^7niiie'

ricors &.C. O Stnhor be benigno, e misericordioso, que
recebe a todo o peccador

,
que a elle se volta , e íhe dá o

perdcio de todos os peccados , em qualquer tempo que o

faça. Eu confesso, queassiu) he ; porque o Senhor lie mais

benigno, e misericordioso, do que se crê, e recebe-, ao

que a elle se converte «como convém, e be necessário. Náo
be elle por venlura bem benigno, quando sofre tantas in-

jurias dos peccadorrs , dando-llies espaço de tempo , occa-
biòes , e lacililando-llies os meios de se converterem ? Mas
isto devei« elles conhecer, elie, que assim como o Senhor
he bfcfnigno, he misericordioso em sofrer, e esperar, assim

lambem he justo em castigar os obtinados , e desptezado-

res de suas misericórdias. íí

Porem dirá ainda algum : Sedforte iterum quis dicél èca,

O peccador, que })or todo o espaço de sua vida, foi per-

verso, na morte fez pc^nílencia, recebendo os Sacramen-
tos, deverá alcançar perdão, e sua penitencia será rece-

bida , e aceita por Deos. Ah, quam falsa presumpção , e
jiRScio pensamento*! JJeiíl quamfahasiispicio, ^vau^ mc-
fUtaliol l^ix de centwn millibus hoiíiuaem quorum mala
sempev fuit vila mcrdiir a Deo kabete indulgcnliani unus :

apenas hum de cem míí
, cuja vida sempre foi má , merece-

rá receber de Deo» o perdáo. Hurn homem lodo gerado,
crescido, e nutridc) em peccados, que nunca conbeceo a
Deos, íiem o quiz conhecer, náo o ouvio, nem quiz ou-
-vir, não res}>eitou nem quiz respeitar , nada maisquiz

, que
despreza-lo, oolTende-lo, e injuria-lo, vivendo como se

nko houvera Deos , e náo adorando mais que suas paixões
brvtaes , e suas infumes sensualidades, que peiíitoncia fa-

rá, que possa ser acceita a Deos ? Como poderá ser acei-

tu a ;Deos huma peo-itencia , que nrio teria , úein faria , se

e l
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elíe cresse, que ainda continuaria a viver
,
encapando da-

T.iella enfermidade ? 5?

— Perdoe , P. ; não n;e posso cont(?r, que não di;^H que o
sa razão he fortíssima. . He certo que se tal peccador soubes-^

SC, que escapava da enfermidade, d^i certo nem se confes-
saria, nem mostras dai ia dj penitencia. Lo^o fcc iii^ma ]>e-

líitencia. forçada ,
qij(» não pode de sorte alg^uma ser verda-

deira, e menos pode agradar aJ)eo&. Níuguem poderá ne-

garnom luinia , nem outia ; nem. que tal {>ènitencia. Iie for-

ç-ida, nem que será sumrnamente desaijradavcl aDeo?. To-
da a penitencia deve ser fundada no amor de Deos, Tal pec-
cador não pode fazer lnim acto de contrição.
—- Essa lie a pnra. verdade , . e he bem. clara.

— Porque aão pode ? Quem tal pode dizer ?

Digo-o en ; porque, o^acto de contrição deve ser funda-
do no aínor de. Deos , njotiv.ada a dor na infinita bondade
offendida ; . e.tai peccaijor não a. pode . ter ,

pois nada me-
nos lhe im^pí^ría., que a bondade de Deos, e sua offensa.

Se não fosse, o temor da morte continuaria nas mesmas, dis-

posições. Lo^^o que amor de Deos pode ter?

;— . Diz a verdade ; eis-ahi. o grande prudigio, que deveria^

Deos operar em tacs cora<;ões , fazetido-os em tão breve es*

paço de tempo amar, o que^bempre .aborrecerão , e abor-
recer, o

.

que sempre amúrãQ; amar sobre tudo a Deo« ^ a
quem sempre aborrecerão, e aborre<íer o peccadò, que
sempre amarão sobre tudo. A creaçãa dos Ceos e terra

3ião seria, mais prodigiosa do que esta mudança, e tr-ans-

formaçiio^ de coração. Quando fadarmos da contrição me-
lhor p veremos.. Concluirei agora a .falia do. Doutor Máxi-
mo, pmximo a rnorte..

w Cerée, verá concludamAc. Eli concluirei dizendo
, ( são

suas.formais palavras) que aquelles que. vivendo , e na sua

mocidade,, sa/í^ís ^s/ 5 ò( juvenis, ^ não tem<*ni offender

Deos não^ merecerão alcançar o perdãa. Que penitencia^

que pezar de. peccados he este , filhos dllectissimos , que,,

então só tem , quando^ vêem , qne mais não podem viv^
,

e que se, pudessem, escapar ,da enfermidade continuaria^ a

ser peiores do que antes erão ?« Confirma isto cora a .pró-

pria experiência , affirmaudo , que observou era
;
alguns

,

que escaparão de gravissinias,, enfermidades, em qu.e fize-

rão essa, não mais que. ceremonia de penitencia, e con-

clue com estas, palavrasi : Hpcíeneo y hoc vcrum puto hoc

multiplici expcricntia didici quód d non bónus /sal fiãiisf
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Ciil mnlasemper fecit vifa ,
q\ii peccare non cimtintút \ isto

julíjo, isto tenho por certo, e as multiplicadas experiên-

cias me tem ensinado, eiie que nunca tem bom íirn aquel-

les Cira vida foi sempre má, e que nunca se contivcruo

nas offensas de Deos.
— Assim deve ser, porque nada mats ímpio do que viver

á sua vontade, como se não houvera Deos, e reservar pa-

ra a morte, o que devia fazer em toda a vida.

— He o mesmo que vi ver como bruto, e morrer como Anjo \

—. Ile sem duvida verdadeiro ludibrio de Deos !

— N"a sua I.* Carta faz o Apostolo da caridade menção de
tmm peccado ,

perversidade, oti impiedade., que distingue

entre outras com espantosa diífereuça. Nós temos confian-

ÇH em Deos, diz, le obtermos delle tudi> o que Ihtí-pvrdir-

mos segundo a sua vontade. S;íbemos que e!!e ouve as [lOs-

sas orações, e nós nào ignoramos que temos necessidade do

muitas cousas a pedir-lhe. O que pok sabe
,
que seu irmão

commetteo algum peccado
, que não he peccado para a mor-

te
,

peça por elle a Deos, e se dará a v^ida ao que peccu
não para a njorte : Qui scit frafrem suum ptccnre pecC'Àtuiih

noií ad tnortem^ petat , <Sf daòilur ~£Í cita pcccatiti non ud
wortcm. 1. Joati, 5 16.

—- Pois não são todos os peccados mortaes para a morte T

— Qiveira ler paciência, ouça o mais, e dirá oque lhe pa-

recer. E:ii pcccatuia ad morfetn^ é\z ; ha peccado para a

HioTte ; e neste caso, quando ha peccador
,

que cahe ne&-

ta impiedade, então não digo, não recommeudo., e peço,
<]ue rogue alguém }jor elle: Esf peccatum ad mortem: non
pro iílo dico ut roget quis. Bem sabemos nós, que toda a
iniquidade he peccado: _Omn\!i iniquitas peccatum: ÒÇ ssè

j)ecca{it?n ad mort-thi. O Texto Grego iè : E-t eat peccaturn

non dd mortem. f. 17. Toda a iniquidade he peccado, mas
'ha iniquidade para a morte; ou ha iniquidadíí que rvão he
para a morte. Faz pois o St.** Apo.^loio distiiicção entie os

peccados, atfirmando que ha huns tãoiíriquos, emalvad'»s,

Xjue são peccados para a morte, que sem duvida vãoia }>ro-

duzir a morte eterna ;
pelos quaes elle não reconimeiida

,

que se rogue, mas sim por aqueMes peccadores
,
que nã »

coramettem taes peccadoa. Queirão, agora dizer os Srs,-, que
peccados serão estes, eo que deites thes parece ?

— Peccados que não são para a morte devem <er os perca
dos reniaes, e qí outros oi mor taes

, que causào , e dào a

moíte eterna.

^«1
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— Mas parecf-llje que o ^posíoio Ja carijkde diiia, que
se nàtí rodasse, ou que nuo aconsclliaria.a oiaç"io f^or ne-
JiiiUHii dos quo caiiibiaiií' eiíi peccadoo mpvtacj ? Serri esse he
o espirito da Igreja,
—

• De\eiáò sci pcccados os mais monstruosoR^
— Sào esses os Ii\i,utíimui»sríi.do.s , quacs sã.o os lncr''clul ^3, quç
estão ob:;l'i nados no odio a Deos. e.reoolvid/>s a fazer-iLc guerra
d'íínorltí, e toíio^ os que queFei;i peecar ate á tD4irte. í*areco-

iBe , que O xSt." -'//J05Ío/c» distie : Peccado ate á iiiorle , e iiâo

para a mo j te.

•— lie isso o mesma qjjediz S, Gregorio Ma^no : Peccatum
ad mortefn , id est

,
peccalurn iis.gue ad morlein

^ jxsccado
prolongado ate a iiiorte. Apezar de que os. L!ÍÀpoi»iíores se

lembrào de alguíis outros peccados eiri singular; eontudo
cpncofdào todos, em que o Apíyatolo falia , dos, pcccadortís

toda a vida oíjslinados «»a oiiildade
, quç^ a .estendem ale a

morte , e deUá adiante se possivel^fosse ; ao njonos a, von-
tade nào ha oMfra,, e apenas cessa pnr ser atíilUada. Não
sei que outra impiedade possa melhor ser cliamadá.pecca-

.

do para a morte.

.

-— Creio que assirn he ; mas horrorisa dizer o Apostolo^
que todo se abrazava em- amor ,de caridade , que não re-

cpmniendava a. ocaçào por;;taes peccadorcs. Porque seria?

Por julgar sem reoíedio a tae.s pe.cç^dores , ou pela impie-

dade de tal maldade £

—rr Sera remédio nào digo, porque, I>èos lho pode dar; mas
somente pox hum prodigio. Direi > que he esta

, huma tal

maldade, que.^bsta a .todos. os, moios ordinários, de que
Deos se serve para converter, peccadores , em que..en.trão as

orações , que os bons servos po.r.elles ofíerecem , e Tazem a
Deos : Peccancis malitia

,
çualcm exprçssimu& ,diz Calmet

,

ibi
,

insupcrabiUs ff.mie.. Du misííieordiae óbices ponií ; a

malícia dc hum tal poxcador, qual he oob^tinado , que não
quer corrigir-se, pòe impedimentos á misericórdia de Deos,

quasL insuperáveis ; de sorte que tão raras vezes concede

Deos a,graça da coíiversâa a taes peccadoies, qiie quando
o faz, se .deve attribuir, a hum prodígio, que, não pode de

modo algum trazer-se para exemplo : laiu raró conversio*

nís graliam largitur. Deus^ ut si qiuindo dcdcrit , id prodi"'

gii loco ia excmp.iuni non usiirpandi , hahendum stt.

~ Podem mui bem tomar por exemplo hum.entre cem mil,

como dis^e S. JeraiiiTio ^ mas somente loucos, como elles

são 5 o podeiào fazer.
.
Is^ão pode liaver maior loucura.
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— Taes suo os iinpedimenloy, que taes peccadores oppoem
ás iifraças divinas, que essas • Fnosnias se lhe» Ujíí.uo era

mal, e sendò remédios salutares « se lhes tornào em vene-

no morlrlero , de sorte que coi)strano;-em de certo niodo , e

obrigiio a Deíos , a que lhas não conceda. Qiieirào notai-

esta. razão, porque he mui ponderosa. Para q>ie rní-Umr'

me entendào , lhes lembrirei as ol)ras de dois pequenos dif-

ferentes aniniaes. Temos a nielUlua, e solicita abelha , que
tem o estômago em tal construcção , e temperatura

,
que

converte em. mel tudo , , o xpie nelle entra : a niesma agoa
dos charcos iminundos, que bebe, he vomitada no favo

dòce mel. ConJo esta sào os bons servos de D(os que tan-

to das flores dos seus favores , como dos amargores de sua
justiça, tirão o doce mel do merecimento.

.

Não he assim a veneno^a artinha, que tndò converte em
veneno para n)atar., e láços para enredar, prender, e dar

a morte. Se ella vive em prosperidade , não ciiida en) mais

que na arte de ft^zer mal, estender seus laços , e redes pa-

ra prender
5
apanhar, e malar. Se por ventura he amea-

çada de morte, não foge, nem larga; envolve sua têa , e

]aços ,
apanha-a a si, deixa passar o perigo , de novo a es-

tende , e forma melhor, e mais matadora do que antes era.

.— Eu o tenho observado com pasmo em alguma qualida-

de, ou espécie de aranhas ; e na verdude que he mui ex-

piessivo symbolo dos múos ,
qi^e misericórdias, favores, e

castigos, ou ameaças de Deos , tornão em seu mal, e tal-

vez d'outros. Nem com as ameaças da morte largão seus

máos intentos; e ella lhes virá apanhando-os envolvidos

em taes têas , e laços de seus peccados.
— Se rae não engano, este he o maior óbice, ou impe-

-

dlmento , que en-contrãò as misericórdias do Senhor
^

por-

que se lhes tornão em mal, e veneno mais matador para

si, e para outros, pois temos vi^to o que he hum impio
na Sociedade. Se Deos lhes dá teimpo, delle abusão para

seii mal ; se os ameaça com a enfermidade, envolvendo a -

teia de se4i-s. vicios , máos propósitos , e peiores desejos, não
a largão , antes a reconcentrão para denovo aestenderem.

Se par outros meios os chama, m-aÍ3 se ensurdecem: e fi- ^

nalmente as misericórdias , e os meios , de que Deos cos-

tuma servir-se, tudo se lhe- torna em mal. Ccmo pois po- -

deráõ valer as orações d'outros ? Que poderá Deos aqui fazer ?

— Abrir os cofres onde^ tem enthesourada a sua ira.

Temos visto,, gue apenas^hum extraordinário prodígio das
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mis!>ricordia5 dio Senhor pod^MÚ convertMo?. Mas como o
fará no tempo Has snas iras? In die irecl ín tewpore vin-
dictael Tem'»s bem sacudido o pó das esperanças do im^
pio,^que espiara fazer na morte, o que nao fez na vida.

ÍS'ão he assitn, pois resta ainda bum exemplo bem fa-
m iso ; e que ning-iiem ignora.

— Eu deHe me lembro ; e vou a deitar por terra esse pal-
i Jadio da impiedade, a que taes peccadores se acolhem, e
:que acnbaiá de m>bírar, e pór em toda a evidencia, que
sruas esperanças são pó, empola d^a^^oa, efumo. He este a

Conversão do bom ladrão.

Aponas a ignoraiTcia , a cegueira, o embrulecimento

,

qus c;)^tu^la cercar o entendimento do peccador , he que
lhes pode lembrar a conversão do bom ladrão posto na
cruz, e morrendo ao lado de J. C.

,
para cota eile ajjoia-

rcm soas esperanças. Quando este nà ) fosse, entenderiuo,
qufi CíSe mesmo tnais ptova contra taes, e tao néscias es-
peranças, do que a favor delias.

— Nào posso entender esse dizer. Quandomais poderá mos-
Irar

,
que he bum só «xemplo ; e por ser hum só não ser-

ve p-tra todos.

— E acha isso pouco ? Se bem me lembro , diz hum St.* Púe-

dre ^ Deos q>i5z dar esse exeujplo de conversão na morte
para que ninguém deiesperasse ; mas foi hum só para que
nlnq-ticm confiasse.

— He St." Agostinho : Unus ne nenio despéret ; sohis ut
memo praemmat^ Na verdade he o único, que se acha, e
que appareiítemente possa daralguuías sombras de esperan-

ças; pois tudo o mais, que vemos nos sagrados Livros os

tira mui de pro]3oslto.. Si bene memini , diz S. Bernardo,
iit lote Cânone Scripturarum ununi latroncm invenies sic sal'

vaíum; se bem me lembro, nào acharás em todas as sa ora-

das Paginas mais que a hum ladrão convertido na morte.

Noli ergo liuic Iam pericalosúte cxpectationi credere iemet'

ipisurn^, não queiras pois entregar tua alma a huma tão pe-

rigosa confiança, que se estriba em hum só exefnplo.

Julgo, que nada prova o ser &ó hum exemplo, porque

esse era bastante segundo a economia de Deos, que obser-

va nios nos santos Lii^ros. No antigo Teilameiito \>\'op(iz

hum só exemplo , c\ue i'o\ David , e í)ão ha memaria de mais .

este foi basLaute -para documeotar a todos os peccadores-^
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nos propoz outro para os que se converterem na morte. • li para
qiie firn mais do que hum ?

.— Parece, que discorre hí»m , e tem.ra:^ão.

— Tem razão, mas falta-llie a justiça. Deixassem-m^ res-

ponder-lhe , e lhe daria coma razão poía cara.— Responda ; e descança o Sr. ^boadc.— Ymá. são coijio 03 meninas, aquém Iie necessário metter

na boca . a papinha : mastigada. Não entendem ,
que nosso

Senhor de tal sorte desenganou., e am^açon aos que che-

gão á morte em peccado
,
que, temendo a desesperação de

todos, foi necessário dar , hum exemplo para que nenhum
desesperasse.

Já que comecei a fallar^ darei mais quatro palavras. Bem
ratado , tenho estado , . esperando quet o meu Ab. dissesse

huma : cousa
,

que a. experiência . me tem nmstrado , e que
não deixa de se casai:, bem- cá com o meu bestunto ; mas,

parece que se vai esquecendo. Eu tenho visto boaá ,. e mtlâ

naortes d<^ peccadores , e me parece
,
que a causa be a dif-

ferença
,
que ha entre elleái Ha huns q.ue peccandu sempre,

e obstinados na maldade , estão resolvidos a nunca se con-
verterem, se não na,marte. Estes-deagraçados morrem mor-
te péssima j ou desastrosa ^ ou como se tem dito. Outros ha,

que se resolvem á satisfação desuas sensualidades em quan-
to moços, difíeYindo sempre sua .penitencia lápara o dian-

te , principalmente paia o tempo em que ja tenbão mor-
rido mais de metade da vida, ,e o corpo mais de meio
morto. Est&s desgraçados , ou sãa arcebatados' com nLorte

possima antes desse tempo, ou< se a elle chegão , m.orrem>

ainda mais pessimamente ,
pprque vai- morrendo -pouco a

pouco pela velliicey e vem acabar em ta;l estado, que nem
mesmo se lembrão. do que forãa, e do qu« fizerifco. Nem
ham jumento no atoíd-co marre mais brutalmente : não. tem
lémbraaças nem-de Deos , nem do Cea» .nem do inferno.

Todos estes confiarão nas misericórdias, £ eis-laò ah.i tiverão.

Há ppr^ín .alguns outros,, que eu tenho vista morrer an-
te$ de chegarenv a esse tempo , que não metem desagrada-
do. Potem pelo- qn^e cu tenho nelJes observada) , eatendo,
que erãa hun^ brutirthos perfeitos , por que: não entendião
a ReUgiao ^ nem. conbecião bem a Deos , nçm mesmo con-

fiavâo em ^uas misericórdias, Eu o Icnho; conhecido:, por- •

que logo que lhes entro a fallar de Deos , de suas bonda- -

d«s j de .sua paixão , e do mai§ que .aie tem ensinado o meii i
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Ah.
>

qiie tem mollido neste oíTicio para remediar as

.suas faltas, el!?á «1111110 a chorar, e a gostar de o?'vir , e

faro delleá, o quero . com a í^raça de nosso Senhor,
Dcsle maiiéro lie ique eu penso ,q«e foi o bom ladrão; e

niii^irnem me tirará esta da -caheça.

D.— O caso be, íjue om pouco nos diz tudo! Parece-llie ser

ver.lade, Sr. Ahbadel
P. — 'Posto que os juizos de Deos são incompreliensiveis

, pa-
rece-me seiruireni ordinariamente aquella marcha, e huma
íiltenta cxj>eiiencia ,

íjual o Fr. tem tido assira o faz en-
tender, e prova x^uain pessima cousa he confiar para pec-
car na misericórdia de Deos. Devo porem, visto que esta-

n)os clíeg-cidos á ctmvcrsào do bom ladrão, fazer desappa-
rec e r i n t'^ i rame hle r sle re fugi o • da i in p i edad e

.

— Síí isso fizer , fará incorrer a lodos na desespeiaçâo.

P. — Não são esses os meus fnis , mas dessipar a néscia, e ím-
pia presumpção. EiilenHão bem os meus fins. fiu quero, que
o exemplo do bom Ladrão sirva para os que se achão pos-

tos nesses tii li mos momentos de sua desgraçada vida^ mas
não quero, que sirva de sorte alguma para o peccador, que
gosa de saúde perfeita A hum, que se achasse nestas ex-

tremidades da vida, lembraria eu a conv( rsão do bom La-
d'-ã(> ; ao que porem se achasse em melhor tempo, diria; Vais

p(M"dido, desgraçado, se confias no exemplo do bom Lacfrao.

, /J. — Temos entcíidido muito bem.

P. — Podemos com razão pensar ,
que elle foi na verdade do

numero, ou cathag-oria
,

que diz o Fr., isto he
, que não

tinha o devido conhecimento de Deos, porque logo que o

conhcceo , se converteo. Sendo assim não vale, nem pode
servir de exemjjlo para os peccadores , de que falíamos; e

muito menos s'3 disbormos, como he de crer, que não se

lhe havião offorecido alij^uns outros meios, que lhe facilitas-

sem a sua salvação. Por ventura tinha clle os meios, que
agora são concedidos a todos os peccadores

, que o são no

grémio da ígrejiiX Não poderemos dizer, que Deos havia

reservado suas graças para aqtielle momento ; o por conse-

quência nunca lhes havia resistido ? Quem poderá aíTirmar,

que elle liavia peccado , e pcrsevf-rado , tomando por pre-

texto. as misericórdias de Deos? Em todo o caso elle não

era f^hriíttno ; e somente então o foi, quando conheceoaJ.

C. , ,e logo immediatamenle ,
que o conheceo , o confessou,

o sérvio , e amou.

Z>. — Tantas dilíerenças fasem bem differefnte o *caso.
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— Muitas mais temos , que o fazem bem diverso^ do que o

sirppoem taes.pcGcadores. Temos nclle a cousiJorar nào só

sua própria quali^Srae, mas também o tempo , e circuiis-

tanctas que o revelem. Em <]nànto á primeira tbi na ver-

dade a conversão de 'hum; peccador , e nas últimas liovas

,

ou hora de sua vida , porem primeiramente ignoramos a clas-

sificação deste peccador. Sabemos
, que era ladrão , e na-

da tnfiis. Para ser posto d morte por este crime , conforme

as Leis /íomnwas vigentes nos Estados que dom-inavão, nào

,era necessária, tque o furto fosse gr-ande, nem o ladrão

cruel, pois que - elles os Ro inmma sós -o x\uex'\ão sev , e ne-

nhum outro. Pilatos era -m«i fácil em dar a morte , como
nos diz a historia de suas crueldades.

-O maior facinoroso
,
qtjo entãó-se achava em ferro3,'era

Barabbuz , e o crime
,
que se lhe altribue, he Innii homi-

-cidio feUo em huma s^^ão. Daqui devemos suppor, que
o Laíímo convertido nâs fói Iramic^Jn. Não podemos" attri-

buir-lhe outros delictoJRíulpas', e peccados, que a sagra-

da Historia, ou profanalhe uâo attrlbue. Não podemos di-

zer , que foi cruel ,
vingativo , malvado-, scnsuai

,
despre-

zador da Religião^ e de Deos, como são os nossos i-mpios,

pois nenhutnai provas temos. Ainda que -no texto se dá o

nome de ênifptos nos dois , que juntamei'4e fo rão-crnci fica-

dos y de que era este hum , contudo bastava a-oBicnte o cri-

me de furto para ser reputado por tal: XJum inrqms repu'
talas est. M^ic. 15. 28.

Vaw quantf; ao tempo relátrvo ao mesmo peccadór
,
igno-

ramos a.4dadt^. c sem escr^i pulo podemos dizer , ou ao nie-

no^ suppor, qu« nÍio eslava na ultima idade. Com certeza

podemos affirmar, que os nossos im])ios não contâo com o
tempo . oin qire este se converteo

,
pois não contão conrhii-

nta tal morte, Morroo t:sie no ineííino momento , em que
gosava de toda a sua fida, e não qaasi ja s^iii vida péla
deí^repildde., ou pelos effeitos da enferiniâade ; o que faz

huríía grandissima differcní.\a. Apezíir de estar pendente da
cru;^ , em que não foi cravado, não^titrha ainda soffrido o
golpe da lança, como era costume, tiem padecia grandes
dores, por ter na inesma cruz lugar feito de propósito pa-
ra poder sustentar nos pe's o poso de todo o corpo. E.íte era
o costume entrc as Naçòes barbaras

, quaes erão os Rouia*
Jios nas mortes de cruz-, que se davão a final com lança,
J. foi cravado-, e não ignoramos a qualidade de sua mor-
te. Mas não era este o costume.

fl
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O que nisto quero dizer lie, que o Ladrão se convertea
no tempo, em que gosava do pcricUa, vida-, vivo, e são :

l^^ivensy mvus sanas coiifitehcris\ nem ainda sofria tor-
mentos

, que lhe pudessem pcMlurbar a cabeça , ediminuir
a vida vital da alniu, como toinoà dito. Nenhum dos nos-
sos peccadores conta com hurna semelhante moite, nem
ainda com tào certo desengaiio da proximidade da sua ul-

tima hora.

— Seus colie^as, e commlltentes , Sr. At. , e lodoi nós
abrimos bem pouco os oíhos, para vcrmos assim as cousas ,

e as pondeiarmos daqiiciie modo.— Muito mais temos a ver ; c sem nos apartarmos das qua-
lidades pes?o-ies deste homem , e seui merecimpntt>s

,
veja-

mos a sua Fe', a sua firmeza , zelo da honra deDeos, e re-

ligiosa esperança. Hruii aF)titpússimo livro , intitulado Evan-
gelho da Infância àiàJ. G: ,

diz^ que,nafufi^a para o Bgip-
to ^ Nossa SiiNUORA com o Mefffno y eS. Jói'e, cabimo nas
miios de ladrões , de cujo numero erao estes dois

,
dosqnaes

o convertido nao só impedio as oííensas , «; ultrages, que
inienlavão os outros, mas também os tratou com a maior
bfoai^nidadc c pagou por ellôs^ o pi-eroda redempção

,
que

podião í&perar do seu cativeiro. Poreai não temos necessi-

dade dé nos servirmos de historias apocryphas , . destituidas

de toda a fe.. Altendamoa somente ao pouco, . que nos diz

a, vei^dádèira , e sagradii, e riadá mais he necessário.

No' mesmo tempo , em que os Judèos , que haviâo segui-

da o Sènfior y e- cctdó nelle, diividavâò , o desamparavão ,

e talvez appix)Víivão a sua morte , este só , o bom Ltcdrâo

o confessa df) alto dá sua cruz
, por I^éos verdadeiro , e se faz

pregador tiBsta verdade. Elie zela a -sua honra , rebatendo

as blasphwmias , com que o companheiro o affrontava , e pro-

cura converte-lo. N-e.quc tu tiiues Dcum ^ lhe diz
;
guod in

eadcm damnallonc es, Lvc. 2-3.40. Não tens temor dé Oeos,

nem ainda coademnado á morte^ e a ella próximo. Nós so-

mos condemnados justamente , e reíHfbemos , o que merece-

mos por noósas má> obra> : Nós qiádevi juste , nam digna

facíls ixciplniici ; mas. este (o Senhor) nenhum mal fez ;

TJic vero iiihil malí gessit. j^. 41.

—- Foi som duvTidil huma-verdadeira Confissão.— Ou elle havia ouvido ja.as doutrinas de J. C. , ou havia-

tido npticia delias , e <lQs'prodigios , que antes iiavia obra-

-

do, ou se operavão,.ou |H>r i Ilustrações daí graça, queelle

aproveitou
3
apczar ds não ver na. ado.raYel. P.cssaa de J. C".
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mais que hum Homem som figura de homem, objecto ão

desprezo, do ludibrio, e do opprobrio dos homens. eMo o

couíe^sa por Deos verdadeiro , e lhe pede com toda a Te >

e relií^iosa esperança, que o receba em seu Reino : Í)o/nê-

«c, memento r/ici , cum i.eneris tn Regnum tuum. f. 42.

A'vista disto direi exi
,
que me dêem o maior pecjador , o

ipaior im[)io com tal Confissão, com tal Fe', com tal zelo

-da honra de Deos, e da salvação dos outros; e enfim com
taes sentimentos, na hora da morte, e eu o darei por segu-

ro da sua salvação. Que roais poderei dizer ?

Que lhe parece, Sr. At. ? Terào taes sentimentos os Ím-
pios desprezadares das misericórdias de Deos , e síias g-ra-

ças na hora da morte ? Se as tem , de certo se sal vão.

— Mortas, c enterradas sejào taes esperanças, e confian-

ças. O demo as lev-e. Eu tenho feito o que posso _por des>-

empenhar a rainha coramissão. Venhito meus commitientes

doffendar a sua <:au5a , se ataaíe se atrevem ,* pois eu nada

raais quero, nem procurarei, qu-j scc^urar mi{)ha sakaçiio

6em perdí^r hum monjciilo. Passem mu.tobeuí, eamanhàa,
Sr. Ab. , o procurarei.

— Queira t-ji mais hu.i« pouco de paciência, pois ainda nos

re>ta que ponderar nesta conver:ào do bom Ladrão, Deve-
mos attender ao temj)i) . ou octiasiTio , c circunstancias. Suc-
cedeo elb no m^ísrao momento «in que corria o .bsangue ^áo

Jlcdemjflor a seu lado , e no mesmo que se estava operan-

do o grande Mysterio da Redein}}çdo ^ se abriuo as portas

do C^o , e em que elle hia a felicitar, <? encher de gloria

aos justos mortos, que esperavào e^ta Redewpção, Q'ieira

dizei-mt» á vista disto, se liie parece conforme a tae> divi-

nas operações, que não se mostrasse lo^o o seu fStíito ?

Parecer-lhe-ha juhto
,
que o divino Triunfador ãa.moTÍe,

e do inferno desço, ^e ao Limbo, que c;'rn stifi presença hia a
fazer celestial Paraiso , sem r^ein hum só íiopheo de sua

Victoria^

— Eu nada tenho a responder, se não quç a cegueira do
peccador he pasmosa , e a minha sobre tudo o tem sido.

— Com o Redemptor morreriío tres^ de 'cujos dois nenhum
fructo tirarão da Rcdenipçãn , e o Sangue de hum Deos Ih -s

foi inútil. Se porem nós vissemos a todos ires condemnados
seriamos tentados a crer, que inutilmente se derramava 'o

Sangue divino.

— Assim he^ devia infallivelmenté salvar-se algum,
— Mas foi só hum , e comtào singular singularidade, para

ri*
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que assim diga

, qual a inosLrão as palíwras
,
que J. C. nes.

ta occabitio, e momento Ihd dirigio. jimen dico tíbi\ llw
di& mtcutn eriá iri paradimj.

, f . 4^J. PoíuJcrtíinps, cslas pala-
vras, e verão eslu singularidade mui, notável. A fialavia

Amen
, significa iiyma forte .e extraordinária

.
affninaçào

,

ij^e J* C. nunca proíerio- se!, não para confirmar verdades

,

queparccião incrivtíis. Assim o r-z. quando affirmou ser ne-
cessário

,
para , a salvação comer sua Carne, e.hoher seu

San^^ui^ Aqui ajuntou, como dizendo : Co u síf. intuivel pa-
ríícerj^ que tendo tii huma vida nni , 'tenhas huma boa mor*
te. íncrivel. parecerá , que, tendo, más obras , tenhas o pre-
iiiio devido áè boas.. Porem Eu te digo. Eu que sou Peos,
Autor dá Li3Í , cm que cçmor tal posso dispensar, quero fa-

::er esta ejccei)ção ; bem entendido
,
que, como dizem 03

Juristas
, ExccfAÍQ firnídt leg&tn in çoulrarium ; íica, sem-

pre vigonte a lei, que manda. dar o premio segundo, o me-
recimento das obras , e sua qualidade. Sou, Eu o que o di^o :

JJlso ; e ainda que parece íncrivel, e duro, cotiJtudo Eu o
affirmo : ylmcn.. Saibão poreni todos, que o digo a ti: Di-
ca tihiy ali o digo, e, não a outros :. Dico iibi; aiiy que
no mesmo tempo, que todos, e ate os meus Discípulos me
desamparão iodoá me. desprezão ,,. injurião , e blaspbemão ,

dás, testemunho da minha .Divindade : Dico tibi : Digo a /i

,

que olhas pela miniia honra , e,a zelas , e ainda procuras -

a. conversão de teu companheiro r Dic^ iíòi. A /fi que. con-

fessas tuas culpas , me pedes perdão , e o meu Reino
,
apro-

veitando tão boa occasião. A ti pois,, que desta sorte o tens

-

feito, e não a outros digo : JJiço tibi,.:

Que he o que, diz ? H(kLie/ím.cum eris inparadiso ; Hoje

,

liodic
<f

qiie estou operando , e na verdade consummo a /?e-

dwtpcão de todo o mundo: HojUe. Ho^Ct que estou esgo-

tando , e derramando todo o meu 5angue : Hodie., líojc ^

quô abro as portas do Cco , triunfo da morte, e da infer-

na? ,
quero saliir com este trofeo : Hodie^ Hoje , que toda

a natureza, me confessa , a lerja tremendo» ,0 sol, escure-

cendo-se- .o ar enchendo-se de trevas , as pedras quebran-

do -se , confesse-me também o inferno , roubando-lhe tua ,

alma ;
hoje pois , e não .em outro qualquer dia

,
digo a ti

que estarás comigo no Paraíso, ou no meu Reino: .Hodie.

mecum erts in paradiso*^

— Com effeito tantas slngidaridadeà o fazem tão singular,

que a nenhum outro pode ser ajíplicayel ; e ahi temos in-

teiramente por terra o palladio da impiedade.
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P. — Elics se servem do exemplo do bom ladrão^ que á vis-

ta disio prova bem cláramenttí contra ellcs : mas que me
dizem do múo ladrão, a que de propósito fechào os oliios ?

F* . Parece-me que esta. materi i está coMcluida , e eu poço b-

coRça para contar Imma historia verdadeira, ou caso, que
sucíedeo, e- servirá de resposta áquolles, que confiào, em
que. terào na marte hum bom Confessor , ou quaesquer ou-

tros, que lhe assibLuo com rJnjm crucifixo, oratjòes, eludo
o mais que se usa em taes occasiões.

P.' — Conte. Vm. embora a sua historia. .

JF, — Ouçâo todos, e verâò
,
o'que he hum jleccador morren-

do y e a cegueira dos que para tal tempo reservào sua con-
versão. IIóuvc hum peceador ,

que talvez não fosse tào mal-
vado coma são.os- dos nossos terupos. Clíegoi; á morte em
seu juízo perfeito, e se desenganou com tod^. certeza ^ de
que estava chegada a.sua ultima hora. Com tal desengano ,

bem longe de confessar seus peccados , entrou a blas])he-

mar. de Nosso S. J. Christo. Este bom Saidadni' ^ cheio

de suas misericórdias y lhe appareceo crucificado, e derra-

mando seu mesmo Sangue, que corria por todo o Corpo,
junto deste malvado, moribundo

,
que mesmo assim não ces-

sava,de o blasphenaíir.

Teve em ^oceorra hum Santo, que lhe pregou, mostran-
dorlhe o mal, quefaiiia, e lembrando-lhe o estado , em .

que se achava mui próximo á morte; porem nada fez , sen-

do que, o Se^ihór alli continuava a derramar por ello o seu

Sangue, Mais appar.ecea junto delle hum S^nto ylposlolo
^

que acompanhava . a -Nossa Senhora ,
que com-mais tres

Santas alli apparecerão , e estiverãa junto delle'^ todas
chorosas , e debulhadas em. ia'grimas , e o desgraçado sem-
pre duro, e impenitente sem algiim sinal de compuncção.

'— Isso não pode' ser verdade, nem he crivei.
'

^« — Pare lá, que ^bida não acabei. j.Néste mesmo tempo o
Senhor fez espantosos prodigíos

^
pois fez tremer a terra

com grande estroiído', e espanto; sendo dia claro, se fez

noite: os assistentes se espantarão
,
fugirão e fiCou ainda •

^ahi o Senhor crucificado , com Nòssa SeNuora e mais »S'ír/2-

tos ^ e Santas, nté qyie o (desgraçado espirou impenitente
sem. se querer converter.

O* — Isso não pode ser , Sr. Fr.'; não hé crivei.
'

— Para nos persuadirmos da verdade não necessitamos de
taes historias

, que nenhum credito- merecem; :

F, —
. Que Jhe parece , meu P,, de taès pateta^, ?



46

— Os *^rá. nuo pnlendem
,

que aqf.olle, cleqncm falia, hp,

o me^rno máo ladrão^ que rnorreo impenitente ao lado de
J. C. c\\]p. derrciniava o seti Sangue ^ tendo por pregador ao
bom ladrão, e a^si^lentes a Nossa Senhora, S. João j ^
as ires Marins^ tremendo a terra &:e.

— DA-me hum abraço. Sr. Fr. Com razTio nos chama pa-
telns porque pa verdade o somos.
— Até amanlifia meu P. , em que pedirei absolvição dos
meus peccados ; e não poderei dormir esta noite, temendo
que íne assíille a morte.

-r- Qunndo assim succeda , Dcos terá de certo compaixão,
pois vê as disposições de seu coração. A isto que tem
bo»s j nào devefiios accolerar indevidamente ncg'ocM'o de
tanta imporUmcia, Ile necessário, que primeiro tenha o
devido conhccicnento em matéria do tanta transcendência.

Amanhaa falíaremos da Confissão, e depois Contricção
^

que a deve acompanhar. Entào, depois de adquirir estes

conhecimentos, faremos com a possivel perfeição, o que
deseja.

— Tem razão, e tenhamos nós paciência , pedindo aDeos,
que nos conceda esse tempo, e suas graças.

— Peçào-tio assim com o possivel fervor ; e com o rnesmo
peçamos todos a sua benção.
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PALESTRA SEGUNDA.

Gonjlssão,

PÍLESTRANTES. .

Fárocho )
Deistà-, Aíheo, Malerialistã ^ e Fregii€%.

Ihlrodúcção.

Dê-no3 a sua benção , Sr. Ahhadc , como Mes-
tre , e Pai. 'J\-)dos estimamos

,
que passasse de saúde. Eu

sou hoje o primeiro a-íallar
, porque teubo de falii^r mui-

to; nào para-dofíendyr meus antigos collegas como tom fei-

to meu companheiro , o Si\ At. , mas sim |)ara m-elhor re-

ceber a. instrucção em matéria tão importante, pprqne

sou ornais ignorante detodos, ede mais curtá capacidade. . .

F-reguc%-—{ Que outra cousa poderia ser hum materitil ? ) ,

M. Por isso me antecipo a pedi r-Hie a costumada paciên-

cia,, para sofrer minhas ignorâncias.-.

i?tírí)c/io— Não he outro o meu fim, mais -que a instrucção ,

e por isso não devo estranhar as ignorâncias. Queira ler

toda a liberdade de as propor, e nisso me àsixíx. prazer.

Desejaria saber dó Sr. At. se ficarião satisfeitos seus Col-

legas com as doutrinai expendidas.:.

Atheo— Não me importa
,

quo o não fiòasçem todos ,
pois fiz

de minha, parte , o que pude. Alguns affcrrados a suas con-

cupiscências brutaes, ficarão ainda brutos : porem eu re-

nunciei a sua sociedade, e só me resta dar-tlhes o bom ex-

emplo, assim como o dei máo. Outros porem , e a maior
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parte cslâo alterrados , conhecendo operifjo , em que incor-
\ rern , de sua sal»'ação.

— Ja muitos tem vindo procurar o veliio, para lhes ensi-

nar o Padre Nonao e estou bem contente com elies. Bre-
vemente lhos enviarei. Ahi estào todos para ouvirem fal-

. lar da Coufissão. Mas olhe, c\[íq Jamenhtas. . . nam meio.
Ainda os não vi mais excommungados. Eu os arrenego,
casta da mú maleita !

Deisla— Também cá me tem vindo algíins ; e minhas irmãas
tem rebanhos de bom gado

,
que vào doutrinando.

P. — Muito prazer teidio com isso; mas cíicomniendernos a
Deos os contumazes na sua rolunlo.ria cegtjeira. Antes que
entremos na matéria, devemos prevmir-nos com algumas
attenções a certos respeitos, para acabarmos deenteiíder a
a divina economia na formação, e direcção da sua Socic'

dade , e de entrarmos fma'uncnte . no fundo do conhecimen-
to da Religião.

D -— Como a Conjiasdo deve fazer a reunião com a. Sociedade^

ou corporação de j. C.
,
que tanto nos tem occupado , sem

duvida estamos ainda em relaçòes com ella.

P. — K tanto quanto estamos no fecho., ou nó ,
qiie a liga,

e aperta. Aindii alem d<??ta nos resta outra raáteria a ella

relativa, que serye de a consertar, tendo-nos em hurna to-

tal (Jependencia do seu Chefe, como .veremos na Orarão,

líuma obra tào divina, e mesmo chefe d'obra da omnipo-

tência, e sabedoria infinita de hum Deos, devia estar cheia

de maraviliias immensas. Com effeito assin*he, ehumdMii-
loâopho Chrktão com pasmo , e assojnbro imo. cessa de as

admirar.

lie verdade, quo nas nossas D/.<>pu/í2s fali ámos nestas

matérias por vezes, mas niio pudemos profundalas em to-

dos os respeitos, porque deviào preceder outras, qu-e nos

abrissem o caminho, para entrarmos no cabal conhcci-

n.en lo deste chefe d'obra das mãos do creador. Agora es-

tamos aptos para o adquirir , e formarmos huma bem van-

tajosa idea da grande »SV;c/eí^a(^€ de J. C. ,
que forma a sua

Igreja^ çuUi palavra ,
expressa esta mesma ÃV^cztííiacíe Cor-

poração, e Corpo, de que J. C, he a cabeça.

Virnos nós
, que sendo ella formada na configuração, e

pro{)ttrção de hum R^baniio , e hum Corpo., era-lhe indis-

pensável., e absolutamente necessário hum Pastor^ hum só

e único , para ser iuim só Rebanho , huirwi só Cabeça, hu-

uia e não mais para ser hum só Corpo'.
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— Mui bem presentes eatainos , e certos de que J. C. , sen-

do este Cliefe , e cabeça , como invisivél em huma Soeie'

dade oii Corporação , e mesmo Corpo viáivel
, pòz nulle C/íe-

fc^ Pastor^ e Cabeça visível, que he o Sumnio PoiUifice^

Vigário^ e Lugar-tcnenle^ em que depositou os necessá-

rios poderes., e autoridades em toda a sua plenitude.

— Muito bem ; mas ponderemos ainda outra vez a necessá-

ria plenitude desses poderes, de que com eíFeito elle só, e

ninguém mais
,
gosa . .

.

— (Também os gosão as rainlias feitas á ingleza ?
)— Nós vimos, que -se estende ás tres Sociedades^ que por

communicaçào formão buma só , e sào o. Igreja cu Socie-
dade Miiitante

^
qne he esta, em qiie estamos, -a Purga iv^

te ou do Purgaií/ilo ,, a a Triunfante ou do Ceo. Nós vbx

^nios estes poderes conferidos por J. C. a só Pedro na en-
-trega das chaves dó Ceo. Mas ^ue poderes são estes consi-

derados em sua natureza, e essência? J. os expressou
no symbolo das chaves do Reino do Cfo. 'Gratide poder!
Abrir, e fechar as portas do Ceo \ Ainda o expressou na
autoridade de ligar, e soltar, atar, e desatar.: Quodcnn'
qíie ligava is4inper terram erit ligaium ^' in Coe lia; quodcun^
que solveris super tcrram erit soluluru.^ in Coelis. Math,
IG. 19.

— Vimos também , que esse poder he só próprio do Omni-
potente

,
que, cedendo-o no seu f^igario , o fez, e consti--

tuio hum outro Deoa, seu verdadeiro Lugar-ienente.
— Bem; mas queira pondcí-a-lo pela face, que respeita á
Sociedade^ de qtie falíamos , e a verá todíi, e em toda a
extensão , e intenção peodente deste Centro-, deste C-irefe ,

desta Cabeça, e ainda mesmo em absoluta dependência
, pa-

ra formar em todo o r gor do sentido hum sócorpo , em hu-
nia só unidade. Para que melhor o entendão-, demos hum
golpe de vista, ao que dissemos desta Sociedade, ou Cor-
po de J. C. E^ste Senhor lumianando-se unio a si como em
unidade a natureza , ntd género ÍHuii.ino

; Sucramentando-^e
elevou pela Communíiâo de seu Couro a^Vã Sociedade a hum
só seu Corpo

,
espiritualisado , e divinisado.

— Mui bem lembrados estamos; e certos em taes verdades,
— Mas eu desejo-, que me digão, qual o maior poder, que
devia haver neste Corpc> , e em -sua Cabeça l

— Sem duvida devia ser o de separar delle, e reunir a elle

os seus- membros.
— Nem mais nem menos ; eis-ahi a plenitude de §eu poder:

-Z 1
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por eVIe solta . e liga ; e por elle abre , e feclia as portas
do Ceo. Pòreio elevemos considerar ^ste Corpo cm dois res-

peitos. A Igrejfi em geral he Inima Sociedade^ qtie -como
ufiida na sugeiçào , e obediência ao mesmo Chefe e Cale'
(ja na observância das suas Lejs, unidade de Fe, e Sacra-
iiienlos , forma hum .Corjx) , ou n^elhor, huma Corporação,
que se compõe de mariibros sãos , e enfermos ; mas não he
este aquelleCorpo vivo, saó , e verdadeiro de J. C. em per-
tVita uniàp com ellç, qual temos visto, formado poios laços
da divina Caridade, on graça.

^ Eu ainda entendo ate r\ú. x\ Igreja conta por membros
seus a muitos, que por máos membros não entrâo no -Gor-

|X) de J, C. cm unidade com cUe.—
- Entendão mais, que os poderes deixados, e concedidos

por J. C. á Ruzi Ig^reja , un-icamente residentes no seu Figa^
rio j e Lngar-tcnetiie se estendem a huma , e outra- Corpo-
ração. Corno Chefe elle tem-, e gosa do poder de separar,
e reunir a ella em geral a seus membros, cujo poder sem-
pre exerceo , e apenas os impio» Calvinistas-, e Incrédulo»

d<3s últimos séculos lhe podem contestar. Efs pois o Chefe
cora o poder de separar , e reunir as ovelhas deste universal

Rebanho, eosmeníbros desta Cofporaçâo:, de Hgar^ e-des-

Lgar, prender, e-soltar.

Eáte poden, e autoridade he hum -poder visível, exterior

para que assim diga , e que pouco se adianta de Corporal

,

fazendo apenas parteci pautes , ou-evitando das graças , e fa-

vores drsta corporação. Mus outro poder tem verdadeiramen-
te espiritua-l , e divino, que he o de reunir > ao verdadeiro

Corpo de J. C. em unidade com ^lle , os que pelo peccado
se separarão. Eis-aqui o maior poder , e em toda asua ple-

nitude, e as verdadeiras Chãves do Reino do Ceo , isto he,
o perdoar peccados. Eis-aqui atjida toda a grande .S'óc/€c?a»

de em absoluta necessidade de dependência deáte Ciiefe , e
éeste Centro de unidade.
— Entendemos agora, que tem humduples poder para pôr

os membros da Sociedade na união devida, que parece di-

zem respeito ao Corpo, e alma do homem. Em quanto ao
primeiro tem poder de separar- da /o-/-eja , ou Sociedade,
privando da communicaçâo a -seus -membros ,

que por sua

má conducta se tornão indignos de a compor, e de reunir

aos separados. Elle tem ainda poder de reunir ao verdadei-

ro Corpo de J. C,
, que formão os justos, aos membros,

que deile se separarão peto peccado. Kis-aqui o- poder de
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pcr<loar peccados. Estes dois poderes erâo neceacarios para
a perfeita uniào com a Cabeça

,
que he C. , era corpo

,

e alma. Poder este só próprio de Deos , e depositado no
sen Lugar-tenenU.
— Também as rainhas ing^lezas , e todas as que sào feitas

á inglesa tem esses poderes , e mais iiinda do que os Sumos
Pontijices, porque ellas fazem papas marcos

f alom de bis-

pos goveroaates de Bispades &c. ócc. Quem pode o íiiais
,

pode o menos.
— Ck)m eífeito derão passo de gigaate na inteiva destrui-

ção da Igreja, e toda a Religião de J. C. ; poiem nada
melhor os desmaoarou., epoz pateiite suas impias intenções,

<:j4ie lii*ma tal, e tào intame afrogação de. poderes,
— Nàa se dirigiào- a outro fira as tortuosas m arcli as d» Jan-
senismo. Porem vamos a entrar na-maleria. J. C. r>a e}€prts-

síio , de q-ue se sérvio cntreg<indo -qsííí poder áe alar , e de-

mfa-r.^ listar, esoííar. representou o peccador preso , e ca-

tiva) no. poder, -e escravidão ào demonia, peniioj-ado, c in-

r.urso na pena eterna. Soltar, € desligar- -destas, prisões , -e

cadèas, e unir ao Corpo ^ e uniào corn J. C, , abrindo as
.portas do Cco., eis aqui ogrande poder, qire do seu Viga-
-rfo d; uKari a-, ííamo di? .única fonte p^r vários canaes para os

!Winibtros do Sacramento da penitencia, ou Co u/í «sau. Jul-

go
,
^que iíca provado; e passemos á

Confissão vocal.

— Nignem deve duvidar de taes verdades ; e bem descara-

dos andarão nossos wigleaados pcrtugnezes
, negcinde tào

divino poder ao Pigario de J, C. , e pondo-e nas tnàos,

de quem qmzeràro : poretn J. C. ao eoncede-l-o, nào de-

clarou ,
c\ue devvào taze-lo por meio de Cv.nfissào.

— Porque lyào corista? Nós ja vimos
,

q-tie os Apóstolos,
de quem a -Igreja tem tudo, f^rào iRslruidos com toda a

especificação porJ. C. Sojito lUfHrito. A Goii^nssãf) dos

peccados não era cou:ia no^va; nós ja vfmos, que os, Judcos
a faziào com a maior individuação de. peccados. Mas por
qucoutro n)eiascpoderião perdf>ar peccados

, que nào fosse

a Confissão^. Queira ler este retalho do (Joncilio de Trento y

que nos declara com individuação esta doutrina , c ainda
dá líazòe- , que nós veremos depois postas na n^lis belia

conformidade coma divin-a economia na form'içào
,

liga-

ção, c manutenção da sua Sociedade. Qneiralerem vulgar.

— A mim pertence: Univcrsa Lcfksia s&mper inicUexit inS'
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titulam esseã Domínio integram pcccatorum conftsãonem &.c»

A universal igre;d sempre entendeo^ que pelo Senhor íoi

institaida a inteird confissão dè peceados
,
eque por direito

divino. Jure divino^ lie necessária a todos os lapsos ein

culpas nnorlaos depois do Baptismo; porque N. S. J. C.
,

subindo da terra aos GVos, deixou os Sacerdotes vigários,

ou Lugares-tenenles dé si mc^mo, como presidentes, e jui-

zes , a quem. fossem' diiTeridos todos os crimes , ou peccados
Tnortaes 5 em que os Fitia de Chris,to cahissem ; cujos Sa-
cerdotes pelo poder das CViauís

, (dadas a S; Pet/ro) proriun-

crào sentença de remissão ou retenção de peccados* «
tí He bem certo, e claro ,.q!ie os Sacerdotes nàò podem

exercer este jíii^o, e pronunciar sentença, em causa, queig-no-

ruo
,
Incógnita causa ^ nem guardar a devida equidade ira

imposição das penas., se os penitentes tão somente sc ac-

cusassera em geral de seus peccados, e não os declarassem
em espécie, e singularidade cada hum de per si: In f/)C-

cie ^ ac sigillaéyn sua ipr^ipeccata declarasstnt. if -

— Sim,, sim; hão de faze-lo muito bem em quanto o dia-

bo esfrega hum olho
,

que he o tempo que se .gasta agora
nas 'conâsbòes !

^— .?5 Daqui se collrge ser necessário, que os penitentes re-

farão na i'onfisisao todos os peccados mortaes , de que tive-

refn lembrança d<^pois de bimi deligente' exame , e discussão

de sua, consciência , ainda que sejão occultissimos , e tão

somente contra os dois iiltimos preceitos, qiie. prohibem ,os

ináos desejos, que algumas vezes ferem mais gravemente a
alma, e sãomais perigosos , do que os manifestamente com-
mettidos. m .

— Continua dizendo
,
que todos os peccados mortaes mani-

festos, eoccultosj deobras, palavras,, pensamentos, e de
sejos, fazem os -homens filhos da ira ,, e inimigos de Deos

,

c por isso se deve procurar delles o perdão na clara , e hu-

milde Co)7yís.sã"o expondo-os ao, conhecimento do MÍTiist»o

,

que, como medico, não. cura as enfermidades
, que se lhe

occultão. Mènciona ainda as circunstancias
,
quefa;^em mu-

dar de espécie o peccado ,. taes quaes são necessárias para

a sua integridade , e pleno conhecimento do crime , e im-

pfiòição da pena conveniente , e proporcionada.
—- Nào ignora, que entre os Theologos se ventila a ques-

tão da. »:eoessldade de declarar , as circunstancias nofabili-

ter aggravantes intra eandcm speciem
, pois que o Concí^

lio só inencioiía as. que mudão de espécie^
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Eu não ignoro, que nada Iia por mais claro, que seja,

cm que os' chamados Theoíògos d<> temf>£> «ao cliicanem. . .

Porque sixo Jansenistas rabuáos . lu\ os aiTcnega rei sempre.— Peide por ventura o sanlo i\mcUio eXpIicar-se melhor

para fazer entender , que se devem declarar os peccados

bem como suo , mu Is. ou menos- grave? , de sorte que o Con-
fessor possa bèm, e rectamente jn!j>ar da i nlegridiíde dos

crimes, e c»dpa-3 ? f// dc integritate crimhiinn rcole cen-

cere possintl Como enteuíiem elles aqiielías palavras : In
specie ac sigillalbn ^ non fanlum in genere ?

\ Ilé vontade de chica^a^í Bem se confessaria o ladrão

quetendo furtado vintemoedas^ sometute dissesse : Fiz hum
furto. O Confessor pensaria , que foi de vi nte rois. Ficava
de certo muito bem feita l Deixemos chicanas , Sr- At. , e

vamos adiante, pois estamos bem certos , o Concilio

manda: que -se confessem os' peccados bem como são , e fo-

rão commettidos de soile que se> possa conhecer -a sua

gravidade pela integridade da Confissão. ••

— Supposto isto, naío perdendo* ide vista: a nossa grande
Sociedade^ que forma o Corpo ddJ. C.

,
perguntarei se al-

gum entendimento humano jamais, poderia inventar , ou a
sua lembrança chegar , hum.' semelh-ante meio tão próprio,

tão conducente a íormm- húma, Sociedcíd€ em união de uni-

dade a mais ligada.,, estreita , e apertada ?

Breve descripçâo dá unidade da Tyi^eja,

— Eu desejo inteirár-rae a furado em tão importantes ma-
térias, c peço ao Sr. Ab. , que me diga, se be ju.sta a tdea ,

que acabo, de formar ú vista de. tudo , o que tenho ouvido

a esta respeito em noòsíxi DtÈputm , e Palestras, Jesus C.
formando a sua /gre^a

,
que não devia ser menos, quehu-

ma corporação de in(ÍÍ YÍduos em tal união , que formassem
o seu mesmo Corpo y de cjue elle fosse a Cabeça , o faz em
forma de' Rehanha com l)um-só, e único Pastor, que o
fosse não só do gado j mas também .dos Pastores subalter-

nos. A este faz o único centro de tudo , o que ha de pode-
res^ autoridades , e jtirisdicções : porem he necessário ,

que
saibamos, o que estas são, por não ficarem bc^m expres-
sas, dizendo

,
que consistem em tudo , o que he necessá-

rio para o bom apascentamento do Rebanho
,

que com a
CoMMUNiiÃo do Corpo verdadeiro de J. C; deveo ficar seu

verdadeiro cor/5o, e elle cabeça, .em tal uiuão., que não
formasse mais ijue.humaunidade%-
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Dei•einòs pois saber, qne estes poderes, e autoridade,
qne J. C poz no Cljeíe deste seu Corpo

, representante de
si uic-snio, servem ainda de laços, de fibras, e nervos pa-
ra unirem este Corpo á Cabeza invisiveJ , e visível. In^vi-

sivel he J. C, , e visível he o Sunimo Pontífice, que ver-

ii./.;dadei'aniente a r<:prc3enta. Neila ha o poder leí^islativo
,

para unir este Rabanho na uniformidade de costumes, re-

conhecendo-o todo elle como a seu único .Chefe, Pastor^
e Cabeça. Queai o desobedece, quem nào reconhece este

pod'^r, superioridade, e autoridade, não he ovelha deste

Rehayího , nem membro desta corporação; he scismatico,

e iinpio, que se separou do 'CV;r^.»o de J. C. Elie tem o

poder de expellír, e arrojar fóra.

Tem o poder de regular o Cidlo divino, qtie a Deos se

deve, e ainda o que respeita aos Sacramentos na sua ad-

ministração. Estes formão oiRros novos laços de união, e

í:riervos na ligação deste Coifxy com sua cabeça, c o dis-

tiní^uem de qutiesquer outras Socieda'd(»«.

Estes .laços de união em certo modo dizfín mais relação

^«^aos corpos ,: do que ás almas; são mais corporaes
,
que es-

• "''
pirituaes. Erão pois necessários outros poderes, que',pren-

des^cim , e ligassen^ as almas em huuia nnião de -unidade

com a Ciibcça. Temos os laços da Fe ,
que he htima só

,

e tem hutn só Juiz Infallivel ; e ]Jor isso prende em miião
,

e foima em unidade. l'2sle não he outro, que o Chefe úni-

co de que Taílanios. Temos ainda os poderes , e autorida-

des de perdoar peccados, q-ue de 3. C. se derivão para *es-

te seu Vigário, (yenlro , cheftí, e Cabeça visível , e. delle

dimana para os Bispos ,
segundo» 'i^a^toTes , e destes para

os mais Ministros, a quem a commettem. Aqui temoe cor-

])os , e almas unidos em hum só corpo, que todo elle pen-

de da Cal>eça, -q^e he J. C.
,

que como invisível, tem a

vi/ivel, que he seu Figario. Será e:4acta esta idea ?

P, — Em não penso de outi-a sorte.

3i. — Eu me lembro de hum relógio, que constando de mui-

tas rodas, partecipão em seu movimento de hum único

centro, como vimos ,
pòe todas e=m acção.

P, Podem essa , c ontras comparações dar «líTumas ideas

,

íiias não completas, desta obrada omnisciência de Deos,

-dbrn propr+a mente- sua , e toda divina, principalmente no

<]He diz r<!speito á imiào com sigO' mesmo- peJa sagradarCoM-

. ^lUNUÃo de se« Corpo, de qu« se separa o desgraçado pec-

cador, cujo poder de reunião a eàte Chefe pertence, edcl-
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le dimana, pois que só ello o tem > na enlrega das cliaves.

Porem entendo, que tem formado a devida idca.

J3evemos agora notar
j
que este poder se tornaria illuso-

rio,' e inútil na ligação da união deste corpo, se não hou-

vesse a Cíxnfissão oral, ou vocal.

Necessidade da Confissão para a' união

^

Suppoiíha-mos
,

qne poderia haver aígirm outro meio de

pçrdotir peccados-; qual outro poderia imagii.ar-se mais con-

ducente á forma<;ão , e manutenção deita upião do que a

Confissão vocal ? Nãa o poderão inventar. Ponderem-no
bem, e veTÚõ huma continuada cadêa de' anntíis de* sugei-

ção , e nervos
,
que unem todas as diíferentes partes deste-

corpo com buql Cabeça ^ não só espiritual , mas ainda cor-

poralmente; la^os fortissimoí
,

que ninguém poderás que-

brar, sem que deixe de' ser membro deste Corpo.
Assim he na verdade , e eu me íisongeio de haver en-

trado no conhecimento^ da divina economia. ^ Tudo se pôe
pela Cór?/Í6'ftío em- contacto , união j e sugeição ao «nico
Chefe ^ Coentro , e Cabeça. Todos os F/ei.s reconhecem esta

autoridade e poder nos Sacerdotes , Ministros da peniten-

cia ; e os reconhecem , como taes , não só espiritual , mas
também corporalmente em- quanto se prostrão a seus pes ,

« manifestão-sua consciência. Estes , e mesmo todos reco-

nhecem a seus Pastores 03 Bisfjos ^ de quem recebem a or-

denação , e este poder , e autoridade. Porem os Bispos,
Pastores secundários, reconhecem ainda a sevi Pastor pri-

mário, fonte d'onde'dimana o -seu Episcopado, e centro

de todo o poder ,' e autoridade! Aqui temos o Cojyio liga-

do com a -('abeça ^' em união de unidade ; por 'consequên-
cia com J. C. verdadeira Cabeça ,• posto que invisiveb

— Devemos acorescentar ainda o reconhecimento de auto-
ridade judicial-, porque a Confissão , su este Sacramento ,

em que se concede o perdão, se administra por modo de
juizo', não humano, njas sim divino ; para melhor se re-

conhecer' a Cabeça invisi-vel
,

que he J. C.,-pela visivel,.

que he seu Vigário. Entenderão' melhor o que quero dizer,

na demonstração desta proposição »
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Conliece-se esta verdade, ouvindo dizer eto Ministro des-

te Sacraiiienlo .ao dar a senteíjça de absolvição: J^go te

absí)Lou ^ «11 te absolvo, desligo das prisòes ern que esta-
vas, e te perdo-o tuas culpas. Que dizes, homem? (Àuis

est líic (fui lequitur Oímp/^mias t .Qiiem e"s tu , que assim
blajplitíiiias ? Quig polesl dímiclere pe.ccata , nisi soíus Deus ?

Luc. 5. í^l. Queiri pode perdoar peccadus , se riiio sóDeos?
Fórum clle iiào tie homem , eUe he Ministro de J. G. , cu-

ja auloi idade recebeo por seu f^igario^ que o fez hum ou-
tro seu lugar-tenente

,
para oljrar em seu Nome, e Pessoa ,

aiáijij como em outros Sacramentos, em que eilc falia sem-
pre euj nome de J. C. Atpii tenjos a todos os Fieis reco-

iiiieceiido a autoridade divina de sua Cabeça J. C.
,
depo-

sitada em seu primário rigario ^ de que se diriva para es-

tes Aliiiiàtroi deste 5 e outros Sacramentos.
—- Enleíidemos finaimente todos esses laços, cadèas

,
fios^

e n-ervos
,

que unem todas os membros de tal Corpo com
ÇtWa.' cabef^a , e temos forri:ado idea cabal de sua composi-

ção toda divina. Deos semj^re centro^ Principio, e- Fim
do homem ! Que combinação tào divina!

— Oigamos a;(ora tudo duhuma vez, e em breves palavras.

Secundo o Plano, que J. C- seguio ,
convinha, e era de

absoliita necessidade, que elle mesmo em própria Pessoa

visivel aos olhos de todos apparecesse bem como elle he

,

cm sua líjrcja , isto he , neste Corpo a fazer as vezes de

Cabeça, ^ tudo o que ella costuma t^zer , elle a fazer tu-

do, o que faz o Suimno Ponlifice , o que fazem os Bispos
^

e o que fazem os Ministros dos Sacramentos; elle bapti-

zando, elle consa;;!ando o Pão, e fuinho, como fez na

noite da ultima Cea , elle confessando iScc. O Piano isto

exi^io, e nào j)odia deixar de o fazer assim.

— É porque o nuo fez ? FaJtou , e íicou imperfeita...

— (^ue, Sr!' Imperfeita ! Outras razoes nao o puderào pej-

niitlir; j>orem o Plano se verificou ú risca
,
pois o que nào

tV^ , ou faz por sua mesma própria Pessoa , o faz por seus

:Minista-03 , í^íie verdadeira ,, e realmente fazem , o que elle

nu>smo faria
,

pofido bum outro elle mesmo no Chefe, e

<:abeça visivel
,

que em seu m<3£rrio Nome, e Pessoa desi-

gna , e con^titue a outros para fazerem as suas vezes na de-

vida,, e necessária proporção., e conformidade.

— Couj iàsu tem dito tudo o necessário a tal respeito.
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— Fii o reservei para este tugar , em que melhor o cntende-

rião , e para ultimar oquadro, que tenho trayrcHo . da gran-

de Sociedade, e Corpn de J. C. Resta-nos pcis lao somen-
te a reunião a elle, que se -faz pela Confissão,

He Tribunal divino.

Como disse, he a Ceiífisio hnm juizo divino., qno se faz

em forma de Tribiina! semellvaate aos da terra, em qiiea}>-

parece ptílo menos ,
Juiz-, re , e -íiocM»ador , ou parte ac-

cusadora ; e neste sentido desenvolverernoà as ideas
, q.ie to-

do o C/trinlilo deve ler delia.

— Ai 5 P. ! Pelo menos doixe-me perjjiintar se os confesso-

res feitos á inglesa , tanibem represenlào^ e fazem as vezes

de J. C. , confessando . . ?

— Nós jamais ser-emoá Christãos á ingleza
, Ímpios-, e blas-

phomos. Quem o quizer ser., largue est-e terreno sagrado,,

e^te paiz Cailiolico., e Fídèíhsimo.

— Largue , e seja ja com a breca., que o lev« , e nunca
mais volte per saecula naecuíorwrK^ j4mcn.

— Devendo comparecer neste Tribunal pèlo menos tres per-

sonagens ,
que «ao juiz, reo , e aecusador , nós nào vemos

mais , que os dois primeiros. Temos primeiramente o juiz

a dar sentença, lie jui'z divino , porque he divino csle Juí-

zo, e tao divino, quanto he o mesmo, que J, C, íhe faiá

no seu ultimo dia.

— Essa parece grande, e bum paiadoxo , Padre l

— E contudo fce huma verdade. S. Paulo íios diz
, que se

nos julgarmos bem., se formos bem julgados neste mundo,
não o seremos no outro: Sino:stHetipws dijudicaremim , nou
ufique judicarcmiir. 1. Cor. II. 31. Se tu nào queref, diz

auui Qaltiiiit ^ ter a Deos por Jiúj^ F.ev^ro , e vingador dos

ultragos ,
qne lhe fazes, entra tu mesmo em jtúzo pi ivado.

e.impoe-t(í as penas: Si Deiun tibi s^vcruni judiccm ^ ao

pindicem esse noh vis
,

t;>se íe nd prÍDahim judiciurn revoca^

iibique poenas infligíto. Anteci;)a-te , e previne com a peni-

tencia o juizo d ? Deos : l:)eijudicíiim poenltcnlia praecerfe.

E que líi-dhor penitencia J Que melhor prevenção? Masque
duvida poderá nisto haver, quando sabemos, que o ?vlii!Ís-

tro dcst;-^ Sacramento representa , efaz aá vezes do Juiz Su-
premo /. Chris!o1

iVvista disso devo concluir, qne confessando "eu minhas
culpa». j não tenho a temer o jiiizo dc Deos !

hl



— De certo não , se com eíTcito se confes^ar boin , e for bein
julgado, pois Deos nao julq^ará duas vezes as iwaiiias cul-

pas. Que grande cousa he pois a Confissão !

—- Quero *saber , , como me confessarei bem ?

P. — Se bem desempenhar o? deveres, e obrigações da perso-
-luígem

, que represenU at)s pes do Ministro de J. C. , re-

presentante de stia Pôasoai

M. — tJ\\ juígo faze-lo,.^lançando-me a seus pés , como reo.— Não basta^ Deve fazer do reo sim, e ainda de accusa-
dor ,.. Que-iiG a terceira porsona-^em ;

que faltaria ^'le outra
sorte neste tHbnnaL No Tfihunal

,
que se tem perante Deos

,

onde nós di^veremos comparecer
^
apenas sabidos deste-mun-

do , o demónio, que S. Ji^áo chama por antonomásia o Ao
cosador, Accumtoyfratmm noitroriDn^ Apoc. \%. 10., fa-

.

rá esta. personagem , e nada omittirá , dé que r^os possa aç-

i'.mi\x perante o Supremo Juh, Se pois á semelhança deste

lie o Tríòiwal da penitencia, quem deverá aqui fazer este

oíficio ? O djemonio aqtii emmudece. Quem fará, pu deve-

ra fazer as suas ve^es ?

Aqui tem o Sr. M. huma cousa da maior ponderação , e
cujo conhecimento he de absoluta necessidade; pois mepii*
rece

,
que jamais poderá sahir absolvido deste Tribunal,

quem isto ignorar. Este conhecimento põe bem patente , o
que he a Confissão, e ainda a condição do nosso Deos,
que exi»'e no peccadõr a devida humildade para o reiínir av
si. Qiieir4p ter pjeseixte , o que desta virtude dissemos.,

quando failaííios da Soberba.
'— Mui bem me lembro do Filho pródigo ^ que venceo , e -

cativou o pai , dizendo que não merecia ser chamado seu

filbo., e David, que confiâva nos favores de Deos por isso

mesmo que conhecia a malicia.de seu pecçado
,
julgando-se ^

merecedor dos eternos castigos.

P^-— .Co'bei«nte com esse procedimento verá, o que neste Tr/- .

biDial deve ter. o filho, pródigo^ o peccadõr^ que arrepen- -

didó quer, e procura tornar .aos braços da bom P.ti Deos , .

e ser recebido na sua familia , e de novo - encorporado no

seu Corpo y e unidade. Não percamos de vista nem esta

humildade, nem a idéa do^ Tribunaldo Supremo Jui%i e do

que nellç se passa , e vejamos n*úm golpe de vista a condi-

ção do nosso Diíos, e a economia admira.yel, da. sua infini-

ta bondade para com ;.os jjçccadores.

;

O. — Provemos , P. , se eu abro os. olhos a esse golpe de vis-

ta , a que nos- couyida. Bit neile vejo íío Supremo Jur.i J.



Ò9

C. ameaçando- lios com o seu terrivcl Juho tanto o par-

ticular imme3iato á morte , como o universal; em caJa
hum dos quaes fulminará a sentença irrevocável , de qutí

luio haverá app. laçào nem a^^^g-ravo. Mas eu o vejo também
sempre entre nós coii-vidando-nos a prevenir esteíerrivel Jui'

com hum outro juizo mui mais favorável , em que
se mostra mais Pai do que He este o Tribunal da
Conjissão ^ em que he elle mesmo o Juh j se não em Pes-

soa, o he peio que verdadeiramente a representa. Sondo
nelie bem julg-ados, e receben !o a r^e.itonça do livramento-,

e perdão, ja náo teremos, que temero ullimo seu tfsrivi'! Juh u
P. — Muito bem provou. que po?sue claro conhecimeiíto d?s

bondades iníiríitas do nosso bom Deos. Quem onàoamará ?

E quem se náo aproveit.' rá de f;ivor tào excessivo? Com
que anciãs de coração não devia o peccador naufra^ants

aproveitar esta taboa de salvdçáo ? fie pen-amento de Ter'

tulliant), que representa o peccador como hum misero -vííí-

jante que pelo mar deste mando viajando ao Ceo, íVz-na.:-

fragio. Deos Uie arroja a tab «a , ou melhor, <»=:te baixr!
,

que he a Confissão, em que seguro^ se pode salvar de uA
naufrágio. Alas com que anciãs o naufraganíe se náo abra-
ça com a taboa , ou baixel

,
que o pode salvar! Ah , see3-

tes naufra^antes , de que faliam. ,s o imitassem J 'Pociiten^

iiam ilii iíivnde ^ ita ainplexare quosi miufragus tabuíae jl^

dem , exclama o sobredito Dotítor, ahraça-te , miser ) |)e?:-

cador com a penitencia, cjíuo o uaufra-^ante com a tuboa
da salvação.

ííe porem necessário saber abraçar com ella, cabrr na-
ve^r »este bairiel, para se salvai do naufrágio. neccâ-
sario saber entrar, e haver-se bem ncíste Tribuno! de ju*-

zo
,
paia prevenir o ultimo Juízo. A igiK»rancia era tal ma-

téria he faial. Tem o pescador de prevenir, e desarmar a
ira de Deos na. Co nfu-í^âd ^ Praeocaipctnus fdCiém f.jiis ih cok-
Jcssione. Pmí. 49. ^2. Mas deve saber , qutí fazeiido-o mal,
bem longe de o preve;iir a seu favor, m.ais provocará con-
tra si a sua ira. Juí^-v, que nenhum CA m/tíc ignora-, qu3
l]uma ('onjissâo mal feita he hum abominável peccacio d*
saujile^ío

,
pelo abuso, e profanação, que faz de hum tão

santo Sacraniento. Para que o náo façâo mostrarei im se-

guinte Paleslra as disposições do coração, que dev^ ter o
j)enirente para o ser verdadeiro. Nesta luio sahireíiios do
desecnpenho dos deveros de accusador de si mcomo que de-
vo loiíiar sobre si.
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O peccnãur açcvsador de si mesmo.

A Coíifissão he Tribunal de jiiizo divino, e a modô dós

tribunaes de juí^tiça , e juizes civis , em quanto á ordem ,

mas julga-se ao contrario ; Ji^F.t novfiin judicíi genus 1 lie

Imm novo género dè juízo
,
porque nelle be condemnado o

reo
, que se escusa, e absolvido, o que se accusa ; In quo

si reus crtinen excusaoeriè ]^ damnabilur \ i!Í faleatur absol'

vctur. Em todos os tribunaes civis valem. as desculpas as

conlradíctàs ,. e todo o género de opposiçÔes que possão
diminuir aos olhos do juiz a gravidade do crime: porem
neste he tudo ao contrario, A razão lie, que todo o dever

d,o reo consiste na devida ,accusa<;íio de seus delictos contra

si mesmo. Nenhuma outra cousa he a Co«/*íss«() , senão hu-

nia accíisaçào. He este o dever do penitente , porque alem
de reo, deve fazer a parte de accusadór contra si mesmo,
8e nos tribunaes civis o corpo de deiicto he bem feito, e,

bem formada a.devida accusação, será bem fortnado ojui-

zo ; e.não de outra sorte,,

—• Parece-me qiic ninguém o ignora, pois todos sabem »

que o penitente, confessando seus peccados , dellès se ac-

cusa, e mesma diz : Eu me accuso de tal peccado , accu-

so-me de tal iScc.

— Nuo ignoro ate' ohi ; mas seu conhecimento he ordina-

riamente bem supeificial , ao rnenos na pratica. Nesta tal-

vez farão, o que contão de certo penitente, que di^ia ao

Confesior: Accme-m^ ^ P. , e cu me defe^iderei. Nada mais

raro do que a devida accusação. Qual esta deva ser , ea

o. vou a fazer com a justa idea , e conhecimento do dever

do penitente neste respeito.

No Tribunal. Supreuio , de que este da Cònfifisâo he hu- -

ma prevenção
, quem faz as partes de accusadór, he , co-

mo ja disse, o detnonio? mas neste deve ser o mesmo reo,

Ov mesmo peniteate; e de tal soxte o deve fazer, que pre-

vina as accusaçoes do demónio. Eis aqui outra prevenção

de cjue o penitente jamais deve apartar osoUios. Deve pre*

venir a Deos com a humilde co!)fissão , coaio dissemos, e

ucve prevenir as aecúsações do demónio, fazendo-se accu- -

sador d* si. mesmo, como o poderia faz-er o demónio dian-

tu de Deos em seu Tribunal, Para que diga tudo^. e sem

rodeios, de b uma vez, deve o penitente posto neste . 2Vi-

hunal aos pes do- CQ;)fe$sôr fager-se demónio de si mesmo ,

accuóando-se do raesmo modo, que o faria o deiíionio di-
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ante de Deos , e desta sorte- somente be
,

que podura pre-

venir as acciisaçòes do deaionio , accusiindo-se , e coiiíe.--

sando-se devidamente , e corno Deos exige paradar o perd to.

— Parece duro; mas, bem ponderada a ínateria, be hu-

ma verdade, e bem pouco meditada, por ignorada.
— E nao ciilra na cabeça de muitos^ por uriais que eu lho

diga, quando 03 preparo para o. Cunfusâo.— lie tào verdadeiro, e tào necessário este conhecimento,
qqe bem seguro responderia, a quem me perguntasse , co-

mo se confessaria bem : Se te accusares , conjo te accusa-

rá o demónio no Tribunal divino; então te confessarás bem
quando fures hum demónio accusador de ti mesmo. Nisto

lhe diria tudo; e debaixo desta vista eu direi , o que jul-

go necessárioneste respeito; ainda que nada mais seria ne-

cessário, huma vez que se pondere bem este pensamento.
— Tenho entendido, que a resposta a uíim se dirige; e

na verdade me diz muito. P>u andava apreíid( iido' im Car-<

tiiha as condições , ou qualidades da Co /í/V.síí/o ;
porem es-

sa só UH) basla
,

pois -ella me diz, o que dese,ava saber.

— Bom he que se instrua bem em tal respeito ,
porem se

procurar desempenhar este dever, , como o demónio o fa-

ria , terá feito tudo. Nem pensem os Srs.
,
que este pensa-

mento he meu. Ouçâo a St,", ^^gostinhíf : Qin se ipstim ac'

cnsat in peacatis sais , .hitnc diàbolus non habet ilcrum ac»

cusare \n dl e judieii i aquelie que bem aceusa seus pt cca-

dos não será accusado segunda vez pelo diabo no dja de
seu juizo. Porem se por desgraça o não fizer, couio o fa-

rá? Perdido yai. Nà txpecies arguentem^ clama ao peni-

tente peccador S, João Chrisostomo nào esperes o accu-
sador

^ previn«*-o-fa,zt;ndo , o que eíle contra ti fará: ]j)sum

2Draev€íii
,

rape serinonis^principium ; fai.e suas vezes con-
tra ti mesmo, accusa-te, como e!lo te accu&ará ,

para que
o-fa^as emmudecer no Tribunal divino : Ul accusatoris lin*

guam mutescerc facías. .

— Com effeito não accusará o demonio contra mim meus
peccadoS , se eu os accusar bem .? Sendo assim não me
ganhará. .

— Como o poderá- fa^er , se na Confifisâo bom feTta fieão

perdoados Mas quando o fizesse, llie poderia responder

Deos, ou o próprio reo : Ja asèisa mesmo o fiz , desseines-

mo modo me accusei-, não dizes novidade. Porem elle ú-.-

cará mudo contra hum .tal penitente. .

Pois esta lição me. he sufficiente. Por^derarei o modo,
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como me accusarÁ o Jernonio, o que dirá conlra mim, e

o farei ommudeccr ; e se disser de mais <;ontra iniin-, me-
lhor berú.

— Nào , de nenhuma KoMe. A confissão deve ser v^crdadei-

ra , ao rnenob confornre o -qwe ditta a CGnsciencia : nem o
demi)"io dirá a mentira no Tribunal divino.

— A duvida, que ahi pode haver he, poder dizer a "verda-

de
,

pela falta do conhecimento das culpas, iím quanto
ao mais . . ,

— Dií^ana-se muito oSr. At., porque nàohe nisso que con-
siste o perigo mais toniivel ; e que torna nullas, e saciile-

gas o maior numero das Confissões.

— Eu julgo como o Sr. At. Se eu soubesse o numero de to-

dos os meus peccados , e suas circunstancias, bem estava

eu. Eu os accvibaria de tal sorte, que seria hum Saíaiiaz

contra mim mesmo, nem poria pe' diante.

— Assim o fará, porque Deos terá obrado hum prodígio em
seu corarão: porem será reputado, como itnm entre mil,

ou ao menoí centenares, pois nada mais difíicil, nada mais

raro eutre os peccadores
,
que esta accusnçào.

— Náo e!)te:ido , P. O que acho mais dirficultoso, heoque
dizem estes Srs. Bera fácil he a Confissão, quando. ..

—- Náo he assim, (jue o deve entender; antes deve saber,

qne nada mais; raro, nada mais ditficil. Para o penitente

cu'f[)rir este devor . accusando-se como deve, será neces-

sário, que eile ja náo seja ò peccador
,
que era; mas sirn

Sfc^a ja hum justo. Aasim o diz o Proocrlno divino: Justas

prior f st accmator sui. 18. 17. O justo he o primeiro aac»

cusfir-3e. Se isto faz o justo, porque delle he próprio, riâo

o faz o peccador, porque delle náo he próprio. O maior

peccador, que chega a tomar a lingoagem do demónio aos

p{'S do Confessor , accusando^se a si mesmo, como o de-

mónio o faria, ja náo he pecciidor , elle ja está mudado,

lie ja outro, he hum justo, seguro tem o perdáo , e Deos

em s^ favor.

Náo se admirem, meus Srs. Eu desenvolverei melhor es-

tas verdades ; e tan)bem nào se desanimem com o conheci-

n>errto de suíís culpas, poi-que isso he o menos, e o mãiò

fácil he o
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Aíàis fácil I Foiá eu ando ha tantos tea pos a fazer o exa-

me de meus peccados , e acho (jruí me he iiíip(j>sivei. . !

— Ha tanto tempo ! E quanto tempo , e que traijalbos não
farão necessários para abrandar a dureza desse coração ,

e resolver-se de iiuma vez ?

— Tem razão; mas sempre me parece. . .— Não outra cousa lhe <ieve parecer, se não que a diffi-

ciddade somentv^i e\iste na mudança , e verdadeira disposi-

ção da coração, e em nada mais.
— Pois 5 P.

5 queira persuadir*se que eu
,
graças ao Senhor ,

me acho nessas disposições ; quero confessar os meus enor-

mes e gravissimos peccados, e me atterro com a lemhran-
çiij.de que heiiecessario confessa-Los , em numero, pezo

,

e medida. He , ou não justo , . qtie íique atteirado ? Como
poderei . . ?

— Não he. justa que entre em taes aterramentos : pode fa-

zer tuda muito bem., e como Deos o exige; neui ellc nos
obriga o,, impossiv^eis.— Eu conto trinta annos. Supponba ,

qtie lia doze, que
tomei hum vicio abominável , em que cahia todas os dias. Co-
mo posso eu saber o ^Mimero l— Muito bem, e nada mais fácil. Queira d!zer-me o nu-

mero das vezes por dia, segundo o dictaoic de sua cons-
ciência.—

^ -Mais
5
menos, huns dias por outros, seriâo tres.— Tres multiplicados por trezentos sessenta e cinco dias

,

que tem o aiíno, somão neste mil noventa ecinco. Mul-
tiplicados por doze

, que são- os annos de tal costume, sc-

mão treze mil cento e quarenta ; e-ahi tem a sonmia.
Porem ainda esta he desnecessária,, e bem ba^ta dizer o
costume, ou o nurflero porxinno, mez , semana, ou dia,

— Mas quanto hirú dabi á verdade, sd Deos sa})e. .

—^^Mas se sd Deos o sabe, elle não nos obriga , ao qu€
iiao podemos. Obriga-nos sim ás deligencias

,
que se devem

pôr, e. exige a. prudencia em hum negocio, de tal impor-
tância. Os peceados de costume são fijcillissimos de con-
fessar; xiiliicultosissima porem a-emenda. 'j'odo3 os outros,
com as suas circunstancias , facilmente lembrarão , se o }>e-

nitente sedispuzer, coí-nodeve; naque^vai toda a difficuldade.

Ninguém deve • ignorar
, que., como já disfemos, he a .

çouYersão de hum pçccado^r , a sua reconciliação, perdão.
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e reuTiião c^rn o Corpo de J C. , obra toda divina; e co-

mo tal he necessário, que T>eo5 iiilerveiilia em toda ella,

pois sem elle nada se fa;^ Sinal certo, prova clara , e cvi-

dente de péssima Confumo , tem aquellc penitente
,
que,

carregado, cbega aos pés do Co^i/essor , satisfeito corn Imm

superficial exame de consciência, sem que antes dis^^o pe-

ça, rogue, inste com lagrimas , se possivel for, com ge-

niidos.^^e suspiros de coraçào , a Deos , pedindo-lhe, que

0 ajude, e socorra, como he necessário. quem o faz?

Apenas o que na verdade se converte , e não outro. N^^ste

caso tudo se fará bem , e não em outro. I^niorancia fatal!

Pensão, que ofarão muito l)em , sem que Deos aiu entre!

Nós vimos, que o peccado embrutece o entendimento do

peccador: elle anda em trevas, e T>ada ve. Em quanto es-

tiver neste estado não lie muito que nada conheça, e de

pouco se lembre. Tem nncessidade de luzes divinas
,

que

com muita humildade, e instancias deve pedira Deos, que

não faltará , se com effeito o coração entrar em boas dis-

posições. Com isto, e com 03 socorros da direção de hum

bom , e evperimentiido Confessor, tudo lhe sera facil. Fo-

rem eu não sei , se a soberba perderá ainda melhores dis-

posições. A soberba, di-o ,
porque apenas o penitente ver-

dadeiramente humilde , se accusará como deve , e temos dito.

Humildade do pendente.

— O que o pode impedir he a vergonha, e o pejo, com qae

o demónio o pode tentar a callar peccados.

1 Não he o peio , ou vergonha, mas sim a soberba abo-

minável, que Deos aborrece de coração, como ja vimos ,

e l e este nlidito vicio, que tudo perde, nao permitlindo

,

nu o penitente seja accusador de si mesmo ,
como o demo-

nio o erá. Que outra cousa he a vergonha se nao sobe ba í

Ao menos he oeffcito desta. Somos Olhos de pais soberoos,

que p'r isso forão arrojados do Paraíso , e nos com elles,

e por herança temos a sua soberba
. ,

Ouizerão ser como 'Deos ; e ainda depois do peccado

não z rão apparecer , nem aos olhos de Deos ,
^como quem

eíC/ na realidade. Que cegueira esta 1

A n-V i.in he conhecendo sua miséria, dominan-

r;tXa eílU a nt ,,u soberba, se esconderão, ouvndo

J"vó de Deo >
c,- os chamava, não querendo apparecer

dilu a delle, como quem erão. EU-aqu. a mesma saberba
,
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como quem sâo-, aos olhos de Deos
,
cuja Pessoa represen-

ta o seu Ministro, calão peccados , escondfindg-se , encU"

brindo o que são na realidade.

jj, — Parece-me que essa he a maior desgraça.

JP. — Outra maior ha
,
por ser mais perigosa. Logo a veremos.

Esta não deixa de ser grandissima
,
pois he a que tem a o-

velha desgraçada
,
quecaliio na boca do lobo. JEste ariiinal

sagacissimo lhe lauca as prezas á garganta, e em silencio
' a leva a devorar com segurança, sem que o pastor, e os

rafeiros dêem por isso: Lúpus ^^uttur ovis apprehendit, álz^

St." yJgoslhiho.

— A cartilha diz, que deve ser vergonhosa a Confissão.

P, — Queira enlendt»-li> por humilde,, e terá melhor idea. Es-
, sa vergonha expressa a confusão., que iio peccador deve

cansar o conhecimento de seus peccados., mas nâo a que
pode induzi-lo a occulta-los,; o que só pode fazer a soberba.

A confusão do peccador he indispensável. Elie nào he me- '

nos do qu;' hum reo de lesa Magestnde divina., que se vem
por aos seus pés. fu^endo-o aos do seu Ministro. íle iium
sen inimigo oíTen^or, hum membro separado de seu Corpo

,

ramo seco,, só próprio para arder no fogo eterno., a que
está coiidemnado, e olle mesmo se condemnou taOlíis ve-

2es qiiíintas peccou. Que confusão o não deve cercar, e

abater

!

iP, — Por esse sinal formo eu meus jnizos, dos que na quares-

ma vão ({. Confissão. Quando eu os v^jo muito lépidos , e

senhores de si , olhando a toda a parte, conversando &:c.

como fazem todos aquellôs, que só vão por satisfazer ao
preceito... máo sinal.

£). — Não fara juízos temerários. Talvez que. . .

i'\ — Elles são mui bem verdadeiros. Eu protestarei
, que ne-

nhiuTi, dos que vão obrigados do preceito , faz boa Confis»
são. Eu não .deacubro nclles algum sinal de verdadeira dis-

posição; ç pelo contrario vejo os hons Christâos
,
quando

vão á Confissão^ tão confusos, e timoratos, como se fossem
os maiores peccadoros.

i?. — Facilmente apparece fóra , o que ha d*entro no <:ora-

ção. Confusão , pejo-, e vyrgonha devia ter" o homem ao
comrnettora culpa, e pelo contrario confiança ao confessa-

la : Padorem &Ç yereGundiam Deus peecáío dedif
,

confessi'-

oni fvhiciam^ diz S. João Chrisosiomo.; porem o demó-
nio dí^ soberlia inyerte esta ordem ; Jnvertít rem diabolus ;

il
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porque tira aopeccado a \'ergonha, qtieresèrvíi para a Coi*
fhsão^ elhedá a confiartça Peccaío fiducxam procbet ^ con-
fcssiuni vero verecundiam,

Parece-me que he bem indiscreta tal vergonha
,
pois que

o Confessor he do mesmo barro, que o penitente.— For todas as razoes ella o he. Nenhum maior prazer,
alegria,, e satisfação lem hum Confessor zeloso da salva-
ção das almas , do que qiiando ouve os peccados

,
que pa-

recerião os mais torpes, confessados oom boas disposições;
assim como nenhuma- aíllicçâo

5
disgosto, e dissabor mais

pungente, dò que quando em seus penitentes não encon^
tra as devidas disposições. Quem assim o não experimen-
ta, he indigno de occupar este ministério. Que o homeni
cahia

, seja embora nas maioreá torpezas , não admira
, por-

que em fiin fie de natureza frágil ; e se o- Confessor não
tem cahido nas mesmas misérias não he porque não seja

capaz disso, mas sim porque Dhos o tem livrado dessas

occasiòes ,. ou dado graças
,
para que não cahia nellas.. Po-

rem o íèvantar*-se , he o que mais honra lhe dá.

Eu tenho a vergonha por huma quimera; e^ de melhor
v<5ntadè lhe darei o nome de soberba. Pode ser que ou pe-

la fraqueza de cabeça, timidez , ou verdadeira cobardia

,

mais própria, nas primeiras idades
,

haja na verdade esse

pejo, e vergonha ; que Deos seja servido fazer vencer oom
Sijas graças: porem fallando em geral , não merece outro

nome , que não seja o de soberba. Sèndò raríssimos os ver-»

dadeiros hiímildé<<, raríssimos são,. os que bem se accosão

neste Tribunal ' dà peníten^ciá, não dèixandò de se mani-
festar. Tudó he erreobrtr o que he , . deixaRda faaer appa-

recer o que não he*

Para que entendãb quam grandé he esta cegueira
, que-

ihduz a cajar, e a não se-accusar ,. como deve, lancemos»-

outra vez os -olhos á condição dõ nosso Dèos
,
exjue narea-

lídadé segue o bom Oonfèssor seu Ln^ar-ienentt. Eíla> ap- .

parece bem pintada, e retratada no bom pai do filho pró-

digo. Eslava ainda lònge o 'filho, quando voltava á sua

casa , e apçnas o vio , se commoverão suas entranhas de

oinmpaixãò , e mfsericordiíi : Cúm, adhuc lònge essei^ vidii ^

il/uni pater ip^ius ^ ò( niisi*'Sicordiia moliis csL Luc. 15. 20.

Mas desejo saber^ o q^ie vio em seu filho este pai, que lhe

coiiirnoveo suas eQtrjaphajj ? Seria por ventura a volta dei- -

le á sua^Cíisa ?

-

Parece que nada mais^ pois se não voltasse. »

•



67

— Pois eu digo
,

que não ; e me ponho em campo pura

o provar. Siipponhamos ,
qr.e elle voltava montado em luiin

soberbo Cavallo , ou bem vestido. Que faria o pai ? Puidja-

«e á porta, e lhe perguntaria o qiie pertendia ? e nào o

deixaria entrar. Melhor andou o filho, que muito bem co-

nhecia a condição do pai : iiâo largou os trapos velhos,

•rotos, e immundos, que apenas cobriâo pequena parte do

corpo ; mais de meio nú , e descalço : na maior mvseria se

apresentou ao .pai; e isto foi o que lhe commoveo as eti-

tianhas de compaixão, e mi>ericordia. O peccador, que

•quizer ser bom fillio pródigo , e ser recebido por este bom
Pai commovendo-G á compaixào , hade por-lhe bem patt^n-

tes stias misérias, quando rjào, debalde esperará move-lo.— D'onde coi>sta ,
que elle vinha nú , e descalço ?

—— Do sagrado Texio^ pois diz, que o pjíi apenas o ouvíd

dizer: Pai, .pequei contra o Cce; , e obrei pessimaínente

. contra vós
,
ja não sou digno dc ser chamado vosso filho ,

nada mais querendo ouvir, clamou aos «eus cr^^ados , que
mandando, que logo logo, correndo^ lhe trouxessem ali

os melhores vestidos, e que ali o vestissem
,

pondo-^llie uo
dedo o annel, e nos pes o calçado: CiLó proferte atuíuHi.

primam , ò( indiiite illum , -òi date cninulicm in maiiut:i

ejus , 4 calceaittcnta in pedes cjus, 22. Daqui clarurnsn-

te se entende, que elle vinha em grande desnudjjz , descal-

ço , e cm e>tado o mais miserável ; e que destas niiíerias
,

e suas desgraças soube elle mui bem tirar partido , viad»;

apresenta-las aos olhos do pai ; e não de outra borte,

. JEsta he a vcrdcideira condição de Deos , e he também H
condição do seu MinisJ^ro, o Confcíisur ^ e esta devu sér ii

condição do peccadar , se quer commover u compaixão.
Muito mal andou Adio ^ e Eva

^ quando se escon4er'ão,

por estarena nús, ou em estado mio«ii"avel , ouvindo -a 'vr;j

do Scnho}\ Cegos ! cegos , .porque jiiio vedes
, que ao» olhui

de Deos nada se e»coi:do ; e ci-gos para vosso mal, porqíie

se errastes comendo do fruto , maia errais agora escondei.

>

do, ou pertetidendo occultar voasas miséria», Quedii\tp ul >
ta cegueira os proclamadorea das innaUi* luzes, e scieuciu^s

de Adão ?— Diz-me o meu bestunto, que se Adâo^ e t^ca, logotjrie

se virão uús e nas misérias , clamassem a Deos, qi^i lhos

valesse, confessando seu peccado cUiraujente , nào otrido

lançadoS;fóra do/ araiso, '

— tanto .scfia necessário, como k^^^ '"it>ihoír v^rjciiijà.
" ^ *

i i*
'
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Bèos ônini potente 5 Deos terrível em suas iras e jusliçá í

tem hum fraco, se me peruiittem dizer aabini, por onde o
peccador o podè vencer , emesmo prendtfr o braço , e obri-

ga-lo ao perdão , ainda mesmo quando, por impossivel

,

elK; não qnizesse.— Essa parece-me ítrdua ! Quem pôde conhecer o poder da
ira do Deos ? Quis novit potcslatem irae tiiae V pergunta
hum Propheta,
— He David no Psal, 89. II; lí© mui grande e tefrtvel

,

eu o confesso : porem qvial^-iier que seja o pecxradòr, que
pela gravidade de seus peccadós o tenha postò na maior
ira, se, acompanhando com o c£>ra^ão as palavras, lhe

disser : »SV/?/tor, eu-soulnim monstro dé maldades , eoffeíi-

sas contra vossa infinita bondade : justissirrio sois se me ar-

rojardes desde ja no ab}'^íHO do inferno : perdoai , e cu pro-

me.tto a emenda; desarmará toda a sna ira, e infaJlivel-

menle obterá o perdrio. Evta,. e ruio outra lie a condição
de D^os, e bem mal a entende o peccador

,
quando ocoul-

ta seus peccadí^s ; e não se fáz aocusador de si iijesnio , co-

mo o fará o demónio. Que accusação formará cil© no Tri-

bunal divino contra o pc<!cador, quando nellé fôr apresen-

..tado? Esta alma dirá, deve ser oondemnada , ó justo /m/s ;

ella o merece
,
porque c-orame^lteo estes^, e aqucHes pecca-

dps. rr Pois fajça isto mesmo aoi» pes do Mvnislro de Deos ,

faça de demónio accusador de si mesmo : mereça por meus .

grandes peceados , diga, o inferno; ei«-aqui quaes sí\o :

diga-oss, nada occíilte ; falié a boca, e o coração, e Deo*
sem drrvida deporá a,sua ira, e recebe/á em seus braços

este filho pródigo^

Não de outra sorte o seu Ministro, p Confessor-^ aquém
o peccador atentado do demónio da vergonha pensarás ou
imaginará admirado de' suíis .torpezas ,

indignado , ou es-

candalizado Que cegueira I Elie faz as vezes de bum pai
.

lodo . amoroso. Quanto n)ais cojo franqueza , lhe descobrem .

suas misérias , rnaÍ5 Jhe cativáo o coração, mais obrigão

ao amor , á estimação, e ao alTécto. Se algum ,Cí>?^/e{.sor

líão tem o coração formado por este moWe y que he o mes-

mo Dèos , não he seu Mi-riistro ; he indignissirao de tal :

ministerip.- Pelo contrário nada tanto o aflige, ,a«gu«itía,

c atormenta , cpma as má^ disposições, que nota, ,e lhe
:

parece ver no penitente^

Jul^o , que temos diio o bastantesobre este respeito ,. para .

-píissarmoa-a outro oiais perigoso j e mui maÍ3 temível que.este#
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—^ Ja disse íis«a palavra
,

que me tcrn admirado. H« por
ventura maior mal , do que callar peccadoà na Conjmáo
de certa sciencia , e livre vontade ?

— ííà sipn , e n)uilo maior : lie este quando parece ao pe-

nitente confessar-se bem ^ confessando-se pessimarnentéi O
que de certa sciencia por verj^onha caía peccados , npr. '"-uo-

ra o perigo, em que está: elle sofre hum continuo t ^ n-

to
, qjie o nuo deixa dcscançar, se com elfeito coti^crva

al<^uns sentimentos de ítetigiáo. Elie está coujo com dòreá
dè parto, e nào terá so(e;^o em quanto nTio dèr á lu/. :

(Jóiagata cst Í7iiqiiUas Ephraim ^ ahscondi/iun peccatum
cjns ; . dolorcs parturientes vcnient ei. Obtas i í?. J 3; Aèossa-
àò desie tormento pode procurar hum bom , e pruflente Co/i-

fcsso?\f que, qual perito obstricanle, faca vir fora a tor-

tuosa serpente do peccado occulto: Obdricante manu ejvn

ediíctits est colitber tortuosii>\ Job. 26» 13, Kntào poderá
cantar com o Psaòinnta : Sécíinéiivi multitudinam dvloruui

meorum ^ comnlationca íuac laefijicavcrunl anintam wcam.
P'sal. 93.' 19. Lanhando fora a serpente, que enroscada na

alma, como tal a atormentava , sentirá hum prazer^ e con-
solação equivalente ás dòres

,
que antes sofria; o qiiecoij-

correrá para a, sua perseverança no bem. O contrario po*»

rem succede em quein prtísumiiidô confessar-so bem, por

ií^noraneja culpável^ vai caminhaado -seguro á sua eterna

des2friíça.

— A ignorância he mtiito grande em tod-i a condição dt* gen-

te , priiíeipaliíUMite nos Incn dulos e seus fiiiios. Nada sa-

bem ,
porqtíe nada Jiies ensinào^ nem mesmo querem s-aber.

—. -Por isso mesmo Sv^o culpáveis , e tju nao poràso . .

.

— Nào olhe para mim Sr. Fr. , porque eu ja estou sufTicien-

temente lostiuido pela CartiKía.- Sei , .
que quetu .se confes-

sa mal, não !íó'Commeíte hum grande sacrilégio , mas tam-

bém aa- Confissões ,
qiit?.'ft7er da'hi. por diante y .todas são

nuUas , ,e saoriltí^as , em qu^anto não renovar, a primeira má
Confissão, etodas^ asquetiv^^r feito dahi por diante. O nies-

mo he quando cala: peccado , e em fim quando são nulias

por falta de' dar, ou qualquer outro motivo. Saiba, que es-

tou adiantado.
. .— Ainda agora o sabe í E me parece , que o nâò sabé bem*-

O caso he, qite' se ha cincoenta annos. que calou hum pec-

cado, e ainda o não coníe-fsou, he necessário confessar in-

do, e todos o3 peccados ^ que desde entãò te^ra cam^mettido

,

ç dizer quaiitas vezes, se tem confessado , e ComtTimigado ,
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-porque Uie-. (^onJíss:1es y e Commontíoes , são os maiores pec-
cados. O tnoamo lie fnzciKlo liuma Con/ís50f7 , ern qiienào
hajào.as devidas disposições, que 'de certo raríssimas vezes
tem os peccadores 'dos nosros tempos principalmeryte na
mocidadti. 'J\t\^Lifyai Confissão como hiima brinc-adeira-, não
obstante que vao carrej^ados de peccados. Ai , de tal gen-
ha, se não fizer hutna boa Confiatno de todos os peccados,
que houverem commettido em toda a sua viíia.

— Mtilhor coníiecer/to es^a verdade, eqí-wndo as Confissões
se pnd?»m jfilgar bem, ou rnal fritas-

, quando desenvolvermos
<lo mHhor modo e^la míKeria. CVjntinuando a faze-Io

, digo,

que he peior , do que calar peccados de certa sciencia con-
fessa-loj mal , não o faxtíudo como fará o demónio no Tribu-
nal divino, por isso mesmo que fião os accusào com as de-
vidas circunstancias, q«e os revestem, e que poem patea-
te a &ua .gravidade.

Inteireza da Confissão.

Deve a Confissão ser clara, e inteira, nada ommittindo,

que deva dar o devido coiil»eci?nento da gravidade, e feal-

dade da culpa; bem como o demónio o fará diante de Deos,

Jeremias mui bem o expressou, quando disse: Lffunde si*

cút atjtiai'n mv tuum ante amspcclnm Domini. Thcr. 2. 19,

Di rrama como agoa teu corar;ão, ó peccador , diante do
Senhor; cujas vezes faz seu Ministro. Assim se deve despe-

jar a consciência, como qtiem despeja íium vaso d'agoa

,

em (|ue nada re?ta. Bem como a consciência está aggrava-

da, assim se deve por patente ao conli^cimento do Coiife^aor,

Snpposta esta verdade, de que ninguém pode duvidar,

causa admiração ver, como os peccados se coramettem , e

como elles se accusão. Elles ao commetter-se são peccados
gravissimos, mas ao confcssar-se talvez não pareçào nem
graves, nem ainda peccados; talvez pareção virtudes. Sa-

o;acis5Ímos são muitos penitentes para fazerem taes trans-

f )rmaçòe?.— A tal respeito o devemos ouvir em silencio, pois tem a

pratica do Coofissionario , que nós não ten>os.

— Não tenho necessidade de tal pratica, neni delia jamaiá

me servirei. Huma Confissão bem publica de hum grande

peccador lemos no« sagrados Livros, que porá patente, o

que (juero dizer. Veremos o seu peccado qual foi ao commet-

tcf-s€, e qual foi ao confessar-sc. Foi este ^orao , irmuo de
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Mòysess que giand-emenle concorroo para a idolaíria da-
Qiielle Povo, qimadò no deserto adorou o bezerro d'oijro.

V^jauios o <íi»e fez.

Tratarão os Hebreos no deserto de formarem Inim deos

,

ou Ídolo, que por elle os guiasse, vrsto que yioi/ac^ . seu

Conducfofj havia dias nào apparecia , demorando-sc no
monte, em que tratava com o verdadeiro Deos , .mais que
o costumado. Dirigem-se a^íarâo, que havia ficado em seu

nome ^ como chefe, e Sacerdote , e lhe dizem : Fac nohift

deos, qui nos praecedant. Exod. 32. 1. Faze-nos dcoses ,

que nos guiem neste deserto, pois não sabéJnos , o que he
feito de Moyses , que nos tirou da cativeiro do l'^g}/plo. Gran-
dé cegueira! Porem que deveria faz<ír nestas caso t^íarao

,

responder a huma requisição tao impia l— Deveria pelo menos pôr á morte oé principais , pois es-

ta pena tinhào imposta os Idolauas. Poderia temer o Po-
vo ; porem ao menos lhesdavia estranhar com força tal per-

tençâò, quando não tivesse, prompta .ao menos huma bri-

gada para os passar -pxelas armais. .

Não podemos dizie^r, que todo aquellé Povo prevaricou ;

a-Tfibu de Xeui não o fez, e --/^í/rao teria
,
.quem o defen-

desse, eseoppozesse .com .
elle. Porem, bcsi loíngo deofazer ,

e de estranhar tal requisição y elle maivia tirar das oreWias

das mulheres , Jijhas , e-filhos- toda^s. as» artecadas , pu pen-
dentes d*ouro , e trnze-las á sua presença.

Foi isto hum mandamento expresso : FeoU po^jmlns^ qiia^

jvssercfL^ dcferens. inavrcs ad ylaron. f, 3. 'J endo reeebi-

do todò o ouro , forma..em fundição o. bezerro
,

eFÍge-Hi«

hum altar, em que o collora , e faz publicar pela. voz de
hum pregoeiro a todo o povo: Cra^ solernnitas dotuhn ed.

jt. 6. Amanbãa. he, a solcmnidade do senhor;. bla'«plu;mia

imperddavel ç traíand^-í d& senhtkv, aobe«ei:ro ! Jíe, provável

,

que também, lhe, offeroceo sacrifiêioEv ^ ,e ad-orou , airiida qu,e

o Texto o não especifica. Este foi o peccndo der Aarão j

quecresceo muito peto-escandailoí era razão da ^qualidade da
pessoa. Vejamos sua confissão Ella foi tal que a não sabér-

se por outra via ta»! facto , .deveria íjer poàlo elie mesmo no
altar em lugar do bezerro. ..

Estava <Mo'i/*se3 nesfce tempo no monte; e ao descer^ ou-

ve os alaridos , coai qihc aqnelle povo dè dírra cerviz , sem-
pre aiTenado á idolatria y , festejava o seu deos, .e afinal

depois de duvida'rdo motivo j jse desengana ,
.quajudo vio so-

bre o altar o bezerro* Deixemos o mais, que terá lulgar ^m
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.
opezar ríe niansiisirno de condição , assumado d'íra se di-

. rigo a .iarâo
, que não duvidava ser o autor directo, ou

ao inonos indirecto, por isso tnesrno qtie devendo por seu
oTioio impedir tal ahomiiiação , o não fez.: Quid libi fccit
hic pnpuíiLH ^ lhe pergunta , xit indaceres super cunt pecca-
frnn nia.ximum 1 j^. 21. Que mal te fez este povo para o
induzires, ou deixares cahir, não Obstando como devias

,

em tão grave peccado ? Onçamos a re;poita
,
que faz a sua

Cofifín^ To ^ e verão luim tal pectcador canonizado par si mes-
mo em litmi grande santo. Notemos suas palavras.

iu lip^,ietur doniinus meus ^
diz; não se indigne o meu

seihor! Que sagacidade hypocrita .'Trata de seu senhor ao
irmão, e lhe roga, que deponlia a ira, como se o caso a
não pedisse! Passa logo a imputar toda a culpa ao povo,
tomando a elle nirísmo Aloi/ses por testemunha ; Tu envn
nodi popvhini isíirm

,
quod proniis mt ad inalum. f.

Não se ire o meu Senhor; porqtie bem srfbe quanto este po-

vo he inclinjidc para o mal. Kllo veio ter f.omigo , e me
disse: Faze-nos deoses

,
que nos precedão, e guiem neste

deserto, pois não sabemos, que he feito , ©u o quç acon-
teceo a eile Mojfses^ que nos tirou do Egj/plo : Dixeriint

mihi \ Fao nobis dcos
, qui nos praeccdaiit : h nic en\m Moy»

«/ ,
qni nm eduxit de terra jEgi/pli, ncsdmiis quid accidc

rir, f23.

D, .— Por esse mod::^ bia imputando a cidpa também a 3Ioys€S,

por sua demora no monte, como origem do mal.

P, — O mais boíiito he , o que se segue. Quando ouvi tal re-

quisição, lhes disse: Quem de vós tom ouro? Quíbus eg0
dixi : Ciuis ve^írum hahél auruml Elles o tirarão das or<»-

Hias , \\ )Uxerão-no a mim, eu o arrojei no fogo., e delle

sahio est». be/.erro ; e mais não disse : 1 ulerunt , dederiint

inihi^ ô( projtci iliud in ignení
^
egrtiSLLsque cst hic vitulus.

2>. -L Que casta de confis{,âo foi essa ? Elie menlio em tudo , e

nada dis-e do que fez, pois não disse, que mandou arran-

car das ordhas o oiro, eque Ih'o trouxessem, que elle nies-

mo fez^, ou mandou fazer por infusão o bezerro , o que d-- ^

mandava muito, nem que fez o altar, o collacou nelle, e

publicou a festividade, blaspbeujando , -e em fim calou to-

do o seu peccado , e com tanto descaramento, quanto ti-

nha por testemijuha todo esse povo , de que Moyaôs pode-

ria sáfeer a verdade de todo o facto.
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gtion a nossa rnemaria. Furem isso iiâo he tudo. Nu que

omittio , calou o seu pf:ccado ; mas no que di&se proclariiou-

se santo. Quem nâo diria, que o era ao ouvir, tal confissào í

Deveria entender^ que com bellas intenções recebeo o ou-

ro para o arrojar no fo^^o , e o reduzir a cinzas, tirando-

liie a occasiào de idolatrar. Eu o arrojei ao fogo , disse :

Projcci iilud f/l igíicm , dando a entender, que imo inten-

tava outra cousa. Eu o arr-^jci ao fogo, e sábio cote bezer-

ro: Egressitsgtie tst lúc vitulvs; como se dissera: Arro-
jando o ouro no fogo prsra o reduzir a cinzas, sahio, cer-

tamente por arte diabólica, este bezerro , e eu nào aou
culpado.
— Qije confissão tão celebre , e tão descarada !

— Náo sem mysterio Moijs^f s assim a escreveo , não obs-

tante, que fatiava de seu irmão natural , e Deos quiz
,

cjue

se passasse ao conliecimoato das Nações futuras em UiCmo-
ria eterna. Eu julgo. . .— Queira, P.

,
perdíiar-me a interrupção. Não se admi-

ra, de q^je Deos elegesse depois paia S^mmo Sacerdote a
hum tal iíomem ?

— Muito na verdade me adnr ro , e taJito mais quanto foi

nessa mesnia ocoasião, em que A/o^scs sed-^morou {jornon-

te, e se lez o bezerro, que Deos pari* tal iuiuistr.rií) o de-
signou. Devemos presumir, que precedeo a nomea<jão. a es-

te aoto^ o que prova, qjje Deos não se serve em^uasobra»
do conhecimento do futuro. Temos aiiKia a noiai

.,
que

Deos para grandes empregos nâo deixa de se servir de gran-

des pecca<]ore5 , como vemos em S. Pedro elleito ao <Sum'

tiio Poní ijicado , nào obstante qtie o Senhor previa o es-

cândalo de suas negações. Pòe-nos e>la consideração bem
patente a cof.dição de Deos, que sunmiaiijente se asfra-

da da penitencia, que não se dá sem preceoer o peccati»).

Devemos presumir, c^íe Aaráo a fez exemplar e ,-con-

forme a seu peccado. He verd*tde
,
que iVlojfae^ nos atiir-

ma, que o Senhor se irou muito coatra elle, eo quiz -Ccis-

tigar de morte; maá que por seus rogos lhe perdoara : Ad^
rcrsúm Aaron quoqxie ve/ionentcr iraéus voLuit conUrtrc
enm

, ôf pro illo suniíltcr dc^tvccotus sum, Deut. 9, s>0 Sua
penitencia sem duvida o fez digno do mi -liaterio

,
pois ve-

Kios que o K>abio lhe dá o nou:e d(í homem justo, que r--

sistio á ira de Deos em outra occabião, appiacaudí) svnt

indignação poi meio da orarão : Properans ii^onio siue^ue^
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rela deprecari pro populis &c. Sap, IS. 21. Não lhe deve
pois servir de desdouro seu peccado , e péssima; Cor/^ssao

,

pois soube tirar bem de lào errande mal.
M, — Ainda bem, tjue temos exemplos auFmadòres.— Tanló que não sei fazer differença enlre os Santos peni-

tentes, e os justos
,

que sempre o forão. Talvez se o pu-
déssemos por em justa balança

, pezasse mais, e se incli-

nasse o fie! pnra aíjuellss. Ku perguntaria , enão me sabe-
riào responder, se o fil lio pródigo i'oi menos estimado do
pai, do que o seria a nuo o haver sido? O certo he

, que
mereceo ter o melhor vestido: Affçrtc stolam primam ^ o
que nfio vestiria por ser segundo íilho. Esta he a condição
do nosso bom Pai; e tal oeíVcito da verdadeira periitencia.

Mas tornando ao ponto d'onde sahimos
,

que penitencia
ha nos peccadores, qiíe na Confissão imitlão a Ãarân 1 B
por venttira serão raras taes Confissões nos peccadores
dos nossos tempos ?

1^. ^
— Eu lhe respondo , que são quasi todas , se não verda-
deiramente todas , as que fazem taes peccadores.

M. —-Nuo faça juizos temerartos
,
pois não o pode saben

ij. .—^ Sei com toda a certeza; e Vm. nada entende, líu lho

digo. Quaes são os peccadores dos nossos tempos? Sãoju*
radores, praguejadores, amaldiçoadores, blasphemos, pro-

fanadores dos dias sarítos, máos pais
,

peiores filhos, odi-

entos, iracundos^ vingativos , ladroes , bêbados por moda ,

« muita heura, e sabre tíido tão luxurioso», lascivos , lor- -

pos
,
esensuafvs, quenem bestas, brutos os excedem, nem

lhes chegão. Ora eu ponho de parte os Incrédulos, e to-

da essa má canalha, que não pode sofrer a santa Reltlçiáo,

Ponho ainda de parte os bêbados
,

porque sua condição
he muito abaixo dos brutos, por isso mesmo que tanto se

querem -degradar, do juizo, que Deos lhe deo , . que o
vendem pelo n)aldito appetite dò vinho ; ,e por isso minca i

se podem confessar bem. .

.

Aé'^ Podem, faze- lo
,
,passada a borracheira. . . .

J.^, Não podem tal, porque se fizerão peiorcs que brutos
,
per* -

dendo o juizo que tinhão. Se o não entendem. . ^

Dt. ísáo he em quanto durar a borracheira.

I\. He sempre, tenho dito, e não me retruquem. O qu-e eu ;

digo he huma sentença pois bem sei o que digo. Fica sim

com juiviOi o que alguma rara vez se embriagou,- e se em-
nieudou ; mas não aquelle que deò em -o fazer por vezes,

.

cépeciàlmQat!^ com frequeacia
j
porque ou eàteja ccun. a^boi- -
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raclifíira ou sem ella, í,empre está com o juizo mais embru-
tecido que o de Imni biuta. Eis-aqui porque runca verão

jamais linm bêbado de cosUime convertido. Vè-lo-hão em-
meiídado , nào por miiis senào porqu <í iiào Ibe pocie che-

gar, mas nunca convertido, porque não tem juízo para is-

so. Para que diga tudo, digo isto. A^^er eu hunj bêbado de
costíinie, e ver hum condeinnado , para tnim he o mesmo.
Ei>-ahi porque ( ii ja não quero assis-tir aos m oribundos

bêbados, nuo obstante, que aos olrios, de quem ii^o tem
bestunto, morrem como santinhos; mas eu sei, que mor-
rem como jumentos,
— Vfn. faz palmar a todos com tal dizer.
—

' Se pas não , he porque não entendem. O meu Ah. eatá
calado; mas se elle pudesse faliar, eu lhe perguntaria,
quantos bêbados se llie conf«.*ísão das bebedices, qn.' La-

mão ? Eu protestarei
,
que nenhurn dos acostuiuado.^ a este

maldào vicio, nem ainda na morte. Eu o tenho observadí)

em todos, a quem tenho assistido. Irmão, Hieodigoeu, con-
fesse-se daquellas bebedices, que tanta? vezes tomava..:.

Quaes bebedib-es? respondem ellos. lie vicio, tpie nuitca
tive, só se foi alguma vez na minha mocidade?» Não ha
quem daqui os tire. Não he isto somente na n)orte. Digão
a hum bêbado passada a borracheira, que se embebedou,
e ve á') o que vai. Pobre mulher^ que ergue o bêbado ma-
rido depois da bebedice, porque eiíc jurará que he íai^o lesteriia-

nho. Bem boai bestuuto tinha hum veiho, e experimenU-
do ConfcsKor , a quem eu ouvi dizer em humas C3ouíerencias

de Moial, que não se devia perguntar aos penitentes, de
quem se desconfia deste vicio, pelas bebedices, mas sendo
casado se lhe devia perguntar, se tem ralhos com a muliier,

ou eita com «lie? Então dizem, que sim; e inquirido o
motivo, diz, que por testemunhos, que lhe levanta, de
bebedices ; mas que são faislíísiinoá.

— He verdade aqijillo, Sr. ÂubadcX
— No ÍV. falia a experiência

, que faz o mais forte argu-
meito. A mesma ra/.ão o mostra. Nós vimos, que a vida
vital, e intellectuaí da alma pende muito se nào totahnca-
te da constituição do corpo. O estrago, que neste fazem
as bel)edices , e por consequência no entendimento , he gran-
díssimo. Pode dizer-se sem erro, que por cada bebedice
perde huma boa porção de entendimento, até que c^iegao
ao estado, era que os representa o Fregncz. Não se ieiíi-

brào, nem se podem lembrar da borracheira, que toma-»
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rão no dia antecedente, porque no mesmo ponto enr qne
bebem com ftígiuna demaziu , se lhes varre, e embrutece
o entendimento de tal sorte ,

que nada mais sabem dè si

,

ate que, dormindo, nenhuma lembrança, mais tem quando
desjjertão.— Áhi tem. Ja esteio desenganados ? Pois calcnif-se , e dei-

xem-me fallar, que tenho n)uilo a dizer.

— Leve o demo tal vicio! vVinda bem, que não bebo vi-

nbo,, nem licores, apezar de andarem em moda as borra-

cltcii-as, (jue não posso sofrer.

— Eu não o bebia, mais que em módica porção na mesa;
porem dfeixarei de o beber.

— Para se beber o<3reou Deos; somente condemna as de-
masias; e não tem o Sr. Br. motivo para mais se abster,

pois que guarda abstinência, quando somente fazdelle uso

na mesv'i,

— Em quanto aos mais peccadores, eu os vejo depois da
Confissão ^ quaes erão antes: porem este não hetodo o pon-
to, nem.oque fazao nosso caso. Em regras de Moral , pos-

to que não saiba latinórios, ninguém me dá volta. Sei mui-
to bem

,
que neníium Confessor pode passar sem - que dê

grandes provas de emenda , e-quaes sojão suficientes para

se persuadir, que está-resolvido a nunca mais peccar , a.

bum penitente acosttimado ao peccado. Queira, dizer-me

,

P., se isto he huma verdade?

-rr.Sem duvida lie mesmo buma regra geral
,
que regula aos

Confessores^ que se q\ierem, salvar. Niinca jamais podém
passar hum penitente , quando não tem provas ,sufTicientes

de se poderem persuadir, que está bem disposto para rece*

ber este SacrnmeBtOv Deve persua-dir-se prudejitemente

,

que está. resolvido a nunea mais peccar : e nenhum outro

raeio tein senão a experiência, isto he , a emenda eíTecti-

va , . deferindo por tempos suffici entes a absolvição,. Deou-^
tra sorte ...

— Ambos, penitente, e Confessor^ cabem na cova. Ea
não ignoro, que por toda a parte tem , por permissão de
Deos,, o diabo vários passa-culpns

^
que melhor se devem

chamíiT barcns de passagem para o inferno^ que a.tudopas-

são. Tàes são aquelles, que fazem , ou ouvem
em quanto o diabo esfrnga hum olho. Nem o barqtieiro yJc/ie"

ronle lhes gai.iha.^ Deixemos taes barcas, e barqueiros.. Pal-

iemos de outros, que parecem menos - máos. Eu p5 vejo pas-

sar,praguejadores
,
amaldiçoadores

j
juradoreô

j
profanadQ"-
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res, vingativos, luxuriosos, seiísuaei anianeebados . . . Que
he isto ?

—- Mas que diíTerença fa& Vm. dchnns Confeasorcs aos que
charna Jlckcrontes^ ou barqueiros do inferno ?

— Faço a difíòrença de que lhes inio dizem nem a vigessi-

ma paite dos peccadòs , e por isso os passào.

— Assim pode ser, quando são occuitos , e- podem enga*
nar os Confts&orcs; mas eu vejo passar na quare^ima a to-

-

dos, quaisquer que. sejào, e. sào os próprios Parodies < que
o fazem ^ . (

pondo de parle o nosso
)
poU- o qite querem lie

]>assa-Ió5 , . e nndá mais lhos importa.
—— PoÍ5 eu protesto, q\ie todos esses são ylcJieronfes ^ bar-

-

queiros do inferno. Mas outros procurào (-'o/í/'c'sso?r«, que
os nào coillieràq, para só dizerem , o que lhes parece.

-Não he necessário p;aía o fazerem ,
que sejão desconhe-

-

eidos aos CóHj cisorCS ^ nem que seus peccadoò sojào oct ul-

tos. Aárãi) bem publicamente commelteo o peccado , e o
itegou dò modo que vim/)s. l^arissimo será aqueile pecca-
dor publico, que diga claramente: Ku sou hum pragucja-
dor, hum aínnldiç iador , hum luxurioso ^ícc . Se assim o fi-

-

zesse entrado estava no bom caminho , porque entrava na

-

mesma aecusaçào, que o demónio faria. Bem lo!ige disso,

,

a4)ena3 qijando mais dárá huns longes dê seus gravissimos,-

e. mesmo -públicos peccados. Escapa-me alguma praga, dl-

•

rá o p^'íigucjador eterno
,
alguma jura, ou maldição , -mas

eu lóo^o me arrependo. xViguma vez trabalh.) nos dias dé '

guarda, mas lie p.)r grande necessidade iScc. Cahio em al--

guma* mi^er-ias , dirá o sensual , e publico amancebado ; q ^

talvex confessarn^í as -obras torpiòsimas por pensamentos. .— Nesse caio, que poderá fazer o Cottfes^ir l
•

—--Fázer o seu oíficio , desempenhar suasobrigaçòes , e de- -

veres-, se não quizer hir na. mesma barca.- Se ellc sal*epor

outra via, que não reja outra Co/?^ssao
,
que não he verda-

de, o que diz j o devejulgar indisposto, e manda-lo por

isso mesmo levantar de seus pas. Deve em quanto ao rnais

inquirir, perguntar, indagar quaes- os peccados
,

que diz,

por elles procurar descubrir outros, as ciruunstíincia»
^
que

os revestem j&c. , e facilmente virá no conhecimento dd in- •

disposição daquellei penitente, e o enviará a dispor- se me- •

lhor, não compromettendo a sua consciência^ e salvação.

— Mas se for Pàr^chô , que podf^rá fazer, senão..? •

Que ? Por ser Pdrochú ^ hade ò^x o Pâo ragrado aos Cães?

Antes maior obrigação tem pelas contas
,

que deve dar a
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Deos í^e «ens Fregife%eii. Nunca jamais
,

qualqtier seja o
inolivo, pode biiiii Miiii-^Uo de J. C. aduiinisttar q-.ialquer

Sarraniento a hrm
,

qtie jnli^a indigno.
— Poreri) ficaiLi excoinmuíi^ado por não ciiriiprir com o
precfíito da Igreja , e como tal declarado pelo. .

.

— Bem excommungado anda elle.

— K que? Qtier que satisfaça com dois liorrivcis sacrilégi-

os, quiies sào linma tal Conjismo , e CommuniiÀo, encar-
regado em ambos o Coiifeswr , que o passa ? Fóra da Jgre»
ja dcjve; ficar, quem a ella , e suas leis, que sào as de
Deos, se nào quer sugeitiir, e viver como Christão. Oxa-
lá que a Igreja Lusitana, e seus Pastores tivessem sidj

menos remi-sos. lín niio ignoro a impossibilidade, em que
o infernal Caloinisrno , ou Jansenia/no

,
que lia muitos t<!m-

pos
,
qual Venenoso dragão, serpcntava entre nós, os ha-

via p )sto pelas etjtraves dos governos civis, e dou descul-
pa: porem entào ílorcsCv O sempre a arvore quando lliecor-

tào os ramos podres , ou secos. Sahiào {"óra-, se^ào se})ara-

dos do Corpo de J. C. os membros pôdres, e o ^ejao pu-
blicamente, bem como sou peccado o exige, e nào se dè
o escaiidcil.) de se poder chaujar fiíbo , c membro da Igreja

hum indíí^íio.

Nào levemos mais longe a digressão, e tornemos ao nos-

so propósito. Os que assim se confe^são, andando pela ra-

ma (ie seus peccados, para que assim diga, e nunca che-

gando á raiz, sào os mais desgraçados. Stí tudo calassem
ta! vez nào ioss** tào grave seu mal ,

pois ao menos esla-

riào l)em certificados da nidlidade de suas confiss-òes , e por

isso mais fácil s^ria a sua renovação. Estes porem pela cul-

pável cegueira vào indo mui de-^cançados , e as^inl cliegào

á morte. Quando lhes fallem nas Conjiaaoes passadas, res-

ponderão que jamais calarào peccado algum.
Nào deixaráò outros de imitar /iurão no modo de pin-

tar , e representar suas culpas, eiifeitando-as de tal sorte

aos olhos do ('oiifessor , e dar»do-lhes laes cores, que na-

da parecem do ipie sào na realidade. Por concluir com es-

te respeito, e passarmos a outro, direi, que os peccados

commettidos sào verdadeiros, e abomináveis peccados,

mas confessados nào o parecem assim ; sào muito differen-

tes , e talvez ainda apparecem enfariííhados da virtude.

Quau) raro pois he o rtj^presentar-se o peccador neste Tri-

bunal como quem he na realidade ! Quis esl hic , laudas

hiiiiuá eiiml Fccil miraOilia ; be bunia rara maravilha.
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Eu llie protesto, P.
,
que me liéi (2c fiocnsar de tal sor*

te, que nem o diabo o fará melhor.
— Eu quí»ro , P.

,
principiar outra vez a minha confissão.— Eu eslou nos mesmos sentimentos , e pt^ço o mesmo.

—- Não p<3sso responder aqui aos Sr». Podem porem ?oce-

gar-se
5
porque taes confiHwcs sào próprias d(> quc^n zunjba

de sua salvação , ou ao menos lhe merece beui pouco , oir

nenhum cuidado.

Desculpas nas confissões.

Ap€zar de chamar desgraçados mais cpje os primeiros a
estes , de que acabamos defallar, ainda tem^^is hnns ou-
tros muito mais desirraçados. Sào estes, os que na realida-

de dizem os percados; mas não parando ahi tacs cousas

accrescentão , taes rodeios procurão, taes pretextos inven-

tão , e taes desculpas dão, que não pertendem , menos que
desfazer, o que fiz.eião, desdi;ier o que disserão , e em fim

mostrar, que não peccarão, ou ao menos, que seus pec-

cados são mui. menos graves , do que podem parecer. Pe-
lo menos a cidpa nunca hade ser sua própria; hade ser

sempre imputada a outro , e não a si mesmo. Não na mai-
or tiMitação , nem, sinal mais evidente da nullidade da Co?z-

E<te abominável vicio dé desculpar os peceados he hu-
roa verdadeira, e maldila soberba, que, como ja disse,

nos vem por lierança desde os primeiros pais, e que de tal

sorte se intro.iuzio no género humano , que ate' o lioinem
,

que as divinas 7íò•c^^7t^/Y7^ nos represenlão como o peccador
mais iiumilde., e exemplar da penitencia , David ^ se te-

meo delia.. Pane ^ Domine custodiam ori meo ; ponde,
Senhor^ rogava a Deos

,
huma.guardaá. minha b-^ca , e a

meus lábios huma porta, que eon> prudência se abra, e fe-

cl)e; El ositiitm çircumtantiae labiis meia. Fsa/.. 140. 4. Pa-
ra que fim e^ta guarda, e esta, porta? 'Elie o diz, accres-

CQWtdiwáo : Non iieclinei cor mcinn in verba ínalítiac \ não
deixeis declinar , e escorregar meu coração empala:vi;as de
malícia. Mas que malícia ? Ad erccitsandas excusaiiones in

peccalis,. f^. 5., Outra letra lô: Ad praet&joteuidas pratUx-
iationes in peocatis. Não deixeis , Senliér

^
escorregar mi-

nha lingoa para excusar, os pretextar oscusns y e descul-

pas em meus peceados. Para isto pede vigilante guarda á
sna boca, e.huma porta em seus lábios ; Ostium.cnxum-
tantiae labiis. rmis^ .
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Parcf^erá , qiifi não andoM pnidcntp este famoso penitentíí
ein pedir porta íie circuiislancia , isto he , de abrir , e fechar.
Nào seria moíiior pedir porta, que fecliasse, e nào abrisse ?'

De nenhiuna sorte ; pois deve abrir-se para Confessar o pec-
cado , mas fec^)ar-^e^ogo para as escusas, para os pretex*

• tos, e para as desculpas: Ad excnmndoa ^ seit, praftexlari'
dus tòcctistifíones in pcccatls. Kis o grande vicio iterai uo
género liuínaiio

,
malicia, que a tudo domina: Ferha ma-

litiae
\

palavras suo estas desculpas de refii)ada malicia,
que en veuenariào , e per-.icrião as meltiores Confissões. O*
infeliòissimurn. Immamini omusl exclama neste texto S. Je-
ronuuo ; grande infelicidade do género humano! Mas qual
he ? Qiii jvccala e.rcnsawns

; por Í5So mesíuo , que excu-a-
mos f^s pcccado>. Este ho o summo vicio, que domina o
género hii «nano, diz aqui a Glosi: Ponc, Domine^ ostium, uí
7ion ecccusetur : qnód sunimnm viliuni doiiiinatur lioininibm,— (^ue demo de escusas sào essas i

— Multiii ynodia finai excusationes in pcccalis , á\i S. Der"
nnrdo, de muitos modos se excusão , dcrculpào, e prelex-

tào o3 peccados
,

que será impossivel mencionar, e mais
ainda singiilarisar. Graudem -ntc ingeriliosa para seu mal
tem andado a soberba humana na iíivençao de cxcusas, e

desculpas Nada mais entei.derá a i;rnorancia ; mas nasci-

encia da invenção de escusas, e desculpas he fecundissi-

ma. Iliremos vendo algumas, quedarão ideas dc outras

innumeraveis.

S. Gregorio Marrno nos descreve por este respeito a con-

dição do género humano em breves palavras. Eia-aqui

,

diz , o vicio que domina o liomem : Lntcndo peccatinn com'
mittere ; commetter occultamente o peccadc»

,
negando, es-

c >ndc-lo ;
convencido, defende-lo; defendendo-o , multi-

plica-lo; puis que nenhuma outra cousa sao as desculpas,

e escusas, que novos peccados, ou augmento delles : Con^
vict li 7}f.

, defendeudo , rmi itiplicare.,

Q.iando nossos primeiros pais se vitâo nus apenas com-
mettidfi o peccado , correrão a cubrir-se com folhas de fi-

gueira, e ouvindo a voz dc Deos , se escojiderão entre as

arvores frondosas do Paraiso : In médio ligai paradisi. Gen,
3. B Que cegtieira ! Com folhagens se cubrirào, e em fo-

lhagens se esconderão. Folhagens são todas as desculpas,

que nào largào jaFuais osfdhos destes peceadores : com eU
las procurào oecullar

5
.disfarçar, encubrir, e mascarar seus

peccados.
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"basTolhas ãe figueira , e folhai^pm croutra? arvores , obri-

gados a comparecer iiosscrs puis, passarão a estas outras

fnlhagens, ^dam vbi esl Onde «stás, Adân\ pergunta o

Senhor
,
para hie dar higar á Confissão. Vocein iuam aw-

divi Í7i paradiso^ responde, ài timui eo qiiód niidus esscm ^

òí abscondi me. jf. 10. Ouvi a tua voz, e temi ,
porque es-

lava nú, e me escondi. Néscio homem! O peccado te ce-

gou, e transtornou a cabeça! Pe>>sas tu esconder-te entre

foliiagens aos ollios de Deos ! Onde está o teu jnizo, alua
sciencia, e a tua Fe?
— Ah, que se elle corresse Ingo , todo nú, como <islaTa^

e dissesse: Sentior, pequ-ei ^ vede mii.i)a desgraça, com-
padecei-vos delia : Miscrere mei ticava de certo no ["'ariiiso,

— Assim o creio, e ainda qtiando se não cubrisse de ou-

tra peioT folhagem. Nào ffrrào aTrojados fora immediata-
inejiie depois do poccado, e apezar de ignorarmos o tem-

po que mediou, indica o Texto ^ que foi não pequeno es-

paço. Nào foi outro o fim, senào o de lhes dar ;lugar ú
reiloxào, e confissto. Parece, que feita esta .primeir;*

pergunta -espeiou Deos a Confumo
^
porem de balde. Ape-

nas disse, que estava nú, temera, e se escondera; ^ na-

da njnis: eiumudece. FaJIa, homem; cot.fessa teii pecca-
do, dize : Pequei. Poreru nada menos ; emmudpce. O^ mal-
dita mudtiz , mui jnais péssima foi , e abominável do que
o mesmo pe<:cado !

Vé Deos, que dc balde foi a primeira pergunta, não
òbstante^ que abria porta franca para a Confia^ln, Em fim

eiio acha Deos outro meio de incitar á Confissão se nào
Jembrando-lhe o mesmo peocado , fazendo-o certo, de que
-de balde procurava occulta-lo , pois que muito bem o sa-

bia. Quem te fe;í coíihecer, diz, que estavas nú , se nào
porque fomeste do fruto, qne te havia prohibido ? Quis i/i'

dlcavit ttbi j
qnód nadus esse*, nisi quód ex Irqno^ de qnit

pniecepcrnrra liòi n€ coiHcderes y contedistil y. H. Que m^ior,

mais pungente incitativo, mais forte eitÍLaulo para a Con/?i>*

são 1 Porem de baldei.

— Debalde! Entào confessou , mas ta rd« talvez.

— Tarde ainda nào seria; mas nlt^o confessou. Inteiramen»

te de balde procurou Deos t<í<:ios o» meios, pois nada pode
obter, se não o oeior. Poudeiei:i eslas deiig^nc^as ,

quefiào

tenho visto ponderadas , para fazerem ide'a da condição de
Deos, e do qtianto lhe agrada a Confissão, Primeiramente
-appareceo Dtos , como que passeava no Param) ^ tomando

k 1
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o fresco -da lardci efez o»ivir a sua voz: Cnm audiaseni «q-
ccni Domini Dei deambulaiitis in paradiso ad auram posl

ineridiern. 8. Para que isto l

J^. — Para que corressem a elle a confessar o peccado; porem
des<2:raçadamente fugi rào na mais bclla occasião.

P. — Nâo nos diz Moij&e^^ que vozes forào estas, que o Se-

nhor fez ouvir, iiu me quero persuadir, que seriuo incita-

tivas á Confiasão e em seu Jouvor ; e disto me persuado,
porque, logo que articulou vozes, devião ser proporciona-

das ao fim, que intentava, que nào era outro. Quando as-

sim nào fosse, Deos faria conhecer sua presença, por outro

q!;;!lquer sinal , que não fossem vozes articuladas sem sen-

tido. Eu me represento ouvir vozes, quedirião : Fçlix pec-

calori eonfestio l Feliz he a Confissão para opeccador! Fe"
iix peccalor

^
qui conjííctur ^ feliz o peccador ,

que confessa,

oii quaesquer outras semelhantes. Embora eu me engane,
pois com L-eiteza aíTirrno, que Deos nada m^nos intentou,

, que dai-lheá amais bella occa>iào da CoAi//ssao, mesmo
porque se }he a apresentou cop:io passeando. Debalde o fez,

porque fugio, e correo a esconder-se. Passou a cliama-lo
,

e po-ío em sua presença. Emmudece. Passa a fallar-Ihe no
peccado , e ainda nuo confessa.

M, —• Que embrutecido eslava! Pois nâo confessou?

P. — X/io confessou. Se disse que havia comido , foi quando
ja nào podia encubrir de sorte alguma; e mesmo assim não
confessou mais que o peccado da mulher, etão descarada,

e atrevidamente, que ao mesmo Senhor imputou a culpa

de haver comido.

X>. — Onde vem isso? Quero ver o Texto: Miilier
^
quam de-

diúi mihi soclauiy dedit mihi de ligno, ^ comedi, f. 11,

Kada disso diz, ou eu o não entendo.
— Eíle disse a verdade, porque assim se passou.

F. — Não disse tal; defendeo-se com a mulher, e fe? como
muitos fazem. O homem confessa os peccados da mulher;

e esta não faz mais que confessar os do homem, e não fi-

ca podre, que lhe não deslinde, fazendo-o em tudo culpa-

do. Apenas eu o não faço, pois não tenho que dizer de mi«

nha mulher.

M. — Pois não he verdade, que Eva lhe deo o fruto?

J^é^H^ E não be verdade, que ella não o obrigou, e que clle

comeo, porque muito quiz ? t^ogo
,

que lugar teve accu-

sar o peccado da mulher , e não o seu ?

P, — Agora cúhio na coiíta, A desculpa com a mulher foifo»
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Iha^em , q\ie não poclia cubrir sua maldade. Se ^lle não
quizesse, a mulher nào o poderia obrigar.— Pois alii tem como todos fazeai

,
procurando desctilpar-

se Imns com oiilros. INâo posso aturar a mulher, qtie tem
péssimo génio, ehe brava como huma leoa, diz o homem;
e a mulher diz : Meu marido, .

.

— Julgo que dirão ainda mais alguma cousa, mui mais
abominável, e he que desculpando a si, não só cuipno a

outro, mas ainda ao mesmo Deos , como fez yídâo: Mii-

lier
,

quant dediati mihi sociain; a mulher, que me dtstes

por companheira; como se dissera: Vós Deos, tivestes a

culpa, por isso mesmo, que me destes huma tal compa-
nheira. Se m'a não desses, eu não comeria,
— Não ha duvida; assim mesmo os tenho ouvidor a mulher
quç Deos me deo , tem sido a causa de meus maiores pec-

cados
,

porque tem génio diabólico. O marido, que Deos
me deo, diz a mulher, he hum leão, não o posso aturar;

por isso rogo pragas <5cc. Mentis, lhes digo eu; vós os to-

mastes bem contra a vontade de Deos; e se vós sois prague-
jadores &c. não he senão porque não tendes temor de Deos:
nem o teu marido , nem a tua mulher te puxa por essa liu-

goa infernal.

— Quando não tomem esses pretextos, não lhes faltão ou-
tros, mesmo ainda mais claras blasplieniias. ?5 Assim oquiz
Deos, dirão ainda com saciilega boca; se Deos não qui-

zesse eii não commetteria taes peccados. C4 Que bla?phemia!
Isto horrorisaria , e faria fugir ao Confessor mais sofredor;

pelo m^nos o obrigaria a tapnr-se os ouvidos, e mandar le-

vantar de seus pés a hum sacrílego, que assim blasphema--
se de Deos. Este foi todo o mal de Adâo^ e toda a nossa

desgraça, e não o próprio peccado, porque tinha todo o
remédio na- Confissão. Nas obras atíribuidas a St." .^ígosti'

nko se lè : Si Adam liuniiUtcr se accmasset òç in ,Auctoren%

suam culpam non rclorcisset , a paradiso Hon exulasact ; se

Adão humildemente confessasse o seu peccado, e não re-

torquisse contra o seu Autor Deos a sua própria culpa, não
seria arrojado fora do Parai-w. Do mesmo sentimento be
S. Gregorio Magno, com quem mui bem me conformo. Lo-

go ponderaremos melhor erila maldade , vendo primeiro a
Confissão d' Eva ^ de quem tomarão todos, principalmantí?

as mulheres, muito bem tào péssima lição.

Que fizeste mulher? lhe pergunta Deos para se ao menos
elja confessava: Quare hocfecistil Não pode ella tornar a

k 1 #



cnlpa ao homem ? mas não deixou de a imputar com des-
carada mentira á serpente: Serpetis dtccpil me, ^' tumed\,

y. 13, A serpente me enganou., e por isso comi; como se

dissera: Ku oào tive a culpa, mas sim a scrpeutCj, que
me enganou.
— Mas el!a disse a verdade

,
pois foi verdadeiro. encano.

—r« Foi. sim huma innocealinlia ! Ella fallou t^nto verdade
em ser enganada, qnanto ella ha^ia dito bem clarameijte
ú serpente, que Deos lhe havia posto preceito, e ameaça-
do com a. morte , se comesse. (Jne tal foi o «ngano !

— Assim dizem [nuitas : Ejigaíiarào-me ! OMescaradaa men-^-

tirosas! Nào estaveib vós beui desengaíiadas do peccad{» ,

que fazieià ? Confisòes Evu sâo essas , que fareis cora taea

Ciiganos ! Hiim arrocho melhor vos desenganaria.
— Finalmente tudo sào escusas, e de-jculpas. Descnlpâo-se
com outros, porque os incitarão ; désc^jlpào-se comas ten-

tações , com a carne, cem a idade^, com a occasiào , com
os enganos., com as ignorâncias;., e quando niçiis nao tem,
com odiabo Fedescuipuo; e bera está elle com l-aes culpas.

Tmputão ainda a culpa a Deos
,

porque a nuo imputem a
si mesmos: Excusatiir rens . ò\ culpelur Deus ; escusa-se o
reo para culpar o Juh l diz St." yl^ostitiho. Que conceito

poderemos fazer de taes confissões 1

— Segundo a regra que nos déo,,bem está o demónio com
ellas-, pois que taes penitentes nào se accusào como elle o&
accusará; antes accusào 9 mesmo accusadoc,
— Nào-ha accusaçòes , são tudo excusações , e não Coiifis*

soes; cendemnaçòes são, e harriveis sacrilégios. Sobre as

palavras òo Psalino bS. 6. Non miserearís omnibus
^

qui
operantur iniquitatetn^ diz St.** Agos'inho na sua exposição:

JEst quaedam iaiquitm
^ quam qui operatur y non potcstfieri^

tit luisereatur ejus Deus; hahnma certa iniquidade tão pés-

sima
,
que rião.podê ser, que Deos se compadeça^ de quem

&-commelte. •

— , Parece-me, que os Tlveologos afftrmôo
,

qii€ não hapec-.

cado^ que Deos não possa perdoar.

— .Menos estíi iniquidade, que a tudo excede na maldade,
e nada ha que com ella se possa comparar. Dos maisraons--

tniosos peccadores se compadecerá, menos destes. Que ini-

quidade malvada he esta ? fpsa defeusio peccatorum , respon-

de ; he a,defensa, a desculpa. dos peccados. Quando algnm
defende os peccados com desculpas, faz huma grande ini-

quidade, de que n,âp podç. ser
3

que Dj£ô5, 56 eooipadçça ;

;
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(êíuandb quis defendit peccota sua , wa^rnam operafnr ini»

quilatem^ Elie defende, o que Deos oborict:e : Hoc dcfcn"
dit

, qitod Deuti odit. Còntinúa a dizer o modo coido os de-
fendem

,
qvie s^àa os mesmos qtíe ternos dito, principnlmon-

te
,
quando injputrio- a cnlpa a Deos, descuii)ando-se cora-

que elle asàim o quiz,. por-que o nào ajudou, porque as-

sim o tinlia determinado , e outras- semeliiantes bla^phemias^
e concítie : Prorsus iatnen Haiic iniquUoleni opcrantium
non misereatur Deus; não pode ser que Deos se compad^e*
ça dos que commettem tal iniquidade. Sào finalmente iniqui-

dades, qtíe não tem perdão, taes desculpas.

3/.. — Na verdade com ra;^ão não se pode Deos compadecer,
de quem o culpa em suas culpas.. Sacrílega blasphemia he:

dizer, que peccou
, porque Deos assiín o quiz, ou por ou-

tro qualquer motivo, que redunde em ofifensa de Deos ; po-

rem o desculpar-3e com a tentação-, côm a idade, princi--

palmente com a mocidade, comi as ocGasiôeS j, com as per-
seguições. .

.F..— Que diz>? Apezar detudò isso ,, não bXíi^nnmeraveis ou-
tros, que não peccão , e são huns santos? Não o ouvío ja
aqui dizer, que ninguém pecca senão porque quer ?

M', — Dè nenhum desses, nem d^uns, nem d'outros, nãò po-~
de Deos compadeccr-se

, porque alem de que não pode ha-
ver pczar, do que se desc-idpi , s(tm o qtial' não se pode
perdoar o peceado , alem de não fazer o que deve-, que he
acousaí-se^ como o demonio o accusaria, ede certo aceu-
sará , está esse desgraçado penitente augmentando pecca-
dos sobre peccadós com formaes mentiras na mesma occa-
sião, em q^e procura o perdão exasperarxdo a justiça divina;

.

3fi —!• Pois que mentiras formaes são essas?.

— -Vm. ainda não aprendeo a dizer a Çonfissaò ^
que prin-

cipia,. ÍÍíí peccador me confesso ^ e todos dizem aospe's-

do Confessor!.'

M.' — Julgo, que ja a sei dè eór, e muitò bem a direi.

—
' Então que diz nella ? Não aíTirma, que peccou muito e

muitas vezes por pensamèíitos
,
palavras, eobras; e accres-

centa : por minhçi culpa ^ minha culpa ^ e minha máxima^
ou mui grande fulpaJ Pára que pois está tornando a ou--

tros a culpa ? Não he isto mentir . descarada , e velhaca--

luente aos pes de J. Chi isto X

M. —^.Tem razão, Sr. F.
;
conheço a contradição.

1^. — Sempre são faJsas todas as desculpas , . porque ningaeni í

|)ecçfi.j seijão porque "^uer^^ejiie sua,vo^lade, Não lia.roaiâj



SG

que luima só descuVpa verdadeira, que por isso mesmo,
que o he

, nâo desagrada a Deos, Todas as mais sào fal-
síssimas , c fazem que as confissões, em que entruo

,
sejão

nullas e sacrilejras.

Aí. — Desejo sabe-la para delia me servir.

P, — A boa desculpa achará o peccador na sua mesma tnal-
dade. Quando o Co/í/e.sso?- perguntasse : Qiiare hoc fecntil
porque assim fizeste ? P.

, ja odisse, deveria responder co-
lierentemeute , e com verdade; mea culpa

^
meacitfpa, tnea

máxima, por minha culpa , minha culpa , e minha mui grande
culpa; n;io tenlio mais d^isculpa, que dar; mas se quer
alo-uma outra, direi, que assim o fiz, porque tenho sido
huíii malvado, que não tenho tido temor.al^um de Deos

,

e ú sua misericórdia devo nào estar ja entre os condemna-
dos , sofrendo'as penas et-ernas devidas a minhas culpas, n
Feliz peniienttí aquelle, que fallarndo deste modo, aeom-
paiiha taes palavras com o coração.

Nâo fez de outro modo o famoso exemplar dos peniten-

tes , David'. Peccavi Domino^ disse, e nada mais; mas
neste silencio disse tudo isto; mais faílou o seu emmude-
cimento, do que opoderiào fazer as palavras. Peccavi Do-
mino, pequei , nenhuma desculpa tenho , por isso nada mais
digo. Pequei

,
mereço o devido castigo. Pequei ; e só a me-

serico-idia divina me pode valer.

No me?mo sentido fallou a Magdalcna ^ e sem articular

palavra fez tào bella Confissão, que mereceo loo;o o abso-

luto perdão de muitos , e mui grandes peccados. {^>lla fallou

sem falJar , e se confessou sem palavras. Por entre a gTan-
de turnja de inutneravel {)ovo elía rompe, e não scatieven-

doa pòr-se á frente do Senhor, apóz delie se avi«inha, ar-

roja-se a seus pes, entre gemidos, soluços, e suspiros não
cessa de os regar com suas lagrimas, e enxugar com seus

cabellos. Nada diz, porem tudo isto faltava bem claro, e

expressamente d'zia : Si)4j mui grande peccadora
,

que te-

nho vivido sem algum temor do Ceo , e do inferno, de que
me conheço digna. Nada ha que me possa desculpar; e só

vossa misericórdia me pode valer." Ditosa peccadora í De
teus grandee peccados soubeste tirar o maior bem; tua mu-
da, ma6 bem expressiva Confissão te fez santa em hum
instante.

Lancemos ainda por huma vez os olhos aofilho pródigo i

Pater, peccavi ia Coelum , coram le ^ diz, pai
,
pequei ,

pbrei pessimamente, conheço o mal
,

que fiz, e seij que
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be tal a minha maldade, que nSo mereço ja o nome deft-

lho vosso : Jani non suni digiius vocari Jílius liius. Moço
inconsiderado

5
que dizes ? Andas impriulciite. Dize , e al-

lega alg-uma cousa em leu favor; dize* que nao soubcsLe
,

o que fizeste, descMilpa-te com atua mocidade, ef eus pou-
cos annos , coin o demónio ^ que te teulou &c. Oli não,
diria, não allegarei mentiias para aggravar meu peccado ;

não tenho desculpa alginna
, que possa dar ; pequei por

minha graudissima culpa; por isso, pai, conheço muito
bem

,
que ja não mereço o nome €le vosso filho.

Assim fallou 5 c confessou com palavras, e não menos
o fazia por obras, que clamavão com vozes altas pela cle-

mência, e compaixão, apresentando aos olbos do pai a»

suas misérias, a sua desnudez, e todos os males, que ha-«

via sofrido. Com a boca dizia: Pai , peq.uei
,

ja não sou
digno de ser chamado fiílio vosso. Com o corpo nii, cu-

berto de misérias, clamava mai& altamente , e dizia: Pai,
misericórdia, compaixão de minha desgraça, vede os ma-
les, a que cheguei, e era que estou posto ; compadecei-vos &:c.

— Muito bem, P. , alem dito; e na verdade que o filho

pródigo pòe bem patente a conduc^a, que deve guardar o
peccador, e não menos a condição de Dcos» Meus Srs. te-

mos todos entendido
,
que se quizermos conseguir o perdão

de nossas culpas, devemos fazer-nos demónios de nós mes-
mos, isto he , accusar-nos delias, como o deuionlo nos ac-

cusará no Tribunal divino.

Essa idea me fica gravada profundamente.
— O mesmo digo de mim; e só me resta a perguntar hu*
ma cousa,, e he que deverá fazer o penitente, quando na
realidade ha desculpas verdadeiras I

— Nunca ha eulpa
,
que mereça desculpa

,
pois se a tem

não he culpa,, nem ha peccado, onde náo ha culpa. Pode
ser, que haja circunstancias, que diminuão considerável*

mente a gravidade do peecado : porem ellas não escaparão

á prudência do Confessor. Não julgo máo, que se digão ;

e sabemoá que se devem confessar os peecados como na re-

alidade são; o que muito bem se poderá fazer, d^'pondo a

soberba
,

que he toda causa das malvadas escusas , e des-

culpas.

Para tudo dizer, accrescentarei , que estas desculpas , e

pretextos, com que se capêão, e encobrem os peecados nat

Confissão^ e procurão diminuir sua malicia , não só fazeirii

iiuUas as c(??i/iss^^s 5 m^is ainda põem taes peccadores nch
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mnis desi^raçado o-fatlo, porquo he nelles sem remédio o sc\t

mal , e muito mais do (]ne calando de certa sciencia os
pcccado^, e ainda quando se nào dizem, emanifestào coiu
intt^ire^a. A razilo he , porqne rm primeiro caso, pode ha-
ver a resolução de coníVssar, como ja disse, por isso mes-
mo que se conhoce o perig'o. Este ainda se pode conhecer
no segundo caso, por isso mesmo, que poiKierará

, que
não tem confessado com a devida inteireza. Neste terceiro

porem tnui satisfeitos os pcccadores por haverem declara-
do tudo, p nào fazendo caso alíii^nm das desculpas, se jul-

gào mui bem confessados, ainda (pie com a consciência
errónea, e ignorância bem eidj^avel , pois nerdium Cliris^

tâo pode ignorar, que a Confissão deve ser feita sem des-
culpas.

— Menos o dever ;íõ ignorar todos os que aqui nos acha-
mos , e ouvimos taes cousas. "Olhe cada hum para si mes-
mo, e vr;a o mocJo como sc tem confessado, se tem feito

8s vezos do demónio contra si , accusando-se a Deos em
seu .\lÍ!iistr<^ , como o demónio o fatia, e fará diante de
Deos, que de cftrto não o hade desculpar. Kntào por es-

ta regra conhecerá se com elTirito se tem confessado bem,
Oii mal para ficar seguro, e descançado cm sua...

— Nào diz bem. Podt^rá por ahi conhecer sc com effeito s«

t ni confessado bem, isto lie, se lc(n desempenhado eále

dever, e oíTicio de accusador de si mesmo, porem nem por-

qtie o tenha feito se poderá dar por seguro em sua con?-

ct^ucia , porque mui bem o pode fazer por hypocrisia , ou
quidqtier outra razão, e não com deviídas disposições,

— Pois nào he bna , e verdadeira «lisposiçào accusar seus

})eccados , corno o demónio o faria?

— He sim; porem nào he decisiva: pode muito bem fallar

a boca, e nào ser acompanhada d<>s senti m:-*ntos do cora-

ção; o que faz a verdadeira hypocrisia , vicio execravel aos

ollios de Deos. Queira entender melhor por este modo. As
descvdpas nos pecc ados são sinal, e prova clara, e evidente

de que o peniteíite, que o faz, nào tem as devidas dispo-

sições; porem nào he sempre sinal certo, e prova evidente

de verdadeira disposição o «onfessar-se sem desculpas, iilu

o digo oirrdu melhor.

O Confissor ^
que ouve o seu penitente desculp>aí seus

peccados, o homem imputando a culpa á mulher, csía

confessando primeiro, que os seus, os peccados do marido,^

^ ico^a tornando a culpa ás perseguições do moço, á:» ten»^
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taçòes (5cc. kc. deve logo concluir, que? em tal penitente

nâo lia disposição verdadeira, porque se a tivesse, nào se

•confessaria de tal modo. Quundo porem vir o penitente fei-

to deuíonio accusador de si mesmo, sem desculpas, nem
escusas, accusando sempre sua culpa, e nuo a d'outroj
alegrar se deve, mas não certificar^se sem mais exame de
«ua bpa disposição ; tem bom , e muito bom sinal, mas não
prova certa, e incontestável, pois pode fallar a boca, e

não o coração, d'onde deve saliir esta humildade, e senti-

mentos, que indicão taes palavras. Para conclusão pois

desta matéria resta-nos vôr estas disposições decoração-, que
formão a verdadeira dor, que cliamamos Contrição ^ dòr
de coração, e pczar das culpas; o que faremos na seguin-

te Palestra,

Concluirei agora esta com a bellissima, edivina harmo-
nia, que o Philosopho Chrififâo deve admirar na santa

ligião de J. C. N^ós temoà visto, que o peccador he -mem-
bro podre, e separado do Corpo d<; J. C. , com quem pro-

cura 4-eunir-se no. Confismo \ porem esta reunião, ou rein-

corporação será impossível, em quanto no peccador do-
minar a soberba, e duroza do coração, e se não fizer bu-

ma branda cera. Para o fíllio pródigo se reunir, e rein-

corporar com a familia de seu pai, foi d<í absoluta neces-

sidade, que elle voltasse, dizendo: Pequei; não tenho
desculpa a dar; ja não sou digno do nome de íillio desla

casa, desejo, c peço ser nella admittido como hum mer-
cenário. Quando assim o não fizesse jamais poderia ser

nella incorporado na devida utiião de unidade.

— JViuito bem entendemos. Com taes disposições procurou
o jilho pródigo ser nesse corpo da familia paternal o mes-
mo que sâo os pe's no corpo humano, e com isso conse-
guio ter a parte mais nobre. Oeste modo o peccador, que
se quizer reunir ao Corpo de J. C. , de que temos fallado,

hade conhecer de lai sorte sua culpa, que se julgue indi-

gno de fazer parte delle; ambicionando apenas o lugar

mais Ínfimo.

— Sobre tudo deve reduzir o coração a bum tal estado qual
veremos finalmente na seguinte Palestra pondo nesta pon-
to com a terminação do dia.

li





f
^

PALESTRA TERCEIRA,

Contrição,

Palestrantes.

Parochoy Deista, Alheo, Materialista^ e Frcguesu

Introducção,

Dtista— IBoas tardes, Sr. Jhbade ; seja bem chegado de

saúde, e queira lançar-nos sua benção. A Palestra d'on-
tem nos tem posto a todos em bastante aíni(;ào

,
porquê

todos nos persuadimos, que não teiuos feito bem as nossas

Confissões^ e desejamos principia-las de novo, porque nri;>

nos accusamos neílas , como o demónio nosaccusará ; e não
queremos deixar-lhc alguma cousa, deí^ue nos possa accn-
sar. Qiíeira tirar-nos destas duvidas bem aíllictivas , ou dar-

nos oprazerde annuir a nossos desejos , ouvindo a repetição.
Parocho— Eu nada sei dr» suas Co ifissoes, nem do modo, co-

rjao as fizerào , pois que agora sou hum mero homeoi
,

qu.;

nada sabe em tal matéria, por isso mesmo que ao ouvi-las

não era, o que agora sou, mas sim hum representante j

posto que indigno, da Pessoa de J. C. e somente em taes

circunstancias os poderei satisfazer. Contudo possu dizer-

Ihes
,
que então se confessarão bem, se com eiTeito tinhão

os corações bem dispostos. Sendo assim, apezar de que

nossa depravada conrtq)Í5cencia , e soberba sempre inclina,

« puxa para as desculpas , nuo dtixsi de rencer, c :>aliif

11*.
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triunfante a graça divina, qtie opera com força nos^ cora-
c-òes verdadeiramente convertidos.,

Maleríalista— Ontem nos indicou isso- mesmo ; e eu mais que
todos, porque sou o mais ignorante, desejo saber, coqío-

conhecerei , se sim , ou não tenho essas disposições,

P. — Quando as conheça , e somente então , conhecerá se com
efít ito as tem. Nós vamos a desenvolveras..

Aiheo— En tenho ponderado que a palavra yie«í7en/e,,qual deve ser

o peccador aos pes do Confessor, expressa hum liomera.

carregado de morteficaçòes , e penalidades voluntárias , que
se chamão penitencias. Porcni eu., que desejo com anciã

ver-me ja nninido ao Corpo de J. C. , e entrado no cami-
nho da salvação, ainda nào fiz algumas penitencias, e não
tem havido em -mim mais que sensualidades ,, e concupis-

cências , as mais. .

.

i?..— Deixe es^a confissão para outra occasiâò,.

M. —
• Eu digo o mesmo,, e mais deverei dizer, pois sou. ..

X), — Eu direi outro tanto de mim, e talvez...

-P. -^ Senhores, se-me devem obedecer , mando,, qiie emrau--

deçào a tal respeito., Nao he aqui que se confessão.

Todos—^Emmudéce-mos , obedecendo, como devemos,
Z"*. — Nào sào essas cousas pura tal higar. Não exige Deos, (lue-

se fàção CtMifissôes publicas^ dò que o não he.
—' B^m seria que todos conhecessem nossas maldades.
—! Se tem. taes sentimentos, dè certo- não se de^eulparião.

iiellas aos pe's do Confessor. Ora pois: queirão &ocegar-se

,

e consolar-se com os bons sentimentos , que mostrão, e eu.

vou a. por-Jlies patente a doutrina couveniente, e a mais

interessante,. Não entrão no verdadeiro sentido da palavra

penitente porem. hão de consegui-lo depois dealgumas pre*-

vjas instrucções.

.

Julgo que não pírdèráô de vista , o que «a Confissão pro-

cura o peccador , e o que nella se intenta; e he a reunião,

ao Corpo de J. C.', de que se acha desgraçadamente se-

parado,-.mas isto não he menos que hum grandissimo pro-

dígio das graças do Senhor. Còm bastante sentimento no-

to a ignorância
,
que geraln^iente ha sobre b-um ponto, ou.

verdade da maior transcendência.

J?^ Ainda bem, que ja entramos nesse conhecimento, se me
não engano. l-Tata-se na. Confissão de hum grandissimo pro-

dígio, que não he menos que uair, ou reunir elo Corpo vi-

vo hum membro separado, cortado, seco, e podre > ou.

Q^.cp.ii3^7aj-asão de,. J, . C. ,jçunir ú.yideiíSLo raino séçp j «l^e.-
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someivte sereia de pasto pai a o fog-o . e faze-Io reverdecer
,

erescer, florescer ^ e dar fruto. Que grande cousa he esta
j

e quam poucos a entendem !— Eentendamos nós- pois as consequências, que dalii se se-

guem , e que eslâo bem claras.

— Eu quero tirar huma, e lie que quanto mais tempo esti-

ver o niembro cortado , e separado do corpo, assim coma
aramo da vide, mais se seca, endurece , ou apodrece. Por
isso as reuniões de taes membros, ou enxertos de taes gar-
fos na videira, iTio secos, e podres lá nas ultimas idades,
e principalmente na morte, quando estào Ja para serem lan-

çados no fogo . . ! Nilo sei como possa ser. sem o maior mi-
lagre.— O que eu aindv-í concluo, he ,

que o peccador, que o
pertende, deve clamar a Deos de todo o coração, pedin-
do-lhe com; todas as instancias, que obre nelle esse gran-
díssimo prodigio, visto que só elle o podè fazer.— Eu alem disso r-oncluo

,
que para mover a Deos a esse

prodigio, deve o peccador fazer graves, penosas , e rigo-

rosissimas penitencias, castigando em si suas sensualidades

,

e maldades. Porem eu a tudo estou disposto, e tudo me se-

rá suave, se com efíeito conseguir a felicidade de me reu-

nir com J. C. , a fazer com elle huma , e a mesma cousa.

Mande , P. , o q«e quizer;

— Tudo isso eu concluo, e de mais direi, que para se for-

mar esta reunião deve o psccador abater-se, e humilhar' se,

como o fiího pródigo na. presença do pai, depondo toda a
soberba, e dureza de coração, Pòrem ouçamos as co.-iclu-

sòes do. Sr.. uébbade,—
^ Todos tem conclúidó mu 'to bem , aindà que não entrâo

no espirito da verdadeira penitencia. O recurso a Deos por
meio dá mais fervorosa oração he de summa necessidade.

Eu julgo , . que ael^araráó melhor suas idéas , desenvolvendo
as que devem ter do peccado para as terem do seu perdão.

Devemos considerar aquelle não só como fatal podão,, que
coitou o ramo da vid^i , ou membro ào^ Corpo , e o tem se-

co , e podre, mas ainda como dívida cantrahida para com
Deos, pela qual o peccador se acha penhorado iia alma

,

preso, e em cadèas
, que o ligão, e retém..obpigado ao in-

ferno , e tormentos ett^rnos.

Pára a devida intelligencia notem ^
qiie nas divinas

cri/Nras, como ja vimos, os peccados são chamados cor^as^

cadèas , ^ e prisões ; Funibu^ pcccatorum. suorum . condrin.g^
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, pe-

los quaes este os tem cativos: Resipiscané adiaboli iar/nezs^

diz S. Paulo , a quo capíwi teticntur ad ipsiiis voluntatetn,

2. Tim. 2.26. Saltem fóra dos laços do diabo
, diz, em que

estão cativos. Bem o expressa a frase, de que J.C. se sér-

vio dando o pod» r de perdoar peccados , dizendo ; Quod-
ciinque solveritis &c. ; o que vós desligardes, soltardes Ócc,

Figurem Irum homem preso em cadêas por huma divida; e
aqui tem o peccador. Porem passem adiante, e vejão-no
condeumado por essa divida, e por si mesmo a pena ulti-

ma, sentença dada, nas muos dos executores, queesperâa
o momento da execucrio da sentença a cada instante ; eaqui
tem a inteira, e cabal idea de hum peccador.
— O quadro parece demasiadameiite carregado. A sentença
aiiida se nuo pronunciou

,
pois ainda vive.

P. — Vivendo apronuncía contra si mesmo opeccador, quan-
do pecca , fazeiído-se juiz de si mesmo, e juntamente reo.

O grande Chrlsostomo em breves, mas enérgicas palavras
o diz: Quoties peccasti^ tottes condemnasli tcipswn

; quan-
tas vezes tu peccas 5 ó desgraçado, outras tantas tu te con-
deuiuas a ti mesmo. Que outra cousa he commetter a cul-

pa
,
que tem annexa a pena eterna, que dizer o desgraça-

do: l''^u me condemno ao inferno?

jy. — Ninguém poderá negar essa verdade.

P. — lie pela divida, que contrahe para com Deos
,

que elle

penhora sua desgraçada alma, e ainda o corpo ao inferno,

e se pòe nas priiòes, e mãos do diabo, separando-se da
união, e Corpo de .J. C, , e por isto devemos considerar o

peccado como divida contrahida para com Deos , e ao pec-

cador como ladrão, que roubou a Deos, o que delle he. Ja

vimos, que J. C. trocou o nome de peccados em dividas,

e não quii , que lhes déssemos outro nome na grande ora-

ção, que nos ensinou, mandando, que lhe pedissemos o

perdão das nossas dividas: Dhnilte noòis debita nostra.

Eu creio porem, que em sentido figurado...

P. — Não crê bem, pois que o são em todo o rigor do sentido,

iJ, — Nào adverte o Sr. At ,
que o peccadot rouba a Deos

muitas e grandes cousas, que lhe deve. O respeito, a su-

geição, a obediência , a honra ,
que por todas as razoes

lhe são devidas, são roubos , e furtos verdadeiros. Rouba-

se aiiida o peccador a si mesmo, negando-se a Deos , e se-

paraudo-se delie
,
pois quehe o seu Creador , o seu Redem^

ptor , e a Cabeça do cor^JO , de que elie era membro.
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P. — Mais poderia dizer a este respeito ,
porem facilmente o-

poderáò colligir, jDonderando as obrigações, em tjnc esta-

mos para com Deos , e que temos exposto em nossas

putas ^ e Palestras. Para entrarmos pois no nosso propósi-

to, consideremos os peccados como dividas, e semelhan-
temente o seu perdão.

Os peccados são divida^:.

Como taes ellas ou hão de ser pagns, mr perdoadas. Na^
primeiro caso o peccador se acha em huma i steira impos-
sibilidade de satisfazer, porque taes dívidas ficão muito su-

periores a suas possibilidades. He por isto, que o Senhor
nos manda, que lhe peçamos o perdào , visto que não po*
demos pagar, e satisfazer. Contudo Deos, cuja economia ,

como temos visto, sempre marcha em confonnidade com
a natureza das cousas, não quiz dar este perdão sem algu-

ma satisfação.

ÍI. —- Eis-ahi que eu disse bem, porque essa satisfnçâo nào
pode ser senão a penitencia, a que he necessária appli-

car-nos com todas as veras.

D. — Sem duvida assim he , porque sem penitencia, não se podena^
perdoar os peccados. Eu estou prompto para ella.

A. — Estou lea)brado, de que ja disse o Sr. Ab. , que as pe-

nitencias dadas pelos' Confessores não tão ordinariamente
proporcionadas á gravidade de peccados, pois em confor-

midade com Os cânones antigos são impossiveis, pelo nu-
mero de peccados

,
que tem cada hum annos de pendên-

cias. Muitos destes teuho eu ; porem dupplicarei as mais
árduas. .

.

P. — Eu ja mandei,- qae guardassem silencio a tàl respeito.

Estimo muito suas tão boas disposições ; porem suas con-
fissões não são para este lagar,

3i. — Nossas penitencias devem ser publicas, pois nossos pec-

•

cados o tem sido. Eu não me envergonho..,

J?, Deven:> sim ser; e mal hirá áquel^e peccador que len-

-

do-o sido publico, e escandaloso, não fizer publica a sua
penitencia. Porem. os Srs. não entrãano verdadèifo espirito da i

Penitencia.

He ella na. verdade a satisfação, que Deos exige no per-

-

dão de taes dividas. Por isto TertuUiano lhe dá o nome
^ moeda ^ Q Pfeço pelo qual Deos o concede; e se dá ppru
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satisfeito. Nào he na verdnde moeda cqnivalento , masDcos
])or sui itiíiiiila bondade com ella se dá por satisfeito, e

concede o perdão, com tanto que seja moeda verdadeira,

e iiuo falsa, isto he , verdadeira penitencia. Assim como
no com!iiercio civil se encontrão a cada ])as50 muitas moe-
das , que parecendo puro ouro, ou fina prata, o nào silo,

assim também neste commercio com Deos , em que se per-

tende negociar a satisfação de taes dividas, ha í»em duvi-

da, e muito mais, moedas falsas, cujo valor mui bem co-

nhece Deos, eque por isso nós devemos hoje levar aocon-
tr.isLe, para conhecermos seus (juilales.

— Eu penso que então será verdadeira moeda a peniten-
cia , quando for mais dolorosa , e penosa.— Dolorosíssima, e penosissiina no corpo poderá ser, e

contudo não será verdadeira penitencia. Deve sim ser do-

lorosissinia , e penosissima , mas mais na alma do que no
corpo, pois que então somente merecerá o nome de peni'

tencia. Para isto entendào , o que he íí penitencia
^
cjucaqui

faz a verdadeira moeda tle absoluta necessidade para <> per-

dão. Atlendão a esta mesma palavra
,

que em si mesma
contem a significação. He composta de diias palavras /a/i-

nas que são o substantivo poena , e o verbo íetiére; pne»

naiti ienére ^ ter pena, dor, c pezar. D^anibas se formou

o verbo poenitere ; e a palavra poenitem , e no portuguez

pemíenie , tem sempre a mesma composição, assim como
a penitencia

,
cuja si^^nificação he sem()re a mesma. He

pois a pc4iitencia verdadeira, que aqui se exige, a dor, o

pezar, o arrependimento de coração; o que este tem, se

chama penitente^ como que exprime hum homem cheio de

dôr, pezar, e arrependimento de seus peccados : Poenitens,

id est , poenain iencns; homem, que tem pena, dôr, e

sentimento.

— E que tal he a nossa ignorância! Porem, P. , nãoueve
ser acompanhada da penitencia do c»)rpo ?

— Se tiverem a da alma, também terão a do corpo.

— Assim he ; mas se faltar esta, tudo faltará, e bem pou-

co, e de certo nada valerá para conseguir o perdão. De
balde o peccador retalharia o seu corpo, e por. todos o«

meios, e modos o atormentaria ,
pois não conseguiria o per-

dão SL-m esta penitencia, isto he , sem esta dor, e pezar dos

peccados. Q ;eirão pois entender ,
que a verdadeira peniten"

cia he o mesmo, que a designada Xioni © nome de Contrir

^âo j dtí q^ue nos serviremos*
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Co7ilíição,

A, — Eu tenbo, que oppor. Essa pcn/Vencia h« iateirameate

interior, e miiilia i»enitcncia deve ser publica.

F, — Está Vm. ardendo pelas pe?2//eMcias ! Ambas terá.

— Náo se afflija, pois com a primeira terá a segunda, « el-

la o fará apparecer aos olhos de todo o mundo , como ver-

dadeiro 'penitente^ com o que tirará os escândalos, e dará
a devida satisfação, se contudo nTio se envergonhar de ser-

vir a Deos.
A, — Levasssera os dial^os a vergonha de servir a meu Creador,

qwe náo tive de servir ao mc^mo diabo!
— Eu digo o mesmo, e de lodo o coração»

F, — Bom, bom! Isto vai bom. Náo chore, Sr. Br.
,

pois rne

faz também chorar. Tudo <e fará bem.
— Com seiscentos faria desa]>parecer diante de mim, oq'ie

tendo conhecimento de Deos, qual a.pii temos adquirido,

se eRversronhasse de o servir.

P. — Taes sentifnentos desafiào também as minhas lagrimas.

Queirão porem permittir-me
, q«e coatimie no desenvolvi-

mento desia tào interessante matéria.

D. — Calemos todos, e guardemos peri*eito sileiício.

P. — Ouçào primeiro a doutrina, que sobre este respeito nos
propõe, para crermos, a santa Eia-aqtii <;omo se

explica congregada em Trento na. Ss. 14. c 4-. Contvifio^ quae
priinum lucuni inter poeuite/ilis actus habet , anítuidolor , dc

detcstatio est de peccato cominisno cuni praeposíto non psc'

candi d", cactero ; a Conínçao ^ que tem o primeiro lugar

entre os actos do penitente, he huma dor d'alma pelos pec-

cados commettidos com propósito de nunca tnais peccar.

Eis-aqui a devida definição, que pòe patente, o que he a
Contrição^ que faz a essência da verdadeira penitencia.

Constituindo o sríu objecto nos peccados ja commettidos,
attende ao futuro no propósito , e resolução firme de nun-
ca mais os corametter.

Em quanto á necessidade deita Contrição para obter o
perdáo , continua a dizer: Fuit aiiteni quovii tcmpore ad
impeíroTidam venktm peccatorum hic contrifionis motns nC'

<:6ssariiis ; foi sempre em todos ostem.pos necessar o este Uio-

vimento de Coníriçao para conseguir o perdáo dos pecca-

do5. Daqui entenderão esta verdade bem conhecida, ecoa*
fessadaj que jamais peccador al^um conseguio o peidáo de
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seus peccados sem esta Contrição , esta dor d'alma, e dc-
testaçào dos commettidos , com propósito de não mais os

commetter. Temendo ainda o santo Concilio nào se haver

explicado bem, e desejando remover toda a duvida, quan-
do a pudesse haver em mnteria de tuo grave ponderação,
accrescenta, que esta Contrição tão necessária não consiste

na só cessação do peccado , nem ainda no propósito de hu-

ma nova, e melhor vida, e mesmo na pratica delia, mas
deve conter oodio dos peccados, pezar, e arrependimento:
Declarai sancta Synodua hanc Coatritionem ^ non soluni

ce;:^ationei/v a peccaío , í< vitce novae pracposiiwn ^ ò: tnchoa^

iío/iem^ scd vetcris eiiatn odíum continere.

— Perdoe lá Sr, Br., porque tenho aqui, que dizer. Eis-

ahi huma birra, que ia tive com hum Confessor em maté-
ria de conversa 5 que dizia dever-se dar por satisfeito , e se-

guro do fazer boa Coniissào o pecca.dor
,
que depois delia se

emenciava. Eu affírmava, que bem se poderia eniendar^ e

não ter a devida Contrição; e então tudo nullo
,
pois nul-

la , e sacrílega ficava a Confissão.

— Segundo aquclia doutrina
, quedevemos crer^ assim he-.

Porem parece, que o Confessor julgara com prudência da
e?x.istencia da Contrição no penitente

,
que se emenda ,

por-

que attribue esta áquella.

-r- Essa na verdade he a regra geral, por onde todos nos

guiamos , . pois não podemos entrar de outra sorte no recôn-

dito dòs-CnraçÕGs. Para ajuizarmos da validade, ou nulli-

dade das Confissões do penitente fazemos algumas pergun-
tas que se linryitào no- testemunho, que de si dii o peniten-

te, tanto no dictame da consciência, como na conformi-
d-ade com -os actos exteriores. Dizendo, que sim tinha em
suas confissões a verdadeira Contrição^ e devida emenda,
que mais poderá aqui fazer o Confessor? Pnrem a verda-
de. . . Só Deos a conhece.

Pela maior parte, ainda os que parecem os mais devotos

Chrisiãcs
,

segundo, o que eu tenho observado, em nada
pensão tanto, como no exame de consciência; então ficão

sati.sfeitos
, quando tendo feito as preparações, e os actos,

conforme estão nos seus íivrinhos, e nada lhes fica por dizer

na Confissão, Eu digo, que não he assim-, e no que sobre

tudo devem cuidar he em conceber no coração a verdadei-

ra dor , e arrependimento. Este he o meu cj^edo velho.

Assim he; porem Jião ponhamos em anciedades pessoas,

devotas, e escrupulosas
j
porque estas nào levào á CcJiiU*-
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são mjiii do que culpas, a que cliamaino3 veniaes. que nuo
ncc^ssitào deste Sacramento para -ereirj pt^rdoadas. lie contiw
do beui reprehensivel ab nidouo , ou ncglii;-ericia em procurar

,

corno a cousa mais necessária , e mesmo absoliitame.ile neces-

sária , esta dôr ou Contrição dos peccados
,
que sendo mor-

taes, jamais podem sor perdoados sem ella. Pôr cuidado.,

em que digão, ou confessem tudo sem que lhes esqueça al-

guma ccnsa, bom lie, e bastante louvável; porem do que
lhes valerá se não tiverem a ne^efsaria Contrição] M\\ ve-

zes, que confessassem hum peccado mortal sem ella, bem
Jonge de conseguirem o perdà ), njil sacrilégios commette-
rrâo

,
pois que sacriíegas stio. Conijs.-ôes sem Contrição.

Devem ainda entender, que mais necessária he a Con-
irição dos peccados, do que a mesma Confissão Sacramen-
tal. Esta sem a Contrição be hum sacrilégio; mas a Con-
trição por si só pode salvar, como hiremos vendo. Embo-
^•a não se cofifesse tudo o que se devia confessar , ou por-

que iu\o lembra, ou porque não o perrniltem as circuns-

tancias; se houver a Contrição, será boa a Co/7jissão. Fi-
nalmente a Contrição he tào necessária na CoiiO^^ào, co-

mo o he a agoa no Baptismo, pois que sem elia não po-

de haver este Sacramento; assim também não pode iiaver

Confissão sem Contrição.

— Ponha, P. , isso em pratos limpos, porque cuidão to-

dos, que em dizendo de cór , se he que o sabem, ou pe-

lo livrinho o acto de contrição, encarrilhando-o bem aos

pe'5 do Confessor, e dando bons golpes no peito, que fação

estrondo, tem feito tudo, e ficão como anjijihos. Mas eu
desconfio bem , que taes corações sejão pedirás, que se não
quehrão com taes golpes.

Também devem saber outra couòa, que alguns nem na
ultima enfermidade querem entender. Quando calão pecca-
dos, ou por falta de Contrição^ ou qualquer outro motivo,

as Confissões são nulla^ , devem depois» coiifessar essas mes-
mas Confissões , e C()}n;intn'>'ks, Se exemplo ha qua-
renta annos que tem fcilo m;is ConusoGes, e se confessavâo

cada anno duas vezes, e commtmgavão outras tantas, de-

vem dizer: Eu me accuso de que por minha culpa, e má-
xima culpa -commetti oitenta sacrilégios , e de que onlras

tantas vezes pequei mais do que Judas, e mais do qu*^^ os

Judeos crucificadores de J. C.
,
pois ò recebi indignamen-

.te, -e .mais pequ(M., do que se o arrojasse em huma es er-

queira", mettendo-o no meu peito danado , onde reinava o

111 1 *
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demónio. Puz meu Senhor J. C. aos pes do demónio. Is-

to fiz por minlía grande culpa, porque sou o mais* malva-
do que ha no mundo, e pode haver.

M. — En me accuso P. ,
daquelle mesmo modo , mas não

sei ainda quntas vezes o fiz na minha infância.,

^4, — Eu faço o mesmo ;
porem desde alguns annos a esta parte^

que me não confesso nem eommungo.
P. — Ainda bom, que nào commelteo taes sacrilegios^. O que

acaba de dizer o Fr. he huma verdade. O peccado de hu-
nia Conimanhâo indigna a tudo excede, como em outra

occasiTio dissemos. Em quanto á Contrição ^ eu vou a le*

var esta moeda ao contraste, ou a mostrar os quilates,

que rl^ve t«r, para saberem quando será verdadeiro ouro,
com que Deos se satisfaça, e dè o perdão. A' vista dellí*

Gonbeoerão todos, o que devem pensar de suas CoíifissÕes

passadas., e nao menf)S quando se poderão julgar bem dis-

postos para este Sacramento , como verdadeiros perútenics.

Qualidades da Contriqâo,

Parado fazer com o melhor methodo
,

possível cíàreza ,

e mais fácil percepção , lembro-me daquelías quatro dimen-
sões

,
qualidades, ou propriedades, que S. Paulo quer,

quetodos enteudâo , fallando da caridade
,
eamordeDeos/

em que enti*a, e deve asèentar , como em sua base , a Con--

triçâo ^ ou dor de peccados, de que tratamos. Tn charitatc

rúdicati, ^ fúndati, diz; estai bem radicados , fundamen-
tados na caridade , para que possais comprehender

,
qual-

seja a sua latitude, e longitude , a sua sublimidade, e a
sua profmdeza : Ut possítis comprchenderc

,
guae sií lati-

tildo, ts longitudo, subliinitas, ^ prafundum. Eph. 3.1.3.

A^^^ — l^lssas são as quatro dimensões geométricas de qualquer
objecto, que são a latitude, comprimento, altura, c fun-~

do;, porem estas somente se dão eiu cousas materiaes , e

não em cousas intellectuaes.

i?. —« Muito embora, pois eu para melhor clareza a represen»-

tarei quasi ao alcance dos nossos sentidos corporaes. Di--

lei pois que a. contrição ào?> peccados deve ser profunda ^

larga , . longa , c alta , e mesmo sublime* Todos os Chris"

iaos paxá o serem , , devem comprehender qual seja esta pro-

fv.nde^a , latitude
,

lóngítudc , . e sublimidade : Ut possitis

comprekendtre &c. Falleiuos de ciida huma de per si . com >

a.;£055iyel. breyida.de«>.
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Coyitnção profunda.

Deve a contrição ser profunda ,
porque ella deve ser in-

terior , e formada, para que assim di*^a, no fundo do co-

ração
,

porque he a este que Deos sobre Uido altende , e'

a quem não cng-anão éxterioridades , como succedé^ nos

Lomens. Hum pintor,, ou escuHor de imagens, setnente

attende ao exterior, e nada se importa com o ifite-rior: Na-
da interessa ao imaginário

,
que a imagem , ení qu^ fraba-

llia, seja por dentro oca, de máo barro, oiimaddra, com
taiito que por fora, e no que apparece á vista, seja bera

feita, bem proporcionada, bella, e formosa. Nào he po-

rem assim Deos, que neste respeito faz o contrario, atten-

dendo somente ao interior.

A primeira cousa, que Deos forma- ryos nossos corpos
ainda no ventre, be o coração, como principio vital. Se-
guem-se as mais entranhas, e ultima esta obra com as éx-

terioridades. Não de OHtra sorte nas obras da graça , de
que tratamos. Pouco importa perante Deos

,
que o homem,

por exemplo, se reconcilie com o seu inimigo nas pala--

vras, e obras, se no coração reconcentra o odio. Pode-*
rão estas éxterioridades eng^anar os liomens , mas nDo a
Deos, que dèsprezando-as

,
altende, esquadrinha, sonda,

e entra no fundo dos corações: Scrutaiis corda ^ ô) rencs

Deus. Psal. 7. M. Que pois importará a De. s
,
que o pec-

cador procure a Igreja ^ o Gonfessor se humilhe, confes-

se tudo , fira o peito, e dè outras demonstrações de dôr

,

e contrição^ se o coração não se doe, nem nelie exi.-teni.

os sentimentos
, que seinculcão nestas exterioridàdes ? Deos

conhece a mentira-, e a hyi>ocresia, que nUto lia*

He o coração a fonte d'onde brotão as maldades, e

d'ondesahem os [>eccado3, que nelié íanção as raizcs : Dc
corde excunt cogita tione&malde ^ diz J. C, , kumkidia ^

adulteria
, fornicaiiones , furta , falsa testimonia

,
blaspke'

miae, Mathi 15.1,9. Do coração , onde tem o seu assento,,

sabem as más lembranças ,. e desejos, os homicidios , adul-
térios,, luxurias ,. furtos , e finalnjcnte todos os peccados.
Pois se do coração sahem

,
porque neJle são concebidos, ,

e neilc lanção as raizes
,

sejão ahi arrancados, sejão ahi i

destruídos os males, que ahi tem sua origem ,
e-existeflcià:,

,

seque-se a fonte , d'onde dimana tal veneno.

.

Lanhai fóra de vós ^ manda Deos i^px M'?^equid ^ todas -.
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vossas prevaricações, e maldades: Projicilt, a votis omnes
2'iraevaricationts vcstras. i8. 31. Mas corno se hào de lan-

çar fora ? Será somente com se manifestarem aos Confes-
Sí>i€s'? Assiui o pensarão alguns, e com -maita segurança
diivio^, que peccado confessado, he pecçado .perdoado; e

de nada mais tíuidào. Engano, e cegueira fatal J Nào he

com aáua maaúfestaçiio , nem com o bater nos peitos, nem
ainda com os actos d^ Conlrj^ão

^
apenas pronunciados

com a boca. Como &e lai>çariiô -fora com isto, se elles es-

tão radicados no coração ^ em que não tG<:ão nem as pa-

lavras, nem as mais exterioiidades ? O mesmo coração he

o próprio
, que as eleve expellir -de si , e arrojar fóra pelo

pezar
,
pelo seritiuiento

,
pela dor, que chamamos Contri-

^•Jo., e não de outra sorte.

lie o coração
,
que se apartou de D^os dando-se por-amor,

.e vontade ao peccado. Por aqui pois deve principiar o pe-

riiteute ,
retrogradando , voltando-se a Deos , e aborrecen-

do, o que liavia aumdo, e amando o que havia aborreci-

do. Tíe no ..coração, que se origina, e consuninia o pecca-

do , antes qj-je sahia á obra; no coração se forma o despre-

zo de Deos, e se injuria, se volta a xilma, e vontade, e

be ama o peccado , aborrecendo a Deos , e sua Lei. Deve

o mesmo coração retrogradar nestes passos, e em si mes-

liio diistruir, o quefez: deve voltar-se a Deos, eaama-lo,

aborrecendo de coração toda a maldade, que antes havia

amado-
Não olha Deos como peccado, o qne de qualquer sorte

que seja, nào tem origem no coração^ isto he , na ma
vontade; e por isso se costuma dizer, que olha D^os, ao

coração, e t)ão á mão. Com esta se pode matar buui ho-

iiieín., sem o coração ter parte, não i nteLitando , nem o

querendo^ nem prevendo. Kis-aqui hum tão grande mal;

e contudo não o iniputa Deos a peccado, por isso mes-

mo que o coração não teve nelle parte.

— Temos eiitendido, que esta mudança, e conversão, se

.4.e*e fazer no coração. Porem iite onde se deve estender

esta mudança . e conversão?

A todo o' coração : Convertirmni ad me, diz Deos, tn

toto Gorde i:tUro. Joel. 2. 12. Convertei-vos^ a mim; mas

como? Bastará para a conversão a cessação -de peccor?

A só Confissão { O bater nos peitos? Não; mas sim., hi

tolo cordc cedro, em lodo o vosSo coração, e não em par-

M. N4o. despreza Deos as .extcrioridades ,
_com tanto que
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sejão procedidos do caração : Coiiverlimini ad me in totõ

corde vestro, iii jejunio ^ in flctu inplanctw, seja pri-

mei"o a cotiversào do coraí^ào ; e desta procedào 03 jejurià

,

a5 lag-rimas , os gemidos, e mais morteficaçòe».

— Confe^o ,
que nào entro na razào dessa economia divi-

na. Parecia-me , que beaj poderia Deos dar o perdão ao

pcccfvdor, que apezar de nào ter essa- conversão de cora-

ção, fizesse rnuilas iBofteficaçôes. *.

— Não o poderia fajer , sem desh uir nelle o peccado ,
que

impede a reimiào eomsigo daquelle prccodor,

Esqueceo-se o Sr. At. y do que nos disse o nosso iVe.^-

/re, e be que não devemos perder de vi^Nta ,
que se trata

aq',ii da reunião ao Corpo de J. C. , de hum mernbr-o se-

parado', seco ,
« pòdpe.:

.

— Não ba duvida, e para^ isso he necessário quebrar ain-

da as cadèas
j
.qiie o Iwii pr^vo , dostruindo *o peccado &c.

Agora me recordo. As mortefiGaeòes- dp corpo não pode-

riào destruir, o que-ha na alma Qimira cor.tiiuiar.

As morteficaçòes corporaes são- boas, se,, como digo,

são procedidas da boa cíisposÍGão, e perfeita conversão dn

coração. Esta conversão em todo o- coração ,
que Dco*

exige para o perdão , e qual eUa deva ser , está bem expressa

na palavra , com que a Jgreja a designa-, dando-llie o no-

me de Contrição, EUa pôe bem patente , o que lie esta

conversão de coração , e os effeitos, qus- neíle deve cau-

bar. Contrição^ e ati riçdo síío duas palavras , He que a
Igreja se tem servido, para distinguir hum do oulro dois

motivos differentcs da dôr , e pezar dos peccados , como
vemos no mesmo santo- Gj?2cí/^ de Trento y e que breve-

mente explicarei : ellas ambas pprum tem o mesmo signi-

ficado , e bem expressivo.

Ja Dauid se havia se-rvido em sei\s^ Psalmos da palavra

Confrilo j mostrando quam agradável he a Deos hum co-

ração nesta disposição: Cor coniritum hitmiliafum ,

Deus y 72on de&picies. Pi. 50. W. Não desprczarí is , Deos ,

o coração» humilhado
, abatido, e contrito. Ifo daqui qus

Vi Igreja tiroir , .ou para melhor dizcF
,

acguio a mesma
lingoagem, que sempre teve desde a sua ii^ii"ar>cia ;

quando
não fosse nas mesmas formaes palavras , de certo o tem fei-

to nas mesmas significa çx5es , e sentida. Com esta sempre
se expressou a conversão do coração pela dor , e pezar dos '

peccados
j
que sempre foi i.idispensaveí para obter o perdão,

lie esta palavra derivada do yerbo Làtino , Contero
,
cujo-»
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-paiLccIpio hf? coniritum \ e significa natura], epropriamen-
te , moer

^
phar

^
gadar ^ rcdu%ir a pó. O mesmo signifi-

cado teiíi o v«rbo Aíteto^ que faz o parlecipio Altritum^
cfoiíde he derivada a palavra Allriçâo ^ de que a Igreja se
torn servido para melhor explicar oi dois differentes motivos
do .-dignificado

,
queauibus tem. Sirvamos-nos por ora da pa-

lavra Contrição.

— Visto isso (píer o Sr. Ab.
,

que na Confissão, e verda-
deira conversão necessária para o perdão, seja a dor tal,

que moa, pize
,
gaste, reduza a pó o coração!

— Nada menos. Quando não produza taes effeitos não será
verdadeira Contrição ^ não será verdadeira moeda, com que
se possa satisfazer a Deos. Pelo Projjlieta Joel mandou elle

dizer áquelle Povo: Scindite corda veslra, l)' non vestimenta ves-

ira, Joel. 9>. 12. Ilasgai vossos, corações, e não os vossos

vestidos. Era este o costume, que usavão nas occasiões de
grandes sentimentos; e o fazião ainda etn sinal figurativo,

e sigrnficativo da dor, e pezar dos peccados , que lhes ras-

gava 05 corações. Porem Deos mais (juer o figurado, do
que o figurativo. Deixai de rasgar os vestidos, não me en-

ganareis com essas exterioridadei , lhes dizia, rasgai os co-

rações , cnão os vestidos : Scindite corda vestra ^ òfnonvcs^

timenta vestra.

— Figurativo deve de ser também esse rasgamento decora-
ção, pois que verdadeiro, e real não pode ser.

— lie lingoagem ordinária, e bem expressiva de grandô sen-

timento ,
quatjdo se diz, que rasga os corações. Não pode

ser em outro sentido.

— Pois eu direi, que tanto se devem rasgar, e fazer em pe-

daços
,
que ate' se devem reduzir a pó , moendo-os, conte-

rindo-os, e atterindo-os. Quando estes effeitos não produza

a dor, el!a não será verdadeira Contrição.

— Não- nos queira levar, P. , á desperação
,

exigindo im-

po&siveis tão extraordinários.

— Longe de mim que tal queira! Não exige Deo« impossí-

veis. Se o são ao só homem , a sua giaçaos torna possíveis,

e mesmo facilita. Não se desanimem apezar da minha lin-

goagem ; que não he minha, mas sim divina; e Deos não

pormitta, que eu falle outra.

Tanto se devem rasgar os corações, fazer em pedaços,

conterir, e reduzir a pó, que mesmo se consumão inteira-

mente, para se formarem huns novos corações. Dois pro-

digioso» effeitos; consumir hum coração, e formar outro:
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quando isto não faça , não serd vordacleira a Contrição , e

qual Deos exige, pois que niaiida arrojar fóra de si todas
as prevaricações , maldades , c peccados , e fazer-se hum co-
ração novo : Projicite a vobis oníries praevarica lionês vcs-

tras
, &i facitc vobis cor novum. Queirão notar

,
que man-

da , e exige para o perdão, lançar fóra ,as iniquidade3, ou
peccados, e ainda fazer hum coração novo. Porem o ho-

mem não pode ter dois corações : para se crear, ou foirnr.r

hum coração novo, he necessaiio
,
que acabe com o velha;

mas para o fazer he necessário, e indispensável
,
que o ras-

gue
,
faça em pedaços , rnôa

,
gasle, e reduza a pó ; e eis-

aqtíi a Contrição do coração. He eutão somente, que se po-
derá formar hum novo coração : Facil-e vobis cor novum.
— Por ventura posso eu metter a mão , ou qualqer outro

instrumento d'entro do peito, para .. ?

— Não he isso; não o ente? idem ; deixem-no fallar , e en-

tão entenderás. Vms. querem
,

que se reúna ao Ca^-pn de
J. C. hum coração malvado, qual he o do peccador f Ha-
via de fazer bella união!
— Tem razão, 8r. Fr..; mas como poderá ser ?

— Se achão difficuldude em acabar com o coração velho.,

€ formar hum ,coração novo,, maior a doveráò.^chnr eni aca-
bar com o espirito, ou alma velha, e fazer espirito novo^
.ou huina nava alma; e contudo deve isto fazer o peccador,

•que pertender conseginr na Confissão o perdão dos.seus pec-

cados, pois he isto q que exige Deos: Facife vobis cor nO'

vum , &{ spiritiim novirm. Notem agora estas tres , ou qua-
tro cousas, que são de absoluta necessidade, e que Deos
«xige no penitente para que stia pr^nitencía lhe seja aceita,

e conceda o perdão,, que eu lhes singulariso . .

.

— Valha-me Deos ! Vms mudão de côr ! Não se desani-

mem. ©Iljera que tiido aq^iillo he muito fácil.

— Como he faoil ! He impossivel inteiramente.

— Não he tal. Eu sei , que ja o fizerão., porque ja tem co-

ração novo, ealma nova, pois ja não stio o que antes erãc
Ke isto verdade ?

— Parece-me que sim., e com isso me lisongeio.

— Pois ahi tem.; e estejão socegados.

— A sQi' assim ^ fav^-nos iiascer huma alma nova.

— Pois ahi tem ja duas álmas novas.

— Visto isso não nos enganamos , pensando ser tudo figu-

rativo , e não real , e physi ca mente.

— He assim o que diz o Fri
,
porem não he huma cousa

n 1
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qne mereça o iiouie de figurada, mas sim he real, e pro-
priamente verdadeira em si mesma. Então o verão quan-
do tenha desenvolvido esta matéria

,
cuja intelli^nci* he

de summa necessidade
;

pois sua ignorância faz liir ao in-

ferno muitos peccadores a olhos fecíjados
,
pensando hir ao

Ceo. Nem tal ignnraiicia os désculpará
,
por ser inex&usa-

vel
,

pela obrigação, qiie tem de tal instrução,

— Diga, P. 5 coma possivel clareza, o que ha nesta ma-
téria, porque eu não quero ser desse numero.
— Singuiarisando os requesilos ,, que Deos aqui exige , ve-

mos, que deve o penitente lançar fora de si os paccados

:

p}( jic'ite a vobis omnes praevoricationes vestras ; isto se faz

pelo odio ,. e aversão ao peccado. Deve conterir, consumir
o coração ,. e esta he a verdadeira coniritjâo', o que fará pe*
lo pezar, dor, e arrependimento. Daqui hum coração no-

vo, e f)ova alma,
,
que he sequencia forçosa do acabamentOj

e anniquiiação do antigo coração, e velho espirito : nem
será de alguma sorte diííicil esta nova formação, ou cjea-

ção. O rnais difficil he acabar com o velho coração invete-

rado na ciiipa. Eis-aqui como se praticará o que S. Paulo.

manda aos peccadoies : Deponiíe vos seciovdum prisiinam.

conversatione/n veierevA hominem , qui corrunipiiur securi"

damdesideria íTvoris. Eph. 4. 22, Deponde , despi- vos do
homem velho, qual éreis pela vossa má conducta , cor-

lompidos^ pelas vossas concupiscências, e sensualidades.

Jienovainini autcm spirítu mentis vestrae. 23.r Renovai-
vos no espirito de vossa alma, isto he, em novos e bons
desejos,. de sorte que façais huma nova alma, que apezar

de ser à m';isma , se renove nos bons -desejos., e sentimen-

tos. Com isto vesti-vos , lornai-vos 5 transformal-vos em ho-

mem novo : Indtiite nox>wn hominem , 24.

S. Pedro ainda quer, que de tal sorte seja esta. renova-
ção

,
que se. faça o peccador, como menino recém gerado.

Deponde, lançai fora toda a malícia, os dolos, as invejas,,

as sensualidades, e toda a inicjuidade, e fazei-vos meninos
gostando o leite da sinceridade, veidade,.e pureza: Sicut

w.odó fr^eniti infardes &c. 1. Petr.- 2.

Queirão agora entender , como isto se faz verdadeiramen

-

te quando a contrição he q'ual deve ser , e não duvidaráô j

que he própria, e real transformação de coração velho, e

antigo espirito, era coração jíovo , .e nova alma; transfor-.

mação verdadeira de homem velho , em novo homem. Quan- .

dí> o peccador
.
siaççramçDte se cQnyerte da.udo. lu^ar eia,.
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seu coração a huma sincera dor, pezar, e arrependimento
de suas culpas, a que chamamos verdadeira penitencia,
contbrme a ethymologia da palavra , ou contrição de coração,
experimenta em si estes effeitos ; e por elles conhecerá .se

na realidade sua penitencia ou contrição he verdadeira. O
•coração, e o espirito de tal sorte se rasgão, despedação , e

se desfazem, que parecem anniquilar-se , e de novo renas-
cer, Acabào aquelles corações, e almas inveteradas , eobs-
tinadas nos vicios, na malícia, e hábitos depravados, e

são substituídos por corações, e espíritos, que ninguém, di-

rá, que sào os mesmos, qne antes erào
, porque se vêem

novos desejos, novas inclinações , novos eíTeitos , novas ope-
rações ; e em fim qualquer dirá: Este homem ja não he
quem antes era : he hum homem novo com hum novo co-
ração, e nova alma, mui bem diíTerente, do que antes era.— Ainda bem, que ja estamos desassombrados de tão gran-
de feusto, e satisfeitos.

— Eutendào agora mais quam bella , e sempre conforme
comsigo mesmo he a economia divina, na reunião a seu
Corpo.
— Xisso mesmo eslava pensando, e presumo eritende-lo

perfeitamente, Trata-se no Sacramento da penitencia , ou
Confissão não só do perdão dos peccados , soltura das ca-

dèas , e prisões , mas ainda da reunião ao Corpo de J. C.
de hum membro sèco , e pôdre. Como se .poderá fazer e--

ta reunião , senão anniquilando-se , e creando-se de novo
liam outro coração, e hum novo espirito? Tudo marcha
em perfeita, e divina confr.rinidade.

—- He necessário metter esse homem velho em huma cer-

ta forja, para saiiir hum homem novo. Entendeis todos?
— Esse pensamento Jie verdadeiro; e como forja em ceiio

modo podemos considerar a Contrição ^ e verdade! ra peni-

tencia. Quando não haja esta renovação
,

jamais -se pode-

rá o desgraçado, qu<' se separou pelo peccado , Veunir-se

ao Corpo de J. C. Para o fazer , e conseguir , deve ser

perfeita esta renovação de tal sorte
,
que eni tudo fique re-

novado sem alguma misturado que cravelho, poisqueato-
dos os peccados, vicios, e maldades se deve estender a
Contrição, Vejamos pois qual deve ser a sua

n 1 #
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Latitude , ou largueza*

Vista a profundeza da contrição ^ oudòf, que no fun-

do do coração deve ser formada , e seus eíTeitos, passemos
a ver a susl laíilude^ que lie a segunda dimensão, quali-

dade, ou requesito. Deve cila ser larga, porque se deve

estender em toda sua latitude a todos os peccados luortaes ,

de qualquer espécie que sejilo. Falsa dôr
,
contrição, e pe-

iiiteiicia he a daqiielle infeliz, que somente tivesse pezar,

e dôr de buns peccados , er^uo d'outros<. He axioma theo-

loj^ico bem. certo, e evidente, que senão perdoa Immpec-
cado , sem o perdjkTÍoutro : /7/í/)ossí'6'í7í es/ per poeniteU'

tíaiti rernilti vnuvi peccaímn sine altero. Ou hào de ser to-^

dos perdoados, ou nenhum o será. Jamais poderá entrar

a graça do Senhor na aima, em que reina o peccado : ja-

mais se ]:oderia fazer a reunião com o Coí-po- de J. C. de
hum uiembro, que por qualquer peccado está unido, e em
escravidão do diabo. Deve pois estender-se a Contrição a
todos os peccados raortaes- sem excepção de algum.
Bem clara, e expressamente o manda o Senhor quando

diz; Conv^ríiniinl cid me ia tolo corde vestro ; couvertei-

\us a mim em todo o coração, e não em parte. Seria con-
verter-se em parte, e não em todo, o que iião aborreces-

se a todos os peccados sem excepção de algum ;.que tendo
dôr, e pozar ci'nns , não o tivesse d'outros. A este se po-
deria applicar aquillo de Jeremias, dito no mesmo sentido;

:

jVon es reverm ad nte
,

praevaricalrix , in toto corde tuo
,

aed 1)1 mendacio. Jer. 3. 10. ; não te voltaste a mim , al- .

ma infiel, c perjura, em todo o teu coração, mas sim em t

mentira; es perjura, e. falsaria.

Isto he bem claro; porem a cegueira, que o peccado .

pôe no entendimento do peccador he grande. Por isso não
será superílua alguma pequena demora.. Dirão talvez mui- -

tos: Eu stíinpre me accusei de todos meus peccados, e ti- .

nha dôr , e pezar de todos á excepção de hum, em que cahia
com facilidade., e nunca, pude aborrecer de coração. Que
desgraçado! lhe diria eu. Tua penitencia sempre foi falsa,

e na escravidão do demónio sempre tens estado, nem al-

gum peccado te tem sido perdoado, nem jamais te reunis- .

te ao Corpo de J. C. , de que sempre tens estado separado.

Bem claramente falia, o *S'<;/2Aor , nem de outra sorte po- -

dia ser: Convtrtimim ad me , òç agite poenitentiam ohom* -

^ibui iniquiiatèbus v^Uri&^ Jji%cch, 8. 3Q»^
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Já vimos, o que- bc , ou deve ser a pénitoncia
, q?ie ex-

pressa a verdadeira Contrição , e forma a verdadeira con-

versão. Convertimini ^ diz pois o Senhor. Oon vertei-vos a

mim ,. voltai a reiuiir-vos comigo. Mas coma? 'fendo o

devido p.ezar,.e dor de todos voisos peccados : /igife poe-

mtentiarn ab ommbus iniquitatibus vestris. [^ançai fora dís

vós Iodas vossas prtívaricaçòes , e maldades: Projicife a

vobis omnes praevaricationcs veslras^ in quibuspraevaricati

estis; e com isto , e nào de outro fiiodo , vos deveis fazer

líum novo coraç-ào ^ e novo espirito : Et facíté vobis cor

novum^ ê) spiritum novum. f, 31. Em vTio pois procura-

.via fazer-se deste modo, o que não abòrrecesse , tivesse

dor, e pezar dé todos os peccados , e cons^rvasstí affecto a
qualquer delles.

— Temos entendido; e bem clara está a verdade.
— Quiz o Senhor àiiv-r\os ainda bem expressiva figura, no
que obrou .na sabida do Egjjpto áo Povo Ilebreo

,
cuja es-

cravidão sempre foi tida cc^mo verdadeira representação da
alma em peccado ; e sua libertação ainda representa em
tudo a da alma, libertando-se da escravidão do demónio.
Marchava pois este Povo pelo deserto, . sahindo da escra-

vidão
,
porem todo o exercito de Pliaraó o seguia

,
para o

reduzir ao cativeiro. Abre-lhe Deos o mar vermelho
,

que
sem duvida representava o seu preciosissimo vÇa/io-wc

,
que

lie o preço de nossa Iledempção. Pelo mesmo caminho o
segue o exercito inimigo; porem naquelle mar he todo
affogado , e nem hum só escapou : Nec imus quidem super*

fuit ex eis. Exod. 1 4. ^8.

Como hum mar, em que afíbgue todos os peccados de-

ve ser a contrição do penitente: Vclut rnarc contritio ina y

òhse Jeremias. Thr. 2. 13.^ ainda que em outro sentido.

A todos se deve estender a dôr , e o pezar, para que em
toda sua extensão o c(')ração se renove. Não só na exten-

são áo. latitude ^ mas ainda na daJo?io77itc/e
,
porque a. Con»

iriçâo se deve estender não só a todos os peccwdos , mas
ainda a todos os tempos. Tal he a. ^wb. longitude^ ou com-
primento, que faz a terceira dimensão, ou requcirito , de
quje. vamos a fallar..

.

Longitude da Cóntríqâóv)

Qítae sit loHgitudo ejus. T^lsía dimensão, ou requesití»

ffti.hum.cQMiaâLe, se me. não, engano
,

que porá bem. pa«
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tcrUe os quilídcs do metal desta moeda da Co ?2inalo , mos-
trando se he qual deve ser, e qual Deos exige em satisfa-
ção dos peccados, e por consequência o que se deve jul-
gar da maior parte das Confissões dos penitentes dos nos-
sos tempos. Não pert ndo eu alarmar consciências, que
gosaráõ da bem fundada paz, como são asque sempre tem
vivido no tomor de Deos , e cujos peccados não passão de
misérias inseparáveis da natureza humana , de que nem ain-
da os santos forão sempre izentos : mas não deve deixar em
falsa paz consciências depravadas, que lhes será mais pe-
rigosa ainda do que os mesmos peccados.— Assiíij deve ser na realidade. Nada pode ser mais terrí-
vel do que pensar o homem

,
que está seguro, e em bom ca-

minho, quando na verdade está á borda do precipicio.— Q icUtos tenho eu encontrado dc.-ses mesmo na morte !

Teiínão
,
que sempre tem feito boas Confissões; e eu a sa-

ber com certeza, qu»- sempre as fizerão péssimas, porque
péssimas forão suas vidas, llarissimos tenho achado daqueU
les , que julgãc mal das suas Confissões.

— TIe bem difficil na verdade ! Fatal ignorância !

— Porem se he ignorância , achará desculpa, pois que se-

remos julgados pfla nossa rnesma consciência.
— Mas não quando a ignorância he inexcusavel, por cras-

sa , e summamente culpável, que faz a consciência erró-

nea, e criminosa. O Ckristâo deve, ehe obrigado a saber

a Lei, que professa, e os deveres, que lhe impõe a Reli^

giâo. Ksta ignorância hehum formal peccado , de que não
se pode livrar, em quanto não se tirar delia. JEUa mjesma
forma o peccado.

-— Ah
,
que bem digo eu ! E não me custa pouco ensinar

alguns pontos mais' principaes aos enfermos, e ás vezes ja

moribuivdos. Parecem mesmo huns brutos.

— JEu nada lamento tanto como a ignorância, por isso mes-
mo que a julgo eni toda a extensão do sentido a causa prin-

cipal da perdigão geral. Mas ella passa a excesso no res-

peito , em que falíamos. Dirão todos os requesitos necessá-

rios para a boa Confiásão ; e ao mesmo tempo que os estão

dizendo, ignorão o que dizem. Ca^o fatal! Dirão de boca

o acto de Contrição ^ se por ventura o sabem , mas ignorão

inteirameute o que elle he , e contem ; não o sabem funda-

mentar, nem motivar. O que vou a dizer, e tenho dito,,

não são novas doutrinas, mas sim são divinas , e eternas,

que nenh\xai Christão deveria 'ignorar, e dor ellus tirasre-
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dos erros, cm que está relalivainente a suas Confissões.

— Deixe-se disso, costuinão elles dizer; peccado confessa-

do lic peccado perdoado ; o mais sào escrúpulos. Enlãome
chega vontade de lhes quebrar as cabeças.

— Basta de digressão , ainda que teve lugar. Temos visto

qual deve ser a profundeza da dor , ou Contrição ^ e sua lar-

gueza. Vejamos sua Longí/íítíe , ou comprimento^ que de-

ve ser tal^ que estendendo-se ainda aléns dos secido?. , não
deve conhecer limites , nem .alguns fins. A deftnição

,
que

a Igreja dá delia , bem claramente o diz : C&ntritio esL a-

nimi dolor , ac detcstatio <ic j)eccato commUso cum praepoú^
to non pcccandi de cact.cro \ he a Contrição huma dor d'al-

ma pelos peccados commettidos , com propósito de não mais

peccar. lie este propósito , o que faz o pr<ísenté objecto.

— Eu o acho mui cohereiite, e indispensável, pois que me
parece essencialá aieisma Co?iír?_pdo

,
dor, e pezar. Se por

ventura he certo, que o penitente tem dor , e pezar dos pec-

cados commettidos, indispen^avelmente deve ter esse propó-

sito de não mais peccar; nem sem elle poderá haver pezar

dos peccados commettidos.
Assim he ; e tão annexos andão hum com o outro

,
que

o propósito se reveste das mesmas qualidades da dor; pois

qual esta for, tal será aqiielle. Estendendo-se a. dor a to-

dos os peccados commettidos , o propósito se estende^ a to-

dos , os que poderia commetter. Mas ponderemos por hum
pouco este , ,?iao 7?iafs peccar^ que encerra o jí/ropobito. Eu
não ignoro, quetodos aquelles que não vão di postos a fa-

zer péssimas Confissões mui de propósito,- e sabem articu-

lar as palavras ^ que contem o acto contrição ^ todos di-

zem : Proponho nunca mais peccar. Porein que ? Fallâo el-

les verdade ?

— Mentem; são hims perjuros sacriiegos, que andão zom-
bando de Deos, e profanando seua santos Sacramentos.
— Então que demo os tenta a hirem mentir?
•— Não sei ; mas sei , que são sacriiegos fálsarios.

Eu^ quizera entrarem perguntas com cadahum desses mui-
tos , que pela quaresma principalmente vão á Igreja repre-

sentar o papel de penitentes , elhes diiia as€Ím ; Dize-me,
filho, ou filha, na verdade tu estás resolvido' a eniendar-te

de teus peccados, teus máos costumes , tuas- sensualidades

e malícias ? Estás por ventura resolvido a nunca mais em
tempo algum tornares a commetter semelhantes , nem quaes-

quer outras, maldades. ? Falia confoxm.e. com o teu coração-^
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e dize, o que ell • te diz. Qtiam pouquibsimos senão, os que
re?pondo$sen) : Sim , na verdade cstou resolvido

,
ajudado da

graça , e soccorrí-s divinos a nunca mais peccar
— P >Í3 entào be faUa a sua dor, falsa a Contrição.
— Xao digo que todos respoiídevsem

, que não tinhão tal

propósito. Grande parte o deveriâo dizer, quando quizes-

seiíj dizer a verdade. Perem eu me refiro somente úque!í(.^s

que se numerào e itre os bons Chrístaos , e presumem ter

tí-mor de Deos. Que rcsponderião estes pela maior parte?

^caso diriào com verdadfí : Sim , -sim ; estou resolvido
,

custe o que custar, a nunca mais peccar. M^jito bemhiria
áquelle-i que com verdade assim respondessem, pois verda-

deiramente convertidos eítariào : mas quam poucos seriào !

Pela inàior parte, se nào todos emmudeceriào. Quando faU

lassem
,
que diriáo ?

— Eu o digo, e acho que direi a verdade, porque o meu
bestunto com a experiência assim m'o t<'m ensinado. Eu
protesto que alguns (e não poucos) responderião

,
que nào

peccariào em quanto durasse a Quaresma, ou por alguns

dias ou semanas. .

.

Nâj pode ser q ie a tanto chegue a i^orancia.

Iva o digo, porque o sei, e Le/iho dito. Quando eu per-

gunto os enfermos sobre a validade de suas Confissões, eU
les me respondem

,
que se emendavào por algiins dias. Qiie

quer isto dizer, senão que límituo as suas resoluções a so-

mente alguns dias ? Outros nem a tanto as estenderão
,
por-

que não tem algumas resoluções a tal respeito. J^lles res-

ponderiAi) : Sim eu quereria emendar-me. . . Notem bem o

que eu digo, e oucão-no. todos, pequenos e grandes, e met-

tào as niLios em suas consciências
,
para que vejao , se com

elies fallo. Eiles não -diriTio : Sim, eu quero; mas dirião :

Eu quereria emendar-me ; cu ja palavra não sei se pertence

ao tempo futuro , ou pretérito. Dirião outros : Eu quizera

emendar-me; e estamos na mesma. Dize , máo penitente .:

•Eu quero emendar-me. Não dirão taí. Eu quereria, ou

quizera emendar-me, porem as ocrasiões , as tentações, o

nicu estado, e varias outras circunstancias não m'o per-

mittem. Diga-me , P. , se isto be verdade, e deixe-me

com elles.— Vm. tem bom bestunto, ea experiência. Porem para

conhecpr que essa he a verdade bastaria altender á condu-

cta de taes pcditentes antes, e depois das confissões.

— Pois então eu lhes responderia: E'^, desgraçado, hum



J13

falso, e sacrílego penitente, que mesmo nessa palavra

mentes
,
porque tu neui queres , irem quererias , nem qui-

zestes , nem jamais quererás. x\parta-te daqui, e não pr*^

sumas escarnecer, e zombur de Deos
,
profanando seus Sa-

cramentos ; e teria concluído tudo.

— Pois tào desabridamente os mandaria apartar-se !

— Sim, porque com tal gente nada se pode fazer. Andâo
no mundo, como o bugalho cm cima d'agoa

,
que vai com

todos os ventos sem resistência alguma. Nem vcr.tigios , ou
sinaes alguns tem de temor de Deos , nem jamais terão ; e

são estes os mais desgraçados, porque nunca tomaráò ver-

dadeira resolução; salvo hum grande milagre.

— Lamentemos a cegueira de tal gente, que por desgraça,

lie a maior parte, e abramos-lbe os olhos para que conhe-

çâo claramente o seu erro. PriuieiramejUe este propósito,

de não mais peccar, tão If^nge se deve entender, que pa-

rece dever ultrapassar as balizas da mesma morte, e to-

car o infinito, pois d-^ve o peniteíite propór nunca mais
peccar nem no tempo, nem na eteriúdade : deve ter tal

disposição, que com verdade , e sentimentos do coração
possa dizer: Ku propf>nho não jamais peccar, quando por
iniposslvel eu vivesse neste .mu!ido mil annos , e ainda por
toda a eternidade. Quando eu morrendo resuscilasse, e tor-

nasse a ser po>to neste mundo, ou em estado de poder pec-
car, proponho não peccar em tal estado, e nunca jamais.
— Não mudem de côr ; não ^e dcaanimem , senho-

res.

— Quem pode ouvir tal doutrina! As tentações, as occa-

siõtís não permit^em íaes propósitos.

— Que tem as occasiòes., e as tentações ? Qual diabo m^»

tentará, e fará pecrar, se eu não quizer ? Ou he que o
homem se resolve , ou não. Resolvido, nem todo o inferno

poderá abalar minhas resoluções.-

— Não diz bem, Sr. Br., posto que diz a verdade.
— Se digo a verdade, porque não digo bem?
— Porque falta mencionar , o que he em tal respeito tão

essencial
,
que sem elje nada pode o homem,

— Ja entendo, e ja digo como devo dizer: Se eu nãoqui-
zer nem trezentos milheiros de diabos me obrigarão a pec-
car , soccorrido das divinas graças.— Não fico aiíida contente. Diiá melhor assim: Se eu,
ajudado, e soccorrido das graças do Senhor, não quizer

peccar , nem todo o inferno preyalecerá contra mim. Do
ol
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vem lembrar-se , de que sem o soecorro divino, nem ain-
da podemos querer o bru).

D, — Kstava certo nessa doutrina , mas não me sube expres-
^^.r, como devia. Teuios o prazer de que Deos não nos
l^iii-ará com seus au\ilios , se os quizermos aprovei-

, tar.— Apezar disso, queai poderá dar-^e por seguro..?'— Qufira sncegar«se o Sr. M. ; perinitta-me
,

que expo-
i^íia n doutrina, e satisHirei de]jois a suas duvidas de tal

sorte, que fi.pie ij;teiramente salisfeito. A]:)ezar de Jlies pa-

reíijfem uniilo árduas, e e-stranlias estas verdades
,
creião,

qn.e serei secijpre conionrc comigo mesmo nas doutrinas,
que c:\ponh'o, pois t)u^ elías o são. Eu llies tenho aíTirma-

do, que Deos íViciíitou mesmo excessivamente o cannubo
do f;to a todos sem excepção.

•^l' — ]'*ois bem; niséo confiamos, e com isso nos anima.— Talvez lhes pareça encarecer ainda mais as d ifficu Ida-

des
; porem não fai tarei , ao que prom«tta. O propósito,

de qu/5 faíiamos, e qual tenho dito, deve revestir-se das
mosíiias qíialidudes, e condições, que revestem a dôr , ou
Coatrição. Esta deve gerar este filho de sua mesma natu-

reza , e em tudo semeUiante , e parecido com ella; nem
pode haver tal mãi, que não aj^pareça immediatamente
com . este filho : quando não haja este filho

,
protestarei,

que não ha tal mãi.
—^ Valha-me Deos, pois nem todos entendem esses latins!

Oução todos. A dôr, e pezar dos peccados deve logo ap-

parecer com o propósito de nunca jamais peccar. ISe não
apparecer este propósito, não ha coiilriçâo ^ não ha dôr,

nem ha penitencia, w^im Sacramento. Este propósito, cjr.e

O: nosso pai chama filho , deve ser bem como a sua mãi,
que be a dôr, e pezar dos peccados passados. Deve ser

como ella
, profundo , e bem radicado no coração , e de-^

ve também estender-se a todos os peccados ,
que possa com- -

metter para o futuro. Agora entenderão. Queira continuar.

P:. — Por este propósito se poderá conhecer, qual seja a Con-
iriçâo

^
pelo filho a mãi , e pelas obras conhecerão ambos;

como logo veremos. He da condição da Contrição ^ de sua

natureza , e essência, diz S. Thomas de j^quino^ que se

proponha , não mais commetter, o que commettido causa,

dôr: Ed .de ratione conirifioiíis
,

gitód quis proponat non
committendum id , de quo dolet commisso. Não poderá di- -

^er o homicida : Peza-jne.. liaver tirado a vida. a hma ho^^
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mem ; se não disser : Eu proponho não mais matar aígiim^

homem. Assim em tudo o mais.

Qual deva ser este propósito-, somente poderei dizer com
as figuras, que Deos nos propõe nas sagradas paginas,
para bem o entendermos. Vejamos algumas bem expressi-

vas. Qíiando o Povo Hebreo , a quem succedia tudo em fi-

guras, foi, arguido por Samuel de suas péssimas idolatrias,

diz o Texto
^

que arrojarão os Ídolos fóra dos limites, e

confins de suas terras ; mostrando nisto os propósitos de
não mais os adorar, removendo totalmente a occasião,
que terião, se entre si os conservassem. Não parárão aqui.

j\juntando-se no viú de 3Jaí^phat , a confessar seu pecca-
do diante do Propheta ^ e Summo Sacerdote

,
prevenio-se

cada hum de seu vaso d' agoa
, que ao mesmo tempo

,
que

confessavão , derramavão em terra , clamando : Peccámos
contra o Senhor: Ilaiiserimt aquam

,
effiiderioít inconS'

pectu Domini. . . ajaiie dixtirunt ibi'. Peccavirir:;s Dortiino.

i. i?eg. 7. 6. Corri islo o Senhor os livrou de seus inimi-

gos , concedendo-ihes huma prodigiosa victoría.

Mas que figura he esta ? Que elies confessnssem
,
jejuas-

sem a Deos, mi?ito bem odevião fazer; mas entornar agoa
na terra pareceria superstição. Porem não he assim pela

significação , e sentimentos
,
que nessa acção , ou figura rnos-

travMo. Níis agoas quize-ão mostrar a dòr, e o pe?.ar, si-

gnifieanrlo as que devião lançar pelos ollios procedidas dos

contricíc^ cornçoes , mas na derramação em terra mostrarão

os propósitos de não mais idolatrar. Effunde sicitt aqiiam cor

iiium antecnmpectnw Domini. Jer, Thr, 2, 19. Derrama
,

como hum vaso d'agoa, o teu coração na presença do Sc-

nhor , e seu Ministro. Mas como se í"ará isto ? Que outra cou-

sa lie isto se;ião arrojar do coração os peccados , confes-

sando-os, aborrecendo-os , e doendo-se dellea com grande

pezar, e arr- pendimeiíto ? Porem deve isto fazer-se , como
se derramasse hum vaso d'agoa em terra , e não d'outra

sorte.

Singularidades bem diiferentes temos na derramação em
terra de hum vaso d'agoa ou de outra qualquer cousa ; o

que devemos ponderar. Quem derrama agoa em terra não

espera tornar a recebe-la jamais: elie o faz com ,a resolu-

ção de perde-la por huma vez, e não mais bebe-la. Não de

outra sorte o peccador, que procura o perdão de seus pec-

çados
,
que deve derrama-los como agoa em terra , que sem

duvida diz nessa acção : Destá agoa não beberei janiais^
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não mais tornará a entrar neste vaso tal agoa ; perca-se
,

e destrua-òe para sempre.
JMais temos ainda a notar. Hum vaso d'agoa derramada

de tal sorte fica limpo, puro, e enxuto x]ue parece nada
Laver jamais contido ; não tem , ou conserva algum chei-

ro
, gosto, ou salior. Sho succede o mesmo

,
quando se déf^

rama qualquer outra cousa, que nào seja agoa natural,
jjois quando imo í'ique parte pegada ao vaso

,
sempre fica-

rá p; lo menos o gosto , o sabor, o cheiro ou a cur. Nâo
soja assim aderramação do vaso do coração, derramem-se
ci^ peccad )3 como agoa^ e fique o vaso, isto he , o coração
li.npo, e livre sem nem o máo cheiro, gosto, sabor, ou
GÒv : déspeje-se este vaso, fique -puro de toda a.raá vonta-

de,, de toda a compla'.:encta. .

,

— Que , P ! Como poderei despejar o meu coração dós pec»
cados. como agoa , secomo agoa não são ? Ha cousa mais
pegajosa do que os vicios ? VMes se afferrão ao coração , e

á vontadô, coino ja nos disse em outra parte.

— Razão tem ; -e ninguém poderá ignorar as profundas raí-

zes, que no coração deitão os vícios, e a força dos máos
hábitos. Sobre t iido prendem , e catrvão a vontade, o af-

fecto , a concupiscência. DiíTicsl será arrojar fóra , como se

despcíja a^foa. Contudo nem por isso deve o penitente dei-

xar de trabalhar pelo conseguir com a graça do Senhor,

Gutra figura. nos propõe elle a este respeito na Lei dos Sa-
crificios, qiie se lhe oííerecião para obter o perdão de pec-

cados de mera fragilidade. Erão cozidas as carnes destas

victimas: emandava a Lei
, queseo fossem em panella de

barro, fosse quebrada para nunca mais tornar a servir. Que*
brados devem ser os vasos dos corações

,
que sacrificão a

Deos a sua dôr, e -conínçâo para nunca mais tornar a ser-^

vir ao peccado , nem se dè lugar , e motivo de novo sacri-

fício : Si vas fidilô ^ in que coda esl
^ confringeinr.

Se porem a panella , que servia em taes sacrificios , era

de bronze , como se não podia quebrar, devia ser bem es-

fíegadã , e lavada com agoa pura : Sivas aeneum fuerií , dc'

fricabttur^ .ò) lavahitur aqua. Levit, 6. 98. x\qui tem bem
expresso , o que deve fazer o penitente habituado nos ví-

cios ; ou quebrar^ ou esfregar j
para lavar bem seu coração

com a agoa de huma viva dor, para o limpar, e purificar

de todos os mãos resaibos dos vícios , affectos
,
inclinações

j ,

e concupiscências.

— Ai, Deos ! Coaio o poderei fazer ? : Impossível he*

.
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F, — Não se desanime. Tanto o pode fazer, quanto pode ser

santo , com a g^raça do Senhor. Tudo se fará bem.
P. D'eo3 tudo pode, e faz possível, e facílimo, acjuembern^

qner. O que mais temos a i>otar por tal respeito , he a Lei

do Sacrifício , q^u " se offerec a pelo peccado de certa scíet cia
,

como são os peccados de todos os p^ínitentes cliaínados Chris'-

idos. Offeree^ja-se a sMctima em proporção do delicto : JuX'
ta aestimationem inensuramijLic dtiicH. V. 6. ; o que iiào se

poderia fazer sem preceder a Confissão. O SacerdoU devia

orar pelo pei^dão. A victima devia ser offerecídci em holo-

causto : mas com que ceremonias ? Devia arder no altar

toda huma noite até pela manliãa : Cremabilur in altari lo-

ta nocte risque mane. Então o »S'ace rc/o/e , vestindo -se de tú-

nica de linho, dévia-tirar as cinzas
,

e-pondo-as ju.nlo do
altar, em quanto despia estes, e- tomava outros vestidos ,

partia para fora a queima-las de novo em bum outro \ug-or

inundissinK) a rcduzí-las a verdadeifo pó: Uscjiie ad favíl'

larn consumi faciet. y, \\i

JD,. Com effeito vemos bom -expressiva nessa bem enérgica fi-

gura a força , e empenho , com que Deos quer, e procura
mostrar, que para dar o perdão he lyecessaria a remoção de
toda a má vontade , e deàempenho dos propósitos de nunca
mais reincidir. Nessa reducção a pó , á força de fogo d^
victima imrnolrida pelo peccado sem duvida quíz mostrar,

que no peccador deve acabar toda a v^ontade de comnitíttei*

jamais a ma4dadé , o propósito , a resolução f e firmeza

d'animo, removendo, e reduzindo a cinzas, consumindo
no coração todos os ve3ti<jios dos antigos peccados, e tudo,

O' que possa- induzir de novo a eliés. Ku o acho muito jus-

to ; e assim devia hum Deos obrar, e tal devia ser a sua

condição, não reunindo a seu Corpo aquelle que não estives-

se bem resolvido a nunca mais delle se separar.
-H.". Outra figura temos não inenos enérgica neste mesmo res-

peito , no que fez Motjses com o bezerro d'ouro no deserto,

que tinha servido de objecto das adorações daquelle Povo.
Diz o sagrado Texto

^
que assumado de santa indignação a

"vista daquelle escândalo, arremettera a este ídolo , deitou-

O' abaixo dd altar j fez queimar, e dissolver em pó: Arri'

piens vitulum ^ quem feccrant , comhus&it ^ contrioit usque

ad puherem, Exod. 32. 20.

JD' — Bem se vê
,

que quiz fazer-lhés protestar, ainda que á-
força, removendo-íhe a occasiío , de nunca mais idolatrar,

^

íidoraudo .tal.JiezeiTo ^ .e as. esperanças^ que pçderião ter»»^
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rr- Porem pD-.eiia ser, que nem assim mesmo aquelles ce-
gtís idolatras perdessem as esperanças, porque as poderiTio

ler de tornar a fazer novo bezerro desse mesmo pó ,
porque

ainda que nellc dissolvido nao âcl • t de ser ouro. A figu-

ra jiâo era completa, nem aocca^.'-* inteiramente removi-
da: Mnj/ses fai. mais.

Eile lança
,
espalha , e baldêa este pó na agoa , e a faz be-

ber, a todos aquelles seus adoradores : Coutrwit risque od
puloerem

,
quem sparsit inaquam^ dedit cx co potum fi*

l i is lí^raél.

— Nxida mais b-ern feito , nem mais expressivo para o nos-

so caso
,
que {)or si;me6mo diz tudo.

— Coíu esles jyrí^positos , e resoluções firmes deve marchar
o peiíitenLe nas obras cm perfeita conforniidade , removen-

do tudo, o que possa obstar ao devido desempenho de seus

propósitos.

Ahi lie
5
que vai, P. , todo o negocio 4 ani he

,
que eu

costumo coii!iec-er os bons , e os nníos penitentes , formo

mf^u> juizos , -e nào me engano. Que ca^ía depezar, ou (.'on-

trirão ta ífi ell-es-, se en os vejo logo mettidos nas mesmas

occíis;o**s, em que andavào antes ? Quando por favor do

Cco alguém eiitra «m arrependimento sincero d^ suas cul-

pas , logo o vejo fugir das «^^ccasiòes.

— ITe bem claro indicio das péssimas disposições.

Os firmes, e verdadoims propósitos Hazem remover não

aó as occasiòes perigosas, nutà ainda as que o podem ser;

e Dc-os assim o oxige do modo, que vemos, no oue se pas-

sou com a âr.hida deste Povo do JCgypto ^ a quem , como

disse, s^.iccediao taes cousas era fjgura , e esta libertação

da escravidão de PJuiraó o era bem expressiva, do que te-

rnos entre màos. Falla-lhe da parte do Deos Moi/scs ,
di-

zcndo-lbe, que deixasse sahir seu Povo ao deserto, para

:lhe sacrificar. Previa Phnraó a fuga
,

que elle tomaria da

escravidão, em que o tiwhaí porôm obrigado das pragas,

com qiie Ocos fiageilava o l^gjfpto , lhe diz: lie ^ sacn^

Jicaíe Domino; ide embora sacrificar ao óerí/ior vo^ssoUeos;

podeis levar com vosco vossas cousas^ e fiquem tào somen-

te vossas oveliias, e rebanhos: Oves tuntàm vestrae, Cf

arménia rcmnncanf . d.*" 10. 2.4.

Bem entendeo Moyses ^ onde se dirigia a excepção , que

fazia Pharaó, e-conheceo o laço, que lhe armava. Ou no

povoado,.ou no deserto^ perto ou longe sempre teria se-

-guros uos ferros ou cadèas da escravidão aquelle Povo ,
em



119

qnanto titesse em seu poder os numerosos rebaidios
,

que'

constitiiião todas as riquezas daquolla Naí^rio. Nao poár-

rião deixar de voltar, oude estas Ibc ficavào
,
pois (pieahi

lhes ficavào presos os corações. Que responderia M<r//p.cs a

tal proposta ? Cuncti grtge^ pergcnt iiobiscuin ; lodos nos-

sos rebanhos ca rui li^hapíu» comnoíco, e não ficará a(]uidcl-

les nem huma só unha : Non remanehil ex eis ungnla. ^ . 2G.

D, Bom desengano Ihi; deo ! Porem^ foi demasiado, e hy-

pecbolico, pois nada interessava hinna unha.

B. O que diz ? Por unhas prende o diabo muitas almas, e

as tem seguras. Efle todo he unhas para filar;, c bem fi-

liidá está aqueUu desgraçada, em quem elle a cravou. Es--
sa historia díi uíaha diz muito, e a não ser Deos

,
que o

inspirava, eu dizia que Moyses foi o honaem , que tem ha-

vido de maior , e melhor bestunto , e me porei em campo
para o provai».

jD..— Então que quer provar ? Que tinliá huma unha dos nu-
merosos, e grossos rebanhos para fazer voltar á escravidão

aquelle Povo ? ' ^
jP. Pergunta o Senhor muito bem , mas não he necessário

,

que os Ajijos lhe respondão
, por(]ue eu o faço em me res-

pondendo , e dizendo
, que tinhão as cebolas , - e os alhos

do Egypto^ para puxarem por esse Povo, quando eslava

ja muito longe, outra vez para a escravrdão ? Qual tem
mais força , as unhas , ou as cebolas ?

D. Vm. he terrível em seus argumentos^ e combates !

Fí, — Sou
,

porque t^nho bestunto de velho, que criançolas

não tem; O que o homem mais devo temer , c principalmen-
te os que sahem- do cativeiro de P/mrad infernal, são as

suas unhas 5 e ainda mais as que parecem mais pequenas.
Por huma unha pequeníssima entrou no mundò amorte ,

e a perdição db género humano, e vterão táes males ao
mundo

,
que foi necessário pnra as remeii ia r correr o Sangue ^

de hum Deos^ Por b^-m pequenas unhas.

.

, .

A,'— Queira dizer-nos, qual foi essa unha ?

Fm Que miséria I Nem isso sabem 1 Foi a ciiriosidade da mu - -

lher : foi o tirar-se da companhia , e do lado de seu mari-

-

do para jr passear pelo Paraíso. Eu lhes mostro as unhas , .

que vierâo vindo antes que chegasse a grande garra ,, que -

de todo, e a tudo filou, e agarrou. .Foi a primeira, como •

digo, a curiosidade de hir ver, o que hfa por aquella ter- -

ra. Parece-me, que ainda^ precedeo a ociosidade, que foi i

- axausa-.da-içunosidade,.', A^^xjuantasí-nãa fila ;o diaba por"'
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csUs pequenas unhas? Sahe Eva cia companhia do mari-
do, e dú-lbe logo na tonla cabtíça o hir passear por onde
estava a arvore prohibida. A serpente, que ja íá a espera-
va

, aproveita a occasião de lançar novas unhas. Porque
não comes tu deste fruto? ihe pergunta. Que devia aqui
fazer a mulher, para se livrar de novas unhas?— Devia fugir logo desse iugar sern duvida.— E porqiie o não fez , senào por ser leviana de cabeça

,
curiosa

,
eialladeira, bem como sào todas com pequenas

excepções ? O que ella devia fazer era sacudir fora as unhas
antecedentes, correndo poios mesmos passos a pôr-se ao
lado do mari^do, ou responder-Ihe : (^ue te importa saber,
porque eu não como? jíc isso alguma cousa de tua con-
ta ? Porem mulher fazer alguma desLas cousas. . l Nãocieia,
O natural, e istvencivcl gosto de dar á taramela da lin-

goa a fez entrar em disputa, que o diabo desejava; e di-

to vem, e dito torça , ás duas por tres fica nas garras, a
que a levirão estas pequenas unhas.
— B AJAo tainbem foi filado por uníias ?— E porque não ? Uuha foi o gosto de ouvir a mulher,
uaha o olhar para a fruta., unha o atíecto , e gosto de lhe

fazer a vontade , e tudo forão unhas. Se elle puxasse por
dois cachações, que lhe esmurrassem os narizes, e desu-

uliassem das unhas a fruta, que ncllas lhe levava, nunca
mtílhor o fçiria.

— I^stá muito bem dito ; e nada mais instructivo.

— Devem saber, que nada peior
,

que a ociosidade, com
a curiosidade principalmente em ujulheres- Por isso a mi-

i(l»a
,
que me não cede em bestunto, de vez em quando vai

brincar, ou fazer brincar as filhas na horta ^ e jardiu] pa-

ra as entreter innocentemente. Mas eu ainda lhes-quero di-

zer outras unhas, porque o que todo he unhas tem fdado, e

seguras a muitas almas, que se julgarão bem livres. Não
ha muitos dias que vi bum travesso rapaz

,
que brincava

oocn li. una pequena ave, que deixava voar k sua vontade

j)re-a j^or huma p.tiha com huma delgada linha. Andava
cantando, ou chilrando a desgraçada pelos ares, julgando-

se livre: porem o rapaz, quando qiieria , enrolando a li-

nha, a trazia ás íuãos. Entendem isto? Pois eu entendo

;muit<« .bem , que he isto o mesmo ,
que o diabo faz com mui-

tas de-graçadas almas, que se juJgão soltas, e ate cantão

..seus louvores a Deos , mas/la estão presas por unhas.

— Queira pôr-nos isso mais claro para entendermos.
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—
. Devem trazer as olhas fechada? pnra o não v^r^m a-caHa

passo ! Nào vanios mais lonsfo : Olhem para e^sas devotas

da moda santinhas ásna moda. V^ejào como rezâo pelo seu

eiiiVitado livrinlio, pelo stMi Ivozario ! Que tempo cousomom
na tribuna! Que cousa mais santa ! Mas dahi a pouco as

veráò ao toucador, eípartílbando o corpo, como se o met-

lessem em huma prensa, arrepê4tando os cabellos com ler-

riveis dores... E para que? Para apparecerem ua assem-

blea, no jogo , na dança, na opera, no theatro, e outras

partes. O caso he ,
t.pie ainda depois viráo á tribuna fazer

com muita devoção a sua oração. Jirein daqui outras muitas.

Bem estará o diabo com taes saníiniias ! Estou bem per-

suadido
,

que grande parte dos cUristàos da moda querem
conciliar o serviço do Deos com o do diabo.

— Se Vms. assim hào de sr-r , estou em dizer-lhes
,
que he

meihor serem , o que antes erão , pois ao menos saberão
claramente ,

que vào erradas.

— Diz bem, e eu estou pí^r isso.

— Fai direi o mesmo; mas nao s.ei como possa. ..

— Coni a graça do Sen/w?' tudo jioderá. Eu julgo desneces-
sário accrescentar algnma cousa ao.j^ne «e teru diío. Por
'pequenas acçasiòes «ecaminha aos ultimas rnales ; edestas

está o mundo cheio, e o homem cercado-, pois tudo sáo

unhas, laços, tentações...

— Alii concorda com nosco na impossibilidade desses 'pro-

pósitos ; e lie isso, o que nos desanima. Se tudo e.-tá.

— Antes deve concluir a necessidade dos bons propasitas

para reijistir , e se livrar de tantos perigos. Elles então o

s:io mui grandes, quando os propoiitos , e resoluções náo
:sâo firmes , e quaes devem ser.

Firmeza das propósitos

A verdadeita penitencia , ou contrição tem dois olhas
,

para que assim me explique : com hum olha ao passado , e

com outro ao futuro. Oíba ao i>as;sado. náo só com o ver-

dadeiro pezar., mas ainda ao (|ue^tem senado de maior in-

centivo de suas píiixoes, 6 occasiáo desuas quedas para as^

removei*. Olha . ao futuro , níio só com os propósitos de nun-

ca mais cahir, Qios também de evitar tudo, o que a isso

o possa i|iduzir. . .

— Como o esitarf^i , se vejo tudo laços, unhas, eoccasiões?

Scvá inútil tal previaáo pela impossibilidade. . .



P;. -r- Não queira fallar em impossibilidades , ond^í as não ha , mas
' '•sim facilidadeà 5 lnuiia vez que suas resoluções sejâo , quaes

devem ser. Queira ouvir-me. O penitente bem resolvido a
liàf^ mais peccar , terido-se forruado iium novo homem

, por-
que tomou, e se formou hum novo coração, e novo espi-

rito, facilmente corta pelas unhas, e laços, que até entào
0 prendiao. Nós vemos a maior parte dos penitentes, que
talvez prcsufnirào fazer óptimas confissões , brevemente ca-

Iiidos nos mesmos laços. F porque? Porque nào cortarão ,

ou arrancarão de raiz as pequenas unhas. Porque nào aca-
batào inteiramente comaquella amizade, com a frequência

,

01 ''níradá naqueUa casa, com a correspondecia , coma
S íciedr.de, e em fim com a occasiào da queda. Desgraça-
dos! Ficào pr<»sos por estas unlias ; brevemente cabem nos

]açog. E porque o não fizerào ? Porque sua penitencia fo4

falsa , nào tomarajo uovó coração, ntjm nova alma, e nào
se fizerào novos homens. Dahi veio, que suas resoluções não
forào ,

quaes deviào ser;:

Devemos notar, que J. C. não só nos manda arrancar

ou cortar as unhas, que nos podem prender , mas ainda cor*

tar a «lào , cortar o pé , e arrancar o olho, que nos podem
servjF de oceasião da qt>eda. Não o fazem assim os chama-
dos penitentes, poRjife -lhes dóè esta cortadura ; n}a3 mui-
to menos èedóem elles dos peccados. Se esta tivessem , não

sentiriào aquella dor. Sobre tudo nenhumas resoluções tom
dtí nào peccar jamais.

M. — Levará o demo com suas unhas as occasioes
,
que até-

a

presente me tem servido de luina , e haja tempo que lhas

encon>mendei. Mas as futuras . . .

P. — Quaes futuras ? Queira dizer-me, que tempo ha, que re-

nunciou a todas essas unhas, e occasioes?

31, —. Tia muito mais de hum mez
,
que o diabo levou atodas; .

e foi desde atie conheci, que lia hum Deos . ,

.

P, — Bem ; e porque o fez assim ?

M. — Porque me resolvi verdadeiramente á renuncia.

JJ. —- Então que mais quer ? Vm. está no meio dia, e não vê

a luz. He isso mesmo , o que diz o Sr. Abbadc,

P. — Cortou Vm. por essas unhas, e occasioes, porque quiz

,

e Deos o ajudou. He isso mesmo o que succede ,^ a quem
bem quer, a quem bem se resolve. Corta pelas antigas , cor-

ta pelas presentes, e corta peias futuras, o que na verda-

de quer, eestá resolvido a cortar. Esta mesma resolução h^

liuma foLLce ievanLadaj sempre prompta a descarregar o golpe. .
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— Poiã eu lhe íligo, qne tanto protesto não inais peccar,
qno antes morrerei ; do que faze-lo.

— Xào pode dizer issn , nem Tazer ta! protesto
,

pois se de-

ve leFiibrar dos perigos , e probabilidades de os nào desem-
penhar, e entào será perjuro.

— Qiieira o Sr. M. accrescentar a confiança na divina gra-

ça ; e perguntarei ao Sr. At. porque será perjuro ?

— Porque deve prever, que nào cumprirá o protesto.

— Se elle o cumpi"io ja por rnais de hum mez-, porque o não
cumprirá por toda a vida ?

— Porque hum mez não he toda a vida,

— E quem lhe deo a certeza de viver mais hum outro só

mez ? Assim como fez hum mez, o pode fazer outro, e ou-

tro ate' á iitorte.

:— Muito embora; elle não pode protestar aqnillo
,
que pre-

vê náo poderá cumprir, sob pena de perjuro.

~ Confunde o Sr. At. a vontade, que gera o propósito,

com o eutendiniento , que prevê os. per.igos : porem eu lhe

faço conhecer a diffí rença
,

que vai de huma a outro com
toda a clareza. Supponha Vm. que se vê obrigado a faz?r

huma viagem daqui ao l?mr>z7 em hum não grande, e mal
esquipado barco. Que faria' nesse casò ? Propor-se-hia.a sa-

hir bem desta empreza , e protestaria consegui-lo ?

— Que outra cousa deveria fazer ?

— }í que outra cousa devemos nós fazer no ínar ten^pestuo-

so deste mimdo , em que naviígninos á eternidade?-
— Perini Llào-meiixpor os sentimentos

,
que em tal caso teria

o Sr. At. Sentiria sem duvida hum forte combate entre o
entendimento , e a vontade. Aquelle lhe representaria os

perigos do naufrágio , como muito eminentes ; as ventos con-
trários , as borrascas, as tempestades, a má esquLpaçãodo
baixel, a ignorância , e inaptidão nesta arte-i^autica^ -tudo

se apresentaria de tropel ao seu entendii-dento , e o fariào

conhecer os riscos , em que hia -a incoríer. Por ov^tra par-

te porem se opporia a votytade , e lhe proporia os melho-
res desejos de lançar nmo de todos os soccorros. Dizendo
A» entendimento: liu vejo os perigos^ dijia a vontade: E\i

proponho evita-los, e sahir bem da empreza.
— Agora entendo

,
que huma cousa he propor-se a vontade^

e outra he conhecer os perigos
,
que se propõe evitar.

— Veja mais, que resolvida a vontade, vem o entendimen-

to, ou conhecimento dos perigos em seu soccorro. No ?up-

posto caso , reaolveo a vontade pôr em execução os me^ho-

p 1*
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rfí5 meios, o enleiídifucíito llioa tlebcubiiria ; consultaria,

preveíiir-se-líia buiria boa, e exacta Carta: da rnellior

«gullía, f»»riiiaria o calculo dd dcMTola
,

vigiaria, levaiila-

lia o (|uadrai»t«, observaria os Letiipoá , e tudo faria por
( h«'o:ar ao porto sem !:autVugio.

— Kátá bcih claro Uudo , o que podè haver a tal rf^speit-o.

Os prnposit.)s Silo fiiiioà da vontade. Keaolva-àe esta; e tu-

do se ci)iistí^'"!iirá.

K faííío mais quanto mais firme , e forte for a resolução.-

Diz o iSr. Al., que protesta quanto está dé parte de s»ia

voíttade , morrer -antes que peccar. Assisn deve ser, como
logo varemos. A vontade assim resolvida sem pena, e tra-

l)aiho evita os perij^^os. A mesma natureza tem armas na-

turaes, para defender á vida. Insensivelmente, e sem ad-

vertência evita o l)omem , e foge dos perigos de a perder :

a só preser>ça daqui lio
, que lha poíie tirar , o faz estremecer^

e fugir. A«sim succede naquelle, que deseja morrer antes,

que coQimetter o peccado : os perigos, as occasiòes o fa-

zem tremer , e fugir.

—^-Mas nern todas se poderáõ prever.—
^ Pois previnarse , e corte pelas (jue previr, e confie, que

Deo^ o socorrerá nas que imprevistamente o ataçarem. O
Sr. At. parece esquecer-se de huma cousa ijinito interessan-

te, a que deve attender. Parece náo altender mais do que
ás suas forças naturaes , e nada aos soccorros divinos, es-

quecendo-se do que se procura na penitencia, que he reu-

nião corn o Corpo de J. C. ; para o que elle náo exige mais

que a verdadeira Contrição ^ de que temos fallado , a que
anda annexa a resolução dé não mais peccar. He esta Co7>
irição , e disposição indispensável para a conseguir; mas
tjlla consegtiidá , são tantas as graças , e soccorros

,
que ape*

nas se poíleráò entender pelo que temos ja exposto.

De nenhuma outra sorte eu lhes poderia dar a conhecer,
o que são is graças do Senhor. O peocador tem graças , a
qne chamamos moventas, por isso mesmo que o movem á
penitencia por tão vários modos

,
que somente sabe o mes-

mo ÁenAor ; porem ellas ainda não %kó sanctificantes ^ se

não depois que o penitente solto, e livre das suas prisões,

immediatamente se reúne , eencorpora no Corpo de J. C.

,

e. entra na seu centro de união. P^sta união, e encorpora-«

cão se aprefeiçoa , e ultima na comida do mesmo verdadei-

ro Corpo de J. C. resuscitado
,
immortal, e divino; cujos

çffeitoB ja nós vimos. Queirào concluir ,daqui, o que seção •
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e ferao as graças do Senhor em IjHm membro
,
que ttípczar

de estar morto, e podre, veviveò, e ae reuiiio ao liiesmo

(Sorpo de J. C. real , e verdadeii anreiíte , ficando em lai

uniào
,
que com elle se encorpora ,

e>pi^rtuaii^a , e divinisa
,

não sendo mais em certo modo, como ja vimos, dt) qjie

buma , e a mesma cousa. Ponderem a diirerença »^ne vai do

ramo da vide cortado, e sèco , ao que está unido com a

videira crescendo, e florescendo , e a que vai dé hum mem-
bro do corpo cortado, morto, epudie, ao que imido com
elle vive, e terào conhecido a diílerença

,
qje vai de hutii

a outro estado , de peccado , e da graça , e conhecerão o

que podem as <^raças sanelificanU s ^ e o que ellas são , o

farão.

— Quando, P. , terei eu esse ^prazer ? Quando me verei

unido, eiícorporado, e divinisado com o meu Deos ? Eii

protesto, com as suas graças nunca ma4s me separar del!e.— Brevemente teruo todos esse prazer
,

pois os julgo bem
dispostos por seus sentimentos. Jilis-aqui porque nós vemos
cousas tào admiráveis nos bons servos de Deos, que aos

olhos do mundo parecem incriveis, e não mais, qrjc fingi-

mentos, e hypocrisias. Antes qtje S. ^goslínho se conver-

tesse j como elle o diz nas suas Confissões
,

que fez publi-

cas, porque i^orava os admiráveis clfeitos da divina gra-

ça ^^se espantava dê admiraçrto ao ver , e confrontar os nm-
ços, e nnoças Ghriaidas com as gentias. \ ia nestas a de-

vassidão retratada nos rostos, nos oMios
,
acções , cobras.

ISos CJirhtãos porem via em tudo retratatada a mosdestia ,

a sesudesa, o pejo, e a honra. Que gente he esta? se per-

guntava a si mesmo. São liypocritas, que apparecendo as-

sim em publico, em . particular se dão a devassidões pois

não ha, quem as não tenha. -

Assim discorria, e assim discorrem os^ devassos , os sen-
suaes de hum, e outro sexo dos nosso^s tempos, por isso

mesmo que ignorão os effei^os da graça, e jirlgando a to-

dos por si mesmos, não pensão haver mais que hypocrisia.

Exitão se confimdia Agostinho
,
quai^do =6 lembrava da enor-

me multidão ^Jarti/res'
, quecoi íiiVo adara vida com pra-

zer pela Fe, e não podia deixar de se persuadir
,
que havia

alguma cousa mais, que elle ignorava. Então o conhcceo

,

quando se vio entrado, e unido no Corpo de J. O. pelo

Baptismo, sentindo-se mesmo physieamente trocado em ou-

tno homem por huma divina metamorphose
,

que apenas

póde couiprekender
j

(^iiem. a expçrimentii.
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Em quam poncos porem se experimenta tal mad£tnça !

E(i €reio que são raríssimas.— Porque são rarissiiDas as boas Confissões, e os sinceros,
e verdadeiros penitentes. .— Do que fi<^a dito poderão colligir, qual podem ser a mu-
dança de vida, de costumes , e conducta, que se deverá
notar no peccador peiíitenle, que faz huma hoa Confissão.
]S'âo poderá deixar de se sentir não só moral, mas lam-
bem espiritual , e physicamento trocado em outro homem.
Verdadeiramente elle poderá aftirmar de si

,
que se acha

bum novo homem, por isso mesmo, que se conhece com
hum no^'o coração , novo espirito, e nova alma, e todo el-

le mui diíTerente do que era antes. Quem estes eífeitos não
sentir... Nada quero aínrmar, só siin affirmarei, que tem
muito a desconfiar de si , e suas confissões ,* principalmen-

te fjuand ) nem em sua conducta ha mudança.
Quando nos primeiros séculos da Jgreja se administra-

va o Baptismo aos Gantios de hnm , e outro sexo todos

adultos, e muitos na ílòr de siia idade , era pasiBoea a mu-
dança de sua conducta. e costumes de sorte i^ue em nada

parecião o que havia pouco erão. Todos aífirrnavão sen-

ti r-se trocados em novos homens. Brutos sensuaes erão to-

d s , mas tocados , com as santas agoas , se viào transfur-

Tiindos em Anjos terrestres. ,Queirão le.nbrar-e do -cjue vi-

mos succeder entre qs ÂineVicanos na memorável época do

secundo .^poatolado
,

que formou a santa Companlúa de

.Jestf-s. xVlonstros que apenas de homens tinhão a figura, a

qiiem não excedvião na fereza alcaleas de lobos, nern nos

vicios sensuaes outros monstros; trocados repentinamente

em sociedades não ja d'homens, mas de Anjoi huínanos.

Porem como se podião operar tão divinas^ e admirí^veis

,rne!amorplioses ? Kllas parecerião incríveis, mas somente

.a quem não tem os devidos conhecimentos da santa Jicli-

gj'7n de J. C. Eu de mim atíirmarei ^ que se não visse taes

.etTeito5 do Baptismo, se a historia da /o^rí^^a nestes res-

peitos não mostrasse, e certificasse do mesmo que ella me

mostra, e b-ni como os mostra, e certifica, eu me senti-

ria tentado para entrar em duvida. Nuo sei se me entenderão.

Tenha paciência , Sr. D. , e permitta-me o gosto demos-

trar, quc tenho feito meus progressos. Quer dizer o Sr. Ab. ,

que se a historia Hip não mostrasse, o que na realidade

mostra, isto he , os Gentios salvagens homens sensuaes, e

mon:itruosos em seus yicios , trocados em verdadeiros
.

ho-
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,
puros, santos, e celestes, mais divinos

,
que hu-

iiiaiics
,
logo que erào lavados na fonte sagrada do Bap-

tismo, se sentiria tentado da incredulidade para duvidar

da Divindade da ReliíJião. A razào he
,

porque e^tes mes-

mos effeitos sedevião esperar , e infallivelmente deviTio ope-

rar-se. Se assim nào fosse, se daria lugar, e abriria |)or-

ta d incredulidade, ou duvida. Eu o digo melhor poLdo o

caso em meu intimo senso, e direi assin).

Quando nem o Sr. Ab. houvesse mencionado os prodí-

gios obrados em virtude do Baptismo, nem eu jamais hou-

vesse lido, nem conhecimento tivesse de taes metamor-
phoses , ou prodigiosas mudanças, e admiráveis effeitos,

logo que entendi, entre outras cou-as , que pelo Baptismo
entra o homem na corporação de J. C. a fazer-se njt riibro

de seu corpo ^ principalmente pela sagrr.da (Jomnnniliâo de

seu real , e physiéd^CoRPO ,
Sangue^ ^^llina ^ e Dizindade ,

a fazer-se com elle huma, e a mesma eoma , com elle en •

corporado, espirituaíisado
, edivinisado, concluiria dizen-

do : ou isto nào he verdade, ou o homem, seja embora
hum monstro, logo que entra nesta uniào com Deos, ba-

de sentir em si tal mudança, que se transforme em ho-

mem mais divino
, que humano. Applicando agora o caso .. .

M. — Peço a palavra , Sr. At., e nào a cederei de sorte algu-

ma, pois devo mostrar os progressos, que tenho feito em
tantas lições. A penitencia , ou Confissão he hum segundo
Baptismo, que supre as vèzes do primeiro, perdoando os

peccados actuaes commettidos depois deile. Sei;s eÍTeitos são
a reunião ao Corpo de J. C. Havendo-se opoccador sepa-

rado delle, e feito pelo peccado membro morto, e podre,
ramo seco da vide, neste Sacramento se reúne, e ainda
verdadtMra , e physicamente pela sagrada Commimhâf) , em
qne recebe seu real, e physico Corpo, Sangue, j-Jlma. e

JJivindade, se incorpora, espiritualisa, ediviuísa em união
de unidade. Ou o penitente assim transformado ha de sen-

ti-r-se trocado em hum outro homem , novo coração , no-
vo espirito, nova alma, e por consequência nova vida , e

novos costumes, ou elle não fez boa Confissão ^ e sacrile-

gamento recebeo estes Sacramentos, ou não he verdade o
que a tal respeito nos tem dito, e provado com taota for- -

ça de razoes o nossso Mestre...— -Peço também a palavra para lhes pedir perdão do máo
conceito, que fazia, julgando, que os meninos nào tinhào
aproveitada taoto que deáàern: tão boa conta da matéria, .



— Deixe-me levar ao fim a conrliizão. A iiltlma lie falsa,

por-qiie temos visto, ponderado, e tocado com as mãos, a
força das razoes, que nos tem patenteado, e tornado in-

contestável â verdade.

P, — Pois a primeira he verdadeira, porone en sou boa teste-

iininba de que tcr>lv-) visto vários homens, e mn-lheres de
ini coaHucta, mosmo mr>rns, e moças, fnzerern snas Con-
fissões geraes , centrarem em tal m^^do devida, que rae pa-

recem mais J jos
,

que homens
.,

e muJheres, e protesta-

ria, (j le ficarão logo novos homens, novos coraçòíís , e no-

vas almas. Quero agoia ver o que Vms. sc.rào. M03 quero

prifaeiro d^ir l)uma formidável cataíiada , q je levará couro,

ecabello áq ielles sobre quo:a ellacaliir. Coín licença ; dei-

xem-me yolt§»r a csla gente. >,

Vind.i cá homens , c rauilieres, ouvi, escntai-me , e res-

pondei-mc, ?e t^Mides boca pa^-a Í5f<». Que Confissões tem

sido as vossas? Como tencjes vós saiiido ddlas ? Ew vos co-

nheço muito bem depois delias, porque vos vejo qua<'s ercis

^ntes, (^oMi os mesmos drpravados corações, e malvadas

almas. V^ós éreis aintes ii^áos hcLuens , más r?ml}ieres, pés-

simos maridos, semeilha?;ies consortes, e depois sois os

mesmos: juradores ,
auiííldiçcyadores

,
praguej.adores , . pro-

fanadores dos dias do Senhor
,

vingíetivos, odientos, lu-

xuriosos, torpes, immundos
,

qne r.em animaes, e tudo o

mais, e assim mesmo sois, senão peiores
,
depois das con-

fissões. Que Confissões foriio as vossas ? 0 diabo trazieis

nos malvados corações, com o diabo fostes á Confissíio ,

fizesteis de Judas, e de Judeos , crucificaste meu S. J. C.

raeUcndo-o nesses estômagos danados. Oxalá o ajrojasseis

aiites a huma esterqueira , do íji^e ivò-lp aos pes do diabo,

qwe reina em taes corações. Desgraçados de vós !

Vinde cá moços homens, moça? .mulheres., que Confis-

sões tende* fei-lo'? Que mudança houve em vós ? Qgem éreis

antes ? lluinas cabeças de venio , huns lascivos ,
Uíberíjnos,

çensuaes, sem sinal a,lgu,m de Christ^Jon , e menps de te-

.inordAiOeos. Quem s.oi? dep.oi$ ? Eu vos conhe.ço j^elos mes-

mos. Vós ficii&t s m^s pr.eáos dp di^Uo , do ^ue es^Uiveis

ant-s po\os dois Sacrilégios, que çommettestes. ^ QS. .

.

J) ^ Teúba /íOfíioaix'10 dp suas lagnwas.

ií^' _ Cale-se , e não me iu.terrompa. Vós tcndef sjdo liuns

zombadores de Deorí ;
pprem ,

desgraçados ! de Díos nao

se zomba. Vós todos cão^ois penitentes ;
vçssa penite.t^cia ,

quando m^iò, he thefltral. ^.oi theatr.03 te» fi,^ maldita



corja de vis comediantes ludibriado nos^s augustos Mys-
terios , como íaziao os gentios^ pois que peiores

,
que o^ei>-

tios nos querem elles tazer. Vós sois estes mesmos abomi-
náveis comediantes, que fazeis dos santos Templos ihea-

tros , onde vindes representar o fingido papel de peniten-

tes, ajoelhando aos pés do Ministro de hum Deos vivo
,

quando só dobrais o joelho em honra dos idolos de vossas

paixões, bateis no peito onde está de assento o demónio...
P. — Basta , basta ;

ja fez o seu sermão.
— Ainda não estou no meio. Mas diga ao menos se he es-

ta a verdade ? E que conjissôcs são estas ?

P. — Verdade he o que diz. St." Jgostinho asáim trata de
irrisores, e zombadores de Deos a taes penitentes: Irriso'

res sunt ^ non poenitentes. Penitentes , se contudo o sois ,

diz em outra parte, e não zombadores de Deos; Pocni"
tentes^ si tamen ,estis pociiiUntes , t^non irridenles. Vós fa'-

?eis penitencia, dobrais os joelhos, feris os peitos , e con-
tudo zombais, e escarneceis da paciência de Deos: Poe^
nitenHam. Ogis, gentia flectis ^ ò) rides ^ ^ suhsannas pati^

enttam Dei. 'Wi íVdlas, nias tu mentes: dizes, que te pe-

za das offensas feitas a Deos; mas este Senhor vè em teu

coração o demónio, que o possue , tuas mentiras, e fur-

gimentos. «O grande Ckrisoíitonio dá o nome de t/iealral a
tal penitencia: Poenifenlia thnatralis

,
por isso mesmo que

representão o papel de penitentes, como nos theatros se

represcntão vários papeis de varias personagens , não sen^

do mais, que huns vis cómicos.
Tal he a cegueira de taes penitentes ,

que procurão pre-

textar sua nenhuma emenda com suas fragilidades, e mi-
sérias; mas nada mais fútil, comk) vou a dizer, fallando

da ultima dimensão, ourequesito, que deve ter a coj/incr/o

,

para concluirmos esta niateria , que se vai estendendo de-
masiadamente

Suhlimidade da Contrição,

Quac sit sub limitos ejus. Alta deve ser, sublime, e mes-
mo summa a Cmitriçao dos peccados tarito em sua origem,
€ natureza, como em seus motivos, pois que altos, sobre-
naturaes , e summos são estes. Em quanto á sua origem,
e natureza , deve a contrição ^ e dor dos peccados ser al-

ta, porque he sobrenatural. Nós temos visto por difforen-

... tes vezes, que tal h« o home<n
, que nada de bom pode

faier por suas próprias força$. , sem que seja ajudado da
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graça Jdo Senhor, Muito mais lie ist(3 verrjade, qnand-j

se trata da justirjcaçao do pcc<;ador. De Deos somente IIig

pode vir esta dis[)osiçâo , delle esta contrição, ea elle de-
^e o peccador pedi-la com a maior humildade, e iastah-

cias. Nem contudo eile terá desculpa, quando a nâo te-

nha ou Deos. lha nào dé , porque o Senhor ]q. mais a nega-
rá a quem faz, o que esitá de sua- parte aproveitando as

graças, .que continuamente lhe liberaliza.

— Eítamos certos riesssns doutrinas, e lembrados do ayJó-

nja theologicD : Fucitnti quod in se csí , Deíis non dcne^
gat ^rati.an ; náo nega Deos suas graças a quem faz de
sua parle.

—'Brevemente vereQ)os bum meio, que Deos nos facilitou^

de conseguirmos de sua infinita bondade esta contrição^ e

mais disposições necessárias par-a conceder o perdão, que
lie a oração. Não só he alta, e sublime a Conlriçâo por
sobrenatural, mas também porque deve ser summ« , isto

lie 9 deve ser sobre iodas quaesquer outras dores
,

pezares
,

ou sentimentos., por isso mesmo que são sum})i0s sobre tu-

do quanto se pode in:>aginar, seus motivos.
—

. Isso agora parece
,
quemedeverá atterrar. Eu não igno-

ro, que assim o exigem os motivos, porque stío summos
^

e summa deve de ser a dor. He summo o mal
,

que se faz

com o peccado , em que se incorre, e summa o bem, que
se perde. Nada mais conforme com a boa razão. Quem
faz iium mal summo, summo pezar deve ter. O que po-

rem meattcira he dizer que deve exceder todas outras quaes-

quer dores , sentimentos, ou pezares
,
pois me parece

,
què

qualquer outra cousa me faria maior sensação, ou pezar.

Estou bem desconsolado ,. porque não sei , que diabo te-

nho no coração,, que ainda está duro como hurna pedra
^

pois não se. desfaz em lagrimas.

— Eu. digo também o mesmo; e o Sr, At, mostra qaè está

nos mesmos sentimentos.
—• Isso não he assim ; o chorar hé para mulheres

,
que tera as

lagrifnas de tarraxa. Isso nada quer dizer. Hum homem mes-
mo com hum sentimento mortal, capaz de lhe tirar ávida,

rião verterá huma só lagrima, e ^e debulhará nellas ao ver

que correm dos olhos do seu amigo. Deixem-se disso, por-

que eu bem sei, o que ja são, e tomara eu assim a todos.

A dòr he da alma, e não do corpo, e basta que seja swm-
ma apprcciativamcntç ; o que o meu Ab. mçlhor lhe sab«

dizer.
.

'

^
-
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— As lagrimas nem sempre sào sinál certo da verdadeira

Conlriaío , nem ainda quando hrolào da verdadeira fonte.

Muitas lagrimasse verào nas (-onfi^^soes ^ qiieterào bein dif-

ferente origem , e nascimento. \ ira a mulher chorar para

desabafar com o Confessor, as injurias, qne lhe fez o ma-
rido, a desgraça, ou o fracasso , que lhe snccedeo ; no en-

tanto que as injurias feitas a Deos , e a desgraçada con-

demnaçiio eterna, em (jue incorreo, nenhun)a imprestào lhe

fazem, liem está o diabo com taes lagrimas.

A Contrição lie dòr d'a]ma, dolor aninn e não do cop-

po , sentimento todo interior, espiriiual , e nào sensitivo,

verdadeiramente filho daalmn, e nào da concupiscência
carnal, ou sensitiva: e por isso choca somenie a alma, e

Díio o corpo. Por e^ta ra^ào não admira
,

que ruMii aiiiH^a

na maior intensidade esta dòr provoqtie a lagrimas, nem
rompa em outras demonstrações. Em que ella porem miii

bem se conhece he em seus effeitos, i^sto be , nas obres, e

condncta, que tnostiarúò se com effeito o coração, e o es-

pirito eslào mudadt>s , e r<movados.
— Pareco-me que ainda esses sinaes sTio equívocos, pois

muito bem pode neiles haver simulação , e hvf)ocresia. >Qu5

-

zjra o.itfos sinaes, se os iiá , para ine desenganar , e nuo
errar em matéria de suuiina iíiiporlancia , qual he esta.

— iím seu intimo senso o coiiliecerá pelo qu'p vou a dizer,

acabatido de expor, o que resta rieste rí-i,peito. -Deve rcr

sinHuia a dòr dos ppccados
,

porque summos sào os moti-

vos, causas, e princípios, que a dev^-rn produzir, e que
nós disUni,'uiinos ccíin os nomes de Gonirirdo , e AllriràOs',

cuja explicação tem agora lugar.

Differença entre Contrição , t Mtriv.ão»

Nem toda a dòr , que os pr^ccados podem cíí^isar-, he
sulliciente |"Kara o perdão. ChoTorá com grande dòr a mir-

lher solteira seu peccado ; inasporuue ra»àn ? Peia desgra-
ça de vir a publico sua maldacie. 'O ladrão fará o incarno ,

ponjue foi apanhado com o ftirío, c cahio nas màos d.i

jíisliça. 'l'aos dòres, e outYas semeJhantes nào valeuí neste

Sacramento; suo tnol ivos terrenos
, qtje nào podem servir

para a rouniuo, q«e se requer, e proeura com o Corjw d-í

J. Cí. Devem ser os motivos ^obreíiahjraes , e que a Fe
nos fiz conhecer, quaes sào a sianina bondade de IJeo^ of^
/<;rtci'iia, que he a verdadeira Co«/;vçao.

q 1 #
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A Tarefa em Trento affiima desta
, que alr^umarez pode

ser iixo perfeita na caridade, ou anior de Deos , que che-
gue a justificar o peccadnr autes mesuio da Confissão ; de-
clara porem

,
que para isto iie necessária a Confissão em

voto, isto he , o desejo da Confissão^ que a supre; Do-
ce* jyraelerea ^ et si contritionetn hanc aliqiiando cluirilalc

períectam esse contingat
,

homineinque Deo reconciliare
^

vriiisquam koc Socrarnentuin actu siiscipiatur^ ipsoin nihi-

loininús rcconcilialionem ipsi conti itioni sine Sacramenti vo-

to^^qnod in illa concludil ur , noa esse ad scribendain. Ss.

] cap. 4: Com razào assim devia ser, pe4a nobreza, e

subiiiiiidade desta dor, e sua origem
,

pois he fundada no
amor de Deos.
— He essa a que forma o acto de Contrição

,
que sendo

too admirável em seus effeitos
, pois he sufficiente para sal-

var aos maiores pecc^idores , contudo *e torna em condem-
nação da grande maior parte. Nào admirem o que digo,
porque digo a verdade , e dou a razão. Sào tâo ignorantes

presentemente os chamados Christãos portuguezes
, quehu-

Ria.boa parte não sabe dizer, nem ainda como o papagaio
,

o acto de Contrição ^ outra parte diz sem saber o que diz
,

e outra maior parte mente, e mente com todo o coração. Que
me não custa ensinar ao-s murihuudos o Acto de contrição !

— Na verdade, que he pasmosa ignorância na sciencia da
salvação. Bem poucos saberão fundamentar a sua Contri'

ção , e o commum falta á verdade, quando diz, que Hia

pèza dè todo o coração, sendo que nào tem ta] pezar.

— Rogo-lhe me queira instruir no acto de Contrição.

— O que nelle. deve fazer tudò he vivo pezar de offender a

Deos iiifinilanicnte ho^n , sendo a obrar aqui não o temor

,

mas sim o amo^r. O penitente diz : Peza-me
,
Senhor^ de

vos haver offendido por serdes infinitamente bom. A bonda-

de infinita offendÍTJa he o motivo da dôr.

T-emos entendido, o que devemos fazer para que nossa

CopJríeâo '^e.]dL verdadeira. Devemos revocar a memoria , o

que temos aqui ouvido das infinitas bondades de Deos pa-

ra com nosco , e sobre tudo os amores , e excessos de amo-
res de J. C.

,
que nos mostra em. todas suas obras, vindo

cego áe amor a remir o mundo , a derramar todo o seu

Sanguealé mais- não' ter , e lançar agoa ! Que dir(ri do

iecompcehensivel . amor. , sacramentandò-se unindo-nos

CO-lDsigO. , . ?

—. Qqô pertende , Sr. . At ! He melhor . nada especificar,.
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porque os amores de Deos , para com o homem são taes ,

cj não admiUem especificação. Contudo hufiia só palavra bas-

tará, e lie a que eu tra<^o i^ravada no meu coração desde

que aqui a ouvi. Deos ama tanto ao homem , como se o

homem fosse seu Deos ! Qitasi homo Dei esset deus. Se ha
por desgraça algum coração tào levado de Salana':^ , e pos-

suído dos diabos ,
cpie nuo deseje ao cnenos fazer-se em pe-

daços com o pezar de haver offendido hum tào ainantis-

simo Senhor y eu o julgo digno de mil infernos. Eu niio

quero cuidar em nada mais do que amar este Senho?'. Quoiu
quizer, acompanhe-me. Tudo o que isLo não for, para

mim acabou.
— Socegue-se, Senhor, e permitta-me concluir. Eis ahi

pois o que he Contrição verdadeira; heopezar dospeccados
fundado no amor de Deos

; que sobre tudo deve procurar
o penitente, considerando, meditando muilo de espaço,

quem he Deos, e quaes suas bondades infinitas, para da-
hi poder conceber esta dor inflamando o coração no anior

divino. Como se lembrão actualmente do que de ixamos di-

to do amor, conheceráò, que este he o caminho plano,

recto, e mais direito para o penitente correr á reunião com
o Corpo de J. C. em perfeita união dà unidade ,

porque se

mette noa lãços , que a ligão, qtie são os do amor.
— Ainda mais es?a belleza da Religião !

— Queirão fazer a devida ide'a do «)ue heaworde Deos. Com
este laço de a/7i(>r o insto se une estreitissimamente com Deos,
como ja vimos. Que porem fará no peccador ? SupponUa-
mos por impossivel, que Deos não queria perdoar a hum
grande peccador, em cujo coração entrasse o seu t/mor;

poderia elle não o reunir comsigo, perdoando-Híe ? Não
certamente. E porque? Por isso mesmo que se nietleo no
laço, que forma a união, que heoamor, que quanto mais
forte fosse mais o apertaria com elle; nem este Senhor po*

deria
,
quando, por impossivel

,
quizesse quebrar esta cor-

da , ou laço dc^mor. Eis-aqui porque eu direi ,
que embo-

ra seja o homem hum verdadeiro demónio, se der em amar
a Deos com hum verdadeiro amor infaiiivel , e forçosamen-

te será perdoado, e com elle reunido, por isso que elle

mesmo se metteo no laço.

— Poz , P. , o remate aos encómios do amor.
— Julgo, que á vista de taes motivos não podem deixar de'

persuadir-se
,
que este amor , e por consequência o pezar,

^contriçqo deve ser sobre tudo , ao menos appíxciaHn^om^ii^^t
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isto lie
5
qne iia sua estimaçào , nos seus desejo^ , e vontade^

queira efticazmente , e cotn lirme resolução , haver antes mor-
rido do que peccado , e morrer antes do que peccar jamais.
Quem ouvir em seu coração, ou sua vontade «sta voz, que
esteja dizendo: Oh, quem me der<í antes haver morrido,
do que offender a lium Deos tào digno de -ser amado por
sua bondade infinita! Eu com toda a minha vontade, aju-
dado com sua ^raça

,
proponho, apezar da mesma njorte

,

j.unca mais oí'fende-lo ; este fura belli-sima confissão, e
forçosamente será reunido ao Corpo de J. "Clirisfo.

— Com licença, P. Ouvis isto, ó vós, que vos quereis
salvar? Mettei a mào em vossos corações, perg-untai-Ihes,,

o q»ie elles desejão ? E se responderem
, que tanto Ilies pe-

za de haverem peccado
,
que antes quizeruo haver morrido,

e estào resolvidos a tnorrer antes, dj que tornara oíícnder

a htnn Deos tuo bom, edi^^no de todo o ainor, ide á Con-
fissão ,- e tende confiança; quando assim nào respondào

,

fu;íi
,
porque de certo ides fazer sacrilei^ios. Ora pois. Alas

que será des=^es impros , que seembravecem contra Deos..?
— Temos finalmente oulro moiivo dador, a que chamamos,
e o Co>icilio chanía contrição irnperfeila cmu o nome de
^"Itlrir/io para a destin^^uir da Contrição, que he a de que
acAV)amos de fallíjr. iie co:n razão, qucsechama dôr , ou
.C>)}i' riçio imperfeita ^ porq;ie está ujui longe de produzir

os mes nos eíTeitos . por isso mesmo que tiào he fmidada m<!)

amor , mas sim no temor das penas, em que incorreopelo

pei:ca io. O santo Co /zc/Z/a, aílirma
, qu« esta dòr, e pezar

dos peccados suscitada no coração pela consideração dos

tormentos do inferno com es firmes propósitos de náo ínais

peccar, he d )m do Espirito Si ito, e que dispõe para re-

ceber no S:icra;nento a graça do perdáo. Gra idos questões

se tem suscita lo a este re-peito sobre a necessidade do c7/;ior

de Deos, Ru as julgo inúteis, ociosas, e mais quiméricas

do que reaes. Parecem esquecer-se de (pie hum tal peniten-

te d<n'e estar resolvido a cumprir dahi por diante com os

mandamentos de Deos, c deveres da Religião, que como
temas dito, lie toda fundada no amor de Deos.

—- Essa dôr pelo temor 'he mais própria de almas baixas.

— íie projíria das l)aixas , e das altas. Qneirào Icmbrar-se

do q :e dissemos do inferno, que iie mui capaz de inculit

ten)or,.e ti-emí)r ás almas mais fortes. Deve o penitente so-

bre tudo procurar fundamentar sua dôr, e pezar na infini-

ta bondãJtí do Deos offendido ; trabalhar deve por muito



1.^5

tMnpo na consideração dos ex.çessos de anwr de tão bom
Deos. Vaília-se lambem da consideração da Cíloria, a que
o Senhor nos destina, e que tem perdido pelo peccado. Nào
se esqueça de revocar á sua meditação osterriveis, e espan-
tosos tormentos do inferno, servindo-se de tudo , o que pos-

sa concorrer para radicar no coração a mais viva dor , e fir-

mes propósitos. A oração, de que finalmente nos resta fal-

Jar, lhe será desnmma necessidade
,
pedindo

,
rogando, ins-

tando, e mesmo teimando com Deos para que o soccorra,

e lhe conceda o perdão . . ?

JD. — Pois, P. , nós estamos todos resolvidos a servirmos a
Deos, e julgamos sentir em nossos corações as disposições,

de que tem fallado. Não acha , que he tempo . . .

P, — Sim, acho que he tempo. Suspendamos nossas Palestras

ate' Domingo seguinte, preparai^do-se nesta semana, con-
cluindo suas Confissões^ para nesse dia se reunirem perfei-

tamente com J. C. , recebendo seu Corpo Sacramentado,
Sem mais nada ponhamos ponto a tão extensa Palestra

dindo a benção a nosso bom Deos; e a sua, e nossa MÀi,





PALESTRA QUARTA.

Dependência de Deos,

Palestrantes,

Parocho^ Deista, Atlieo, Materialista, e Freguc%,

Introâv^cçâo,

Deista — C^iieira abençoar, pai\, a seus filhos
,
que muito es-

timào, que pudesse descançar alguma cousa depois de tàa
rude trabalho, que -teve esta rnanbaa.

Parodio — Deos os encha de suas graças. Não tem que sen-

tir os meus tiabalhos ,
pois que eiles me recreião ; e nào

cança quem corre por gosto. Eu os vejo alegres ,
segundo

mobtrão , e com isso me encho de prazer, e satisfação, es-

timand4> muito, que gosetíj , e possuào a alegria
,

que só

podegosar-se na paz , e soccgo da consciência.

. — Julgo, que todos nós estamos tào cheios de prazer, e
alegria irjterior, que nào poderiamos expressar com palar-

vras. Real, e physicarnente nos sentimos outros homens,
e experimentando, o que a tal respeito nos havia dito.

Preg-i^e-L — Elles deseja vão estar todo o dia com nosso Senhor;
e nem de jantar se lombravào,: porem eu não o consenti

,

e lhes terei por ora a rédea lêsa
,
para que nâo tenhão parti-

da de cavallo, e parada de sendeiro.
P' Queirào desculpar a indecencia das expressões...
— Está desculpada , e não se moleste com isso. Nós lhe

r 1
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somos muito obrigados : he também nosso m<?stre , e rvo ver-

dadeiro portugiicii
,
que i\os falia nos dágrandcs documen-

tos , abrasa ndo-se nosdèscjosde nossa vcMdadcira felicidade,

i^. Hào de andar, como eu quizer, e dançar como eu to-

car ; quando não, liadò liir arrochada. O que eu quero
,

P. , be que lhes fallt com vaí^^ar àix orarão , e lhes diz^a , e

a todos 05 que aí^ui estão, aquellas cousas, que lhe tenho

ouvido, eomais que-lhe parecer
,
porque os quero metter cá

i.aininha irmandade
,
queatea^ora clmmavao dos fanáticos.

jilheo — Nao nos confundiremos de termos o nome
,

que tão

liberalmeíite devemos a outros ; porque o teremos por honroso.

Malcriali^fci Diga-nos o nosÃO Mestre se deverá ser es-

se o nosso exercido, pois esíamoiv promptos para elle.

jF?:. —- Do que a Val resj^e-ito drsser conhecerão, quam vanta-

joso llk-5 será para desempenharem perfeitamente os deve-

res de Chrhtãos: porem antes que entremos em tal mate-
ri^^ deveremos tomar b^im rodeio algum tanta longo*, pois

que aoutra sorte não lhes poderei dar o devido conheci-

mento em tal respeito. Temos necessidade de philosophar

aiiida sobrt; a naUneza do homem, de sua crcação , e con-

dição ,
para entrarmos no conhecimento do Plano^ que o

Greador quiz seguir para ultimar com a on;^to a grande So"

ci^oícfcií; do género humano em perfeita união com sigo;

do (ju^ tanto temos dito. Este será o objecto desta nossa

Pcdesira.

jy, —r Visto isso temos ainda novos laços
,
que ligão a 5bcícc?aífe.

— Mais do que laçoi
;

porque a oração » segundo o divino

Plano ., be, sufiiciente, e tem as devidas proporções em sr

mesma para formar íí Sóciedade^ qual teoFos visto , inde-

pendente de quaesquer outros laços de união. Basta porem
que digamcr*,,. que el!a a remata 5 , a ultima, coroa, e pôe

em sua ultima perfeição.
.

Para. entrarmos .nestas razoes devemos voltar á nature-

za, e condição do homem., e relações, em que seu Crea-
dor o coilocou em muitos respeitos v e parecerei esta tarde

divirgir dos deveres de humi Defensor áa Religião para fa-

zer de JSatitralista. Ja em outras occasiões o fiz; enapre-

. sente matéria o <ieverei fazer em outros respeitos, que naa
deixarão de lha fazer agradável.

Porem parece, que não combinão Theologo y Natu»
ralista, visto que este facilmente passa a. Materialista ^ se-

gundo mostra a experiência , ainda que ignoro a razão.

B,\r^ Niio he regra geral; nem d^Y^oiQS fazer tal injuria a bu^



ma sciciicia tão própria para nos elcrar ao conhecimento
de Dcos , Autor da natureza. Tem feito delia sim luim abu-
so intol(Mavel alguns nossos Natw^alLslaji , que o são com
péssima intencaa, por isso mesmo que }a pervertidos pe-

la incí^edulidade presunriem achar na indagífção da nature-

za cousas-, que possâo oppâr a seu Creíidor. Cegueiríi in-

crível do homem I

— Assim mesmo parece ser. Quem não admira qiie o mais
famoso dos Natunilistas dos nossos tempos^ satiisse com o
ridiculo systoflia do acabamento do mundo com a queda ob-
liqua de hum grande Corneta sobre o sol , e abrasamento
da terra, depois dc haver discorrido tào bem em on tios res-

peitos ? Parece o fez mui de propósito para combater nos-

sos grandes Dogmas.

-jFaIsã Philosophia.

— Ainda temos outras razões
,
que com esta fazem tnerecér

o nome de fdisas philosophias , as qn« occupuo os nossos

modernos sábios, que s:- arrogão o nome de f-*i)ilosophos

Nattiralistas. S^^n sabtíT mais lie ignoroíicia
,

qtie sciencia ,

mai-s pedantismo
5
que verdadeira ititelíigcncia. EHes a fa-

zem consistir em huma gerigonça de palavras
,

cujo senti-

do nem ell(;s mesmos entendem, nào obstante que tem sido

seus invcrtoxes , e eúlao presumem haver dito tudo quaiido
menos jr. fazem entender.
— Nào pode o ^T. Ab, ignorar

,
qtie a Philosopiíia Peripa-

tética se elevon a muito alto^ conheci mento depois que pas-

sou a experimental.
— Confesso, que o ignoro; ao menos fico indf^ciso sobre
qua4 merece a preffcrencia , sc íi Peripafética. com suas'qua-

'íidadcs occultas, se a moderna com todas suas descubertríi

experime.ntaes. Par<íce-me que aquella dizia mais, qirando

attrihuia as leis o[)oru;ítes da natureza
, cuja causa ignora-

va, a qualidades, ou forças occuítas impostas pelo iVutor

da natureza. Por este modo se continiia. nos juátos limitei

do conhecimento humano, e adquiria o do Creador. Mui
bem andaria a nioderua se tendo entrado pela experrenciii

710 conhecimento da ordem, que seguem estas leis , descu-

brindo pelos etfeitos as causas seciindarias , conhecesse a
primaria nas qualidades occultas

, que ignora , nadamais
adiantando alem dos Peripaicticos^ Nào sei se me e\'plica-

rei sufíicientemente.

r 1#
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— .Eli o entendo muito bem. O' Philosopbo antigo pegava,

por exemplo, de huma planta produzida de liuma pequena
semente, notava o seu desenvolvimento, e crescimento;

ignoraiido as cansas, mas conhecendo a insufficicncia , e

impossibilidade da matéria inerte para produzir taes effeitos,

appellava para qualidades, ou causas occultas, como que
tem por seu Autor, ao (]ue o he da natureza. Veio porem
a philosophia moderna entrar com suas experiências instm-
iTienlaes na com})osiçrio , e decomposição da planta, des-

cobre nel]*a os tubos, as válvulas, os differentes vasos, o3

seus elementares , os saes , os nitros &c. e presume haver

enlenrlido tudo, quando por tudo o que adianta nestes co-

nheciiííentos , melhor, devia conhecer o Autor da natureza,,

que alii opera, e confessar sua ignorância.

— Para que o não façào elles dào huma força á matéria
,

qiie ella não tem por sua natureza 9 eomo ja fiea dito.

Eib-ahi o erro , e o tropeço fatal , em que commumente
oahem todos. Elles dizem : Estas differentes partículas ter-

ráqueas, aquáticas, férreas, salinosas, salitrosas, nitrosas-

&c. combinadas bumas com outras se poem , ou constituem

ixtn acçào de desenvolver, e produzir &c. Mas eu lhes per-
guntaria: E quem he o movente , ou qual acanha sufficien-

le para as por em acção, ou movimento para produzirem,

e desenvolverem a planta ? Oh
,
que nós , dirão , achamos^

estas partículas
,
que dizemos , na decomposição desta plan-

ta , e a experiência nos mostra
,

que ellas combinadas en-

trão em semelhante acção. Sim , meus senhores
,
egrandes

homens, lhes diria, não ignoro eu ainda mais
,
^pois tam--

bem o accaso tem mostrado a meus olhos, que só agoa
do • m-ar detida nos peqiienos ocos das rochas fornaa com
os seus saes mui bem dilineadas plantas , ou ao menos nmi
bem formadas, e.delícadissimas folhas vegetaes. Porem jião

me direis o movente , o director, eo compositor, que aqui

apera ? Ignorais ,,. que a matéria não tendo por natureza;

mais que o descanço , nem em sua composição, ou combi-
nação pode ter o movimento, ou acção , nem o entendi-

mento indispensável para se pôr em tal ordem? Ha, ou
náo ha aqui qualidade, ou virtude occulta, que tem por
j-Jutor. ao Creador da natureza ? Vó» direis

, que opera a
força attractlva &c. ; porem vós sabeis, o que he essa for-

ça ? Podereis attribui-la á morta matéria, qualquer queel-

là. seja ? Dignai-vos responder.

Ce^^os, ,qutí são taes jKhiiosopbosJ ^BMelU.sejia sua phi*
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losopbia se descubriiido estas causas scnindarius ,
que sãa

as k'is imporias ú natureza eiii suas diiíeieiitíís parles, coin-

prazeudo-se na indagação de suas operações, vicsáe n<> co-

nhecimento do Autor de tantas e tào grandes maraviilias

totalmente iucomprehensiveis
,

(pie a natureza continiia-»

mente, e a cada passo nos está mostrando.

Aii]da etn oulra cousa pecca ordi jíariamente , se não

sem-pre, a philosopliia do tempo, liila nàv) só abstrahe do
j-lator da natureza, e dos fuis, que nella se pr^poz, mas
al.ida por huma forçosa consequência , considera suas dif-

terentes partes de per si, abstractas, e deslocadas sem al-

gumas relações. M^x chamo a isto consequência forçosa
,

por isso mesmo que abstrahindo de seu Autor nào pode
entrar nos fins, e relações, que com ellestem todas aidif-

ferentes partes da natureza, O que ignorando o mccanis-^

mo de hum relógio , ou qualquer outro , nem ronliecendo

os fins
,
que nelle se prop,;Z o seu autor, pegasse de huma

peça, e a considerasse em si mesma abstraliindo do jogo,

que com otitra faz, que podcria^julgar delia? Sem duvida

lhe pareceria informe y inútil, e bem mal feita.— Talvez entendesse y. que ou não^ teve autor, ou que afez

ao acaso , ou esteve brincando sem mais algum destino. E
eis aqui como succcdè aos nossos Philosophos, e a mim
tem succedido. Assim creio, que tal pliilosopina , mais he

necedade, e pedantismo impio , do que scieiícia.

DaUi deve.vr-js concluir
,
'que todas as sciencias huma-

nas sem a da Religião não o são verdadeiras.

— Pelo menos na da Religião se devem basear; porem res-

trigindo-nos á de que falíamos, a propoçição he verdadei-

ra em rodo o rigor do sentido. Qnern quizer philosophar

sobre a natureza do homem jamais poderá dizer cousa ver-

dadeira se não possuir o verdadeiro conhecimento da gran-

de sciencia áa Religião. Accrescentarei a istoy- que o Na*
tura lisiá andíiiá. sempre ás^ apaípadellas sem atinar com a
verdadeira philosophia, se não^ philosophar guiadõ das lu-

zes, que ella lhe subrainistra sobre os fins , que se propoz

o Creador, e Autor da mesma natureza. He. o que temos
afazer; e brevemente conhecerão as razoes

,
porque o faço.

Todos estamos concordes em que nada ha mais indigno

dò homem racional, do que a ignorância do Aátor da na-

tureza , não conhecendo seu Creadoremosó golpe de vista.

!Nós temos visto, que o Nnturalistá , ou qualquer outro somen-

t« pçr
.vontade teimosa pode ser -^Z/ids/a, ou Materialista»
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— De boa vontade convimos, e confesso mos
,

qn« nossas
scu^ricias nâo passavào de necedades, pedantismos , e ce-
gtieira de enteiidimento embrutecido pelas paixões, e con-
cupiscências carnaes.

— Ponhamos isso -de parte , c lançando os âlhos aos Phi-
losophos Natnralutas bem intencionados, os veremos im.-

plicados em muitas questões, a que não achào -solucrio , e

em outras ás apalpadellas sem jamais atrnarem com o fio,

que os devia guiar em taes indagações. Assim lhes sircce-

de
,

porque nao attendem , ou não entendem verdadeira-

mente a Religião^ pois he eliti a única
,

que lhes poderia

pôr nas mãos oste fio para sahirem, do que lhes parece

hum labyrintho, com cíaro conhecimento (ias l)eb'ezas di-

virjas, que o adornno, istohe, o que cliamamos natureza,

ou grande obra da -creação.

— Confesso, que ignoro o fim, que se dirige. Ja nos

fez ver, que tudo o creado tem fins ahos
,

máximos, e

eternos. Elles são o coniieciHienlo de Deos, sua grandesa ,

e omnipotência. Para este coiHiectmento nào he necessá-

ria profunda sciencia da Rcíigiáo.

Alguns ha, que alem desse tem outros fms directos, qn»

he necessário conhecer, mas somente pelas luzes da Reli-

gião. Ao conhecimento de huma perfeita, e absolutá de-

pendência dii Deos, em que esto Senhor collocon o homem
he. que me dirijo, danda-lhes esta idea., e luz. que nun-

ca deveria perder de vista, o que quizer entender, e phi-

Josophar sobre a natureza do hom-em , e mesmo de tudo o

crendo, que com elle está em relações. Do conhecimen-

to desta denendencia tiraremo? a necessidade da Orarão^

pois que he este o fim de^ta dependência^ em cujo desen-

volvimento vamos ja a entrar ; e pelo que disser melhor

cntenderáò, o que fica dito.

Dependência
,
quz o homem lem de Deos,

Ninguém haverá, que não aííirme, que tudo o creado

pende' de seu -Creador ;
porem eu não sei se por ventura

todos terão o devido conhecimento desta dependência. Eí-

Ja he íxbsol-uta , e t3utra na mesma ess-ncia do creado : po-

rem em quanto ao homem mui de propósito Deos-, seu Crea-

dor, lhe augmentoti estas dependências^ cujas razoes , e

;fi(is devemos^iuve.tigar ,
para entrarmos em grandes conhe-

ci meatos..
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N^io sei o .que entende por essência doci eado. Paraexiâ-

ITK es-te foi necessário o poder do Creador ; porem iogoqutíi

foi creadoj ficou constituido em sua essenci;».

JD. — Que diz , Sr. Ar. i Quer dizer, que o creado ficou tnde-

p?:ndente docreador! Considere-o melhor. Eu creio o con-
trario,. e me parece-, que huma pedra para existir depois

de. ser pedra pende de tal sorte de Deos , que deixaria de

ser pedj-a no mesmo instante em que Deos deixasse de em-
pregai em^ sua coíiservação aquelle mes^mo poder, que em-
pregou em sua creaçrto. Será isto verdade ?

j4. — Parece-nie isso hum paradoxo enao me lembro deque
haja Philosopho

,
que tal tenha dito."

D, — Por isso mesmo he,- que o nosso Medre se queixa da
philosophia , porque íião v€ Iwjma cousa tào clara^

M» — Não he tão clara, como lhe parece ; e me admiro da
opinião-do nosso Mestre. A matéria he inanniquiliaval , e

ate divis-ivel usque in 2«j?;2//am. O espirito como ifldisivel

,

he indissoUível , e interminável... .

F", — (Ai, minha cabeça
,

que ainda estamos de volta cora.

os aveis , e iveis, iveis', e aveis I
)

M. — Eu sigo a doutrina catholica ; e he por isso que creio
a immortalidade das almas.

JD, — Pois eu creio que a sua Ee não he beín fundada. Seria

verdadeira a. inanniquillação da matéria no abominável
Materialismo^ qite a crè eterna; e por taes razoes he a
philosophia moderna rnais Materiallsuio

^
que verdadeira

sciencia. Eu. ...— Queira permittir-me
, qwe atalhe as delongas, que nos

causarão huma questão tão insignificante
,
eque prova bem.,

o que deixo dito do Philosophismo moderno. Queirào di-

zerme os Srs. se com «ffeito crêem a cFcação
—

- Cora essa crença nos lisongeamos.
— Perguntarei ,- em que virtude existe tudò o creado ?

-d» Na \irtude-, e poder do Creador. ... A^ora abro osolhos
á verdade, com só essa pergunta, .— -Vms. estão na rua , e não vêem as casas ! He boa ce-

gueira! Ha cousa mais ckra ? Se Deos he , o que creou ,

elle he a causa da existência de tudo o creadt). Logo para
existir he necessário, que Deos conserve tudo com o mes-
mo poder, com que o creou. Se eHe deixasse , e abrisse

mão deste poder , tudo , os mesmos montes , todo o mun-
do desapparecia mais depressa , do que o fumo. Eu não
sei que casta 4e.Philosopúias são, as, suas*. .



— o seu, besttinto Yale mui mais do q'?e ellas.— Fica tudo bem cJaro., quando se diz, ^na naãa liaexis.
tente, qiie nã^ tenha de Deos sua existência. Logo a de-
pendência de Deos lhe he tfio esseíicial

, í^ue senieJIa tudo
tornaria ao seu nada. He sim inanniquillavel a matéria ás
forças do homem , e dos tempos, que nào podem reduzir
ao nada, o que Deos creou

, conserva, e quer conservar— Mas porque razão dizemos, que as almas sâo immor-
taes , e eternas ?

— Porque seu Creador açsim mesmo as creou, conserva,
e quer conservar com o mesmo {x)der , c^m que as creou;
e nào de outra sorte. Se ellas tem de Deos a s-ua existên-
cia, de Deos tein a immortnlidade. Para que eiitendâo
tudo de htima voz, supponhamos hum impossivel; suppo-
nhamos que o Creador deixava de existir: que seria neste
caáo de tudo o crcado, tanto material, como espiritual,
se não o que -diz o Fregut:/!

He bem certo qíje tornaria tudo ao seu nada. Temos
na verdade nndado bem cegos em nossas philo-ophias !— Suppo^ta esia. dependência , philosophemos a nosso mo-
do nesta divina sciencia da Ixeligiâo^ que he a verdadei-
ra Philosophia ^ e passemos a \èr, que nosso Creadnr mui
de propósito augraentou os nossas dependências de si m»ís-

111 o ; e assim o devia fazer, nem podia obrar de outra sor-

te, para desempenhar o Plano, quo havia traçado; e cu-
jo desenvolvimento nos tem sempre occupado,
— Posto que ignoro quaes sejão essas dependências , pre-

sumo, que terão por fim a união da Sociedade,
— Tem por fim o desempenho do grande Plano na sua
rnais bella perfeição, e laes , e tào excelsas analfigias, que
bem provão a sua Divindade. N-ós tetnos vis^to, qiHiDeos,
nos^so C^reador, he o nosso Cenlro

,
Á^rincipio^ % Fim

;

he Cabeça do Corpo de (pie somos membros , he Pai , de
quern devemos ser bons fdhos. Debaixo deslas vistas temos
.discorrido, e nellas concluiremos. Ellas nos fazem ver,

que grandes devião de ser nossas dependências. Nós devia-

mos-depeiider de Deos , e sermos collocados em huma ah-

soiuia. dependência por isso mesmo que elle he o nosso Fri/?-

.cipio^ fi Fim, e ainda o nosso Centro. Deviamos pender

-delle, como (e muito mais) os membros pendem da ca-

íbeça no corpo humano, por isso que elle a he. Deviamos
ifinalmente pender delle infinitamente mais , do que os fi'-

lhos pendem do pai, por iâso que elle he nosso Pai, in-



finitariientft raais digno deste Piome^ do q\ie os pais terrenos.

Quando não houvessem e^-i as depcndcncias , ociosn, e snperíUi-

amente^cria Deos nosso Cc/i/ro , Principin, Cabeça^ c Pai,
-— Vamos com efíeito descubrindo essas divinas analogias.

— Pondo de parle as duus pi iíi:ieiias , e apenas fajiefrdo de
passagem .alf^uma menção^ ligmnDQ-nos somente á consi-

deraçno, que nos apresenta a palavra , Dcos Pcn , poifique

lemos dito o bastante relativamente ás outras. Para Deos
desempf»nliar os deveres de Pai, e de tal Pai^ foi rveces-

snr.io
,
que sustentasse a seus fdlios

,
precisando-os a estas

necessidades 5 e dependências. Eni r)ecessíu io soceorre-los

nos perigos, e por is-ro alem de outras ra/còes necessário,

que os houvessem.. Kra necessário por em suas màos tudo

o que pode fa/er a felicidade de seus fdhos, como quedcl-

le deviào ter tudo, para lír© distribuir. Este o Plano pe-

io que pertence a Deos , eque vamos a ver desempeiiliando.

Porem devemos ver mais. Deos Pai, como invisível,

que he a seiís filhos, para bem desempenhar os offuios de
l\íi j segundo o seu Plano, devia fazer bem sensivei a es-

tes l)em claro, e conhecido ,. que elle he fi^ seu Pai.,, que
delle recebem o suslenio cai seus per ig-ps ,. c remédio em
suas necessidades. Para isto consejjuir qiriz servir-se dedoii
nieios, que tornarão iiidisipensaveis. Foi o primeiío fazen-

do-se prodigioso , c adniiravel fio modo de conservar, eali-

rnontaT a seus filhos, para que estes conliecessein bem vi-

sivelmente, que tem por Pai a este Deos invisiveí. () se-

gundo, reservando seus favores especiaes
,

qiia^s costuma
-conceder o affecluoso pai

,
para aquelles filhos,, que co-

ipo tal o reconhecessem; recorrendo a elle, como devem.
Aqtii tem a idca do P/ano

,
que Deos traçou, e peifeita-

inente desempenha , eque vamoa .a deséVjvoíver
,
para abrir-

mos os olhos aos cegos , que taes cousa-s ignorão.
— Nós somos esses mesmos

,
pois taes doutrinas nos sã(5

perfeitamente desconhecidas.
— Porqiie seraj^re teiu desconhecido , e ignorado di Religião^
como qae he fanatismo^ e pedantismo.
— Nào esperem-, que eu siga methodo na singularisaçãíí

da« diversas cou«as , que menciono, mais do que a orden)

,

que vamos seguindo. Vejamos primeiro a Deos Pai ^
ponr

do a seus filhos na total , e absoluta dependência^ eui (|uan.p

to á sua existência, e conservação, fazendo-se juntamen-
te visivel

,
posto que inviòivel , em quanto visivelmente

mostra o seu poder.

sl
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Dependencin em quanto d existência:

Qimirãi tcra-^ira presente o-que ha pouco disse clãs noi»

sas modernas pliilosophias,. no qtie me antecipei
,
para não

terinos orcasião de coriar a fibíiò discurso , entrados nclíe.

Ku chaínarei a responder-rne sobre varias, enâo míM>os cu-

riosas questões, aos Srs.
,

que canypòào de P/illosoj>hos , e

verão corno suas plíilosophias mereeem menos esseiioiue fjue

o de necedades por isso mesmo, que nào querem a verda-

deira f^hilosophia
,

qut} he a dà Rclxgiáòi.

Embirrarão nossos Pi)ilòsophraslos com a natureza do ho-
mem , e nao ha hum só", que nao embique, e tome entre

denlei n nature%a dó Homem. Pois bem, meus grandés ho-

mens, qu43presumÍ5 sabertudo, qnandò ludò iofnorai- lhes

diria eu cm amigável disputa. Também eit embirrei com
natureza dn homem ^ que desejo conliecer p^)Í3 que o sou ,

.

e tende a bondadfe dè me dòcumontardes a tal respeito. Vai

presumo,, que vós crédès, que o homem teve, e tem htun-.

Greador omnipotente , e de infinito saber. Sê o não credes,

eu nada quero apretider dê vós
,
porque vos nao creio supe-

riores no enteíidímentò ás bestas irracionaes. Pórem se o

credes, principiando polo que apparece no homem aos olhos

de todòs , tende a bondade de dizer-me * porque razão seu

iiítelligentissimo Creador o formou dé huma tão infima , e

fragir matéria
, qual he o lodo, ou limo dá terra v forman-

do dollé huma maquina, huma organisação a mais admirá-

vel? Não .seria mais conveniente forma-lo dé pedra, d«» fer-

ro
, páo , ou qualquer outra matéria menos frágil ? Pare-

cer-vos-lva próprio de hum tal Deos annexar. a huma tal

matéria liuma tal substancia , qual julgais a alma?
Eu vos rogo ,.mft digais , que fins se propoz seu Creador,

q<iando o prec'hsou á comida , e bebida ? Não vos parece,
que andou aqui mal aconselhado ? E quando elle o fizesse

comvosco , não -lhe direis vós, que era hum borrão pa ma-
téria dá creaçãõ sugeitar huma tal crcatura d precisão do

alimento, pondo-a na qualidade, e condição de huma or-

vore , ou planta ^ , que para vegetar, acrescer, necessita

d^e ser e&lcrcada, e regada, sem o que acaba , e perece ?

— -Bravo , .meu x\b. ! ' P^is-ahi o que ine tem feito admirar.

— Queirão responder os dois Srs. Philosophos,

— Dèixe-nos por quem he. Nossas philosophias nunca ver-

farão en> taes respeitos, sendo que o fazíamos ..sobre a na*.--

tiircÁG dó homcm,-^
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— Mas por ventura não entra a queàtão nessa mesma -

rer.íi t/ô liomcin } Queira respoiídi^r.

— Poríjue assim o ()ucr-, direi que Deos o fez em castigo do

peccado , siigeitando o Ijomern ao trabahio.

— Nego, qij<; soja essa a causa, porq<ie antes do peccado
ja estava sii^feito a esta necessidade do aliujenta.

—^ Necessidade não teria , e seria izento de tal misoria.

— Se porventura assim o era,, ociosameule obrou Deos em
criiar liervas, e.semeníes para ter, de que se alinientar. Su-
pertluamente disse 1 Dciíi vobU oinneia /uròuuL affcrentcm

seuicnícin ò;c. Gtn. l. i2í).

— Pois eu direi, que o fez
,
para que o homem nào estives-

se ocioso
,
oocupando-se nesse arranjo.

— Esse leve depois do peccado, negando-llie .a terra , o que?

antes dellc lhe prodi^alisava , e por isso 'nào teve lui>ar an-

tes. Porem tatilo antes ^conio depois direi, que uio f(íi es^e

o íim primário
,

pois que nesse caso deveria Deos deixa-lo

iama.^sar a .teiua para comer, e nào ser eíle o próprio que
lh'a aujassasso, e assim Ufa entreg-asse. £u me explico

Jiielhor.

Se no sustoftto Deos nào tenciono» maí^ que o trabalho ,

c occupaeào do homrm , deveria entregar-lhc a terra,, de
<]ue se devia sustentar, como terra que he^ para c lie ines-

mo a preparar, amas>ando-a a seu modo, para a cttíner.

Porenj nóá vemos o contrario, e de tal sorte-, que he Deos
a trabalhar mais, do que o homem, uo seu >uâtento. Ain-
•da mesmo quando este trabalho nada faz em caiDpiíraçàu

^e Deos. Antes do pCLcado diâ^e ao homem : Ahi ten^ i^er-

A?as , tVutos para teu alimento., e foi o mesu)o qucdizer-
lhe: Ahi tens ja prepai ada a terra , de quele deves aliiíien-

.tar , mui beín amansada por minhas próprias ajàos em her-

vas , e frjiíos. Dejx>is d;> j,ecoado lhe disse
,
que couieria

desta terra no-suor de seu rosto sim , ma» nem por is^odci-

xou Deos de amassa-la , e prepara-la em diví^rsissiinos gos-

tos , como vemos nas hervas ., efrut<ís. Lógo nào foi , o que
dizem ^ a cansa primaii%i, e o ftm ^directo. Algum outr«
houve.— Assim me persuado ; porem eu o ignoro.
— lie bom ignorar! iílle se eslá a riiettor pelos olhos.

— Eu desejarei ainda que nie digào , quí.l a razào ,[}oTque

na preparação da terra, que deve servir de alimento ao ho-
mem , pòe Deos em íiccào a^ua omnisciência, aáua- t.unni-

polencia, e no mesmo gráo . que foi necesbaiia para acicct-í

. si*
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çào f Qtial llies parece mais ; a organisação da rnalería
^ual se observa nos- vegetae* , no dcácnvolviínciito de huiua
bern pequena porção de maleria em linníia arvore, a com-
posição de hum qualquer pomo, ou fruto , seu. dilicadissi-
mo , e díversissi trio gosto , ou creação do nada ? Se não
disserem, e aíririnarem., que nenhuma differença ha

,
pelò

menos licaráò iiidfccièos.

^« — Eu estou pelá primeira ; e aíTirmo ser tão maravilhosa a
composição-, e organisação dá matéria nas hervas , nosfru--
tos. nas carnes, e em tudo o que serve de alimento ao ho-
mt:m

, que sem duvida exige o mesmo podèr dá.creação da
mosma matéria. Porem

.ja me occorre a razão de semelhan-
te coiíducta em Deos, e he para que o homem conljeça a
depedencia ^ em que está dasmãos de Deos,

i^. —- Custou-lhe ! ' E contadt) não disse bem.- He para que o ho-
mem se certifique, tanto como se o estivesse vendo, que
Deos he seu Pai ^ de quen^ tem ávida, a conservação , e

o sustento. Porem os incrédulos ; como brutos. . .

.pi,^ Assim he ; n:>as desenvolvamos melhor estas razoes. Sa-
bes, homem, diria eu a qualquer, porque es formado da
matéria mais frágil, qual he o limo da terra, e nãoofos-
te deoutra melhortena ,dé pedfa, bronze , ou outro metal?
Olha para teu corpo, vè as maravilhas- obradas pela mão
de Deos nesse mesmo lodo dé teu corpo , observa essa pro-

digiosa organisação.do mesmo limo da terra em ossos , car-

ne^ sangue, fibras, veas, vasos, valvulâs , e tantas mais

Gousas , que nunca se poderão admirar suíTicientemente. Por-

que tudo isto ? Aprende daqui , cego homem , e? ve a teu :

Pai ^ o mesmo Creador do mundo, qne te déo o ser, que
te creou , e conserva por modo tão maravilhoso

,
que não

e's tu j o que ali mesmo tedeste o ser
,
que te fizeste, nem

algum.a outra cri atura o podia fazer. Abre os olhos , e ve-

te nas mãos de teu Pái , de que estás absolutamente pendente.

. —^ Agora , .P. , dê-me licença j e não me mande calar
,
por- -

que o não farei. Ahi n^cessita-se dé nietter o arado a fun- -

do. Andai cxi , óincredulos de todas as cores
,
inimigos de

vosso mesmo Par, como tão mãos filhos , que sois ; andai

cá, ó levianas
, cabeças ocas, e vaidosas , .que pensais vós,

que sois ? Lodo , limo da terra ^ esterco o mais immundo,
e nogento. Esterco sãò os vossos corpos ; e de esterco ne-

cessilaes para conservar esse esterco. Olhai-vos nesses espè»

-

lho das caveiras de vossí^ cabeças. .

.

JP, I9S0 mesmo I -Pgrl,uguezj e mais Pprtuguez*.



— Caíe-se íá , e não me estorve. T«^rfa sois, è terfá co-
meis, que lie o mesmo Cjue dizer- esterco sois, e eslerco

comeis. Mas porque vos íbrmod Deos de tal it) ate; ria ? Paru
conhecerdes, vaidòáos^ que sois esterco. Mus para que firu

vos precisou Deos a taes necessidades? Para que vos pre-

para elle tào bem preparada , e por modos tào iiyaravillio-

sos a terrar^, com que vos regalais, senda esterco ,
que em

esterco se resolve nos vossos estomag'Os , ó regalòes ? Abri
os olhos,, ó cegos; vede este bom Pai empregando seu po-

der, se«i saber para vos alimentar, e mesmo regalar^ Quem
outro poderia preparar- vos assiuí o alimento? Conhecei, e

confessais , ou nno a- este bom Pai
, que alimenta seus filhos ?

Porem vós, óm«i gente, não credes
,
que tendes tal Ftií';

vós presumis dever a vossos trabalhos o sustento; e com is-

so negah a Deos , vosso Par. Vóá ,
ó' profanadores dos dias

de guarda , ou não credes em Deos, ou presumis arrancar-

ihe de suas mãos o pão a bofetões. Vós todos, que vos ser-

vis do peccado para comerdes, vós ó ladroes de todas as

qualidades, vós não credes em vosôo Pai Deos; vós mais

quereis comer pela mão do diabo , , a quém mais quereis por

pai ! Porem désgraçados. . .

Agora basta ; ja disse bastànté. -

Fíc«* por dizer o rnelhor, pois quero dizer a esses gran*

dcs inimigos de Deos, çr sn<i Religião
^ que vão erradoá ;

e prophetizar-lhes que hão déser castfgado* , mesmo neste

mundo, e acabar miseravelmente sem terem onde cúhião

mortos, para conhecerem deste modo^ que só Deos he o

verdadeiro i'*tíf/ , e não o diíibo. . Vm. não me pode negar,

q^ie o nosso bom Pai segue esta marcha, l^lle sustenta, e

tem cuidado de alimentar a seus filhos^ que o reconhecem
por Pai. Porem aqnelles

,
que féchão os olhos ás suas ma-

ravilhas , que o desconhecem ,
qiie ate lhe roubão os bens

d^ swa. Igreja , e lhos tem usurpados, e ainda possuam , ten-

do a excominunhão ás costas , e em fim todos esses, que

mais querem comer pelas mãos do diabo, qtje olhão como
pai, com tão horrivel desprezo de verdadeiro Pai, eu pro-

testo
,
que todos elles hão de ter a paga neste mundo, pa-

ra ainda nelle lhes fazer Deos conliecer, que he elle o ver-

dadeiro Pai, e não o diabo; ;e tenhò dito: o meu beslua-

to não me engana. .

— Que enthtisiasmo tomou ! Que fogo !

'

—• Não me contradiga em huma verdadí^ tSò clara. Olhe o

<me he feito de graudes casas. Seus proprietários peididos



1j 11)15 , outros em vosperas de o serem. Veja o que se vai pns-
í-a:ifl() por tal res])cit.o , e pondere , o que se jKissará. To-
dos híío de ter o paj;'o ; e liuo du x:oiilieecr , tiinda qiie.iuio

qiieirào, ou por Iíuííi ou outro modo, que Deos he o ver-
dadeiro Pai, e nào o diabo, aquém esses desgraçado» tem
st-rvido, e por cujas màos tem querido coiiier^ Se iato nào
he verdade ...

— II'» sim ;
porem ja fica dito em outras occasiòes.

—- AJas eu quiz dar-lhes nesta lium repellào, que IcTasse

couro e cabeilo a esta má canalha, casta de síiá maleita,
que a breca levasse lá par'alem dos quintos^

— Pois basta. Falla-nos o tempo para pinlosopharmos so-

bre as maravillias , . que o creador obra por este respeito,

para se fazer conhecer bem visivelmente como I*ai alimen-
tanflo seus filhos. O bruto homem nào o quer ver, eo Ma'
teríalkia he hum uíuustro da natureza. Como poderia clle

explicar -esta viUude, que tem a só terra para deseiivolver

a semente, que neila se 4aí>ça , sendcí a matéria de í-odas

a mais bruta? Que cousa mais maravilhosa , queaquelle,
Produc.U Lcrra, pronunciado pela- boca do(Jreador ha ses-

-scnta séculos, aiud'agora em seu vigor? ^Xquelle, Frodu'
cny.t aquac. . !

— Náo me parece tão admirável a íi^oel, como a terra.

— Pois a mim parece mais admirável a a^^oa , nào só por-

que ella entra em todas as produções da terra , mas também
•porque me parece mais productiva, ainda que não nego,

qjie em suas produções entra também a terra. Quaado ella

mio produzisse por si mesma vários viventes, como ja vi-

mos, bastaria a só faculdade do deseíivoivimerito das semcn-

tiís oviperas dos piMxes , o que he bem admirável -nas agoas

do mar sempre em movimento.
— porque razáo procurào muitos peixes os rios j e o me-
diteiraneo para desovarem? Bem sei, que tal questão lie

a-lheia do nosso assmupto, mas poderá acrvir de ocjcasião

de admirarmos a-s divinas iriaravilkae.

— ludo nos devo servir de tal occcasiáo. Procurào os pei-

xes as agoas doces , ou mais brandas para o melhor desen-

volvimeirio de sua produção
,
que nào se desenvolve senào

entre as .escamas dos peixes, que a tem onde he lançada

por huns em outros. Nos que a nào tem supre a galh.a pe-

gajosa ; e por i^so se tem i-bservado eai taes occasiòes huns,

e outros peixe» cuberLos de immeusas produções da mesma
eopeeiâ.
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— He para que saíbao ,
qiie de tudo entéi^dè o meu Jhbade l— Na agoa mais, que em qualquer outro elemento, tem o

P/tilosopho
^ q(»e aduíirar as njaiores maríivilljas do nosso

Pai Deos em favor de seus fiílios. tlUc verá nella viver cs-

tn matéria mortii , pois a observará em eontiinia agitação*,

iHovimeritoíncrrvel, immensas lorma^, e traíisformaçòes pas-

inosas. Verá esta matéria inerte ; menos que o limo dá terra ,

pesada, emorta, circuiaudo pelas eutrunhas^da terra bumas
v€zes

,
quando outras parece niudãr de rjaturezâ para voar

.sem azas ao aíto dos ares, edàhi descer a fecundar a ter-

ra, e entrar na composição maravilhosa dè seus frutos.

Serpentando s^Dbre a fa-ce dá terra
,

procurando por natu-

reza os valles , iiuo deixa queixosos os montês , pois sobre

elles se precipita désde as mívens, e ainda nelíés toiíi^ seu

nascimento , formarios , e fónfès.

—— Aindà ha outra cousa bem pasnrosa neste respeito, e he

covno acbâo sempre passagem por entre^ altos uíontes T Que
eousa táo pasmosa , como o Dòiiro^^ o Monãégo correndo

por entre tào altas serras..?'— Mais aárníraveK he o nascimento- do Mònãèga-^ e alguns

outros no maks aUo dás gra-ndes seiras y e as immensas fon-

tes , que nelfes appareccm.— Pois eu acho mtiís adin ira vel a sua congc-ITácão ,
po-i*

sendo hum eíémento táo fluido, que se evapora ,
pode ele-

var-se á dureza de huma pedida.— Entáo direi eu
,

qutí Ire sobre tudò admirável a sua ele-

vação por canaes interiores, e subterrâneos ao mais alta

dos montes, para dar o nascimento aos i ios ,. e Tontes , co-

mo vemos na serra da J3strelia ovíátm sahém de huuTgran-

de lago, que tem communicaçâo cora o mar ^ os três rios
,

Mondego , Zêzere , e or -^4tvar, -

Pois eu sei admirar mais' cousas; , qiie o nosso bom Poi

faz com a agoa para regalar a seus fdhbs. Y'ejão-n;i em to-

dos os fi^Utos , na^ íaranja , no melão, na melancia, eni to-

dos quanto» lia ,
pois tudò , ou cpiasr tudo he agoa^ mas

como está composta, guisada, e temperada com tuo di-

versos gostos^ que se nuo confundem lums com os ontws

pela grandrssirrva differença dè sabor, de clíeiro , e c\ecòr.

— Tudo hépasmoso^ tudò hè admirável ! Mas não nos

ditá , P. , as razoes phisicas de alguns destes admiráveis

phenomenos ?— As razões phisicas não são mais que as h-is impostas a

natureza por seu Creador qrie só dellè lenx d virtude e far*



ca para prodazire:íi lac5 crfcilos. O hainani
,

quando niais

apciiíiis pode descubrii pelos cilcilos a ord(MTi qiie seguem,
e riao a causfi efíiciente , e primaria na ualureza da maté-
ria.^ rpialijuer qMc seja a sua combinação

, porque só atem
em Deos. TanLo Iie assim quanto ja vimos, que tudo o
cif.aíio., tojclfi a i:<í; ujeza ^e refundiria no mero nada, de que
foi tirada , a nào a conservar a mesma omnipotência crea-
dora. O PhiLosfj^phn iilustrado, comj)razer-SL-ha , obser-
vaiiuo e4as leis .importas á inerte j e morta matéria, mas
somente tem a tirar com pasmo, admiração, c assombro,
o cojiliecimeiito do Croador.

Ile isto, o que fez o Psalmista ^ cantando portal respei-

to oâ louvores de Deos com empiíase, e energia : Super
wouics slabunt oquat ; sobre os montes 8c clevào as ag^oas.

Deos com ellas obre os altos do ceo , ou do ar: Qtii /e-

gis aquis superiora cjus. 10. 3. 3. Elie na ordem pbvsica
do mundo fez elevar os montes, e abaixar os valles noslu-

-garCS 5
que SJJa omiiiscieiíxíia lhes destinou : ylscendunt nioii'

fes , Cf dcÁcen4)í7it cjrnpi in locuni, quem fvndasli cU. >*. 8.

De outra sorte nào poderiào Lavar foiites , e a nào ser es-

ta ordem dos montes, a mais pasmosa , como á\/. o Fr.,

e que nào tenho visto admirar sufucieíjtemente , nào pode-

liào correr os rios: .Q^ii eiiiit tis fontes in convallihusi in-

ier médium montinm períramibunt aqitae. y. 10.

— Que mais poderia desejar o Incrédulo , es>c animai bru-

to da natureza para vir no conhecimento de hum Deos,
que viajar pelo Mondego ou pelo Douro ^ e vér a. cada
passo estes rios cortados por altas serranias de rocha viva,

ao mesmmo tempo, que conhece o sou engano vendo, que

os níontes estào postos de tal sorte, que se tivesse juizo

diríamos, que tiverâo muito tento cin deixarem sempre li-

.vre a passagem? Abri, cegos lucredulos , a isto os olhos,

e envergonhai-vos de vosso embrutecimento.
•-— Eu sou hum, que apenas agora abro os olhos para vêr

•huma tal maravilha, que na verdade he pasmosa. Que lhe

parece, Sr. Ab. das fontes nos montes?
— Com certeza, pois (jue sou testemunha ocular, direi,

que nào passa de verdadeira frioleira, o que se diz da la-

goa, ou lago do alto da serra da E.-itrella ^ e que acredi-

ta o Sr. At, pelo haver lido em alguns de nossos Escrito-

res, qíie o íizerào «em alguma critica.

— Pois nào he certo, que ha esse lago no alto... ?

— He sifM , maâ nào tal qual dizem. Ha hum pequeno Ia-
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go, ti mui insignificante, que apenas na sua maior altura

terá duas, ou tres varas sobre cl^l^enla•s , ou tiezeiítas de
circuuíerencia formado pela agoa, ojut; rehonla de hum
grosso, e enorme peiied<d , a (|ne cliamao cântaro ^ordo

^

que dá íirii^^orn ao .C^crerc, que ria verdxTd<í nasce soberbo.
Jle j)oreni admirável lauto este nasciruculo , qua<i uo íuais

alto da serra , «orno a raesma í.erra. Tem este enorme «loií-

te napiani<íe, que forma o seu alto. qu-atro le^^oas de com-
prido sobre duas de largo. Nào me atrevo a<iizer a sua^je-
vaçào sobre o nivei de 6ua naiz occidenlal

,
porem sem du-

vida he e niais alto de todos os montes do lleino. jSa -sua

bem nolavel pianice nno se descobre algum rej)til , nera

volátil, á excepção do ab^uina ave de rapina que por ella

ipassa. Nào tem mais arvores,, que o pequi^-no arbusto ^ que
produz o verdadeiro zimbro, se me nufo engano, e agen-
ciaRa, principalfíiente. sobre o C(í?í/í7ro CT-oríío.

Este enorme -rochedo, t)ue parece -di^sfazerrse em agon

^

que for*na o Zêzere* e se despenha com gy<i:íde estrondo
<5oste monte, está coliocado ahmn lado, ehu<r) pouco mais
abaixo do nivel da planice, que IWma a parte mai^ al-

ta. Nào ke esta a mesma origem dos dois tJ^os rios. -Em
distancia do cousa de huma legoa a tem o Alva ^ e bem
pobre, e humilde. Neiu he de outra sorfee , ^, talvez mais
pobre a do Mond^.gn

, que em distaiicia de legoa , e. meia
ao norte hum pouco mais abaixo da alta planice vai nas-

•cendo por <íntre pedras engrossarido á medida da sua car-

reira com vários riachos, que o vào |>rocyrar,

— Porem í>esse lago foi affogada Si/ yíntonina
:^ natural

da Villa <ie Cea ^
segundo direm os nossos Martjjroiogios»

—
• Nào temos necessidade de ncituraliiarmos huma Santa ,

^ne foi fjr?'è'^:f de naçào, e natural de Nicea^ como de-
t^iuo ler os no. os Marlj/rolog-ios , dizendo : In urhc N-y^

Ó€iic\) coTUo lè o ii\\i\'^o Homaiio y e nào : Jn urbc Ceae.

O pc^^ueuo lago , de que falíamos^ fica a n:>aÍ3 de tres le-

g-oas dá Villa de Cea, e caminho íi.tTansitaveL

*— Muiti\ critica he necessária èm taes cousas ! Ma^ não
álrá áe dèvemos áttribuir a origem dessem tios , e fojites -aõ«

'^ueductos subterrâneos ? •
.

^

— Quem jamuis os ebcontrou, cu descubrio ? Alguns ha,
mas nào que elevem as agoas ao alto, st: me não engaji^o.~ Más cómo pode explicar tal origem ? Os Naturalistas . .

.

Taes maleriíò nâó' são milito a propósito, e nos demo-
jâo r porem como tudo concorre para o nosso intento, dl*

tl
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a niinlia opir/iao, cii) qup a experiência, que devião

ler os Natiiialisi js para iiào dizertíin íVioleiras, me asse-

p:nFa. Para. cxplicareíu- p>sa clevuçLÍLo cias ag-oas valerri-se

elles dp5,g'irjc)i vtírligiiu)*03 da terra com a sua c»plior.oide &c.

Poreiri olles nào \ èeint a conlradicção , eifi: que calieíii., pois

os. ine»nio5., niovviíneiiUxs
,

(jue com. i§so dão ás agoas noi

aqjieductns í>ub(erraneos , deviíto ter-, as que correm., ou
des^caiK^ào nos^ íágoá , sobre a superficie dá terfa. Ae eii'

clienteã , e vagantes doA mares de iienlnima sorte podem
dar orii^em ás fontes , que dizemos. I^oderiáo ellás elevar

as. agpas aos altos-, por exemplo, da serra de Cinira
^
que

fici^ sobre o mar ? Ffioleira» , e- falta.de observaç()es 1

Nós temo* em nossas setras grandes canaes, que dào
orii^em a: grossas nas.centcs ,. e rios. A cordillieira ou serra

QjlfjarJoH que principiando no cabo da Roca ^ se estende

ate a da Eslrcíla , de sde /?io Maior ale Condeixa , deita

suas agoas em rios, ou ^çrossas Tòntcs, como são, o que

dá nome á, sobredita Villa, o Olvida , o Almanda ^ o Na-
bâok e outros, ík) inverso das rnais serras

,
.que ordinaria-

uienle as dão chorando. -Mas por ventura tem elles sua.

origem dp mar ? Eu ejtpu persuadido que não ten>i outra.

di(Ttírente"orig;€m.

l^^sta serra ^ de qvie falíamos , ou não tem terra, ou mui
pouca entre suas rochas, não. sei se por ser assim creada,

se por Ibe haver fugido com a chuva pela. continuação dos

séculos. I^icarão estas rochas .alcantiladas h umas sobre ou»

tras, formando cavidades ,. e.liorriveis boqueirões, a que
os naturaes chsims^o algares^ em que muitos precifHtadòs

por desacautelados, achão em. vida a sepultura. Como as»

sim deviào iormar; aqueductos por entre estaâ rochas, por

onde. se conduzem as agoas das chuvas recebidas n^estas gran-

des-, . e continuas cavidades , e. arroja-las fora , onde pu-
dessem romper* Aqui temos o Alviela sahindo por huma
espantosa cavidade pela qual entra

, quem quer-, por hum
comprido .espaço ; e o Almonda rebeiitajMio. p^r.entre fen-

das de Imma rocha, com grande força.
r.:i {A

. .

,— porem elles correm.; tariibera no Verão , posto que mui
mais pobres d'agoa3 : netn se, ppdp dizer^ que estes e ou-

tros rios e fontes .no^ mqnteâ.nãQ tpm. ^outra origens, que

não seja das chuvas*
. • • •

:

Aías .temos , o.utra origem. = As multipíicadas experiências

me tem mostrado ii .mui forte attracçãá ,
que tem as varias

qualidades de pedras , .
principalínefíte grande^ rochas j e



mesmo terra, para attrahirem a si os vapore?: . oh crdiVilá-

-ções arpiaticas
,

que vagão -cm maior , òu meiíor abundân-
cia pela atmòsphera. Quando esta delias está mais carre-

gada, as verào condensando estes vapores- sobre si , qòe os

fazem correr em fio. Quem poderá duvidar, q^^e hum mo i.-.

te de taes pedras íormará hnma corrente maior, ou menor
a proporção da maior, ournenor carregação da atmospUc-
ra f Se pegarem de liuma pequena destas pedrc/s, a eiK'

brulharem em algodão ,' ou lãri , d'entro <íe pr>uco tempo a
acharão orvalhada. Eis aqui a (jue attribuo a origem dn>
nascentes nos montes, e que eu poderia conjprovar com
muitas experiências , não aos imaginados aqueduclos, qut*

ja mais encoutraráô, por mais que cortem estes montes ,

(jue de sua cabeça vertem agoa por toda a parte.

Nós temos, que admirar neste respeito as maravilhas da
omnipotência do nosso bom Pní Déos , que faz evaporar
este pesado eleniento para se elevar aos ares , e sobre a ;al-

mosphera, não só para nelia se condensar, e cahif èm
chuvas a fertilizar os montes-, os campos, e os valles ; -mas

ainda para entrar na composição dos fructos j arvores :, ve-

getaes , e outros corpos. Temos ainda para admirar esla

virtude atiractiva, que tem as pedras., os rochedos , e mon-
tes para, attrahíndo a si estes vapores aquáticos, foTrra-

marein as nascentes^ e rios para soccorro de seus filhos,

ainda quando fíiltão ai chuvas.
— Acha o Sr. Ab. , e descobre grandes maravilhas tanlo

na sciencia da Reíigião ., como na da natureza , ou pli^^^si-

ca
,
que parecia ser tão diíTerente.

— Ku não presumo possuir alguma outra Sciencia
,
que lião

seja a da minha saista Religião. Porern esta somejite , e ne-

nhuma outra, merece o nome de sciencia , nem alguma !;a

se não seítind^r-nesta , e a tiver por gtiia , e mestra. O prin-

cipio de toda o sciencia he o temor ácV)eos : iNíititiét mpí^
énliete\' titnor Dotmni,- Eccí, i, ífí. Mas não" só he o prii.-

cipió , senão também a sua plenitude : Rleniiúdo sapíeniifiC

cã timerc Deiun, V". 20. Nós ja vimos, que a palavra

mor de Deos exprime o respeito devido a Deos , os seuL;-

meutos religiosos;, ou o verdadeiro ei,\)\x\\.o Religião ^ ein

que deve entrar ò seu -^conhecimento. Fóra disto não ha

sciencia.

C'Onfinuando com a matéria-, não acabaria se houvesse dí*

mencionar os pfodigios , as maravilhas , que o nosso l*oi

Celeitiál po^ contiíiuamente em acção para stíbtentar seus

1 1 *



íilbos, %zeaGlo?llies bem paltírile
,
que h»» elIc;è^<su^enta-Ios,

. , e niio as siMís próprias deligencias , cuidados ,. e IrabíiUios.

.. J['\)i €í>»t.e o ccMilieciineiíLo
,

ijue elle seiripre exigio 5 como ve-

.JliUos UiiÁ Si^^radaà Pagina», a, cada passo , coaio que clama
, p'>(^liíuiairjeute ao bomeni com todas as vozes,da rjaLurcza

:

\^é , (p-e soti. Eu a suàlentar-te, e cpie a nuo ser ^Eii , riadá

yaleriâo tuas deligeacias ,, elrtibaUios
f.
de,mimip.eudes con-

linuameiUe &.C.,

E quem |)ode duvidar que,são perfeitos Incrédulos, que
neguo que ha Deos , todos os profanado res <ios dias Santos,
e todos os mais que querem comer peJas mãos do diabo '?

Porem estejao elíe* certos , de que liào de Qonhccer ,
que

vão errados, e que o diabo. lhes hade dar o pago,
If. -r- Quem não diria, que aterra promettidá ao seu Povo

conduzido a elia com tantos prodigios , . e que na sua mes-
ma frase, manava, ie! te, e mel, não seria fecundissima

,

tendo em si mesma, toda a sufficiencia de 'numa riquissima

producçiio ,? Contudo enganar-se-bia , o que assim pensas-

se, . pois, apezar, de ser solo na verdade lico, . poiico p^íde

.
produzir por; si niesma quando lhe falterfi as agoas do ceo :

.

MoniuQm csl ^ ca npesíris , de cocló expecknts pluvias,

,X)cul. IL. 11* E poí(|ue quiz Deos assim? Para que co-

nhecesse aquelíe Pòvo , bastante embrutecido
,
que não de-

via attríbuir á.só terra o-seu sustento-, mas sim ás iníluen--

cias do Ceo ^ e em todo . o sentido se desenganasse
,

que
pendia das n)ãos de seu Deos* Eis, aqui pois o. fim destas

^

e, outras, infinitas maravilbas
, que ii>e he impossível mencio-

nar. O mesuio he do vestido, qu» recel)emos díjs mãos do
nosso Pívi por meio d^» semelhantes prodigios , como bem po-

. ^ ponderar ; e Jií>aU.nenLe tudo o.que, nos he neccessaiiío.

Dependência em quanto á alma.

Sê laes sâò as dependências das mãos de Deos ^ cm- que-

eêlamos em quanto ao corpo, não são menos n lalivamente á

alma, antes (nais, posto qvie menos conhecidas por invisi-

- -,ve.Í3 , e menos sensiveis. ,
Eu jidgo pcwem que terei dito o^

• . .Vástante a este resp^íito nas rr>uita^ vozes que nos tem sido

nece^ssario fallar da alma humana , e sua natureza.

D. — T^.m- nos dito que o homem nada bo.m pode fazer, dizer,

ou pensar ejn .ordem á. sua salvação sem o soccorro , ,e coo-

peração das graças do Senhor. Isto diz tudo; ebem o ex-

prime a cpmparaçào.4Q,iai»Q da.vide qual a tem exposto»



— Por todos respeitos , e íiin totla a sim exfervsao , iiào

ba no homem mais qtie absolutas dependeiic ias , tie uosso J^ai,

e Creador. Pende a alma de Deos om fjuanto peude do cor-

po ; cuja dependência acabamos de ver. Ue bem adm i rai-

vei , como j.a disse
5

que Deos siigtíitasstí f»o Iroinem a^ liu-

nia tão vil , e abjecta matéria , lve<) csírpc» , lumia subs-

tancia tão nobre, quíil he Q aluiíi. Mau admira ainda, que

fosse tal esta sugeiçâo
, cjue chegasse a ticar em liiima qua-

&i absoluta dependência mesmo ejusuas mais nobres opera-

ções, quaes são as do entendinjento , e vontade. Nós ob-

servamos , que irossas almars pouco adiantào do que adqui-

rem pelos sentidos corporaes, prineipaUnente os dois pri-

meiros. Eu pasmo porem dè admiração, quando vejo esta

tão nobre substancia pender tívnto dâ vil líratéria-, a que

está ligada , que com ella he infantil ,
quando o corpo o be,

com este se faz moça, entra com elíe na verilidÁdi?, defeca

,

eenvclbece cora a sua decrepitude ,
seguindo ordinariamen ^

te a passo estas drfferentíes épocas , e os mesmos tempera-

mentos, e affècçoes corporaes.
— Eis-ahi, P., que essas considerações concorrerão para

o meu Materialismo , e tem induzido a muitos a não verem

no homem muiá do cjue nos brotos irracionaes , como ja dis-

se em outra occasião.

Mas he necessário serem _ mais br«tos dò que elles, e

mais cegos para não verem mais.

Eu estou f>or isso j nern ,qut ro mais razoei, qn<; as ja

dadas, .que me -fizerão abrir os olho?.

Tatvez desejem entrar nas razoes , causas , e fins desta

divina economia. Com gosto eu o farina para verem a Deos
sempre confoVme comsigo ern todas suas obras. líin outrrt

occasião alguma cousa direi.:.

.—- Tem dito o bastante por onde possaraos conliecer
,
que

assim foi conveniente j e necessário , visto ser creado o ho-

mem em estado dé meiecimentô j e taes proporções , oue

aspirasse continuamente a conseguir seu ultimo destino. Por

isso rne parece , que não haveria grande , e considerável dif-

ferença^ quando o género hamano se conservasse no estado

primittivo. Que lhe parece a este respeito I:

' Eu íou dá mesma, e idéntiea opinião.* Não creio f que

entrassem na decrepitude
,
porque me persuado j

que os cor-

pos anão terião em: tal estado, sendo antes delia traslada-

dos ao Ceo : mas ^em duvida passariaò pelá época infantil.

Cteio bem. j .
que os filhos de iVae na sua infância não ti-
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ulmo os coiiliccimertlos
, capacidade , e vprilidade á'alma

q>ie tinha seu bisavó Mal usala , com quem conversarão.
Do ouvra sorLe a iiislruçào se tornaria iuutil.

D. — Ibso de certo. Em quanto ao m;tÍ5 relativamente á de-
pendência, que a alma tem de Deoi

, hasta-nos o sabermos,
que, como seu sõ[)ro, o tem por principio , e centro. Jul-
go, que poderemos considerar nossas almas, como sopro
sempre pendente da boca de Deos. Será justo este conceito?

P. — Elie assim me parece, e muito b«m expressivo. Posto
que nossas almas siio verdadeiras substancias, he tào gran-
de arelaçrio, que tem com Deos

, quanto elle iie o5eu\en-
tro

,
principio, meio, e fim , sua verdadeira , e original

semelíiânça , e imagem. Somente com isto, e deste modo
se pode expressar esta tola! dependência, e nada malsac-
cresccnto ao que a tal respeito temos dito. Porem devemos
snber, que assim como nosso Creador augmentou as neces-
sidades , e dependências coriX)rae5 , como temos visto, do
mesmo m .do, e talvez mais augmenlou as espiriluaes , e
sem duvida pelo niesnio fim , isto he , pára conhecermos

,

que elle he o nosso verdadeiro Vai , de cujas mãos esta-

mos pendentes. Eis-aqui as tentações
,
que por toda a par-

te nos cercuo.

Tenlaçôes.

Antes que passe a daf-lhes a tal respeito as devidas ins-

tnicçòes , devo expor os fms , que nellas se propoz liosso

Criador, e Pai y para que se conformem com tiles, en-

trando juntamente no conhecimento da. divina economia,
bellezas, e formosuras da sua Rclv^ião.

A. —- .l\>demos lisfuigear-nos ja com ess-i conhecimento, tendo
yi?Lo, que as tcnlaçues sào necessárias para o merecimen-
to da gloria

,
que esperamos. Assim eljas não fossem tào

fortes.

P. — Mais forte he o homem, com a graça do Senhor.
!p, — Eu satisfarei melhor a essa segunda parte^ e digo rela-

tivamente á primeira que nas obras de Deos commumen-
te se notrio muitos fins; no que mui bem apparece a sua

íDivindade. Para o loiívarmo» nos deo a boca, e para ou-

tri>6 tantos fins
, quaes se pi^dem ponderar. Outro fiui mui

principal tem ainda as tentações , que
,
ppr ora explicarei

,coui a dependência , e grandissima ,, e mesmo absoluta ne-

-ceisidade dos divinos soccorros
,
que das màos de Deos so-
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mente devemos esperar. A nàa serem ?i& lentacoes facilmente

obomem presumiria viver em iiidepetideacia do àcti Crciidof.

— Mesmo assim o presumem os Incrédulos.

— Nào desempenharia hum pai os deveres da paternidade,

em toda sua extensão ^ quando náo iiouvesscrn perigos a Le-

rner , de que defendesse seus filhos , e nelles os soccorresse.

Ts^osso Pai Deoá nào teria a e\.ercer os-deveres de sua /''a-

ternidadôy. quando uão perínittist,e perigos q^e lhedrssem

occasiiio dè os defender, e soccorrer em taes necessidades.

— Nem os filhos se lembiariào de tal Pai, -antes o despre-

áarião ainda mais, do q\ie odesprezão, se não houvessem

estes perigos, das tentações. Então clamão pelo pai , e a

elle correm os pequenos filhos quando se vêem assaltados

do temor. Entào lembra St.^ Bd rò^ira , q-.íando^ lui trovoe^.

Vamos por ora ponderando as dependências... Nas /c/i-

íflçocs as quiz Deos pôr bem patentes fr nào peftdè mais

de seu pastor para se vosgnardarv do lôbo a ovellm, nem o

lamo pende da vide para não perecer, nem o corpo, ou

seus membros i>endem da cabeça , do que o homem pen-

de de Déos para vencer; as tentações. Direi o mais depois

de dar o sufíiciente conhecimento que relativamente a /eM-

^fl^aes deve ter bum Ca/Zio/ico...

Tentações dó Demónio.

Já nós vimos
,

que sendíô com ra^ção ímpôátòs preceitos

ao homem , foi- necessária a /c?i/íicao para os tornar meri-

tórios , e por meio de- sua observância: conseguir o premio

da ultima felicidade.

ASsim a disse quando nos faltou tfó peccado ' dos nossos

primeiros pais, . Porem ei* desejaria saber , se no easo*, que

elies vencessem a tentarão , sua desceíidencia ainda fica-

ria sugeita a tentações ?'

— Eu também desejaa ia satisfezer a^seus desejos> mas nao

posso, , por isso qtie nada consta díis divKn as Escrituras j

nem eu tenho visto cousa alguma a esse res{)eitò.- Se con-

tudo quiser contentar-se com a minha opinião 4
que me pta-

rece ser confocme ao que témos dílo em semeliiantes res-

peitos 5 direi
, que sim haveriào tentações

j
que tórfKissem

meritória a obser^'aneiá dôs preceitos^, . mas taes ,
que nao

pndessem vencer o honrem , e cahir em tal culpa , que des-

merecesse a felicidade -eterna^ porfisso mesmo que o pri-

meiro , ou primeiros pais nieixayào em herança a seus



)h'>5 o Cfo abííito , t)'éin aá^iin -como pòT isso 'mestir<^- que
cáliirrio ira Lí»(ílaçrío, liro deixarão fechado.— IJe razão dc congruência

,
que padece ter força.

-Pohdó porem de parle semelhantes curioiidades , dire-
mos qire por Hfo 'inesnio que o= demoniò "venceo em &<íi>s

•Jiáis , e no sen tronco^ o g-enero liiimano , tomou sobre et

-

le mui grandiE ascendência. 'Nos vemos quam /grande ti ti-

liiía sobre a descendência de AbrnJiâo ^ e toda :« AVtçã o Ju-
daica ale J CfiJ-islò , níio obstante ser o Povo escolhido par
vn fòrmar ii j-^rtjá ha súa mocidade^ c o Evangelho nos
'cTrz niuito mais a Cí^te -rcípcito dó que poderiamos pensar.
A cada passo nos representa energúmenos, homens de. to-

da a condição
<, e idade atormentados , criielissimiimi^^nteiítor-

inenlados peios mãos espíritos. A nào over assim "confesso^

que se rne raria"'duro para acreditar ; o que a este r-espeito

1105 referem as relações históricas das Nações //í^cís. As Cnr-^

t<is edificantes do segundo j1po^talado ^ sendo con formes to-

dos os MissionaTÍos , nos testificão este império, ou ascen-
dência tyranica^ e infernai, que esteá iníeKsissiàios iniiiii-

do género humano aitída preseiiteme.Tíe exercem por.

permissão divina sobre esta desgraçada sua parte íidver-

tindo, que por 5» C//mío ficou vencido.

— Se ficou vencido como pode ainda iazer guerra!
— Jmí -satisfarei brcveurente. De ta} soste estava o género

humano ()p])rimido por este cruel vencedor ate J-_0. , qtie

•o pritííáiro poder, que este »Se/í/í(Jí" d«o -a seus Discipulos

ffii o de expellir demónios, que <;om tanto domínio pos-

sui ãò <-)^ d<ísgraçados ,
què píír vezes r^sistirrvj ^ e aiiida o

intentarão fazer ao império do seti Greador. . , ^

"

— (Se eíles carregua^sem somente os In crédulos/.^ í^)™^ ^-
— Assim o pedia a razão ^ visto qtie ficou Vencedor.

— F:)everemos persuadir-nos ,
qnc Deos abandonou setn re-

curso o género humano ate o Kedeuiptor ao poder infernal

!

íPorem não -vemos que intluisse uos grandes Paíríarckas á
excepção de Jo6 , ^^'^^ P^* permissão particular.

Eu não creio., nem digo, que o abandonasse a tal po-

dòr , mas sim que o tomou grandeo vencedòr inferriaí. Creio

.ainda, que Deos lhe deo grande recurso na Fe, ck> Re
drmptlor que « havia de li vrar desta eacravidão , « a e&ta at-

itribuo o nenhum poder talvez , que tinha -sobre os Patri-

.»rcha4í^ c outros constantes-, e firmes" nesta esperança. Por

.esta, alem de mais razoes, que ja viniôs, lhes fí>i annuu-

ciado logo o Eedeinpior , • com a certem de mactiocar a ea-
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beça da sediictora serpente. .

A. — Q\iem a devia mnchocar, segnnrlo e?se oráculo, devia

ser a Mulher^ '\%io ^1Q ^ Nosm Senhorn , e nno J. Chrisfn,

F, — Não diga heresias. O poder de Nossa Sciiltora para o

fazer a?«iín lhe vem de seu Filho J. Chri^to.

P,—. O Texto da nossa f^ulgnta o faz eiitendor eorn efíeito

de iVos.sa <S'^n/ií>m, por isso mesmo que seria a /VlÀi do Re-
demptor , e poder, que para isso se lhe daria , alludiudo

a Evci Y-encida : ImmrciUíis ponam inter te ^ >9nulicrein^ in*

ter sémen tuum ^ sémen illiic^: ipuiivonteret cnpitf fimm,

Oen. 3. 15. O Texto Hehraíeo \è.: Jpse 'Contcret cnpnt

turtfn.^ referindo este relativo áse;nenle, on geração d i

Mulher, que na Jingoa Hebrniai he do. género neutro. ^ e

assim o ierào muitos, como se pode ver em Caltnet , e ou-

tros Exportares. Contudo a nossa t'^iirsão explica fnnil>

bem a devida crença, em que ftcou Adão, c sua dtísceii-

dencia, eeomo ja vírvos. Esta Fe Ihesdeveo servir de prc-

serv-ativõ., e forte escudo contra os insultos infernaes eni

todo o tetnpo.

Com efteito -o Rc^emptor desta escravidão venceo o/or-
• 'tc armado, cujo nome o m^^mo Senhor lhe deo no Eixin^
' gelhò , com sua mort-e. Tal era o seu f)(>der ., que ^lind-a lhe

•<leo onome d^Frincipe, quando aínraiou que ohia a vencer
arrojando-o de sen pmjcipado , e despojando-o de seu pa-
der : Xuine princeps hnjns mvndi ejicieiur fun^s. Joa')i. líi.

3l. 'Aí^o»ra vai a Tier expeílido de seu império o príncipe dei-

te ninndo. S. Pavio nos aílirma
,
que J.C por sira morte

deítruio, o qne tinha o imjíerio da morte, livrando de sua
escravidão os qne por toda <hr vida lhe e-íavào -sugiiitos :

Ut per incrtein def(lrii<:rcf. eum
,

qiii habcbat morlis itnyterk"

tyiíi , id est , diaholiini
; ôf lihcruret eos

,
<jui lirnore níorlh

pér •tótain tíiíam ohnorii e^^anl ^crvilidi, IJcbr. 2. VA. \b.

£iy^'^0(í*m eu «chf) em contradicção comsigo mesmo o St."
' Apostolo. Escrevendo para Ephtso

, manda, que nos a;-
' ' iíieíiios para pod^i mos resistir aos insuiios dos demonio^^

' com qnoin tenios guerra; e ainda os trata de principtSf
,
pO'

te stadcs , G regedore.'i., ou g-overr adoies do mundo. Lrgo liuo

fòrao venciilos , corao affirma nebsu Caria ; ou elle s&con-
ítradiz.

/iP; .— Nàf» le bem o Sr. At. 'Não falia o J^podolo em insiiltos,

mas sim em insidias, traições, e enganos: Ut po^sitts sl<f'

TC adtersvs insidias diaholi. 6. li. Dá-lhts o nnme depri .-

eipes
,
potestades , e /goverrradores de»le mundo, mas ao-»

u 1



r/ví5rf'ntn log-o . qne o são-do munde da-» trevas, isto lie,

dos Diiindanos, qua andào era trevué. NTio lemos nósguet-
ra , diz ^ . contia. iioiDciis , como. as reaU gmerras, qu« se le-

vào .a braço , mas sim contra os ptinctpíidos , e pòlesladés

mundo , q«c anda em tfevas : yldver.>uè príncipes , ài j.o-

ied-atcs ., adccr&m inundX rectar^s tembrarurn haimm. f . 13»

-Brevemente passanKvs a fallar do wk/kÍo
,

rjue he outro mais
terrível tentador , e entuo terão claro conhecimento deâ^te

texto. Somente acrrescento , qiK? com razào dominuo >estes

ii5Ímig'35 sobre a.^iiellfs, qna de vontade se 1 lhe sugeitão ; e

com r&uita razrió. Nem o MeUcmptor deveria de os por a
salvo de seu poder , . ainda que mesma a.ssiio ,Dâ^Hro per-

miHè absoluta..

Ficou vencido esie inimigo ^ e despojado dò poder, que
anles linija, por isso mesmo, que foi destridd*:) o peccado,
pelo qjiai dominava. Ficou destruída, vencida, e morta a
iiíesma m^^rle, em que o diabo tinha o império, Qmí ha-
hcbat 7noriis impsj iiiin ^ pois que com p peccddo a iotro-

duzio no mundo, e foi morta com a morte de.J. C. ,. por
íb-^o mesmo qiíe comella nos deo íí vida, e resUícilado , e

com a CoMMLNuÀo de seu resuscitado , e glorioso Corpo,
Sangue , Al-ma, e l>ivindade,, nos deo verdadeiro penhor
de nossa salvação , e resurreiçTio, que he a>'erdadeira vida.

— -Lembrados estamos dessas verdades.

— Liyrou-nos fmulmente de s\ia escravidão ,
dominio-, e im-

pério, em quanto pelo Baptismo j e mais Sacramentos nos
une ^m sua.; Corporação , faz ovelhas de seu Jletj^anlK> , e

meínbros do Corpo de que lie Cabeça ^ do modo que dei-

xamos dito. Que poder pois pode ter 5ol>re niís u diabo,
quando a eile nos não quizermos^ sugeitar ? - » .

— Porem elle pode tenta r.-nos ; :e a. guerra não cessa,

^— Nem .deve cessar, por isso m^smo que he necessária pa-

ra o nverecimeoto; mAs de tal sorte, que não ha violência^

nem mais que a proviria vontade , - pois nem n' una só cabei-

lo da cabeça nos pode tocar; e se pK>r ventura vexa, ou
opprime algum não o faz senão por permissão particular

de Dc-os,. que tem por fim ottca^tigo de peccados , ou pre-

serva<^uto d^lles , ou auc-meiíto do merecimento..

Cortemos aqui o fio ao mais que a este respeito poderia-

11303 diíer ^ pois melhoj. o. enterjderáò depois de. fallarmos

de outros dois inimigos, que dão a e^te grande força, e

qjie podemos chamar seus dois grandes, e mui fortes- bra-

j}05, com que ainda .apezar da Rçdçmp^ão ayassalla omun-
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do. Sào estes o niesTno mundo ^ « ^ concupiscência da car<

ne, Fatiemos primeiro desta.

Concupiscência da Carne.

Aqui temos hum outro inimigo mui mais temível, e ter-

rível: tanto mais qtianto he continuo, domestico e insf-

'^paras^el de nós meamos, que por toda a.i)arte nos acompa-
nha ; com nosco Sv* assenta ú rn^esa , e nà.<,) nos deixa' na ca-

ma , nem ainda doruiind*»^, e que procurando VlaF-nos a

morte , nós estamos obrigados a conservar-lhe a -vida
,
po-

dendo , e devendo apenas sopear-lhe suas forças. Tal he a

nossa carne com suas concupiscências, que o demónio fo-

menta , e incita; e por isso se faz mais temivel
,

poi^ que
lhe serve de braço fori:e nesta guerra, qiie traz comnosco.
— Na verdade

,
que a concuphroicia da carne me pai>ece o

mais terrível imíni^^^o.; ea não.ser ella. .

.

— Outro veremos ainda maiá terriTtíl. 'Contudo este nos faz,

ou he sufficiente para nos fazier continua guerra. Undcbcl-
la

^ òs litea in vobis l nos, pergunta o Apo^toh) S. 'Ihla^o;

d'onde vem as guerras. , que vcVs -soíTreis , e que pondes^a vói

mesmos ? l\oiutc ftinc , ea: concupiscentiis v( siris
^

çucfc lui-

litant in incmbris vestris ? Jacob. 4. 1. Na concupiscência

carnal
,
que milita etn vossos corpos , tem origem , e dahi

procedem, lie a este inimigo, a quem se devem alttibuir

todos'08 males , que vemos alagar o mundo. Que he , o que
nelle vemos-, que não seja ú. concupiscência da carne, a
concupiscência dos oUios , e a soberba da vida ? lie assim
que se cxpritn<2 S. João: 0)nne^ (juod csl in inundo^ con^
cupiscentia ca mis es/ , (V concuvuccntia oculorum ^ òi s.iper-

hia vilac, 1. Joan. 2 16. Chama concvp^sccncia. da carne
aos appetiles seusnacs., e voluptuosos , e cnnctípiscencias

dós olli6s a tudo o que deleita -a vista, e deseja o coração.
— E luio hè' isso pouco , [)€Ís ludo.abi vai dar.

A soberba da vida -niio tem Ijigar inferior entre os que
dào origem a esles -males

,
que no mundo vemos. 'Porciu

temos dito o bastante a tal ropeilo, assim como de ou-
tros vicios, que todos tem origem neste inimigo da nossa
carne.

— Nào nos â^o a Jxcdcmprao por J. C. algum remedio con-
tra tào grande mal, e soccotro. . ?

Mui grande. KHe sanctiricou nossa ciarnfe ^com ci sua njes-

:n3a ,:-.toniaado nossa; natureza. Eílc o fez ainda pelos Sd^
u i #
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rramtnlúíi. principainicnle pelo da CcmmumíÍo de seu
CoRj'0 . fazciirlo-i)os carp.c. cjc sua Carne ^ ossos clÉ; seus0.v-

ROH . sangue de stiw /Sangúc ^ mciiibros de ú inesmo , incor-

porando-Dos coiní)i.i<o . como deixamos dito.

— C'>ulrido isão liiio vemos, que csle inimigo perdesse as

suas íbr«:as 5. n-euí deixasse d<» fazer a guerra.
— Se me dessem íice!K;a, en líie daria a respobta.

— _\ jo ve bem o At, Se vê-ahuns dominados pelos ap-
pellles sensuaor., o» concupisccneia-, luia poderá deixar de
vçr a; outros tao Senhí)r(?s delies . que mais llie parcçeráò
esijirilos totalmente desapegados da, cauie , do que hoiiK^ns-

cm corpo hun)ano.
— . ílc essa.huma ver^láde., qiie nao pode algyw negar ; a

cujo respoilo ja se disse o .bastante.

A santa /í^e//v)iíio iem .proj)orroe& para nos fazer Santos ,

e J. C. lavçifido-nos cqvóaow Sangue ^ e 4iflindo-nos com-
sigo , como temos visto j sem algum riíerecimento nosso nos

colíocou -em hum estado verdadeiramente santo. Quiz sim,

porque, assim foi .necessário 5 como wamos ve^ido
,

permit-

trr niais ou menos tealacôes
;
porem porporeionou-nos meios

ab'indantissimos , e.eriicacissimjos^ para conbcguirmos o tri-

unfo. "Sirva de prova , não só a q!'.e no» apresenta a lilstq-

ria de lodo^s os. tempos , em que vemos innumeraveis mi-

Ibòcs dfí homens, c mulheres de todos os estados, e con-

di<;ôes
,
que se eanctificarão, vivendo como ^njos em car-

ne mortal, apezar das mais horríveis tentações, mas ain-

da o que de presente estamos vendo apezar da. corrupção,

em que o nosso mundo se acha.

Supposta a natureza , e condição do homem, qtie ja te-

mos desenvolvido ; este inimigo -não nos seria temivel, se

não fosse outro terceiro, de (pie passamos a fallar. Tem.p
homem por natureza a virtude; e.anão ter ainstrucção do
jnal, ou o seu conhecimento, qualquer que seja o meio,

de nenlmm effeito seiia.a co?ic?/piscc;ícza carnal , nem teria

nelle algum domiiiio. A experiência, com que o provámos

DiUs nossas Disputas ^ bem claramente o mostra. Porem ou-

tro inimigo o perverte , dá fogo a suas paixões, e ehvene-

níi sua natureza, Hè este o..

Mundo» >^

TSò terr-iyel inimÍ2:o
,
que torna forte o diabô , <:on9titiic

aihd^ seu prcipe, ,e que podemos chamaji seu braço direi»
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tò j onde faz residir sua maior rorçn. Anão ser fist»^ inimigo,

CMTi doce paz canni)l)aria ao Ceoo justo , o bona Calhalico ,

sem temor de iiiimÍá;*os, que o a^saílassem^ c extravia&sem
do 'bom caminho. Para bem o vermos devemos saber pri-

meiro o qiie lie o mundo , o que entendemos por mundo ^

C O que o compòe
,

poi^s be elle de quem ^obre tudo mais
Sí»- deve acautelar, o que doseja sua salvaçã^o. Eu não pas-

sarei alem do que juigar sufficiisiite para a nescesiaria ins-

trucção.
.— Se o mundo he tão máo, como vai dizendo , como nos

pode Oèos pòr entre os brac. )3 de hum tal inimigo ?

— Não he Deos, mas nós mesmos a por-n vs e!itr<> seus bra-

ços. Nào queiras amar o "mundo , nos- diz. S. João, nem
o que nelle ha: Ndlile díligçre inrtndum

^ nequeea ,
quac

iu mundo Muit. \ , Joan. -3. 15. Se alguém amtí o r/t?//í lo
,

contiiuia, não ha nelle o amor de Deos : Si quis diligH
mundàin , iion est 'cliciT-tlas Patris in eo. Mas parcjue ? For
isso mesmo que no viitndo riRo ha mais que a concupiscên-
cia da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da
vida: Omne^ quod est in mundo &c. Tudo isto be incom-
pativel coro o amor de Deos : Quae non est eo: Paire , scd

ex mundo est. f. 16.

Aqui temos, o qu^e lie o inundo ^ e o sentido, em que os

sagrados ^'scr*7ores o tomuo. Nào entendemos aqui por mim-
do este, que vemos, mas sim aquelles eni (juem reituio as

concupiscências da carne, os appetites sensuaes, e as so-

berbas com osmais vicios
, que as acompanhrio. Estes suo

os mundanos, e os que compõem o que cbániamos, seguin-

do a divina frase, inundo^' e^sobre quem domina o prínci-

pe das trevas , cm que estes audào/ Este- hé o nnindo^ que
não conheceo , nena^ conhecerá jamais a J. Chrislo

,
apxízar

de ser o Creador do mundo, vir ao mundo , e no mundo
conversar com os honrens : In mundo erat , ÒÇ mundas per

ipsum factus est ^ inundas cumnon eognoviti Joaii. l 10.

— Que cego he o mundo \ JVIas. se querem saber o f^ie lie

o mundo , e sí^- o querem ver bem escarrado', e pintado

,

olhem para o desgraçado Portugal. Não voem. essas tur-

bas de gentes
,
que nem gentios , homens , e mulheres, ^gran-

des, ©pequenos 5 ricos , e pobres ? Qraattendão ao que nel-

les vai , em que cuidão, em quetrabalhão; Em arrei-adar

o seu , è o alheio , se podem ,. em riegocit)s , em a va rezas ,

em doTòs, e trapaças, brilhando quem mais sabe enganar

,

rios odibs ^ nas vingançás , ria satiâfiiçãp de .^eus app^Utes



perca quem perder, no5 regalos briitaes, e mais que brutaes, de
que tne.-m o fozern -ala, como vè uas borracheiras. Puis que
direi das sentiualidiuJos ? Farei melhor calar, pois em tal respei-
to mais diriíi calo tido do que fallaiido. Vejàoda se descobrem
afg-i!n, que aiide cuidando em servir a seu Creador , ea
se.j í\u. NTio creào, que o dcícubiiráò em tal cambada,
j)or ]ue delia fugirá mais que dc tinhosos. Eis-alri tem o mun-
do bem pintado, e Cricarrado.

\l com.) poderia tal inundo conhecer a J. C/insto^. Eu
lhes protesto, e sor» capa-z tle me pôr em campo para o pro-
var

,
que se J. C. viesse a /^or/ i/ a-r./-/ , nssim como veio it

Jiidca, no tojnpo presente , nào o deixarião chegar á ida-
de de trinta e tres annos, mas onde quer qiie apparecesse

,

nem trinta inil Jadeos lU^s gafihariao, clamando : Aíorra
,

morra; as.dm como faziào , e iazemaseus Ministros.— Nào faça tão rnào conceito dos Portuguczcs.
— Nào me retruque. T .;nora o que fiizia , e não sei se ain-

da íaz , a vil canalha do Lisbra , e por todas oulras partes,

logo que lhes cheirava a sor algum MinisLTo de J., Clirídol

Se a seus Ministros o faziào, como o nào fariào a elle mes-
mo ? Nem era so a vil canalha , ainda que todos ellesosào,

ma-: também os canzarroe3. .

.

— Bem , bem ; témos entendido.
—^ Pois ao menos direi

,
que Porliigaí vai sendo não s6 mun-

do, mas também iiiferno, por isso que osmtindanos sào mais

demónios, ou fúrias infernaes do que homens. Nem quantos

tiríhofos ha no inferno sào capazes de fazer metade, do que

elles lem feito. Tomara ver-me fora delle , e livre desta

casta brava peior que mil maleitas, mettido em huma gru-

ta onde ninguém soubesse de mim.
—— S >cegue , visto que ja disse o (jue qiieria. . ,

Sabe Deos o que cá fica ainda por diser.

-~ E ouça o mais. Deste mundo de que falíamos, diz í>

Discipúío amado*: Totus tniindus tnmafigno positus est. d,**

ò. 19. Todo o mundo está posto no ina^ligno , e não ha nef-

lé mais que maligíiidade. Pat^a bem entendermos que mali-

gnidade heesta, direi que esta palavra me parece ser com-
.posta de duas latinas que sào , malus 4grns ^ vindo delias

esta abreviatura, inuli'^no , mdo fogo, na nossa lingoa.

;Sendo assim direi com o St." Aposto/o
,
que todo este 7;i/ín-

que compõem os mundanos arde em hum máo fogo::

TotiLs mnndm ànimalo igtie positius estí íPor^m que máo
'fogo he eáte ?

v
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F, — He fogo (}ò inierno,-. ou a elle semelhante , em que pri-

meiro cá ardem antes de ardor no outro.

P\ •— Mundús cst fornax v\tkwinn\ o mundo he liuma forna-

lbit.de vicios^ que os mundanos accendèm com hum fogo

septemplice , isto he, fogo de sete qualidades , diz Dioni'

%io Carlfiuúmwi Mundus estfoimnx vitiorurn
,
quam mnn"

dáni s^plernplici igne succendnnt. Fj.in tal fornalha, que el-

les incendiao , elles mesmos ardem, se queimuo , e abra-"

são: Ei in ea comburunt &eipsos. Mas que fogo septèmpli-

cado , oit de sete qualidaddes he este ? lie hum..fogo
,
que

se compõe de. s»te fogos diversos, que incendiao esta for-

nalha
,
qual a dé Babijlonia ; . e ditoso aq.uelle que , como

os tres Moços ./íKiíeas , andào nel la por entre ^uas lavaredas

sem se queimarem. Eis aqui os sete, vicios capitães, que
qual fogo devorante 5 ardem no í/mntio , ,e-abrasão os Qiua-"

danos..

jD. — Está muito bem dito! A elymologia da pala ra , e a
descripção de tào máo fogo, me agrada , . pois me parece

bem própria. Na verdade- fogo devorante he a soberba , o

amor desordenado, de si mesmo'^ . a infernal avareza , ^sobre

tudo he foga a- luxuria y ,a ira
,
.a-'inveja j e as mais víchos.

E também. Le verdad», -que em tae& fogos ardem , e scabra-
são a maior parte dos homens de tod;is= as condições. Quam
poucos são os que se TiTio- abrasão em alguin destes fogos !

jF*, — Alguns ha ; ; mas somente os que passão de largjcí de tal,

fornalha^ e qiK? fogem á legoa dos que andão ardendo..

Oliie ^ ,.
que eu ja lhe ouvi comparar o mundo qom í> m-ar . .

.

P:, r— He hum famoso Expositor no citadc^ textóvf qu^e o faz :

J\Inndus e&t oceamis scelcri^n ^ ^ dHnvHtiiyviíiorum o

7nw/zcío hum oceano de maldades , e diluvio de vicios. Com»
bina corri! o Prolwita O.scas : Âf<-^lcdiclum , incndacvum , ^
homicidium , .à; fnrhim ., ôi':^ adiiUcríum imtiidavcrvrd ; as

maldições , as falsidades, os dolós , as vinganças ,os ho-

micídios ,. furtos , e-luxurias inundaráo , J&to ; Íié ^
f^rniiu)

hum diluvio , -€ o sangue toca ;, e se junta .com outro san-

gue : Et Banguis sauginnem tef.igít. 2. As maldades ,
as

perversidades prçiídetn , e se succedeiíi bumas, a -outE^s 9

formando himia grossa torrentci . :

JFV As maldades sâo li Um rn a r f q\m a rvd a' sem pre < em ond a s

e féryeiido. . A ssim andãa n este mar " os m «i nd a n 03 p ri n ci-

palrnente os Incrédulos. No mar andâb peixes de todo o

tamanhó , e de toda a qualidade ; mas desgraçados pequenos

peixes
,
que ácrvein .de pasto aos grandes , sendo por elles^



dcívorados. Ah, pobres hoinens, que caliistes nas garras
cl.)s grandes, que vos enguliráo vivos , como se fosseis ca-,
inartSus !

— Lu vió Daniel triiiDá visào quatro ventos , que -de noite

peleijavao no luar com niuita íbrça, c o punlião cm terrí-

vel alleraçAo: ViUoam in visione mea nocle^, Ò( eccô qiui'

fuor vcati òoeli piigiuòant in niari magno. 7. 2. Quatro
|^ra:ideò paixões, di^St." Antonino

^
represcnttio estes qua-

tro ventos, que no tempestuoso mar do mundo tudo alar-

inào , e fazem Ijuma terrível, e san<^uinolenta guerra. ílis-

aquí o amoi' proptio, o odio do próximo, a infernal ava-

reza , e a louca esperança de sempre viver .: Jlmor nimius
sul, odiuni proitimi, limar dcfcciendi,, vana spes semper

vicciidi.

— Bcrn ponderado o que se passa no mundo são esses qua-

tro ventos os que o Irazem semj)re alterado., pois que nella

assí^pruo continuaincnte com grande força.

— Ka mt^sma visão vio o Proplitia quatro bostas ferozes,

que salíião deste tenebroso, c tompesluoso mar, que tudo

devástavão
,
peidião, ô devoravào : Quaíuor bealiac graw

dcs ascíndcbaní demán dit^jsae inter se. V:. 3. Erào diver-

sas humss das ojitras estas monstruosas feras, mas unidas

21 nada perdoavão.

Esse quadro, ou descripção do mundo vai mcttcndo hor-

ror 1 Que demoiíios são es.sas bestas ?

Diz-me o meu bestunto, que essas feras sâb às que ma-
Hao as almas, e por isso a primeira lie o monstro, ou o

tiraguo do escândalo , de que ja aqui se fallou. A segunda

iVe a (jue niatà os corpos , e he oleào, o tygre > ou serpen-

te do odio, raiva, e vingança, que taillo sangue tem fei-

to correr. A terceira, mata , niordçndo cotn lingoa de bazi-

•lisco o credito, e a honra com a boa fama. A qnnrta

:sbm duvida he o furto dos bens alheios., a infernal avareza.

Sé/acerta merece ser graduado , e posto enUc os Bxpo-

'^itór<is'. !'
/

Não o e-xpôe de outra sorte o nie?rao St.* Dontór ^ civ-

]as pnlavras julgo supérfluo dizer , A-iiito que o tem entendi-

do. São estes os quatro bens, que o homem pode-possutr

e iippreciíir neite. mundo , e são a sua alma
,
que. odràgãò

do escândalo, que anda no yíjunçío , procura perder, mor-

dendo com os mãos exemplos, más doutrinas, e pérfidas

;persuasòes. Seu corpo, a que não perdoa o odio, e avin-

'gixHça ; O menos teria tal v^ez o homem ,
que temer por sua
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vida, quando a passasse entre as feras-, qtie hr.bitrio o^s mon^-
les , do que entre os homens. Nio^^uem pode contiir com
wja vida por parte dos honaens, que deve temer mais do
que as mais ferozes feras.

Menos pode contar com sua innoccncia, sua honra, e
boa reputrtçào , pois nella mesma e/icontrará o seu crime,
pfia má vtvíitadc , que inspira aos malvados , e malévolos.
A inveja levará a liuma hedionda masmorra, e talvez da-
hi ao degredo, e á morte, o mais hoaiado cidadáo. Ple-
nos ainda pode contar com o fruto de seus trabailios , com
o que herdou de seus maiores, c por todos oslilulos podia
chamar seu. Elie o A'erá passar ás niàos do malvados, cu-
jo merecimento consiatia no crime, na pcrvcraidade , ena
execiaçào.
— xVi , P ! Arrebenta-me o coração j^or ahi fallar

!

— Co'diabo se vào o ?íMí7it/o , e nunidanos ! 'J al pintura met-
te horror; e por desgraça he verdadeira. Que conselho nos
dá^ P. , para não sermos env.jlvidos. . ?

— Que fujào delle , nào tomíindo jamais parte nelle. De-
vem porem saber, que he o mundo niesino

,
que faz ao

diabo seu principe, apezar de haver sido expellido de seu

pLrinci[)ado ; Ue o mesmo mundo, que se entrega a seu

império, que lhe da forças, e o arma para fazer a mais
terrível, e encarniçada guerra ao Corpo, ou Corporação
de J. C. , e de que mais se deve temer, o que sinceramen-
te deseja, e procura a sua salvação, lilsle , o mundo, he

o braço direito do demónio, em que tem toda a força, e

que elle maneja a seu bel prazer. Os mundanos o servem ,

e fazem o que elle nào pode lazer, como já deixámos di-

to, a que não tenho que accrescentar , senào que estes

trcs inimigos , ou osódemonio, servindo-se dos nsundanos,
a quem domina, e da concupiscência carnal, que ja por

si mesmo, ja peloí mundanos, excita, noà põe em conti-

nua guerra, e a maiíj terrivel.

— J^emos perfeitamente entendido, assim como a miiíta

lazTio , com que os liotncns em todos os tempos fugirão, e

ainda fogem do mundo para og deserto»^ e para os clau»-

tros. A razão porque nosso Creador nos collocou entre

taes perigos , e sugeitou a taes tentações nâo nos he des'-

conliccida
,
pois forào necesí^arias para o merecimento.

— Posto que o homem por si mesmo augmenta os perigos,

e talvez as tentações, ellas forào necessárias, segundo o

plano divino
,

para noiào booa Pai exercer os o%ioâ da
vl
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Pttternidadc , e nós os de bons filhos. Porem antes de o desen-

volver
5
vejaiDos a

Utilidade das Tentações.

Na permissão dás tdnlaçôes se propoz Deos grandes fjns,

que o homem deve désempenliar , e inntoniais, quanto
rediindào em seu bem, e nenlujm outro tem. O estado de
merecimento, em cjue fomos creados, assim o exio:io, e

mio de outra sorte o poderíamos ter , nem conseguir nos-

sos uJirmos destinos.

-r- Nào poderia Deos pót-nos em bnm outro estado ?

—^ Em que outro estado poderia ser? Poderia crear-nos
,

e seiíi nada mais dar o premio da gloria ? Porem ne=tí3 ca-

so não seria premio. Questão inútil ' he esta, e mui bem
iiios basta sabor

,
que Déoi pôz em estado de merecimento to-

àas suas creatsiras, quedotou de entendimento
,
evontade,

como ja vimos dos Anjos, Poderia crear-enos em estado de
infalliver sanctificaçao, como cremos que fez com Nossa
ScNMOR V ,

preservando-a de toda a macula de peccado

,

mesmo do original, mas sempre no estado de merecimen-
to, 1-^sta sempre tem sido sua divina economia.
— Muito bem me parece; mas para o merecimento mui
suíficiente seria a observância dos mandamentos, que para
esse fim nos forão impostos.

.— mandamentos não tem esse só fim, pois que também
olhão ao bem da Sociedade. .Mas pomlo isso de parte não
seria meritória sua observância a não haverem tentações,

ISâo altende o Sr. At. aque a tentação he hum impedimen-
to, hum obstáculo, que se poe á observanci^a , e desempe-
nho dos nossos deveres , e que por . consequência a torna
meritória; oquenãò seria anão haverem estes impedimen-
tos, ou estorvos , por que o homem deve saltar. Que mere-
cimento poderia ter Adão em não comer da fruta probibi--

da a não ter a tentação da soberba, ou ao menos do ap*
petite ?

—í- .-E'ii me recordei das- doutrirías
,

q»ie ja nos deo a tal res*

peito; porem poderá justificar a conducta de Deos pornof
collocar entre tão espantosos inimigos tentadores ?

—- Bellamente o farei desenvolvendo os fins, que nellas se

propõe o nosso hoin ;Pai Déos^^ Apezar dé ser verdadeiro o

quadi^o, que dos inimigos de nossa «aivaçâo tracei, riâo sâd

eUfi%.tâQ .temivçi&, cqiuq poderia parecer*.
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— Ou he , ou não verdadeiro. Se por desgraça o lie, o ho-

mem deve temer, e tremer de taes inimigos.

—^ Assina odeve fazer, porque elle he verdadeiro , e porque
o perigo versa sobre cousa de tiio grave importância

,
(pral

he nossa salvação , ou perdição eterna. Nada mais justo

que taes temores, e tremores. He por ellcs que nosso Pai
nos abre o caminho da salvação , como hiremos vendo , des-

empenhando o seu Plana.
— Que grandes segredos > meus Srs. encerra a Religião l

— Não o devião ser, pois que o bom Catholico não os de-

ve ignorar. Supposta a necessidade das /<;?zYci^(y<'s , advertin-

do ,
que ha mais e menos neste respeito-, e mesmo muito

mais, e muito menos, conforme as disposições divinas, em
que nem sempre nos he permittido entrar, direi com o
Apostolo S. Thiago^ que he feliz, he bemaventurado o lio-

mem
,
que sofre a tentação : Beatas vkr, quisjtffert terttaiiiy

nem. E porque assim o he ? Por isso mesmo que sendo pro-

vado por este meio receberá a coiôa da eterna vida, que
Deos tem promettido em premio áquelles., que verdadeira

,

e elTecti vãmente o amão : Quoniam ciim probaliui fuerit .,

accipi-jt coronam vitae
,
quam reproinisit Deus dilioenliòus

46. Jac. X. 12.

— A desgraça porem será o ser tentado , e não vencer.
— A si mesmo o deverá imputar por isso mesmo, que Deos
lhe faculta., e mesmo facilita os meios de as vencer. .Gran-

de he o premio, e muito superior a todo o merecimento,
qtiaesquer que fossem as penas , e os trabalhos

, que pelo

conseguir se soffressem.— N-em quanto se .pode imaginar de mais penoso he mere-
.cedor de premio tão excessivamente grande, e com razão

não se coroará com elle , como diz o ^Ipostolo^ senão o
que entrar em guerras., peleijar fortemente, e vencer. So-
mente a estes se dá o premio , e a nenhuns oucros : Qui
certat in agoue y noii coronatur , nisi legitime certaiierif,

2. rim. 9>. ó.

— Deos he ião benigno que se contenta com pouco, e dá
o premio com a posse, egoso do seu Reino por bem peque-

nos merecimentos. Contudo he regra geral desta sua provi-

dencia, que todos aquelles que o quizerem conseguir , hão de

soffrer tentações. He isto o que bem positivamente nos af-

ifirma S. Paulo : Onínes^ qni pie volunt vivere ui Christo

Jesu , perseciUionem palienlnr. 2. Tim. 3. 12.

— Como não hão de soffrer perseguições, e tentações os^bons

v 1 *



Chrialãos , SG ellí.-s tem po=tos crn campo, armados para oa
r.omijatcr, <*s?f!s exércitos de mundanos, qnc guiados pelos
Inrredtdos, e o diabo á sua frente...— 'i'iido talvez os tentará, e ainda tentados scião, quando
pensarem

,
que o nTío são. oentào niiis perigosamente. He

impossivel , diz S. Jerónimo
^

qiif; a alma luimana não seja

toiítnda : Irnpoxsihile cat animam hainanain non tentaria Kr-
ras, escreve olle a Í-Teitodoro^^ erras, irm.io, se pensas p'^dèr vi-

ver sem tentações; entSo fortissimamente es combatido,
quando assim o não pensas : Tunc maocimcoppugnaris ^ si

le impugnori nesch,— Por quem lie , P;
,
responda-me a bum grande argumen-^

to, que euUre quero propor da parle de certa gente. Eu
meu P., vou, o posso ísir sem algum escrúpulo ásdnnças,
aos jogos, aos brinquedos, o ate aos thealros

,
porque eu,

apezar de ser bum moço, ou rr>oça , nào sinto algumas 7cn-
iaçoes y ebeomesmo que se estivesse em alguma outra qual-

quer parte. Que me responde ? ouçiio todos a resposta
,
pois

para isso fiz a pergunta.
— íiú responderei, que assim podè ser, que não sinta a
teníaçíiG ; e cmIlio be sem duvida a maior tentação^ pois

mui bem estende o diabo os seus laços, quando os escon-

de, e encobre aós olho? de taes passarinbos, que tem se-

guros. Vm. mettido em taes occasiões sempre pecca gra-

vissimamente
,

por isso rnesmo que se mette voluntariamen-

-

te no perigo, que Deos llie njanda evitar. Pecca ainda pe-

lo escândalo, que ahi vai dar; cujo peccndo se reveste d«

varias circunstancias. Tanto importa peccar d'uma , corno -

d*outra sorte , hir ao inferno por e-te, ou por aquelie caminho.
— Os Co;)fe=sore$ , a quem tenho ido , ainda que me parecem •

de mào furada ^ tne tem ,dito
,
que posso liir , visto que não .

sinto tentações em semelhantes OGcasiòes..

Ahi conhecerá bem claramerite o laço do diaboi Não-*

ignora elle, que <rrandé parte de Còiife .sores sào de seme--
lliante catha'/:oria, ignorantes dos caminhos dá salvação,

hospedes na verdadeira^ Theologia ^ . gn\as cegos de outros

cegos. Convem-lhe nào tentar em taes occasiòes por esse •

mesmo fim. E porque razão hade tentar o diabo a quem tem
seguro em seus laços, e lhe faz serviços ? Porem elles ar-

-

dem no fogo sem o sentirem
j
por, isso mesmo que a elle se

tem acostumado.
.

—^ Ahi vai, ahi vai o husMlis^ e h'e com que eu os aperto..

0;ferreiro pega nas brazas , e uas tenazes tão quentes 9
que ;
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s« qnalqner outYo lhe puzessG as muos , teria que assoprar

iodo hum dia. Epor(|ue, senão porque anda jacah^jado do
fbgo ? Nào he assrm qualquer outro

,
q«ie logo sente qual-

quer faisca. Ah , cega g-ente ! Vós sois huns <^randes santos,

santos a milagres, maiá santo?, que os Ires moços na for-

nalha de Babi/fonin ,
pois andais meUidos em mais ardentes

fòrnallias
,

porque he f^go do inferno, o que fiellas arde,

e não vos queimais ! Vós sois mui maiores santos, do que
S. Jerónimo

^
pois este ja na sua velhice , com a pelle so-

bre os descarnadós ossos , sentia de tal sorteeis? fogo in-

fernal , por que o diabo lhe representava as moças llouia-

nas ^
dançando nas ruas, ((]ue semduvida eruo gentias) que

havia vijto na sua mocidade, qire corria poios desertos
,

se despia j revolvia o corpo nos espinhos ^ e com hum pe-

nedo feria com .força o descarnadò peito ná , para apagar
tal fogo , e vós o não sentis r Grandes santos sois na v(irda-

de , e ja fazeis milagres ; mas bem está o diabo com tal

santidade.

— Deixemos esses néscios, de que he infinito o numero, e veja-

mos a utilidade, e m^smo necessidade das totlaç ks
, que

por isso mesmo são inseparáveis dos verdadeiros servos de
Deos. A Tobias pai disse o yJrchanjo S. Raphael; Quia
acceptus eras Dco

,
necessefuit^ ut terJaiio prohartí: te To!).

12. 18. ;
porque eras agradíivel aosf o-lhos de Deos, foi ne-

cessário, que fosses provado pela tentação. Fallava da ce-

gueira dos olhos carnaes, que por tempos soffreo com to-

da a paciência, e resignação. Eis-aqui os justos tentados

por isso mesmo , que o são.

— Mas se elles o são de que servem nelles as tenta-

ções ?

— Pelo menos servirão de os fazerem mais justos^ e sem
duvida para lhes augmenlarem o merecimento de maior glo-

ria. Esta razão he suíTicitínte ; mas direi maiâ alguma cou-
sa para satisfazer a certos reparos, que poderião vir ater,
e dar-lhes hum maior conhecimento da divina economia a
tal respeito.

Vemos nas divfnas Escrituras
^ que algumas vezes se dá

Deos por autor das /e7ííac<:t(?.ç : Tentai vos Donnniis Deun vcs'

ter ^ disse Mot/scs áquèlle Povo. Dcnt. 13. 5. ;
porem o

Apostolo S. Tliiago nos m^wàà
^ que não atiribuamos a Deos

nossas tentações : Nemo cúm tenta/ur ^ dicat ,
quoniam a

Deo tentalur ; porque Deos não intenta os males do pec-

çado j e a Jii liguem tenta para elles mas ppr múo dosiiia»
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les intenta os bens, e não he causa do peccado dc alí^iim :

Ueits enim intentator malorum .est
; hp&c aufem neminem

icutat. J.aç. 1. 15. KHc permitte, que sejamos tentados,
e aiíida pôe á prova os seus grandes servos, como fez com
o Palriarclia AbrahaQ. Vejamos .as razoes

,
que .dá desta

sua conducla, pois parecerá extraordinária.
Teniat vos Duntiiim Deus vestcr

; permitte, que sejais
tentados, o Senhor vosso Deos, diz ÂJoi/.ies

,
para que ap-

piíreca cbramenle , se por ventura o amais em todo o.vos-
bo coração, e alma: Ué palám fiai idrum diligai is eunij
an mm , m Loto cnrde vcstru

, éi in lota anima vestra,— ]\ía3 a quem intenta, que se manifeste?— Responderei
,
que a el!e mesmo. No livro dos Juizes le-

mos, ()ue estando Deos irado contwi aquelle Povo, disse:
Nori delebo gentes ^

quãs diinisit Jostic \ eu nào acabarei com
estas gentes, aquém perdoou »/asue

,
porque quero fazer

experiência se T(tô andaii-., ou nào, r>o caminho dos meus
mandamentos : Ut in 'ipsis experiar Israel &c, Jud. 2.

Que lhes parece desta razão ?

— Nào me admira, porque estou lembrado da regra ge-
ral, que he fechar Deos os olhos ordinariamente a sua pre-

vidência , e conhecimento do futuro. De muito nos vale,

e serve esta regra ! Por ella eutendemos
, que Deos nos

permJtte tentações para observar se com effeito somos fieis

servos seus.

— Muito bem. Passemos a outra razão, e voltaremos ao
:mesmo texto. O Autor do mesmo Livro nos affirma no seguin-

te capitulo, que o fez ainda para ensinar na arte da giier-

Ta aos filhos de Israel, e a todos os que ig.noravào o niodo

de pelf.i jar destes seus inimigos : Ut erudlret in eis Israel

&c. d." 3. 1.

— Também entendo essa razão. Deixou-nos o Seuhar oa

inimigos tentadores para nos exercitarmos nesta guerra,

dando^nos juntamente occasiâo de nos coroarmos com o

merecimento da Victoria. Nemignoio
, que a paz entorpe-

ce os melhores, e mais fortes, e valerosos soldados. Quíindo

no Senado Romano se pro.poz a questão, se por ventura

se devia arrazar Carlhago , se levantou o famoso Catão , e

disse: Carthfto^incm non delcndam ; que não se devia -aca-

bar com Cart/iugo; e deo a .razão : iYe Romani otio,,, ac

torpore ianguerent ; para que .a mocidade Romana se não

entorpecesse, eeffeminasse com o ocio da paz. Ai,, Ro"
r.içt , .accresc^ntou , se Carthago não.exiàtir ; Fac Romac j
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ST CaJÍhago non stctcrit. Oiilro tanto digo em o nosso caso.

Que faria o Chrhtâo sem lenfaçoesi

— Nada talvez, que merecesse o prpmio promeftido. Eu
apenas accrescento, c]\\(^ as fenfocôes ainda tornào o ho-

ncíem vigilante, cuidadoso, attento , e sobn; tudo humilde:
cuja virtude he o fundamento de todas as outras. Breve-
mente passarei a pôr patente hum outro grande fim

,
q\ie

não perco de vista : porem ant^s disso voltemos aopriníiei-

ro texto.

Tentut vos Dominus ^c. ;
permitte o Stnhnr as tenta-

ções
,
para fazer patente se por ventura o amamos. A quera

mais o qtier fazer paterhte ?" A toda a Sociedade Chnataa

,

a quem pode chegar o conhecin^ento , propoi»do a seus o-
Ihos exemplos

,
que devem imitLar. tie esta- huma razão ,

que não deve. ignorar- o que se lisongear- de conhecedor
do P/ano- divino. A obediência com a Fe' de ^òm/iY/o , a
paciência de /oò ,. a conformidade de Tobias, o valor dos
jliacAúíòeos , a castidade de José, e não menos a de
72<2 , não só -se acrisolarão- no fogo das iéntéiçóes , mas fica-

rão em memoria exemplar por todos os séculos, recldinan-

do imitadores em todos os tempos ; e não em vão
,

pois

não ignoramos- o grande numero^ dos- que os tem seguido.

He isto o mesmo que ainda de presente , e ein todos os

tempos Deos sempre tem intentado , e he sugeitar 03 seus

Servos a grandes tentações para que a-outros sirvão de exem-
plo , abrào o caminho, e animem na virtude , fazendo-lhes

patente o amor, que estes lhe consagrão : Ut patám fiat

iitriitn diligatis &c.
ji, — Muito bem me pareceria essa proYidencia , se não fosi-

sem taes as tentações , e tão fortes os inimigos.

J^. Mais forte he Deos, quetoJos- os dêmos do inferno. Não
se desanimem , e tudo se fará bem.

Z). — Que me importa, que sejão fortes os i.Ttmigos , se elles

me não podem chegar , e na minha mão está oquerer, ou
não querer peccar ?— Tenha grande sentimento, St. Br^ , de faliar assim. .

,

X?. Protesto, que errei
,

pois sem . os soecorros da divina

graça nada posso; porem com elles posso tudo; e confio

que me não faltarão, pois estou resolvido afazer de rainha

parte, sempre ajudado das divinas graças.

Pi — Agora sim fallou como verdadeiro Cntholico. Não tema-

o Sr. At.
,
pois nem andando no meio das sombras da mor-'

te ierú motivo de temei" j se a D-eos tiverde sua parte ; Si :
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omhulavcro in medw vmhrac mortis^ non timcho mala
(juoniam In mecu)n. os. Ps:d. 22. 4. Corno as tentações vera
dispensadas pelas rriàos de Deas a seus servos, que procu-
íiio evita-Uis, temendo os perigos, elle nào soíTrerá

, que
sejap t«rníados mais do qn'^ pernultem suas forças soecorri-
dus com suas í,n aças ; FiJclis Deus cst

, qui non patietur
vos tcntari supra id quod poteslis. Não iutenta el!e outra
cousa se nào que se tire o fruto e aproveitaifiento com o
merecimento: Sed facict cum tcntatioiíe provcntwn 1

Cor, 10. 13.

— Mas que ? NTio excedem muitas vezes as tentações dos
hoinens malvadoo ás forças ? Niio fazem violências ?

— Poderdò faze-Ias ao corpo, mas nào á alma, c suas po-
tencias; e he nestas ,

que se on-suma o peccad >. AJg-umas
vezes permitte o Senhor por seiís altos juizos taes liorrores

;

porem u maldade carregará toda sobre o malvado autor,

e nào sobre o innoceiite, que a soilre.

Fins propostos nas tenUi^iôes,

TTe ja tempo, meus Srs., de nos lembrarmos do fim, a
que nos propozemos nesta i*úl€slra, e de fecharmos o cir-

<"ulo depois de bum táo b^njo rodeio, em one temos diva-

gado esquecidos, ao parecer, da dependência , em que es-

ta/nos, como filhos, do nosso bom /^o/ Deos.

Ku o tenho advertido, bem certo, de que ahi se dirigia

o Plano divino iia permissáo das ientaçôca
^

pois que ne-

cessitamos do soccorro de Deos para a resistência.

Assim be; mas devo ônaímente pòr este Plano divino

de tal sorte
5

qi»* se po-sa ver, e conlieeer em bum só gol-

pe de vista ; e presumo faze-io em breves palavras , tra-

çando bum quadro, ainda que com «í^rosseiras tintas, ena

que vejào debuxada a «grande Sociedade em união com seu

centro quaii-bide de liuraa familia unida com o seu C/ie-

de fdhos com seu Pai. Ja viinos, como nieirr-bros de

bum ,perfeito C«»rpo com sua cabeça. Mui bem sufficiente

s^TÍa este quadro para o perfeito conhecimento da Sanfa

Jleligião, e das relaçoe.^i , e deveres, que temos para cora

Deos*. Porem as obras deste Senhor sáo fecundissímas era

recursos, em m-ios conducentes a seus fins, em relaçòijs,

em coubinaçòes, e finabnente nas mais encantadoraá , e

harmoniosas beilezas 5
que não sedevem occultar ao verda-

deiro Philosopho Christâo. Com tal conhecimento qualqueí
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simples Calliolico fará emmudecer essa turba cie Tncredu-

•los
,

*7iie
,
quaes pequenos gôsos , não cessão de ladrar

,
por-

que mais não sabem. ..

— (Também os ha ,
que presumem de canzarrôes.)

— Nós leuios visto que Deos he o nosso Principio , e Fitn^

o
. nosso Centro em toda a extensão do sentido desta pala-

vra. Como as^im grande deve de ser a nossa -dependência

deste nosso Centro; bem como, e ainda mais do que os

membros do corpo pendem da cabeça , os ramos da. arvo-

re de seu tronco, como vimos no ramo da vide. Porem te-

mos mais; e he que Deos he ainda i^iii ; e por consequên-
cia se tornavào indispensáveis as relações entre elle, eíilhos.

Coíno o, homem he composto do corpo , «í espirito a . ambos
se deviâo estender estas relaçòv-^s , e de hum modo que 3e

fizessem bem sensiveis. ao homem , nuiito mais sendo este de
mui curlo entendimento.
— Bem sensível lhe fezelle o conhecimento de sero só úni-

co a suteiitar-lhe o corpo, como ja vimos; e mesmo assim
nào o quer enfend r.

— Entendamo-lo nós^ e deixemos esses brutos.

— Como Pai de todo o homem , isto he , em quanto ao
corpo, e em quanto, e ainda mais, á alma, devia fazer

bem -çensivel a dependência , em que está, de seu Pai. Ad-
vlrtão , que temos mostrado, que nossas almas. pendem dj
Deos mesmo por sua natureza, e essência, porem esta

dencia não he devidamente conhecida pelo homí?m; l^ra

pois necessário a este bom í*ai fazer bem conhecida a seus

filhos esta dependência
,

pelos fins que diremos. Tendo ain-

da em vista a utilidade á:is tentaç(jcs ^ como acabamos da
ver ,

por isso me^mo que as obras de Deos sào fecundissi-

.nias emseusTíns, per;íuntarei eu., se o homem poderia
giuar algum outro meio mais conducente a este íim , do qu'e

as tcntaçnci, ?

— Bu aífirmo que somente Deos he, que pode ser o inven-

tor , CO executor de !al tncio dc fazer conhecer ao homem a
dependência , em que está , ení quaiUo á alma. Vendo-se cí" r-

cado de inimigos, que o acomeltem por toda a parte com te-

mi veí:ô , e terríveis tentações ,
conhecendo, que só Deo.s lhe.

pode valer , len) igualmente conhecida a necessidade
,
que

tem de seu Pai Deos , parn as vencer.

— Conhecida essa necesldadc. a dependência fez-se ainda

indispensável, segundo o divino Plano
^

que se fizesse bem
sensível, bem claro, e evidente, que de Deas seu Pai re-



cébo o hoínem o remedia em taes neocssídadtís. Queimo liir

ponderando cste encadeamento de verdades, e bellezas di-

vinas na mais perfeila , e liarmoniosa combinação. Como
se devia fazer bem. seuòivel ao homonj- esta d&fyendencia ^

i e Q eonhecimento de só em seu Pai acliar orenifedio de taes

f neccs:<idádes , íbi necessário huui meio de o eonseg-uir , e

tal
, q-ae fosse o mais sensivei , que pudesse ser., e o mais

apto para certifu ar ao homem desta verdade , visto qjie tu-

do se devia passar in viUv-elraente , e ainda o mais fácil,

e prompto. -

Isto snpposto 5 bcfn certo& da divina harmonia* dó Plano-
divino em todas suas partes, no seu todo, e nos seus fins,

este meio devia ser conforme , e ainda concorrer para a união
ein unidade ( p^rdòom ainda o pleonasmo ) do homem cora

Deos, s^a Cabeça, seu Centro^ Principio^ e Fim, qual
temos visto. Devia ainda ser hum meio , que nàosó nos fi-

zesse seRãivel a Paternidade deste nosso Pai, mas ainda as

relações indispensáveis entre Pai, e filhos, e juntamente
fizesse, ou fosse sufficionte {)ara fazer praticar, e desem-
penhar os deveres destes pura comaquelle, quero dizi^r, os

deveres de *'ilh<>s para cv>ai tal Pui. Q lal pois deveria

ser este Uicio
,

que pudcase ser sníficiente para conseguir

tào altijs fins ? A Oraçío ^ a Oração he este divino mrio;
a Oi'ação foi esta divina invenção; a Oração , e nenliuma
outra cousa he o grande, o máximo, alto, e excelso meio,

que o Senhor , o noíso grande Pai, pòz a nosso alcance,

em nossas mãos para tanto con^egnir-mos, e com elle dos*

empenharínos o à\s'\x\o Plarho em sua perfeição. Nas duas

seguintes /"*a/gs/r£7A- temos a desenvolver, e pôr patentes es*^

tas verdades , .
que-então melhor conheceráò.—

• Todos estamos absortos, P. , com taes cousas.

He pois -a. 0r6'ç"í/o , que vai a servir de remate, e coroa,,

ao que temos dito da grande Sociedade , e que nos hade
dar as maiores, as mais avançadas, profundas, e exactas

ideas da Religião de J. C. , e com que hum seu Defensor
se pode libongear de fazer emmudecer não só a seus. mur-
niiiradores , mas ainda de abrir os olhos , se o quizcrem

ver,. a todos os Incrédulos ,
hospedes, e vis pedantes nesta

alta, e divina sciencia.

Passemos agora a traçar o quadro, que disse, e que em
Ltun só golpe de vista nos ponha patente , .o que heeste bom
Pai nosso Deos para com seus filhos, e o que estes devem
^er para coui seu Paj. Entilo ne&te.só-golpe de vista -vere»
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mos, o que he a Religião^ e conbeccremos se por v(»nf!i-

ra nella eiiLrainos , 00 por desgraça estamos de fóra. Sinto

porem não achar -as vivas cores, com que o dtno debuxar.

— Se me dá licença, P. eu o farei ás mil niaravilbas.

— Faça-o embora, em quanto descanço , mas nuo dig.adas

suas costumadas em acto tíío serio.

— Prometto que não direi ; mas não deixarei de dar nelíe

lugar aos Incrédulos, pois o merecem ter com a distincta

honra, que lhes be devida.

— Faça>o bem feito, pois ja dej d'oIbo a hum ])ititor
,
que

nos ouve, para m'o debuxar, e ter na minha camará, e o

ver todos os instantes, e momentos.
.— Eu quero assistir-iibe para o ensinar. Olhem., que he ver-

dadeiro"; e nào me quero gabar de ser filbo do m«u bes-

'tunto, porque o meu Ab. por muitas vezes me tem dado
-estas ideas

,
para me animar na Orarão, Abi vai ; e aíten-

da o mestre.

Sreve quadro da Religião»

Deve ser su (Tl ciente o pano para nelle debuxar em bom
^onto tudo, o que vou a dizer. A 'idea geral lie hum Pai
cercado de innuuieraveiíi seus pequenos filhos

,
quf* pot to-

da a parle levantáo a elle os braços, e clamáo: Pai ^ Pai,
Este Pai deve representar a Deos

,
que t«m a seu aicance

todos os bens, e re4i)edio5 de nossas necessidades, para os
repartir aosTdhos, que o cercão á proporção da força , e

fervor , com que lhos pedem. Primeiramente elle dá a todos
o páo para o sustento do corpo , esuas neces&idades , e não
deixa de imitar a qualquer outro pai , que assentado á me-
sa , arremessa pedaços delie aos cáes

,
que estaQ ladrando

-de fóra, porque a bon^ , e a máos sustenta. Por.^m de mui
differente modo elle trata a seus ftlhos. Notem agOra bem.

Tem elle -vários mimos para regalar seus filhos. Tem
primeiramente a fazer-lhes nmis do que a mais aífectuosa

mái ,
pois se esta p6e ao peito seus fdhos para ihes daT o

Jeite, este nosso Pai dá seu mesmo Sangue ,, e Carne cm
comida, e bebida. Por isto se devem pintar os filhos be-

bendo o Sangue^ que com a carne , mana do seu corpo
^

como divino Alaná. Mais se devem representar huns cer-

tos, elfluvios, que como do sol os raios, sabem de^te divi*

no Sol para seus filhos, que são as suas divinas graças, e

iUes servem de. remédio 5 e conforto para resistir ás leniam

X 1 #
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í'oe5 da carne. Mais cousas, deveria pintar , mas não cnbe-
Ti\n no (jiuiflfo. Xào esqueçao contudo os açoutes, ou azor-

raí;iie5 para os sacudir sobre os demónios do inferno, e os

que por cá andào em íigura de homens, que maltratarem
a seus filhos.

A que porem sobre tudo deve attenderhe>. a debuxar bem
o5 filhos, e sua postura, ou acção em que de^em eiiar.

Pela inaior parte devem estar pedindo , e clamando, mas
por diffeientes modos, c-om as niaos levantadas, os braços

estendidos,, e os olhos- fixos neste Pai, huns de joelhos,

outros postradòs, outros de pé, alguns cantando os louvo-

res de sew Pai, oiítros Mbsortos. c^i sua- contemplação , e

lodos [jrocurando avisinhai-sc a este Pai, que está esten-

dendo os braços a todos para a todos uniE- consigo em hu-

nm só uniào, 5 de sorte quo Pai, e filhos formem huiria só

cousa, ainda alem de hiuna só família.

.

Nào se deve esquecer de pintar alguns saltando aos bra-

ços do. /^íí/, bein como os filhinlros saJtào aos braços da
rnãi, que logo são por ella abraçados

,
affagados, bafeja-

dos, e postos ao peito. Estes são os que mais pedem , mais

cjamào , maio geinem e. ciiorão pelos biaços de seu Pai^
e que DOS vuòs de hum ardente amor saltão aelles, oabra-
ção , e com elle se "apertão , e por elle são abraçados , ba-

fejadas, e unidos a seu, divino peito , fazendo ja com. elle.

huma , e.a mesina cousaí-

Bravo ! Que pintura 1 Vou já. .

.

Espere lá , .
porque ainda não acabei. Isto tndo se deve

pintar do melhor modo nomeio, eno principal doquadro;
mas nos dois ângulos do baixo deve ter lugar a pintura de
hiuna danadci caiizoada.

.

í l''il|ucrfio5 por .ahi ; nem mais he necessário. .

— . Santo Nome de Deos 1 Onde he que se pintão taes qua-
dros, sem que nelle appareção cães

, qne rosnem de fóra í

Deixe acíibar porque a canzoada dos Incrédulos.
— Ku tenho entendido , Sr. Fr. , . e será satisfeito.

— Com,effeito he aqnelle o quadro, que mais se avisinha

á verdade, e que melhor pòe patente, o que se passa en-

tre Deos, e seus . verdadeiros filhos, e dá conhecimento,
do que he orcçâo ', que aqui forma esta união de familía

em hunia unidade; e tal he o fim , a que se dirigem as o?e-^

pc/iíieíic/as de si mesmo , em que nosso Pa* nos pôz. Nem
outra cpusa nos reprezsn ta a palavra Pai

^ cy\]o tratamen-

tQ. elle 110 s exige; nem nos indicão outia cousa . vários si-.
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serve nas divinas Escrituras ^ e que eii julgo suneríluo rcícrir,^

Este quadro pois de hurn Pai, a quem corcào os fidio^

por meio da Oração, no*; apresenta do modo possivel, qtial

podemos imaginar ,, e mais aecommodadò a nosso conheci-

mento , o qtie he a Religião^ e de tal sorte qne com ra-

zão se pode dizer : Bste he nquaiiro da Religião de J. Ckris"

ío ; accrescentando , o que se deve suppor. que he a rori-

fraternidade , ou amor fraternal, que deve dominar, como
em hum corpo unid*-) com sua cabeça, e família com seu

Cliefe. Aqui fictio clarf>s, ebem patentes os nossos deveres

para com Deos, e finalmente tudo, o qiio ha na Religião,

Resta-nos porem vermos a força, (jue era indispensável na
Oração ^ e. Deos lhe devia dar para n^^^lhor desempenho des-

te seu Plane o que servirá de matéria ás seijulutes PaleS'

iras, como disse , e em qu<í veráò cousas as nmis admir.-i-

vei-s, e as, mais exc^Uas beliézas, de que só Deos podia-

ser o Autor.

Ficamos todos pasmados á vista de tão grandes cou=?as,

que nos tem descuberto na Religião, e <}Utí nós perfeita-

tamente ignoravauios. Ficamos suspensos pot vermos o ca-

bal desenvolvimento.
— Queiráo ter paciência ate amanha. Oremos a nosso Par
p«ela sua bençáo 5 como fdhos

,
que somos* .
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PALESTRA QUINTA.

Oração,

'ALESTRANTES.

Parocho ^ Deista ^ Atheo y Materialista ^ e Fregu&í,

httroducçao,

JDcista '— (Queira abençoar-nos , nosso pai , e Mestre. Esti*

iríamos muito, que passase sem má novidade etn sua saúde,

qne nos lie impoi íantissima. Aqui estamos todos , como me-

ninos fdlios
, pendendo do noh^so grande Pt;i celestial , e

ainda do nosso M'^sír€ que faz as vezes de pa?\ aquém abai-

xo dáquelle devemos, o que de pr<?sente somos.
I^regue% E não cu&tou pouco ! Mas em fjm aproveitou.

Barocho Ó nosso grande, e verdadeiro Pai os abençoe, e

felicite com suas graças. Estima muito , alem daboadi po-

sição, que noto em todos, que se agradassem do quadro,

que ontem nos debuxou o Freguez
, pois v^jo ,

qii^ ^ tem
na lembrança.

Máterialista Nâo he ellè tão pouco singular para se esque-

cer. Se com eíTeito be exacto , como creio , nada prc^cu-

rarei tanto, como retrata-lo em mim mesmo.
—• Pelo que tenho a dizer da Oração ^ conhecerão ,

que nao

. só he exacto, .mas ainda muito mais^ pois que tão Jonge
está a pintura do veidaçleiro original, quanto o estão as
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consas divinas da iinMp^i-iiiç-âo dos homens. Contudo temos
neiia liiiina idea suíficiente da /ic7/o?fí^>, que nos abre ca-
ijjinho para fallartnos da Oração, e com eila vermos ulti-

. inado o divino PLum ^ em que oà j»Algo -presentes.

it.) — Assim o presiniiiiiios e me par-.-ce pocicr dar buma
clara id-ia do plaiio^ que o Sr. Ab. tem se^'nido, e muito
beiíj desenvolvido desde as Disputas, e sen principio atti

á u!(ima Palestra. Soria longo o inoatra-lo, mas jnl^^o po-
der faze-lo.

— Quando fosse neç-cssario^ amlm pertencia
,
pois que sen-

do d'j todos ornais ignorante, devia mostrar ao nosso Mes-
tre f)S meus [)rogresài)s para sua consolação.
— Nào lemos necessidade a! njrna^ Os inaiores ideótas

, que
nos tem ouvido, tem entendido muiif) bem, que o grande
Plano da [iclin-ião hc a Uitiào do género humano com o seu
Cr;*adc)r, que lit! j;jntamente o seu Ck:itro, seu Princ2j)io^

seu Fi>n^ Cabeça do Coipo , de que somos niernbios. Tu-
do o que no? tem dilo o nosso Mestre, ja nas Pi-j)nlax,

em cjiie prj uci piaiido ^om a demonstração da nullidade das
luzes humanas, pòz patente a necessidade da instrução di-

vina , d'oMde nos veio a /ic/zí>/ /o
,

qjie mostrou em seus Ong-
mas desde si-ja iiifiinc-ia ale á vi rjlidade

.,
passando a delini-

ar-nos o ir^dificioda fgreja, combatendo o Jamcnisnio , (jue

priicuia desh u'-lo, e j)ondo em harmonia a natureza do lio-

nj-.Mu com a li^.lioiâa , tem sido em ordem a dar-nos "huma
poreita idea de?ta nnlrio de unidade com Deos

,
sempre di.'-

baixo do rtUidamento de ser ei!e o nosso (^reador ^ Centro 6cc.

Í3em claramejite entrou maii j^arl ieularmcnte nesta de-

mon^l raçào , quando i-.os mostrou a Deos Centro de todas

as Autoriviades
,
conib^naçào dos Governos ('ivis, e Ueli-

giosoti, pondo patente <que tendo hum só princi}>io huns,

e outros sào huma , e a mesma con:a , sobre o que foi né-

lessario dispular. O nosso Liberal nào pode contestar às

razoes, cofí) que provou serecn as leis civis o mesmo que
as líc]

i
glosas , e em fjm a Jicale-.d hum certo Sacerdócio

^

que apezar de diifereiítc ordem , he filuo do A-erdadeiro Sa-

>cerdot io, tem a me>ma origem, e com elle deve estar uni-

do sorb pena de ficar deslocado, e perdido. Todos estamos

presentes nestas demonstrações. Ontem vimos, que o nos-

so Mí•^lre, dcp /is de nos haver mostrado na* Polesiras a

grande .Vodeí/t/íif , que forma a Religião em perfeita unirio

i*o(n Deos
,
ligada com innimieravcis laços

,
íjucr conclui-la

-'eom a idea 5 e Plano de Deos J*ai vniido- com seuii fdhos
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por mplo da oração» Dizer mais lie supérfluo , c não per*

catiioii tempo.
— Muito bem me parece ; epara eutrai'nios na matéria ad-

vertirei soujcjite, que não devem esperar hum Tratado^ ou
Dissertação da oração, poU riào direi delia mais que o ne-

<;essario para o desenvolvimento, e conhecimento do gran-

de Plane, que sempre nos tem occupado^ em canformi-

dade cou) o metbodo
, quí» temos seguido.

Tomando agora o fio, que ontem cortamos, tendo vis-

to -as gravissinjas dependências de X)eos , em que este nos-

so bom /^ai nos pôz , e -sendo que nos deo a oração para

as -r^emediarmos , segue-se que a oração devia náo só ter

grande, e principal lugar na Religião^ mas ainda ser for-

•tissima, e ainda admirável em seus fins, e effertos. Nào
ignora© os .primeiros

,
ptíis que temos dilo

,
que hum dos

|>rincJpaes fin^, que nosso Pai se prnpoz^ foi a uniuo com
-sigo ^le setts filhos, com o mais que dissemos. Passemos
a ver pois quam grande cousa he a oração , sabendo pri-

meiro, e que por eWa devemos entender.

Definição daorax^ão,

A palavra oração manifesta bem claramente , o qu^ poT
cila devetnos entender ; nem ciu outro sentido a devemos
tomar, que nào s>eja o j>roprio~, e natural. Orar nào he

outra cousa -senào pedir, e oração he }>elicào, lie rogo,
lie supplica, que fazemos a Deos , nosso Pai para deli

e

•conseguirmos o que necesr-itamos. Esta se faz com pala-

vras, com o entendimenlo., e desejos do coração, e de
qualquer modo que seja ; e por is^o nenhum outro mais fá-

cil meio nos poderia Deos facultar para obtermos o que
iiecessilamoé. iille está ao alcance de todos, pequenos, e

grandes, sábios, e idiotas, facílimo, e promptissimo.
— Porem eu sei, que se tem escrito muito a esse respeito,

e por isso não o posso julgar tão fácil
,

que não necessite

de mestre. Deveremos ter livros^ que nos ensinem?
— Quem he

,
que para })edir toma ni-^^stre, ou necessita de

liçòes ? Oiiça os mendigos, que andão pelas portai, que
apezar de pouco mais saberem

,
que o Padte iVossò

,
para

o rezarem, fazem taes memoriaes , e petições, que nem
Os mais chapados Doutoies , ainda que esfregassem a tes-

ta sete vezes. Façiimos nós o mesmo
,

pois somos pobres "

©lendi^o», que pedimos ú porta do nosso Pai, e apreuda-

} 1
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mos da noS-sa neeessiJado
,
que he a mellior rnestra.

— A(]uillo iííi
; e cin quatito ao muito que se lem escrito

da or-jc(lo uáo tcru lui^ar nas nosia*- Palcúrast pois níLò

cDtra, como disse, no nosso plano. Faílão da oração de
cotileinplaçào , e favores particulãrissinios, cjucnella Deos
comtiiuiiica árjucilos tjlhos, C]ue , como disse o Í'T. , com
as a;ías do amor vòào a seus braços; o que r^aodeve occu*
pp.i-iios. Nada pois luai» fácil do que a oração^ e Ocos
não podia certamente facititar-nos de outro melhor modò
a concest-ão de seus benefícios, o remédio de nossas ntces-

sidades. Nuo devemos pasmar adiante sem admirarmos aqui

a divina economia , c providente conducta do nosso ama-
bilis-Jmo /''í/í, Sc.:;undQ o seu Ptano^ a oração se fez de

absoluta necessidade , como veremos,. Pára isto multipli-

cou noH-as necessidades sempre em conformidade coan a
iios*5a natti.reza

;
poriam ao mesmo tempo facilita de tal sor-

te o lemcdio, que mais parece estar na;» nossajs mãos, do
que nas de Deos,
— Eu concordarei

,
que se com o só pedir se consegue^

mais he Deos hum nosso ecónomo
,
mordomo, ou dispen-

seiro, que temos ás nossas oídens, e vontade, do que
St^nJwr noáso. Pode isto ser verdade ?

Eu pjoyarei , que he exacta essa. ide'a ; e somente lhe

rogo queira trocar os nomes de- mordomo , e ecónomo no

de Pri?!, amantíssimo sempre prompto a di^pensar be-

nefícios a seus filhos, e, remediar suas necessidades, com
tanto.que Ilio peçTio.

,
—- Se isso Ue. verdade , eu direi , e affirmarei

,
que o homem

nào he pobre,, nâo he necessitado , nào he miserável , an-

tes stni.riquÍAiimo, abundántissimo , e cheio íle tudo qvian-

to deseje,. vi:\to que com- o só pedir tem quanto q«jer., e

quar'to desejar possa. Isto não pode ser, equeira perdoaMine.
— Deixe^mc com elle. O', homem falto dc Fé! Vm. deve

.aiiida crer,, que o meu grande Deos, e Pai ^ he a grarj*.

de aírna dc mundo, que se não importa com as pequenas

alm5s,pj.,que pario , fazendo tanto caso delias , como de seus

|i II 10 ^.íàzeii), os auiniaes ! Vrn. ainda ignora quem heDeos,
^

^e. o, ampr , com que elle trata a seus fiihos ? . Não tem ou«
' vido , ,^o que aqui se tem dito ? •

Agora , me recordo do «eu excessivo amor, que he tal,

que parece fazer do homem seu deos. Eu me calo.

^--.. Qii' he verdade , . o que affirmo , ou debalde chamamos

P<^a^,Deos Pa(, por,quQ o^.mQòinQS. paia tertenos assim. Iratào
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a seus filhos. Nào Ihrs ]ev;írá iíifinitas rentajcns este Pai !

O qne lie nosso Centro-.^ Principio ^ e (^^abeça.

— Nós assim o cremos ; mas parec(;-ii05 adtniravel
,
qnr? com

aso Ornç/io,, -com o só pedir o honieín alcarice o que d-^eia.

— Queira dizer 5 o que necessita^ pois nào dá o pai a seus

fillios o que desejào , e pedem desordenadamente, eque co-

nhece iiáo lhes ser conveniente. Queiíào advertir, qiieqnan-

•do não fosse verdade o que disse, o divino P^otzo seria de-

feituoso, ^. o homem com razào se poderia qiu-ixar de seu

Crcador, por isso que col!ocando-o em gravissiinas neces-

sidades, lhe negava o remédio. V^ejo, que não ejjtrào ain-

<Ia no fundo do PUnio. Nós vimos as razoes da necessária

dependência^ que de Dcos devíamos ter. Queirào ainda ac-

crescentar
,
que Deos não deveo pôr em nossas mãos, "e ar-

bítrio os seus dons , o remédio de todas nossas necessida-

de, e menos tudo o que podíamos desejar, porque o abuso
para nosso mal seria certo. Nem devia , como bom i*ai

,

dispensa-los á medida dos nossos desejos, ma?, siiti á dcí

no.vsas necessidades. Deveo porem ,, segundo este Plano ,

não os poder negar huma vez que uo^ sirvamos do meio,
que nos deparou para os conseguirmos, quando são neces-

sários, e ainda -úteis.

— Essa razão he fortissima. Por elía devemris estar.

—. Eu a confirmarei de modo tal
,
qual poderião desejar. Is-

to supposto fiquemos certos , que este meio de alcançar
,
qual

be a 0/'<7rao ,
heíacilimo, nem algum outro se poderia ima-

ginar mais fácil. Bem barata he a esmola
,

que não cu^ta

mais que .pedi-la. Ao nosso bom Paise. pede ja com pala-

vra,, ja com o só coração, com as desfíjos
, que elfc mui

bem conhece, e muito mais com os gemidos, 'C lagrimas.

A yiag<lalerui ., sem proferir palavra
, posttada aos pés do

divino Pa'i
,
que lhe rogou com suas lagrimas

, conseguio im-
nir.liatameiiio absolutf), e plenário perdão de setis uiuitos

,

<e graves peccados. A mulher enferma sarou do ibixo . cm qfie

laborava:, com o só t(H:jue da fiuibria de seus vestidos. Ile-

cebião a saúde corporal os que diante d^eile se apresejita-

vâo. Com isto conhecemos, que de mui difíerentes modos
se pede , e ora a Deos , e então mais eficazes quando ma)«

feí'vorosos.

Anteá que entre nas provas, que prometti
, desejo, que

noteij^ huma admirável analogia , qne aqui descubro , e que
não tenho vií,to jamais ponderada. Ella ainda lhes fará. ver

novas , e excelsas bellezas , bem capazes de enlevíir o co-
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que encerra ã /iclig,:1o. Para isto accrescerilarei :1 definição

da Oração. H idea de Palavra para mostrar a sua forya,. e
ficarem mais patentes seus admiráveis eífoitos.

A orat^ão he Palavra.

tçmbrados. estarão docjue dissemos da Palavra dcDeos,
mostrando, que ella lítí hum poderosíssimo , c mesmo om-
nipotente instrumento, que »T. G. , com o seu sopro entre-
gou, c pôz nas n)âos dos seus yJpostolòs para com esse-

sopro articulado obrarem os prodígios
,

qwc só Beo» pode
obrar , tendo em iuas bocas a mesjuia. força

,
que tem iia

divina., e qu& 5>ós i>ão i;^noraniGs.

-sí?- EstaiQo» presentes; hum como na duração, e-existencíar

presente desse podcrosissiuío instrumento. até o fira dos se-

cujos., a que se estenderá a /^rc;a ,. que o possue.

Agora accrf scentarei^. que o homem tambem devia ter.

huma. Palavra podérosissima , e tanio que s» pudesseequí-
paríir com. a ínesma Palavra de Deos-, poris?o mcvsmo que
apezar de ser própria- do homem, e que a tem por natu--

reza, em certo. modo. he Palavra de Deos. . Qs ejtemplo»,

provarúò a verdade do que digo..

Suspensos de admiração estamos tf)dos !

-r- Mais devem. adniirar>as excelsas bcllezas da santa Relt-^-

gtVío, que por todas as faces 9 .
que a, consideram apresenta-:

a sua^ Divindade, Nada ha tão admiraveJ nella como as

analogias, e combinações em todas. as partes, quecompõe-
este divina Edifício, se assim me he licito dize-lo. Deviat

o hornem. por força, sua natureza,, e essência , ter hu-t^

líia Prt/arro - propriamente sna, podéro^issima semelhante--

4divirki., poi. isso que ha neitas , i?a/ai;ra« kunaj^ perfeita-

a/»ah)gia^

Para : o mAOslrar:, elevemos os voos ,. e acompanhemos ai

jígiàa do Bvangeiho ao mais alto dos Ceos, ao mesmo-
s-rio do P,.\DUE È^terno ^ e ouçamos dizer^. In prindpio erat

y^erbum^ ò; . f^^érbiun erat apud Devni ^ bi Deus erat /^er^-

hmn^ J.oari. I. 1. Desde todo o principio existio st^Palavrai

isto quer dizer , Verbo, A Pa/í3t;ra existia perante Deos,
e o mesmo Deos era a Palavra , he , e sempre será, .

Por

esta Palavra , ou Verbo , tudo foi feito ,.e. creadí^,
.
e sora

eJla na,da se fez : Om^iia per ipmm fdcla sutit y è( sinc ipso .
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S€ fez Homem: Verhum caro factuiii cst, f, 14.; e aqui

ternos Jesus Christo. Este Senhor se chamou ferbo^ ou
Palavra áo YAçxwo P.\i, e islo cremos, posto «}ue mui
Iratisceiídente a todo o humano ei>trndin\enLo. Nao temtis

pois que admirar o poder (ia Palavra de Deos , pois que

tHa me^mo , o P^erbo , h<; Deos.

Pèrmiuàa-ffle agora, e não se espantem de me ouvirem

dizer, que o homem em certo modo tambeui he Palavra

Deos, e eu lhes permittirei , que ponderem aqui do modo
possivel , como o homem he ímag-em , e srmolhança de

Deos por sua creaçao,. exUtencia »
natureza, e essericia ,

mui semelhante, e conforme com a divina Nalnre^n, Ape-
zar de nos ser incomjjreliensivel , e superior ao entendinierj-

to humano, tbmiem a f)ossiveI idíia desta anah^í,na entn;

Deos-, e o homem , entre o iíomem , e Deos. Deos l iUio

he-o Verbo ^ ou Palavra do Eierno Pai; e n hou em tam-

bém em certo modo he Palacra dò EUrno
^
pois que he o

seu soproi

D, — Conhecemos , e admirainos tács analoirfas , ainda que
ignoramos, que Palavra seja essa própria do íromem.

P. — Eu o digo. Sendo o homem oso;>rr7 de Deos, he em cer-

to modo sua Palavrrt, posto que r>ão articulada, pois que

c^m elle se forma Pàlcivrct. (^om o sopro foi traiismittido,

como vimos, aos Apóstolos o poder, e iostrumento da Pa-
lavra. Sendò pois o homem ereado co^m este .so;)rí>

,
que por

i-so o tem por essência, e natureza, segUf^-se , qie lambem
devia- ter como sua p+-opria liuma Palavra de mui grande
poder, e mui semelhante á de Deos...

At —A- consequência parece justa , porem •

P,.— Parecer-Hios-ha muito; porem eu farei pí^lpave! , o que
a-Hirmo, e acabaremos dè forujar a possivel idea da natu-
reza dò homem, que tanto nos tem oceupacfo. Seja o que
for este Sopro -de Dôos , .que dá origeret , e existência a nos-

sas ahuas , e com que seforrna a Palavra^ elfe he hnma
imagem, e semelhança de Dòos , eWe he- mesmo chamado
8€u espirito : NonpermanebU spiritas 7neus in homuie ,

qtiia

caro est: Gèn* 6/ 3. ; nào permanecerá o meu espirito em
semellianté* homens , visto q-ue sào ti\o carnaes , dis^e Deos

a /Voe antesr do diluvio. Qtie espirito de Deos he este? Nin-

giiem dirá,j que nào he aqueilé espirito^ que na dissohic*

ção dós corpos voltará a Deos', que o déo , e delle sahio,

como seu centro, e como temos dito. Revcrtatur pvlvism'
Urram uuam undç erat

^
sjyiriLu» rodeai- &d Dtum y gitr >



dcdít illum, Eccl. 12. 7. O homem he o Sopro de D<:o5

,

o hr^mcm sem serDeos iie espirito de D^os., iiíio sendo Deos
he imagem., e scm«^lhuiiça sua ; porque ho seu . Sopro, e
seu e^.pirilo

,
qia; deile saiiio, e a cllc deve tornar. Eu si-

go a frase divina ; e de qualquer modo qut; se entenda., ao
mesm-> tempo que aííirmo

,
que, o. homem mlío iie Dtíos , af-

f];íiio também que-com elle t^m hum í];rande parentesco, e

mui estreita ligação
,
qualquer que ellu seja.

— Grandes cousas sào essas ; porem ticào jíi provadas.
— Direi agora, quo n homem devia, á semelliança de Deos,
ter Lambem huma Palavra, cuja forca se assemeliínsse com
a de Deos. Vamos a vo-lo ; epara njeihor o entenderem da-

rei este nome de Palavi^ j ú. Oroç lo, t^m que veriào este di-

vino, e admirável poder, e direi, que ella, de qualquer

modo que se faça, ou seja por ]>alavra exterior, ou inte-

rior, ioLo iic , com palavra articulada, ou formada somen-

te noiíiterior da mesma alma, he este poderoiissimo instru-

rnento sMÍTicienlisíimo para obrar os maiores prodígios, e

equivalente á meiwa. PiiU:ci\i de Deos.
— Porem ue^se caso he Deos a operar esses prodigios.

— Também na oulia Palavra he o mesmo Deos a oper<ir.

Fortim eu í)Ç tiro de toda a suspençao , ainda qut^ antecipe

esta deníonstraçào , que devia ter lugar mais adiante. Eu
lhes mootro a Palavra própria do homem com o poder da

mesma Fala ura de Deos.

Palavra do homenu

Quem me dera aqui todos esses, que querem, e presu-

mem ficr càes, e jumentos, para verem o que he o verda-

deiro homem. Eu creio, P. ,
que falia dos verdadeiros ho-

mens., que sào os anrigos de Deos, pois que os zurros dos

asrjos nào chegrio ao CVo.

— Tambsm os pcccadores tem hnma P(davra mui forte,

por iíso nsesmo, que tem por natureza o sopro de Deos;

de que faliaromos a seu tempo. Nào tem poiem esta, de

que agora failo. Queiràn ouvi-la da boca de hum Josué,

Peiei'ava elle contra os Chananccrs , e desejava, que se es-

te d^^se o dia, que se hia acabando, para conseguir com-

pleta Victoria de seus inimigos. Elle levanta a voz, pro-

nuncia a.sua Palavra de império, que dirige aos astros:

Sol contra GaJuion ne moveoris, diz; .uio te movas .ol pa-

ra a parte de Gabaoa , isto hc
,
para o occidente ,

nem tu
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ó líia, caminhes adiante; parai no Instar, em (jtie vr>i

adiais: Sol contra Gahaon rie uiovearís., 6* Imia cúnlru

valíein yljalon. Jos. 10. 12. Apenas profere es^a Palavra os

astros obedecem a seu império, sentindo a sua força pa-
rão, e ficão per.dentes desta Palavra esperai do pela sus-

pensão de sua força. Por espaço do hum dia niio se move-
rão, ate' que este homem pronnnciasscr oritra palavra em sen-

tido corUrario ú Stetit sol in inedio coeli^ ^ noa fcdiuavit
occumbere spatio icnius diei, f-, 19.— Eu tenho lido esse caso, mas oattribuia íi Oração

^
que

fez a Deos , pedindo-lEe
, que fizesse parar os astros.— Quando assim fosse, nàofaria grande diíT('re:;c;a. Porern

o Te^to não diz isso, antes nos r;preseiita aJosit - ma:»dan-
do ; e ainda chama a esta Palavra^ Palavra do hoaienj ,

e de tanta forv^a
, que fez obedecer-The o mesmo De->s. Ile

assim mesmo que se exnriíiio: Nau. fuit anlca ^ ncc posfca

tam longa dles, obediente Doaiino vori fiominis. }h 14. IN em
antes, nem depois houve tão grandy dia, obedecendj o St'

tihor á voz, ou Palavra do homí^m.— O caso he bem claro; porem elíe não pode fazrr regra,

porque , alem de único , bem pode succeder, que Deos as-

sim lh'o insinuasse , e mesmo mandasse
,
que o fiz«"sse..

— Se fosse essa ultima poderíamos accusar o sagrado i7f<f-

toriador de pouca sinceridade, porque positi vameute affir-

niàv que Deos obedeceo lisua voz: Obediente Domino vo"

Cl Aoí/iiVm. Eu não perteudo fazer regra, mas sim mostrar,

que ha no homem , e elle tem por natureza c<ta poderosís-

sima Pala^k. Porem nem o caso he único, nem ainda tem
força esta Palavra áo homem por insintiaçào de Deos : ou-

tro caso, ou mais casos lhe mencionarei, com que prove a
sua força apezar do mesino Deos , segundo frase do sa-

grado
,

que nos representa este Senhor sugcito a

voz , ou Palavra do homem. .

Elias ^ este famoso Prophttá , nos tirará toda a duvida, e

provará, o que digo. Indignado este santo homem contra

os Judeos idolatras, pelo zelo da honra de Deos ,
qtíc lhe

consumia o coração , assentoti comsigo , qi^e e^te Senhor

não os castigava com odevidò rigor , e por suas misericór-

dias facilmente por quaesquer demon*^tr^çòes d<í pcutencia

se commovia á compaixão. Não ignorando a força da Pa-

lavra , de que falíamos, a empenha, arrogando com ella a

slo poder do mesmo Deos. Elle se dirige ao máo Rei ,
Âchob,

çausa de todo o mal j emitte a sua jP^a/au/a de império , e
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diz: Fim/ Dnminm 'Deus hrael ^ hi ciijus <:onfipeclu slo . si
erit anms íiu ros ,

^- plnoia, níRi janela nris mei verba. 3
ncg. 17. 1. Eu Ir afirmo, pela vida deDcos, que ncsles
s. g.íinles annos nao hade cahir sobre a terra nem chuva
nem orvalho, sc nao quando cu quizer, ou disser: Nui
jnorJa verba orh mei; a minha Halavra hade suspender e
fazer cahir a aí^^oa do Ceo.
— í]e com effeito esse o sentido do Texto t— Nao he outro; e foi o mesmo que disscs e.: Não penses,
ó niáo Rei, que hasde zoujbar deDeos, a que facilmente
com apparencias de penitencia, moves á compaixão ; da-
qui })or diante as haverás comigo, e não com Deos, pois
sabe, que não hade chover, se não quando eu disser, e
não quando Deos quizer. Farei ceo de b,ronze, e a terra
oscillar:i, negando a todos o sustento, em castigo Je vos-
sas idolatrias.

— Santo Nome de Deos ! E con) eff(?ito assi.m foi f— li)u me recordo de^se caso; mas parece-me temeridade.— Não queira dar a hum ta! homem, e tão grande Sarito o
nome de temerário. Não só obedeceo o ceo, negando as
chuvas por tres annos, obedecendo Deos a esla voz, mas
ainda fez o Senhor muito, porem debalde, para o resol-

ver a suspender sua Palavra, ou seu effeito, e dar licen-

ça para chover. Não foi j)ossive1, em quanto não lomou
maior viiigança, dando a morte a quatro -centos ecincoen-
ta fíilsos proplietas, e sacerdotes do idolo Baal.
— E\i desejo muito, suber como is-o succed^o..

— Que elle deo a morle a esses idoJatras, scttu. Porem nã»
sei , que se lêa na sagrada Historia o mais que diz.

— Enfende-çe sufticienWtfiente. Nada mais si Jigular , nem que
mais nos ponija ]>atente a condição do nosso bom Pol Deos,
^. João (yirims/omo com sua nobre eloquência parapiírasea

adtni-ravcbneíUc e^te retalho àn Historio sagrada n^íste mes-
mo sentido

,
porem apenas ])or 'brevidade jmderei compen-

diar, o que elle largamente cxpòe. Logo que El^tas profe-

rio ^ sua Palaorti o eco , ea terra , e o mesmo Deos obe-

cerão. Fie )U elle mesmo sugeito á fome^ e não menos ás

iras de Jcxabef , mulher de Ackab^ q'^e, mais do queeste^

ora a promotora, e patrocinadora da idolatria, e dos fal-

sos prophetas , e não menos huma fiiria. Fógc daqui, lhe

<iiz o Senhor^ e esconde-te junto da corrente carith^ de que

'heberá-j , e onde os corvos te sustentarão. Com effeito duas

vezes no dia lhe levavão pão, e carne estas aves, não obs- s
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tante serem carnívoras. Nisto como lliedizia Deos , segun-
do o mencionado santo Doutor : nàovt s como de ti sc com-
padecem as aves, e tu não te (^neres compadecer do meu po-
vo ! Porem debalde, porque elíe se ensurdece.

Entre tanto se seca a corrente , e D«os o manda liir pa-
10. Saraphta^ a ser sustentado por himia viuva, que não ti-

nlia mais que buma bem módica porção de fariííha, eoleo,

que queria com hum filho ultimamente comer , e morrer.

Que caso tão próprio para commover a compaixão ? Porem
debalde; porque elle manda que lhe prepare parte daquel-

la farinha , e torna a proferir a Palacra^ aífirmando, (]ue

não haveria falta nem na farinha , nem no azeite, y. 17.

Assim se fez , e não s»i commoveo. Toma o Senhor outro
•partido, e faz morrer o filho da viuva, a fim de qire com-
movido de compaixão pelas lagrimas da mãi , tomasse oc-
tíasiãó para o commover com as lagrimas do seu povo. Qiie

-lie islo ! fiizelle. .Ao filho desta minha bemfcitora dais,
Senhor^ a morte ! Não hade ser assim : torne, volte ao cor-

po deste meíiino a ahna
,
que delle sahio. f, 21. Obedece

Deos, e cora efleito faz reviver o corpo morto : Exaudi^
vil Dominus vocem Eliac ^ <?) reversa esl anima pueri intr(í

cum ^ (5f revixit. y. 22. Gbedeceo Deos «8lc.

Estava-se ja no terceiro anno, e não appareia na terra

cousa verde: tudo morria de fome, e Deos parecia haver

esgotado suas invenções para commover o coração daquelle

homem ardente pelo zelo da sua honra. Finalmente o man-
da fallar a jJchah

^
para deixar ciiover ; o que foi o níesmo,

<|ue dizer : Visto que não te resolves a suspender o eíTeito

da tua í*alavra, vai fazer, o que intentas, para Eu poder
fazer chover sobre a terra: /-'avie , «Jf estende te /Icliab ^ lít

dcni pluviam super facietn. terrae^ d.*" i8. Com èííeito foi ,

tomou a vingança premeditada, e veio a chuva . . .

— Conle-me, F*. , por quem he , esse caso por miúdo.
— Somente o poderei fazer , dizendo eu» sumnsa o princi-

pal. Fazendo o Prophcla saí)er ao Rei, que a elle vinlia,

e sahindo-lhe este ao encontro: E's tu, ll^ediz, o queper-
turbas a larací^ e es catisa de tão grandes males ? j. 17,

Kâo sou , lhe responde, mas sim tu , tuamidher, e tua ca-

sa, que deixastes ao Senhor^ e servis a Baal. Contudo
manda ajurttar todo o laraei no monte Carmelo, e a esses

teus falsos prophetas, e sacerdotes de Baal. f. 19. O que

feito, diz Elias na presença do Rei , e de todo o povo : Fis-

.me aqui »ó Prophcta do Deos verdadeiro , e quatro cejitos-,
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e cincoenta proplictas de Bani. Veriliào dois bois, c elles

e«icoll)iio hnm
,
façào-no em pedaços

,
ponluio-no sobre le-

nlía no seu altar, mas luio II)e ponhão fogo. Eu farei o nics-

mo ao outro. AquoUc sobre que descer fogo do ceo para
o consumir , esse será lido pelo Deos verdadeiro. 24. Óp-
tima proposição, responde o povo; faça-se assim,

Os prophetas de Baul ofiy-erâo primeiro, c desde de ma-
nlià ate o meio dia clamavão : Bant exaudi nos. f. 26. ;

porem nada fazia, nem respondia Baal. Clamai, e chamai
com voz mais forte, lhes dizia Elias ^ insultaudo-os pod(?

ser, que vosso deos esteja dormindo, ou divertido á mesa ,

conversando, ou vá de jornada, e que vos nào ouça. f'.9ÍIm~.

Com e/reito clamaviío em pr<ícÍ4são, feriudo-se os corpos;
porem Baal %c fazia surdo. Passou odevido tempo, e nada
de novo. Eutào 7i7i£/s preparou o seu altar, pòz lenha, e

sobre ella o boi ; fez lançar grande abundância d'agoa so»~

bre a victima , a lenha, e o altar, e entào levanta a sua
poclerosissima Palavra^ que dirige a Deos dizendo : Ouve-
me Senhor y ouve-me , e mostra a todo este povo

,
(pie tu e'$

o verdadeiro Deos. Apenas diz , desce dosGèos fogo em tan-

ta abundância, que em breves momentos consumio a vic-

tima, a lenha, o altar, as mesmas pedras, a agoa , e a
terra. j. 38. O povo cahe por terra, clamando, queo.Se-
7ihor he o Deos verdadeiro; mas o seu Prapheta manda

,

que prendào todos os de Baal, e lhes faz dar a noorte. Is-

to feito. diz ao Rei; Come, bebe, e paite, porque ja ou--

ço o estrondo- da muita chuva. f. 41.

U». —-Com eífeitonão se pode dizerjmais a tal respeito, nem
mais admirável, nem mais concludente! Também o he o
podèr com que o mesmo Propkcta fez por duas vezes des-

cer.© fogo do Ceo, que consumio os quinquagenarios , ou
cincoenta soluiidos

,
que da parte do Rèi Ochoúas, chião

prender ; como vemos no Cap, 1. do quarto /irro dos Reis,

./^i, Nào nos d«ve admirar ,. porque não ignoramos
,
que Elias^

foi hum homem extraordinário ; e por isso estamos nomes»-
mo caso, que disse de Josué.

P, — Deverá dizer o mesmo de todos os outros Prophetas y e

grandes homens do antigo Testamento
, pois qiie todos pe-

la maior parte v^mos o poder desta Palavra. O mesmo-do*
yJposfolos

,
que com ella obravão os maiores prodígios, e

a seu impei io fariào sugeitar toda a natureza.

.E en> que outro império se tem feito todos, ou a maior
parte dos. immensos milagres, de que reza a bisloria ? Vc^
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jáo aqiielle Santinho leigo da ordem de S. Francisco òe As*
sis

,
que, estando |>rolHbido por seus >SLip(:norcs de fazer

milagres, porqtje tudo alvorotava com os muitos, que fa-

zia, vendo cahir hum homem do alto de hum andame , o
nmndou parar em quanto não obtinlia licença ; e ficou o
homem suspenso no ar^ ate que voltou com a licença pa-
ia o fazer descer sem moléstia ? Que poder de Palavra era

•este? Se dissesse, que este poder tem, e esta Palavra os

verdadeiros, homens , e não os que são mais bestas do que
homens, razão teoria., e por esta estou eu.— Estou persuadido, que ha essa Palavra^ masparece-me
que tem o poder da virtude do que a profere , em c*ijo pre-

Hiio Deos lhe confere esse poder^ ^ não por própria força

de natureza.

— Seja embora
,

pois que assim mesmo não deixa de fazer

muito ao nosso propósito; porem não lie á virtude que pre-

sume, que J. C. attribue o poder desta Palavra^ mas sim
á canfi.iuça , e força, com que se profere. Vejamos, o que
elle diz a tal respeito, e terão ^nteiidido o bastante para
o nosso intento., e acabado de conhecer o homem em sua
natureza.

Passava J.C. de caminlío, de Bethania pura Jerusalém
^

quando sentindo fome, vio huma figueira, a que se diri-

gio para colher seus frutos, mas debalde, porque não sen-

do ainda chegado o tempo devido, nada njais.achou que
folhas. Nunqaafn ex It friteim timcatvr in uvrfyitcrmnii^

lhe disse, lançando-lhe a -maldição, nunca jan]ai5 produ-

zas fruto algum. línn^ediatamente a figueira se secou.

— Mas se não -era ainda tem[)0 de o produzir, que culpa

podia ter a figueira para iaí maldição l

— A figueira não teve cijlpa , mas sim a tem o homem,
que em todo o tempo de sua vida, ainda que seja na pri-

mavera de sua idade, não produz fruto de boas cabras, e

por isso bera merece a maldição de Oeos. Foi isto o (jue

o Senhor nos quiz mostrar neste caso. Os Discipulos se ad-

mirarão, e dizião • Qíioniod-j confirmó ariát í Que cousa

tão rara! De repente se secou ! Não vos admireis, lhes diz

o divino Mcalre ^ de tão repentino, e prodigioso effeito de

minha Palavra^ porque na verdade Eu vos digo, que $e

vós tiveides fe , isto htr , confiança de sorte que não hesi-

teis , não só fareis o mesmo, que Eu fiz da figuei-ra , mas
ainda direis a este monte , levanta-te daqui , e lança-te tio

mar; e elle assim o farã : Amcn dico vobis , si habucri"

z 1 *
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tis fidem ^ <5r non hacsifavcriêis , non solúm dc ficulnea fa-
delis , scíl òi SI liiiir, vwnli dixeriiis : Toíle

,
íi,jacta tc in ma'

rc
, fitt. Molk. 21. 21.

-— Nem pareça aos Srs.
,
qne nunca se operou hum tal pro--

(ii<,^io, pois que o lemos na vida òo Thamnalurgo.-
— Somente desse se refere no dí>curso de tantos seculòs.
—- Nem desse o necessita vanms

,
para acreditarmos a Pala^

v.ra de h»mi Deos. Nào se íazem taes prodígios sem razào

sufíiciente, pois Dèos nào obra ociosamente. Tal prodígio

a]>e!!as poderia ter por fim a ostentação
,
que nào pode ser

justa. Demos todo o credito a J, C.
,

que ainda re|>etio o
mesmo cm outras occasiòíís , e não teíii dfíTerença a mudan-
ça dosmontes das cura3 prodigiosas, e outros infinitos pro-

dígios. OjUt: coutiívuLinicnte so opcrào pela Palai^rado homem.
— Qual será mais, a mudança de hum monte, ou a ressur-

reição dé hum morto ? Respcmdão. ...— Nào tem que responder, porque essa he muito mais.

Ainda o repetio J* (v. (}u«si . polas formaes palavras attri-

buindo-o sempre á l*alavra ào homem proferida com for-

ça, ou confiança/ Porque nâo expellimos nós o demónio
daquellé corpo ? lhe perguntarão os Discípulos

^
depois de

liaverem exorcisado em vão hum energúmeno. Por causa
da vossa incredtiJidtld^ , . lhes responde : Propler incrcduli'

ialeni Destrom ^ isto he
^

pela . falta da vossa confiança ;

porque na verdade Eu vos digo
,
que se tiverdes fe , ou con-

fiança , ainda que seja tão pequena , como o grão de mos-
tarda , direis a este monte ; Passa-te daqui paia ali, elle

p.assará , e nada vos Sf rá impossível : Âmcn quippe dico t;o-

his , si hahucritis fidem ^ sicut g7'amim sinápis ^ dicetis hnie

7no7ili: ^ Transi hiiic illiic^ ^ transibit ^ ni/iií iniposiibilc

crit vobis d." ]7. 19. ,— Porem ainda estou porqucí essas promessas fòrâo feitas

aos sós ylpostolús^ p arque assim era necessário.
—- Com o demo vão taes teinjas! Vm. está hoje bèm durol

não ouvio ja que nem só os ^épostnlns o fizerão ?

— Deixem , que inste, porque assim melhor se descobre a
verdade. Eu não sei se nestas occasiôes J. C. fallava com
os só^ posto los. O Texto á\z^ (]ue erão os /^fsczy>n/o.ç , que,
inclusos os ylpostolos ^ erão muitos. Para que o Sr. At, de-
ponlia toda duvida, qneira íér este T^erso do £vangelhode
S. Marcos^ mencionando o caso da figueira. .

—- yímen dicovobis quia qnicungiie di.xerit kuic monli: Tol-

krc j mitterç in mare
,

4' hae.sitavcrit in cordc suo
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sed credíderit
^
quia qiiodcnnqne dixerit. fiat ^ fid ei. Mare.

11. 23. . Na verdade Éii vos digo, que todoaquelle, qual-

quer seja
,

Quiciinqiie , disser a este monte, levanta-te da-

qui, earroja-te no mar , enào hesitar no seu coração, mas
crer firmem^mente, que se fará o que disser^ a^sim com
efíeito se-fará. Estou satisfeito, e agora creio, que na ver-

dade lia essa Palavra prodigiosa própria do homem, que

seai duvida deve ter por natureza da sua creaçào , e existên-

cia
,

qual nos tem dito. Quam grande he pois o homem!
— Bem lhe custou ! Mas em fim calhou.

Nós tornaremos a esta confiança ,
qtie he necessária

«

quandv:» fallarmos da segunda í^alavra
,

c\\\e he sl oração ; o

que brevemente vamos a fazer. Eu quiz que ponderassem
Cila Palavra com alguma demora ,

para entrarmos final-

mente no fundo do conhecimento da natureza do homem
,

e- sua nobre;'a
,

pois por desgraça n.ida ha mais ignorado,.

Nào odigo somente dessa Cathagoria incrédula, que pare-

ce ter por elementò o pedantismo , e que se julga na mes-

ma classe dos brutos irracionaes, mas aiíida o digo dos

que com boas intenções tem procurado conhecer o homem
em sua natureza , e debalde..,

Eu confesso <]ue jamais tenho lido cousas semelhantes á
que nos tem dito em vários respeitos , nem creio

,
que al-

guém as tenha dito.

Eu não desejo ser singular, mas sempre desejei profun-

dar as cousas, conhecer a minha Religião ,
guardando in-

tacta a iminha Fe' , conhecer-me a mim mesuro , eo meu
Creador, d() modo possive|. Eu não sei apprecfar quahiuer

outra sciencia, que me parece não merecer Vò\ nome, j\>ta

lie a verdadeira, e nada mais nobre, nem mais digno de

occupar o homem
,

que presume de o ser. Ponhamos po-

rem isto de parte, e tomemos o nosso objecto em consi-

deração. .

Eu ja disse, que entre todas as bellezas da Religião te-

mos que admirar suas analogias, combinações, e confor-

midades em táuta perfeição, que são sufficientes para tor-

narem ^incontestável a sua Divindade^ Tendo nós visto a

creação do homem, sua origem, sua natureza, e tudo o

mais que a tal respeito temos dito, não lhes parece, que
esta Palavra^ de que acabamos de fallar, he buma legiti- -

ma, e forçosa consequência ?

A mim tanto o parece, que avançaria a dizer, que, ou

iiC: falso j p q^ue tem dito a taes respçitos ^ ou o homem de*
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via ter essa Palavra, íiúgo que estes Srst. dirão omeémo.— Sem duvida eslaiuos concordes ; e na verdad<3 he huma
consequência da iiaLuieza do homeín , visto q^ie lie sopro de
Deos . imagem, e semelliança sua, c mesmo seu espiíito.— Bem ^ra

,
que a sua Palavra tivesse alguma cousa de

divitía, e semelhante d de Deos. Estamos conformes,— Aqui direi, o qua não pude dizer, por não ser ainda
tempo, quando fallei das bejiçàos , das maldições, e de
sua força para oj)erarem o bem, eo mal. He ao poder des-

ta Palavra^ que ao menos em parle Se deve attribuir.
—— Olhe, que também ha certas cousas, ou certas palavras,

que me tem feito admirar pelo seu effeito , principalmente
entre gente, rústica. Os índios n America tenj certas pala-

vras, ou esconjuioá , com que curâo os males, ou enfermi-

dades dos gados . ,

.

— Ila muita superaticuo mesmo entre nós a tal respeito , e

bem criminosa ; porem não se pode negar
,

que o homem
tem esta Palavra m\ú poderosa em qualquer respeito, e de

que se pode usar sem crime , ou culpa
,

principalmente

-quando se dirige contra os espíritos malignos, c tentaeòes
,

quaesquer que sejão , e muito mais invocando aquelle de

quem temos esta Palavra^ que com a sua nos deo o ser.

He tempo de passar a outra Palnvra
^

dirigimos a

Deos, a que chamamos oração^ e que faz o nosso princi-

pal assumpto; cuja admirável efficacia lhes será mais acre»

ditavel com o que desta fica dito. Porem supposto o des-

envolviujento
,
que temos seguido, do Plano divino, avis-

ta do quadro, que ontem deixamos traçado, e em sua con-

íform idade , devemos ver primeiro nãosóa necessidade, que

deJla temos, mas a grande parte que tem na Religf/w , e

por isso a sua necessidade gravissima. Supposto; que Deos

quer coneeder-nos por este meio o remédio de nossas gra-

víssimas necessidades, e não temos outro, gravissima he a

'necessidade da oraçío, He isto o que ja vimos ontem ;
po-

•rem lioje accrescentaremos ,
que he írravissima a necessida-

• de da aramo, porque ella forma em certo modo, se não

-real e verdadeiramente , a base, e o fundamento da 'Reli^

.«^«o , -e passa ainda a ser a mesma Iiel?,^iâo; ao menos faz

;oseu exercício: A^crdados estas, com que concluiremos

^nossas Palestras, lisonjeando-me de haver dado hum suffi-

ciente conhecimento desta santa Religião de J. C.
,
que por

fatal desgraça vemos desprezada por isso mesmo, quel;»

'.ií>noradíi.
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A Oração faz todo o exercido da Religião.

Ontem vimos nós, qne o qíiadro , qiie nos representa o
/^ae cercado de seus fitbos, qtie a elle orâo, ho o mesmo
quadro da Religião-. O que nos resta a dizer, porá paten-

te esta verdade, e por consequência, que a oração faz em
c-erto modo o fundamenta da Retigiáo ; ao menos faz o seu ex-

erci cio*.

Eu confesso que ignoro a razão porque os GenHos ulti-

mamenté convertidos desde o tempo de nosso seg"undo uépos»

toLido y em toda a. extensão do mundo infiel, davào á Re-
ligião o nome de O7'ação. A que fim vens tu a nós ? per-

guntava ao Missionário o índio , o C/únez, o Júp07i€%^ o

Salvage ni á'' America , e qualquer outro, u Eu venho ensinai-

te a verdadeira oração respondia aquelle, porque a ora-

ção que tu 'tens níio he verdadeira oração. -ir) Nào lhe devia

fallar em outro estik) , sob pena de não ser entendido, u Eu
quero abraçar a ttia oí-rtcao , e orar como lu oras, porque
a tua oração me agrada , diziao quando se con verti ào , e

era o mesmo que dizer i Eu quçro abraçar a toa Religião ,

e praticar, o que ella ensina , fazendo o mesmo , que tu

fazes ,
. porque em fim a tua Religião me agrada.

— Ja nós vimos- qtie o Salvagem O v:ié<^r Americano res-

pondia ao<}ogmati(zante Ingle%: Debalde te cansas em nos

pre'gar a tua oração; nó& nào quenetnos orar como tu oras

,

pois he má a tua oração; e 3. oração
^ que nos temos, que

nos ensi^iarão os Roupas negras, Jesuita^ , he a verdadei-

ra oração ^ iito he, a Religião. Pbrem a razâro. * ?

— Confesso,' que a náo posso affirmar com certeza : direi

contudo a minha opinião. Parecerá que foi unicamente in-

venção dos Missionários ; porem nào o pK^endo ser pela

universalidade dos sentimentos' d<?todá3 as Nações, elles se

accomodaváoy quanto podia ser , a elles, e a seus costu-

mes. O <|ue entendemos' pela palavra Religião , ruio he nei-

la devidamx^nt^ exprimido
,
quando se toníe no seu ser.tido

natural^ cuja 'etymologia nào me ho cería; Nào era e^^te o
nome,' que antes se Ihè dava , mas sim ode Alliança , Pac-
to com rXeos , o\i Testamento f que tudo significa o mesmo ;

cqualquer que seja o termo dé q ue se possa servir , lip cer-

to, que não se deve tomar se não neste sentido ^
que nos

representa homa 6'ocíc<iac/d pactuada emr^união entre Deos
Oreador , e os homens., tal qual nós teraos visto epor is-
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so fazendo menos uào da pa-avra Religião, nos servimos
da Sociedade

,
pois que i>to lie, o qwe deveiríos enten-

der por esta palavra, e assim o fez Deos entender a Noé
,

wJòrahão, e mais Patriarckas
^
Moj/ses , e Proplietas , ser-

vindo-se seinpre das palavras, Foedus
, Padurn, e Tcsía-

tn.it meuui, minlja ^llíuutça , ituíh Pacto, e meu Testa-
fnoUo

,
expressando assim o que entendemos pela palavra

Religião, Como asiim a jjalavra oração, se me nào enga-
no, represetita ao vivo esta AlUança, Pacto, e Saciedade
dos homens com Deos.
— O quadro sobre tudo o representa no Pai cercado dos
íiUios com as mais vivas cores, pois ahi vemos, nào só a
Sociedade em nniào com seu Centro,, mas também n Aí"
lianç'i , e o Pado, ou ajuste de dar o necessário por meio
da Oração. Entendo bem, que, segundo estas razoes os
////icis íicaráò sabendo, que o mais expressivo nome, que
se deve dar ?io que entendemos pela palavra Religião , tje

o de Oração a Deos. Ku concordo,
— iisse lie justamente o meu sentimento, que justifica a mi-
nha proposição. Embora porem eu íne engane; nàomefiil-
taráò razoes para a tornar incontestável. Voejamos primei-

ramente o que a tal respeito nos disse, e fez o divino Fini'

dador desta nossa Sociedade, ou Religião, Jksus C/trislo,

Antes de palavras elle principiou a documentar-nos com
as ol)ras , e exemplos. Antes quesahisse com aquelias, an-

t("á que principiasse a pregar, elle se retirou a orar, por

nào menos de quarenta dias, e outras tantas noites. Nào
ignoro, que p Texto nào o decíara

, porem he communi
sentir da igreja, que todo este ternpo occupou nu oração;

c mui bem o prova o costume, que depois vimos, que te-

ve. Os sagrados Evangelistas o reprcsentao mesmo nas suas

pregações tào continuo na oração, que a cada passo se re-

tirava aos montes para este fim : Exiit in mont^.m orarc.

Com tanta perseverança, que dos dias mettia pelas noi-

tes, que nesle exercício consumia: Erat pernoclans iaora'

íione, Luc. 6. 12. Em huma occasiào obrigou seus Diici'

puloi a embarca.r-se, porque o nào queriào deixar, e par-

tio para hum monte a orar: Coegit discípulos suos ascende^

re navim. , . ^ ciim dimisissct eos , abiit tti montem orare,

Mare. 6. 46.

Dá-me occasiào, P. , a duvidar
,

que tivesse por fim o

documentar-nos ,
pois que deveria neste caso orar com os

disçipulos , e nào retirar-se dellcs para os naontps.
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— Creia, que brevemente o satisfarei. Miiito do madnig-í».

da se levantava, e ^ahia a ]uíj;-ares desertos para aiii orar:
Dilacnlo valdc svrgens^ egress.us obiit ia desertutn lociim^

ibiqiie orabat, d.° 1^ 35. Tanto se demorava, que os Dis-
cípulos o hiào procurar; Proseciitus est eum Simoyi ^ L) qui
cum xílo erant. f. 36.

— Pois eu creio, Sr. At., que J. C. com taes exompío: do-
cumentou os Religiosos que em tão grande numero os tem
seguido.

— Na ultima noite orou algum tanto retirado de seus Dis-
cipuloà, ou ApoUolos ; por ires vezes o fez norta mesma
occasiào, e na tQrceira com muita exítnsào : Prolicoins

orabat. De tal sorte o fez, que se postrou de joellms : Po-
sitis genibm orabat. Luc, -11. Não satisfeito com isso

não se dedignou de ari ojar por terra aquella div^ina Face
^

cuja visão faz Berna venturados.: Procidit in faoitm snam^
orans. Malk. 2í>. 3í). Elie o fez com tal fervor, e ancie-

dades de coração, que seu corpo se bnnliou em suores de
Saugue, que rogarão a terra: Pactas in agoniri prol/ociú^

orabat'. ct fnctns est sudor ejiis siod gultae snnginnis df.^

currentis ia terram, Luc. 0,% 44. Com seu»e!Í5iiíite oração

se prepurou para a sua l^aixào, e levantando-se dcUa , se

foi a pôr nas màos dos Judeos.

Neila, segundo aíTirma S. Jerónimo, e outros, sempre
orou, e ainda dizem, que por tradição constava, que pos-

to na Cruz recitara dez Psahnoíi de David, que todos -iào

precatórios, e eucliaristicos . começando no vigésimo pri-

meiro, que principia, Dcv% Deus meus rcspice in mc ^ e

tíspirara no trigésimo ao j)roiiHnci;u' o j. 6. Jnrnonus tuas-

commendo spirltnin líienm , uho llíe convindo o 7.

— Nilo liie parece, P. , que Cisa conducta nuo be própria

de bum Deos , e que dá lugar ao Incrédulo de por em du-

vida, e íComl>ater a sua Divindade?
— Assim serif. q;iando a nào tivéssemos por mi! razões iu-

contestavi^l. Não me parece impróprio de bum Deos Ho-
mem, que em tudo nos quiz documentar; e sendo que el-

le se sugeitou ás tentações do denjonio, e dos homens {)a-

ra nellas mesmas se fazer nos^io exemplar, fe/-se indis-

pensável , que também no,s documentasse com o seu exem-
plo na or içâo , que be o seu remedto. Porem como o não
deveria fazer, se. n oração forma o fundamento da Religião,

que nos veio ensinar, se não be ella mesma? Que a^sim o

he , mui bem o prova este continuado exercício da oração

a a 1



em J. C. seu Fundador. Eu aclaro melhor o meu sentimen-
to , e força do argumento.
Nao duv iuào oá Srs.^ qne J. C. , como Fundador da

Jleligiao, e juriLamente iiosso JVíeslre , e l'>xem}jlar, deveo
praticar seus actos, e exercer a mesin^ Religião ^ em que
nos documentava. Queirào pois dizer-me quacs outros ex-

ercícios rJigiosos teve J. C. a nào ser a qviasi continua
oraçúii.

A. Pois não entrão na /^e/íV/c/o os mandamentos , e Sacva-

^ncMtos ? Julgo que assim o tem dito.

P..— E ainda digo, queentrào; porem á excepção do Aw

-

gtislo S^iarijicio do Aliar ^«.c^ entrào na Religião^ mais for--

líjào os laços dfií-ta Sociedade^ do que o seu mesmo exer--

cicio essencial. O Santo Sacrrftcio verdad.id eira mente o he;

mas que outra cousa iie eJle , e nos representa, que nào
seja o quadro, que debuxou o Fr., nosso bom Pai susten-

tando os filhos, que o cercão em oração^ com o sen pró-

prio Corpo ? Eis-aqui a verdadoira essência, dí) que chama-
mos Rcligi-íÀo^ ai]ue pelo meãos he essencial n oração ^ co-

mo ainda hiremos vendo, e que J. C. continuamente exer-

ceo , e nlriniou com (^Sacrifício do Aliar, e da Cruz.

jj. — Eu Cionfesso que he forlissirno esse argumenro; e.o Sr. .

Al, deve fazer a mesma confissão.

A. — Eli assim a faria, a nào ser a objecção que ja proptiz.

jR. — Eu o sati^fiiço. 'l^enbo mostrado a J. C. orando em soli-

dão com o fim de fazer emnmdeeer os pedantes murm.ura- -

dores das O: dons Religiosas , e de todos os que procurão

as solidões dos desertos,, e dos Claustros, para longe do
mundo exercerem , e praticarem por meio da oiação a Rcm
Ugião em. sua essência. Ainda o fiz, para mf>strar, que

tanto entra na.esseiícia, do que chamamos Religião, quCi

não heoulra cousa, que a Sociedade com Deos
,
que o mes-

mo Déos ft-ito Homem por si só a. praticou. Julgo, que se •

bem o ponderarem , acharáò esta razão fortissiina.

JJf» — Eu assim a acho; mas não a saberei explicar. Píirece- -

me que J. C. não poderia de outro mell.tor. modo instruir

aos Disci])u!os , é a todos nós na necessidade, e vaUr da
oração , do que orando elle só em solidão. Se elle somente
orasse com os D.iscipulos, dirião elles: Boa he a oração^

e.he bom que o praliquemos. Porem ver»do que este divino

J/íTÀiVd . se retirava para orar em solidão , tinhão elles , e

nós também a dizer: Grandissima cousa he a oração
, pois

quu hum Deoà Homem só poi si a praticou; grandissima .



rec«ssi(ía(lc delia temos ; sem duvida ella faz x es-e:u:ia u:i

Sociedade, que chamamos Rdr^Uío. Cada .V(.'Z iiiais me
agrada o quadro,
— Aías deve ser bem debuxado, coído en o piíilei.

— Coincide o Sr. D. perfeitamente com o meu sentimento.

Eíubora porem elíes nào fossem exactos, queira o Sr. ."ít.

persuadir-se
, que J.C. nàosomente orava em solidão, mas

orava elle só na presença dos Discipulos, e orava junta-

mente com elles ; e tal era o seu continuo costume.
— Eu duvido, que ambas essas proposições poâsa provar
pelos Euan ^cihos , em que nada tenlio lido a ta! re^poilo.

— Elie os lè com os olhos abertos.— Eu o farei, como possa desejar. Em quanio á pritneira^

a.]ui tem o fícangclhode S. Lticas, cap. 1 i. _f. -2. Queira ler.

— Et factum eat , cwn e^sst in qiioda'n k^co oram ^ ul ces^

iavit , dixit unus ex discipnlis eju^ ad ea n: Do nlm, dn js

nos oraj-e , sictU docuit Joannes discipulns 5?/(>s ; sucoe-

deo que estando o Senhor a orar em hum certo lu^ar, lo-

go que cessou da. oração , buai dos Discipuios llie disse:

Ensina-nos a orar, assim çomo João Baptista^ ensinnu seus

discipulos. Tenho desíipada esta duvida, pois quebem cla-

ramente representa o Texto a J. C, orando só á visita dos
Discipulos

,
que sem, duvida não o acoujpanhavào-, pci^s ain-

da nào sabiào orar.

— Deverei também ter dessipada a otitra, quan io vir nos

mesruos EcringeUios
^ qi'.e tào continuo era o costume., eca

que pòz a seus Discipulos, de orar com elle-, q!»e o ti.-din

talvez impreterivel de sahir com elles fóra de noite dr^pois

de Tcèa
,
seaíinhào, aos luga res desertos para rr^llt-s oia. i.>;h,

— Essa he mais! Quesahio depois da ultima Cea ao uionte

das oliveiras a orar, ealii foi preso , sabemos toJos ; mas
que esse era o costrnne

,
i;^nnrGva eu.

— Elie nào foi preso no alto domofite , mas sim á raiz del-

le 5 tendo passado o pequeno rio Cctlrao , n'um çiíiii :| ic ee

chama a GetUsernani
^ que quer dizer , valle das oficeirn^.

— Ahi tinha o costume de hir orar depois de Cèa
,

qijar.d i

a tinha em Jerusalém, entrando em hum lugar, qtie S.

João chama horto, prédio ou lugar cercado. Quando r.ào

ceava, parece ter por costum.e sahir, e subir ai alto d-)

monte, onde era de certo o costume passar as noites, seru

duvida grande parte em or-ação juntamente com os Disci-

pulos. iMuito cedo partia para o Templo a pregar , madru-
gando muito o povo para o ouvir.

a a 1 *
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-— Onde hc que isso ve»ii ? Eii não me lembro de o ler,.— Aqui o tem no l^ociiige/'io de. S» Lucas: Erat diebmdo'
cois in lcrnplo\ noctihu^ vero exiens morahatur in monte

^

gui locaiur olíccti. I.uc. 21. 37. Passava os dias ensinan-

do no 'i\}in{)lo
;

\joveiu sahindo nas noites as passava no-
nioMte- chaíiiadí) oliccfí.

— J;] como sabe , que vinha muito cedo ao Templo?:
—^ Porque o povo o í'íx7Àíí para o ouvir; El omnia populus
wanicabat adeuui iii t&mplò audive eum. f , 38.. Todo o po»
vo madruí^ava «1 vir ouvi-lo no Templo.
— Bem diz o S^r. Fr., que lemos com os olhos fechados!
Mas como prova

, que depois de Gêa sahia. ao horto ^ ou-

^-aii-. . ?

Forque o Texto o diz ; nem JiícÍíjs' poderia snber, que
clle alii hiria, se nào fosse este o costume,, pois que eile

saliio antes de se acabar a Còa a convidar osJudeos. Bem,
clarameíite diz S. Lucas

^ qii(i.eáte era o costume: Egres-
sus ihat aecnnduni comiieludmcm in montem olioarum. 22,

ii9. João faz a Judas mui conhecedor dò lugar , onde
era costume hir com os.Discipulos ; e por isso nuo pode
duvidar, do que ahi hiria conoltJtda a Cêa- Sciebat aútem
i)' Judas, qui tradebaí eiim^ locum

^
guia freguenter Jesus

convcncrat illuc cum disclpulis suis. Joan. 18. 2. Se este

era o costume, quando se demoravão em Jerusalém^ não
podemos duvidar, que o mesmo fazia, quando morava enx.n

Betfisaida, em Capfzarnaúm , e outras terras , ou Cidades.

Julg-o, que com isto fica bem provado o costume que ti---

iiha de orar com os Discípulos,

— Então elíe passava as noites ao rigor dó tempo? Fíiria^.

o mesmo também no rigor do inverno?

A temperatura do inverno em taes^climas be muito mais

-

sua^e do que nos nossos. Estará satisfeito o Sr. At*, ou de«-
stíja out ras razoes ?

— Eu . o ficarei plenamente com so q;fe a tal respeito fize« -

rão os Apóstolos^ que sobre elle déveráô ser bèm.documen-

-

tados. Seu exemplo , e doutrinas diráò tudo.

—- Razão tem , e eu sou contente. Em quanto a estas, el-

-

les seguirão o mesmo eàtilò, e methodo dé J. C. , seu Mes-
/íT, que nadá recommendou tanto por palavras, alem do
exemplo , que a oração . Lêa-se- o Evangelho e a cada pas--

so se verá e-jta recommendação , se não mandamento , re--

petida por .
vários modos ; como logo de passagem meneio-

-

iijaíei paríi moàtrar a. sua .effjcacia, PjDr.bieyidade somente
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apontarei alo^nns textofi das (hirtas de .S*. Paulo, Escre-
vendo ao Colloctnscs , Iliosdiz: Oraf iom instante ^ vip^i"

lanfes in ea cuni gratiarnm aclione. 4. 2. Instai sede con-

tínuos, quanto possa sf^r, na Oraçío, vigiando nella , e

dando louvores a Deos. Orai sem inltínnissrio , sem inturpol-

laçâo de tempo , recommenda aos T/iessaloniccticts : JSinc

intcrmissione otatc. 5. 17. Orai em todo o tempo com fer-

vor, escreve para Epkeso , com espirito fervoroso vigiai, e

orai com teimosas instancias : Orate omni fempore in spi-

W/w , in ipso vigilcnles vi omnia inslantia , òi obsecra^

tioíH, 6. 8.— Essas recommendaçoes são suílficiontes para faz^r per-

suadir, que no exercicio da oração esta oexarcicio da /íe-

lígiâo ^
quando nada mais houvesse.

— Porem teuios ainda o exemplo, q-i^? tomarão á risca do
divino Mestre y que bem prova a particular ÍMsfruçào, eo
perfeito conheciuiento dessa verdade, que nos trausmittirrio.

Lea-se o Livro dos seus Aetos
y que apezar de conter bem

diminuta parte da sua historia, não omitte a particular

menção deste seu Gontirnio exercicio. Depois da Ascenção

de J. C. aos. Ceos, voltados ao Cenáculo, ou Casa onde
tiverâo a ultiína Ce«

, encerrados, nada mais fizerão
,
que

orar em continua perseverança com Nossa Senhora , emais
santas mulheres , que lhe fazião companhia ; Jli oinnea erant

perseverantes unaninúler in oralione cnrn mulicrihus
^ C) Ma"

ria MatreJesu ^ Ôçfratríbus tjus. Aci, Ap. \. 14; Assim os

achou o Eipirito Santo
,
quando , passados dez dias , des-

ceo sobra elles. Eis-los aqui praticando o exercicio da Re*
ligião ; e não vemos , que neste tempo fizessem outra cousa.

Quando com effeito desceo sobre elles o Espirito Santo
,

então eotrão no exercicio do seu Ministério ; Pedro solta a Po'
lavra de Dèos , maneja com for-ça este poderosíssimo instru-

mento, trcs mil Jiidcos se conrertem , entrão no exercicio

da Religião, mas que fazem? A oração:, Erant perí>eve'

ranies in doctrina. , . ài orationious. d." 2. 4S2. Tão contí-

nuos erão finalmente na oraç;ão
<f

que se dispensarão do cui-

dado das viuvas, ,e mais necessitados, para em nada mais

cuidarem, que em orar, e pióg^r: Nos veró orationi ^ &Ç

ministério verbi instantes erimus. d.** 6. 4.'

Este mesmo era o exercicio religioso dé todos os Fieis ;

e por isso depunhão , e dimittiâo de si o cuidado dos bens
tómporaes , . vencendo-os , e entregando seu prodiícto aos

A-postolos^ para em nada mais cuidarem^ que na orarão*
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C^iuiaJo linlião a sofrer alguma grave necessidade, se redo-
brava o forvor, e nào cessavuo. Por todo o tempo, que ó
Chefe ^ S. l*edro, esteve no cárcere preso por Herodes , to-

da a Igreja todos os Fieis niu cessavào de orar nem d-e dia

n<im de noite: Peírus servabatiir in cárcere^ oratio auteni

Jicbat sitie inUrmissione ab Ecclesia ad Deum proeo. d.**

12. 5. Tae, orações nào p )dirio deixar de produzir o seu ef-

feito ; o Anjo do Senhor faz cahir as cadèas das mãos de
Pedra, abre as portas do cárcere, saiie com elle por en-

tre os guardas, não lhes reteve os passos a porta férrea;

fora de todo o p>er"!go vai a casa da mài de João Marcos,
oiiie estavào muitos Fieis, que não obstante ser passada

grande parte dá noite, como se pode suppor, estavào to-

dos juntoi, orando: t^ctiit in do/num Alariae.,. uhi erant

muÚi con^rcgati , ^ orantes. f, 12L

>xrio podia deixar de passar este mesmo costumo aos tem-

pos iuimediatos-, e cstender-se ate' o fim dos séculos, que

contará a Ig^^^j-^y por isso mesmo que faz o exercício da
IleLlgião. Nos te npos immediatos aos Apóstolos, ja nó$

vimos, que os Christaos ^ pela mai<>r parte erào Ascetas,

cujo principal exercicio era o da orarão. Breveínente os de-

sertos se povoarão de inumeráveis niuliidoes de Monges, e

Ceno'jltas,áe hum, e outro sexo; e elles nào se occupavào

em oirtra cousa, que nào loise a Oriclo. Se por ve:itura

davào al^um te npo ao trabalho manual para terem o bora-

do de pào , trabalha. id.í oravào , como era o seu costume.

Míis onde esta presentemente esse exercicio ?

E oue ? Ja se acabarão eni todo o orbe Caíholico os ver-

dadeiros Fieis? As Casas Religiosas, cujo principal exer-

cicio he a Oração, e mes:n.i Casas particulares, quando

nào foc^em os feriiplosV S este mesmo desgraç.ado Reino,

que parece envolver eín suas ruinas^ e nellas enterrar a mo-

ribunda Rcli'^>ao, qne herdou de seus pais, nãofaltrio ain-

da fuinilias, que procurão desempenhar este exercicio es-

sencial de sua profissão Catholica,

Ah., P. , que hoje me regala ! Oução todos isto.

— Eu veio
,
que todos vão emmudecendo ; mas como o mais

i.s-norante ,
perguntarei, se na infância , e mocidade da /td-

ligiio houve sempre o mesmo exercicio.

^^E como o não haveria, se havia Religião^. Esta seria

mais humaquim^ra , do que realidade, anão ter aorapío,

pois que, como vamos vendo, entra na sua essência.

Porem eu julgo
,

que JMoi/ses pouco ^ ou nada disse a
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Lâl respeito , na Religião Natural em sna infância.

P» — Disse o bastante para conliecormos ,
rpie esto cra oexti-

eicio dos Patriarhcas
,
que quasi mio davao ])as30 senj prl-

Bieiro o cansultarein com Deos nu oração. Nós vemos, que

este mesmo foi o costume dos Jíí(icJo.;, e a cada passo pnn-
cipalaiente nos livros Propheticos ^ e Sapiencines os gran-

des elogios da oração; e elles nos pòem bem claro, gne

este era o frequentis?irao exercício. Ainda no teríipo dos

j4postolos, nko ob^tante o abandono , em que os Judcos

tinliào os exercícios religiosos, frequentavrio este do mes-

nio modo
,
que sempre o costumarão fazer.

jí, — Como se pode provar, que assim o faziuo ?

P, Eu o digo. David diz de si , que orava de mannâ ao

meio dia, e de tarde: P''e$perc , 4' mane, óf meridie nar-

rabo
, Cs annimcixiho ,

(id est
,
orabo^ ^ exaLidiet voceni riicam.

Psal. 54. 18. Em Esdras vemos, que quatro vezes seajun-

tavào GS Jiidecs no Templo a ouvir a lei , e quatro vezes

confessavão seus peccados , e adoravâo o Senhor: Lege-

runt in voluniine legis Domim IJei svJ
,

quuter iii die , Ôf

quatcr confitebantur adorabant Dommum Detim siium.

% Esdr, 9.3. Parece ser isto por lei determinada pelo mes-

mo Esdras , e nos dias vulgares, pois que desde que hou-

ve o Tabernáculo, e depois O' Tefnplo com as Festas le-

gisladas por Moi/scg , em taes dias, e nos Sabbados . esla-

vão estes santos lugares sempre cheios. Contudo nada nos

diz Moyses a tal respeito, e com razão devia liear este

exercicio voluntário em grande- parte
,

pois poderiTio buns
fazer mais do que outros , e mais nestes do que na(]uelles

tempos. Vemos porem que haviào horas no dia delenui na-

das para oração no Templo
,
que ainda estavào em vi-

gor no tempo de J. C. , e qtie parecem ser as costumadas
antigas pela n:)anhri, meio dia, e de tarde.

De manhã muito cedo sc abria o Templo, como ja vi-

mos, Qiadrugando o povo [)ara nelle ou\ir a J. C. , e de

Cu>rto não se abria a taes horas, senão para a oração ,
pois

qae. não. ba.vJào 'sacrifício» a taes horas. Nada acho relati-

vo á ornçâò do meio dia; porem v-ejo que ada ta.rde esta-

va enx pratica , jc se chainava a nofva hora àe oração ,
que

equivalia ás tres da tarde. Foi nesta occasião ,
.qu.e S. Pe-

dro operou o famoso milagre, fazendo andar o coxo : Pe-
trus § Joanncs ascejidebant hi teniphan ad lioram araliv
nis nonain, yJd, Ap. 3. I. Ignoramos, que dia fosse eíte

,

porem a multidão de Judcos^ (^uc a ta 1 boia seajuntau i:q /
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Templo para este exercicic , foi grande. Jul^a-se, qtie se
estendia esia hora de oração ate a noite principiando pelas
tres da tarde.

Queirào aqui advertir, que nada legislando Moyses a
tal respeito, devemos entender, pelas regras, que tenho
dado, que toda esta inslrucçào sobre tí orarão foi dada por
Deos a nossos primeiros pais, que aos Judeos passou por
tradição. Por consequência na infância da /2e/i^iao sepra-
ticava o mesmo, que em lodos os tempos; nem podia dei-

xar de ser , pois havendo sempre Religião deveo haver este

exercício. Prova-se ainda pelo que vemos faziào os antigos

Patriarchas ^ e ainda pelos costumes de todas as Nações
Infiéis^ que nada tem tanto em uso como o exercício xia

oração a seus Ídolos.

— He essa regra geral
,
que prova ser da primitiva.

— lln ine dou por convencido, e creio, que -i oração^ e

seu exarcrcio tem grande parte na Religião, mas que en-

tra na sua essência. . .

•— He tempo de liro mostrnr por novas razoes intrínsecas á

mesma oração; e acabará de conlir-cor , o que vou provan-

do, que tào árduo se llie faz, e as razoes porque esta tem
sido sempre o exercicio religioso. Nào foi com effeito sem
altos desígnios, que liosso bom Pai Deos nos precisou á

oração^ e que J. C. tanto nos recommendou com palavras,

6 exemplos, pf)is que e!la he huma divida, que lhe deve-

mos., e com (fue satisfaremos nossos deveres para com elle,

e não de outra sorte; e he por isto que a oração entra na

essência da Religião, e faz o seu fundamento. Eu vou a

mostra-lo.

A oração he divida pam com Deos.

Que deve o homem a Deos ? perguntarei cu , e respon-

derei : O que somente lhe pode pagar com a oração^ e não

de oiitra soi'te.

Rssa he inteiramente singular! Pode ser, que o homem
pedindo pague? ííe caso celebre, e incrível!

^^ão são as cousas divinas como as terrenas, antes sobre

estas adujiraveis infinitamente. Tenha por certo, que na

oração a Deos o homem pedindo paga, e ao mesmo tempo

qtíe fica, com o que pede, sati^-faz a seu credor. Aqui te-

rmos o Psatir.o -19., que nos dirá o bastante a tal respeito.

Faz David dizer a Deos : Noii acciinam dc domo tua ^c.
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Eu não receberei da tua casar, ou da tna mão os bezerros,

e cabritos, que me sacrificas^ o com que pensas pag-ar-me

o que deve-5
,
pois tudo isso he meu , e tudo o mais que me

podes off/recer: nem Eu cômo as canies , nem bebo o san-

gue das Vi<:timas, e rezes
,
que me «acrificas. 14. Ou-

tra cousa tens
,

que lie propriaunente tua, com que d^ves

pagar, o que me deves. Mas que he isto que o liou)em teí^i

em sua propriedade, e que Deos delie exige ? O meám<^
Senhor o diz : Tmmoia Deo sacrificimn landis , reddc .41*-

tisHino vota tua. 15. Em lugar de rezes sacrifica ao leu

os sacrifícios de louvor , e paga sxo Allissimo os teus

vol^s : Rcdde yiithshno vota tua.

Devemos a Deos o sacrifício de louvores, de graças,
adoração, o reconhecimento aos benefícios, que continua-

mente nos faz. Como faremos este sacrifício ? Pagando ao
Altíssimo os nossos votos: JRedde Altíssimo nota tua. Mas
<^ue votos são <ístes ? S. Agodinho

^
seguindo a f^ermo ào%

Setenfa em lugar de Veta tua
^

lê, l^rcces iuaíi : licdde

Allissimo preces luan^ dá a Deos Altíssimo os teus rogoá,

as tuas orações, pois he ^sta a tua divida.

A. — Confesso, que não o entendo sufíici ente mente.

P. — Eu liro faço entender.; mas queira dizer-me íioío a pos-

sivel brevidade de palavras, o que o homem deve a Deos ?

A. — A honra; em cuja palaxna me parece inciuirem-se todo«

os deveres do homem para com Deos.

jP, — Diz muito bem : e eu lhe respondo, que com a oração

se prest«à , e àà. a Deos essa mesma honra.; e por conse-

<juencia lhe paga, e satisfaz es^a divida. Queira ler o /^er-

so, que se segue immediatamente , em que falia o mesmo
Senhor.

A, — Invoca tn ãie tribiilationis , eruam te , ò( honorifica^

l)is me. ^f. 16. ínvoca-me no tempo das tuas tribulações ,

tentações, ou necessidades; Eu delias te livrarei, e tu me
honrarás. Mas de que «iodo pode isto ser

jP. — S-jnto breve da inarca l Que í^cdta debestuntol Pois não
honra ao pai o filho, que a elle recorre, e com elle se

abraça ?— Eu melhor o direi; mas note nesse Verso o Sr, At. hu-

ma Âlliança, hum Pacto, (que isto he a Religião) que o

bcniguissimo Deos faz com o homem. Todo o pacto , con-

tiato, ou alliança deve resultar em bem, e interesse dè

am.bas as partes contratantes. Eis acjui este Pacto religio-

so resultando em beui das duas partes j Deos e o homem;
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em bem deste, porque orando será livre das tribulações,

ou tentações , em bem.de Deos
,

porque tirará da or<7r.Y/o

do homem a /ío?ir<3
,
que lhe deve : Invoca me , cruumle^

^ hnnorificahh uie. Antes que passe a expor o modo . com
que isto se faz, e qual seja esta honra

^
permittão-me duas

palavras em Nome do invfino Scnli^r que nve su«^gere es-
te texto

^
para molhoi eiitoiíderem o divino i^/a/io

,
que va-

mos desenvolvendo.
Invoca me in die tríhalntíorns^c. Como se dissera : Eu

quiz, ó (>omens
,

sugf itar-vos a varias necessidades, tan*

to corporaes , oomo cspiriluaes, cujo remédio puz em mi»
niia^ màos , collocando-vos em líuma absoluta dependência:
dei-vos di oração por se<ruro meio de conseguirdes de mim-
o que necessitardes. Assim o fiíí para poderdes de5e/mj)ei)har.

vossos deveres para comigo
,
pagando-me, oque medeveis,

que lie a- /io«ra, de que sou Credor, por isso que sou vos-

so Creador , vosso Principio e único Fim, vosso Deos , e

vosso Nos profundos abismos da minba Sabedoria não
achei hum outro meio mais fácil , mais suave, nem mais inte-

ressante para ambos Nós, do que este,, pois que por elle

com- a maior facilidade, sem mais trabalho do que pedir-

des conseguireis, e pagareis o que me deveis : Eruam iCy

ài-honorificah is me,

D, — Nada mais divino do que tal Plano ^ se com effeito ca*

bídmente se desempenha! Elie ficará bem desenvolvido.

J?, — Que com effeito se desempenha em ambas as partes eit.

You a mostrar. Vejamos primeiro a devida paga*

A oração presta a Deos a devida honra,

A honra de Deos constitua nossos deveres ; e estes mes»,

mos fazem o fundo, do que chamamos /íe7/o-iao , e he com
oraç/iõ

^ que se desempeiihào
,

por isso mesmo que he o

axíto , e o exercício mais perfeito dá i?é7zo-/ao ,
que abrange

o melhor , mais alto ^ e sublime
, que ella tem j em rela-

ção para com Deos, e sua honra. assim que se expres-

sa o famoso yígostinho Calmei^ expondo o mencionado rer-

so: Ilonorari se pulat Deus ^ cúni illi supplicanins ; Deos se--

dá por honrado, e por consequência pago do que lhe de-

vamos . quando lhe dirigimos nossas orações
>f
pedindo-llie o

remédio de nossas necessidades. E porque razão ? Porque

a ornção he acto perfeitíssimo da /?e/«^2ao ,
que abraça o

lueih.or , e o tudo
,

que pode p^ieétar honra a Deos , abra-



çando as principues virtiicies, que são adoração, Fi^', Es-
parança, e Caridade, ou amor: Pe^-fcctiH.sjjiiiLs ItcL-gionis

actua est oratio ^ adorationem , Fideni
,

spein
, chariíaíon^

que complcdcm.
— Eu presumo hir entrando no conhecimento dessa honra,— Aind'agora o faz "? Ainda nào vi gente mais obtusa! Sào
como crianças, que necesí^itão da papinha mastigada! Ja
perderão de vista o quadro, que lhes pintei?

— Compadeça-se de nosia ignorância. Mas (jue . . .

— Mas que? Pois nào vèeni., que os filhos cercando o Pai,

com as mãos a elle levantadas pela oragío ^ Ilie cslào dan-

do toda honra, que se pode hnaginar.^ Aqneílas Cí^usas

,

que acaba de dizer o meu Ab.
,
que ja está cançado de Ian-

^to fallar, sào as principaes, cpie ha na RtligUo, e com
que se dá a devida honra a Deos. Deixe-me, P. , con) el-

ies , e descance, porque eu porei tudo em piatoá limpos.

Nós devemos por grande obTigaçàô, qu(^ lemos, adorar

a Deos., que he nosso Pau Oradiga-me cá : Que mais po-

de fazer hum filho para venerar, reveieirciar , e re^penar

sou pai, que prostrar-se diante delle
, orar, pedir, levan-

tar a elle as màos a roga-lo? Adorar he venerar, reveren-

ciar, ri'speitar , e reconli^cer por sen Deos. Assim ja se diò-

se nas Disputas^ e se fazia com o beijar a prop^-ia mào.
Mas quanto mais faz o que ora? Vms. aiíida nào virào, o
que eu com os meus fanáticos fazemos na Oração JlJcutall

— Conte com todos nós entre seus fanáticos.

— Se faltarem , eu lh'o direi : mas vamos adiante. Tenius

alom da adííração , as três virtudes Theohgaes
,

qiieassiin

se chamào, porque sào pertencentes a Deos, e sào a Fc
,

a Esperança^ e o. Caridade^ que he o verdadeiro amor de
Deos, de que ja onvirào ia!;ar. Ora aítenriao , querela

ver estas tres virtudes em pessoa viva na oi açâo. Vejào a
Pe no fiího, que apezar de nào ver o Pai Deos , estende

a elle os braços, íalla
,

roga, pede, como se ali o viia

pr<ísente com os olhos corporaes. Querem Fe mais viva

,

do que esta ? Que direi do que faz oração no Tempiodiaii-

te do Santíssimo Sacramento, ou em sua casa voltado pa-

ra onde elle está? Elle está praticando nella os actos niuià

heróicos da mais viva Fe', porque está crendo com o enleu-

«limento , e obrando com o corpo , isto he , crendo com a

alma, e acompanhando com o corpo. EKe crè, que aqnil-

lo que á vista parece pào, he oseu X^qo^ em Pessoa ^ cahi
falia a boca, falia o coração , confessando esta Fe, ctaiu-

b bl #
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bem frilla o corpo neste sentido,, ajoelhando, prostrando-
so ítc. Todo o liomeni exercita , e pratica a Fe' mais viva

dos no£so5 mais augustos Mysterios. Ainda mesmo qjje não
fal!e na oração tudo falia , e todo o homem está confessan-
do a santa f\ elidia o.

Que dirt'i da virtude da Eaperança l Onde he que ollá

apparece mais em sua ])ropria e viva pessoa , do que na.

oração [ Nào he necessário bestunto para o entender.

Q'.iem nào espera , não pede; nias quem pede, espera.

Pois da ('aridade^ do amor de Beos^ qao direi ? Como
pode. o filhò deixar de anjar ao poi , com quem trata, a
q'.:em pede , de quem recebtí , e a quem abraça ? Ah

,
que

a oração^ principahnente a ^nentai ^ que eu faço com os

meus fáiiaticos, lie huma fornalha do, fogo do amor:, *m
que se abrasão os corações. Concluo com dizer, que na
on/ccíV) trabalhão em própria pessoa.., e a bom trabalhar eni

corpo, e alma as quatro maiores cousas ,
que temos na

Religião^ que sâ') a yldvrrtçuo a Decs , a Fe, a £speran-

fa , e o Amor a Deos.. Quem isto não entende , não he
homem.

D. —^ Nós somos homens
, poique o en^tendemos, nem pode-

mos deixar de o entender, Vm. o expõe como o poderia

fazer o meihor Tliealogo.

jP. — He para que saibão
, que o não sou de njão furada.

M. — Pode lisoiigcar-se , de que' eu o entendo muito bera, e

fico crendo, que na o?'a^íio se pratica a Religião^ e que
n>esmo faz o seu fundo.

A. —-Eu sou obrigado a fazer a mesma confissão admirado
de que Deos tanto nos facilitasse o exercicio da Religião,

Com effeito vejo
, que na oração se cumprem os deveres 9

que temos para com Deos.

X). — Não he menos admirável, que pedindo se pague.

i/. — Visto qtie o tem entendido
, pouco lenho que accrescen-

tar. As tres grandes virtudes da Fe, Esperança ^ e Carida^
~~ de^ não só. encerrãc os -deveres para com Deos , mas tam-

bém os que temos para com os nossos irmãos de Socieda»

de , membros do m^srao corpo , e fdhos do mesmo Pai. Se-

ria longo fazer esta demonstração, porem ella he obvia, a

quem fizer nestas cousas alguma reflexão.

JD. — Eu julgo, que posso mo&trar com evidencia pelo que

tenho ouvido
,
que ellas fazem o fundamento de toda a vi-

da moral , e CA r/siací j e. por consequência de todos os

de.vejes.^



P. — Não o jiiIíí'o nftressario. Alas abi t' m na oração o fiin-

^arneiito da vida ( Iiristâa. Tenlio porern a fazer algumas
breves reflexões sobre as duas v irtudes da Fé ^ e da Espe-
rança ,, e suas admiráveis at)alo^ias com o divino F íano

^

que nunca devemos perder de vista. Ja mais elle se pode-
ria desempenhar sem estas duas virturles; (omittindo a ue-

<íe*sidad'e da Caridade^ ou amor de Deos , de qv!e ia fal-

íamos largamente) mas he só na oração^ cpie elias plena-

mente se exercem, e pratieão, e ainda adquirem. ^

Ningtiem pode ignorar, que a Fc be a primeira pedra,
em que se basea dí Religião

^
pois sem esta virtude nada

pode haver a tal respeito , e o homem não passa da con-

dição dos brutos animaes. Faz esta virtude o fundamento
» do divino Plano \ ma?> be na. ornção

^
que ella se exerce,

alimenta, e vigora em toda a sua extensão, como acabào
dtí ver; e de tal sorte, que sem a. oração ella morre, eací-
ba. Queirão fazer nisto a devida retiexào, para entrarem
lio claro conhecimento das analogias, e combinações des-^

ta obra divina. Quando da oração nada mais tirasse o ho-

mem , do que o alimento da sua Fé^ ella mereceria todos

nossos cuidados 5 e deligencias ; porem be a mesma Fé,
que dá occasiào á oração^ a vigora , e alimenta ; de sor-

te que buma e oiHra se abraçào , se animíio, e vigorão.

De tal sorte be isto Inuna verdade, que avançarei a dizer,

que assim como sem Fé não ba , nem pode haver oração,

assim também sem oração não ha Fe, e não be o bouicm
menos de Atkco , ou bruto animal,

/). — A primeira be clara ; porem a segunda..!
J^. .— liuma e- outra o são. Eu lhe pofiho bem claro, que

morreo inteiramente a Fè , se algum ten.po a teve, na-

quelle que não ora, ou recorre a Deos : La caníou hitm

Poeta Gentio : Qiui fingit Sacros. . . Non facit ille <itos :

Qai rogat , «V/d /aci/ ; não faz deoses aquellê que fabrica

d'ouro , ou prata suas imagens, porque ella» não são mais

do que imagens n]ortas; ;mas sim as faz deoses aquelle, que
lhes dirige suas orações. Para aquelles, que orão a Deos,
be Deos vivo, e verdadeiro Deos, e como tal 'o reconhe-

cem. Polo contrario diremos
,
que não o recotibecc como tal,

etmesmo o nega aquelle, queaelle não ora j nem implora

seu auxilio.

Eu o direi melhor com formaes palavras do Cahncf , ex-

pondo ainda o mencionado Texto
^
quefallar.do neste mes-

mo senLido , conclue ; Idem fçrmé dicito ,
,Dcum e&sc nega-'
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re , Dioinil iti injuriam iivfiírre ^ jjuicalamitate affcctus ^

ad Deiuii noiL confugít. Com razTio se pode dizer, que ne-

a Deoá aqu^lle , que nas caiaíiiidades , e nas sua> ne-

cesoidadtíá , riào recorre a I^eos. Entào porem o confessa,

e o honra aqiielle, que aellc ora, e lhe supplica o soccor-

Kr : Contra verá lit> livrare ^ ôi cignosccre , ubi oraverií
^ ejus^

fjiie opeui 2mpiorar /'L

F, — Kis-a.hi a verdade, P. , com que eu tenho mntinado a
cabeça a estas g.íates , -e ntlo querem crer. Os poríiig%iczes

pela maiorr parte sào huns JÍtheos , ou renegados, ainda

mesmo aqueíles , que presumem ser Chridãos. Não crêem,

qjie ha Deos ,
porquê nem etn suas ne^essidadt^6 , nem nas

tiMítaçòcã , nem fora delias orão a Deos. Se eíles cressem

nelle , como poderião deixar de tratar com etle continua-

mente? Como ileixariò-o de invoca-lo nas suas precisões?

Antes rec<:)rrern ao diabo. Ai , meu bom Pai^ que injurias

voa fazem vossos máos fillios !

P, Brevemente veremos, quam grande força dú a Fc viva ,*

e rebusta , á t>ração para conseguir o sen effeito. Em quan-

to ú Eapcrança digo o mesmo, que acabo de dizer da Fe,
deque he huma forçosa conátíqusncia

,
pois logo que haja

a Híjvida Fé.-^ logo que -se crê a Deos, tal como o temos

representado, e na verdade he , segue-se o esperar, e.con-

fiar nelle. Se a Esperança vacilla , enào he firme, nao he

se nào porque vacilla, enfraquece, e talvez morre a Fé.

Como pode deixar de esperar cm Deos , o filho
,
que o ore

seu (*a\ ?

Estil Esperança be de grandíssimo merecimento aos olhos

de Deos , e por isso vemos nos sagrados Livros a cada pas-

so seus elogios, e prémios a éila concedidos, por isso que

ella he de absoluta necessidade no divino F/a/io , e mesmo
entra em sua essência. Jamaiá poderia Deos formar a So"

ciedade ^ esta -^Uiança, ou Facio ^ ou o que chamamos

Religião^ sera a Esperança^ porque he esta, o que ali-

mentada mesma Corporação ^ ou Corpo de que J. "Q. he

cabeça.

/). Por essa razão se tem esforçado a impia Seita por aca-

bar com essa virtude. No resumo docathecismo de H^olney

que fizerão para méttcr nas màos da infância^ se pergun-

ta se a Esperança he virtude? Negativamente responde^

qjje nada mais he, que invenção de hypocritas em provei-

to de veli)acr^5.

F. — Vc4hucosõâoelles, e quem os pario , casta da ina maleila.



— Ainda lití dé absoluta neco?3ÍJadò para aoraçio^ do fítt"

sorte que sem Esperança nao ha oração; supposfa a Fé,
seííi oração níio Espe^Mnça : porem ambaa se af)raçrio,

nutrem,, e se viVorào, formando em sua perfcuçao o quadro,

oue vimos, e representa o qnc entendemos pela palavra /^e-

ligião* Ja disse, que omiltia aqui o amor de Deos por ja

havermos dito o bastante; mas não deixem de advpvtir o

que disse o Fr. , dando á oração o nome de foinaUia , em
que se abrasão neste fogo os corações; o que eleva o qua-
dro á ultima perfeição.

— Eu pasmo cl vista de tantas maravillias, tantas analo-

gias , tantas , e tão harmoniosas combinações, tantas, c

tão divinas , altas ,.e excelsas, bellezas
,
que euceria a Rc^

ligião 1 Nada sabe q^iem a ignora ! Ku não quero outra sci-

eucia. Que responde a isto,. Sr. Athcol
Eu faço a mesma confissão ,, e com os mesmos sentimen-

tos. Résta porem sabermos , • que a oração lie seguro , e effi-

caz meio de conseguirmos, o que necessitamos.

Não deveria deixar de o ser; nem podi^a (rcar defeituo-

so, e mesmo perdido em sua essência bum tal Plano
^
que

nesse caso deixaria de ser divino. Longe de nós lium tal

pensamento! Vamos pois a ver esta se^-unda Palavyra,(\\\Q-

o homem dirige a Deos na oração^ poderosissima , eeffica-

cissima paia conseguir de Deos ^ nosso Pai^ o que riecessi^

tamos^

Efficacia ãa Oração,

.

He a oração hama outra Palavra do homem dirigida a
Deos, tanto mais forte, poderosa, e efficaz

,
quanto en-

tra :m essência do divino Plano ^ e o ultima , torno a di-

zer ; e esta verdade he huma consequência , , da que a es-

te respeito temos dito.

.—- Sem duvida assim deve ser.- Se Deos pôz em suas mãos
o remédio de nossas necessidades, dando a oruçâo por se-

guro meio de' o conseguir, necessariamente ella deve ser

efficacissima para isso mesmo.
Tanto he assim

,
quanto J. C. o mostra em diias pala-

vras , que poem patente este seu divino Plano
^
que igual-

mente nos assegurâo de seu perfeito desempenho , e cujo

sentido devem entender em toda a sua extensão. Pttite , ^
dahitur vobis, Luc, 11. 9, Pedi , e dar-se-vos-ha , o que

pedirdes.
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— Peraiiiííi-me P. , que eu prove, se entro no sentido
d-saíiá paiavias, para fâzer alardo de meus progressos. Pe-
di

^
v Hai-.i'-vos-bri

; foi o ujesmo que dizer: Vós tendes
m ii grav.-s, e uiulliplicadas necessidades, ctijo remédio eu
p(jz uiíicaaieiíte eiu aiiulias màos

, porque assim foi neces-
sário, para q.je cut^-udaiá

,
que eu sou o ^'osso Creador

,
J^iii 5cc. e nào menos para voá pronnptificar orneio de cum-
prirdes os deveres, que lendcs para comigo, e exercerdes
a Rclij^ido que vos dou por meio da oração. Pedi pois, e
recebereis o que pedirdes, no que empeulio a minha pala-
vra. Ficai porem certos, que este lie o único meio de alcan-
çar, e aào qualíjuer outro. Se pedirdes, recebereis, mas
se iiao pedirdes, Jiào recebereis. Será isto?

— l'^utei)do muito bem, que lie i^so mesmo, que oSr. Ab.
quer concluir, com razào , dos j)rincipios estabelecidos;
poreui eu tetdio . q ie dizer contra.
— Nào m-erios eu; por i-so me adiantei...

— O' SOS bia-puemf;â I Vocês atrevcm-se. . ?— Cale-si?: deixe {.5roj)ôr suas duvidas.

— Nós uTio iíitíuilamos contradizer a J. C. , e menos ar-
,ÇMii-lo de falsidade Bem p<jde ser, que não seja o sentida

dessas, e maia palavras, que pertendem
,

pois temos ra-

zoes forlissirnas
,
que oppór.

— Ku o estimo. por(]';e lie esse o melhor meio de pôr pa-
tente à verdade. Qutura porem, que antes disso expotiba

a doutrina para depois a pór a salvo de todos os ataques.

'J'euios mostrado, que o divino l*lauo exi.^-ia
,

que a ora-

ção fosse elficacissiuio meio de alcançar, e que esta pala-

vra^ i^ctile ^ òi dahiiur voMs , devia ser assim rnesmo co-

mo soa, e nào em outro sentido, desempenhada. J. C. pa-

rece
,
que, j)!eveiido i-so mesmo, níui de propósito quiz

tirar toda a davida, certeficando-nos bem desta verdade

^

}u)is nào pe.rdooij a leprtiçcyes , a couiparaçòes , a seme-

lhanças, a j)romessas ,
alTirmaçòes^ e ainda a jaramentos,

ou empenho de sua palavra, 'imanto isto fez, que a nào ser

o conhecimento da dureza do enteudime; to humano, e a
gravíssima necessidade da oração peira se desempenhar o

Plano que temofs dito, dos sentiríamos tentados de notar

superfluidades em suas doutrinas. Gmittindo muitas, <li-

Tei ai^amas , e pouco mais do que dix o cap. J 1. de S.

Lucas ^
ja mencionado.

Donúne^ dore noa orare \ Senhor, ensina-nos a orar,

disse hum dos Disci])ulos , ao tempo que o diviuo Mestre



se levantava (la (7. Assim orareis , lhesíliz: PaUr &.c*

Knsiriou-Jlics a qn(; clia niaiiios on/^f/o cloiuiiiicai
,

por íssq

rnrsrno que o Senhor hc o seu Autor, ou Padre Nociso.

cm poucas, e brevisàsimas palavras coutcMii em coui-

pendio tudo , o que devemos pedir i)a ora^xío, PA\c. i:âo en-

sinou a pedir, ou orar, porque be cousa que nào necessi-

ta de Mestre^ nem lições, mas sim disse, o que devemos
pedir.; que faz o objecto da oração. Nào entro na expli-

cação das sete petições que contem , ou cousas., que deve-

mos pedir
; porque nào cabe no nosso plano, líiu confor-

midade com o divino notaremos soment(? que quiz o Se-

nhor ser clíamado mi oração'. Pater Nostcr ^ -nobso Paiy
como vemos fim S. Malh. 6. 9.

— Essa só palavra representa o quadro, que vimos dos íi-

Ibos cercando o Pcn^ e não menos a uniào de ui^iciade,

que deve haver entre os filhos. Tudo he conformidade nci*

te divino Plano l—
• Níi mesma conformidade quer, que se lhe peça o per-

dão dos peccados., qual nós damos a nossos irmãos , e tnem-
bros do mesmo Corpo, das injurias, e offensas

,
que nos

tenhio feito, como ja advertimos, quando a tal respeito

falíamos.

— Advirta também ao pintor, que não ponha entre os fi-

lhos a malévolos, malvados, malfazejos, inirnigos de .seus

próximos, sensuaes , e toda a má canalha ; mas todos estes. .

,

— Concluído o pequeno formulário desta oração, passa lo-

go o divino Mestre a coufirmar-nos na sua eíTicacia com
exemplos, e na conformidade, e razoes de Pai, de ami-
zade, de importunidade, e da benig^uidade, vontade, eainor.

Notemos todas estas cousas juntamente com o penhor, ou.
empenho de sua palavra.. Ló;^o que quiz ser invocado com
G nome de Pai, exi,C(io a condia nça de filhos. Eu não pe-

•ço
, poderá dizer o homem, a Deos , diante de quem tu-

do treme pelo respeito, que ifjs[jira sua Alag*estade, n^as

peço sitíi a meu Puí , a meu Pai estendo os meus braços,

« uYoslro mirjhas misérias, e necessidades, como que sou

filho, objecto de seu amor.
— Essa consideração deve ser bem consoladora.
— E de summa necessidade, porque somente assim se po-

de desempenhar o Plano; e por isso he a esta confiaiiça de
filho em seu Pai, que he concedido o seguro effeito , como
logo veremos. Passa logo ás razoes de amigo, e logo ás de

importunidade, que vence a vontade. Elie o faz com bum
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exemplo : Quis vestrnm hahcbit atnicitm &r. Qiialqiver de
vós terá liurri amigo, que lhe chega a ca^a á meia iioile , e

ii?u> terá pào para lhe dar. Qtie fará. n.ste caso? Procura-
rá a çeu amigo, e visiniio, e batendo á p>orta.dirá :. yi/zíi-.

Cd., coinuioda mihi tres panes. V'. 5;;, amigo, eu)pre5ta-ine

tre> .pàcs , porque acrom me chegou Inim meu amigo-, que
v^m de jornada , e náo lenho, que lhe pôr na mesa. Náo-
o fará prou}plamcMte este aii/igo, pcla.mc»ma umisadc , e

visinhança ?

Supponhnmos porcFn
,
que não o fad assim , e responde

iSáo me sejas molesto ; tenho fechada a porta , e mi nha fa--

niilia csíá descançando ; nuo posso levantar-me.a dár-te , o

que me pedes : Non possitmai^rgerè^ íydare tibii y.7. Em-
vào dás essa escusa., Ihcresponderá de fora ;_ porque eu nao
cessarei de te, ser importuno , persev*:raíido em bater á por--

la. Ou tiV-hiis do dar-me o» trcs pàes ,
qvie peço, ou cu

riáo te deixarei descançar. Que fará neste caso? F.u vos

digo, que quando nào ddssc os pàe.s poramisade, cllelho*

dará peia importunidade molesta, deque se desejaria ver li-

vre : Prof>ta\ vtinrobif^item aulcm ejus sftrgcl
, ò; dahil illi

qiiotqiuA habct necessários, 8; lie entáo que aecrescen-

ta
5
empenhando sua palavra: í'jt ego dicovoòis : Petile

,

^dabitur vobís \ qiuicríU^ ò; invenictín ;
piilsatc, t\ aperietur

vohh. % 9; Eu pois vos digo: Pedi, e se vos dàfá ;
pro-

curai , e acl>areis ; batei , e se vos abrirá.

—!- Parece ,
que alti repetio o mesmo ttes v^zes ,

pois o mes-

mo he procurar, cachai
,
qjjepedir, e receber, e o mesmo

qiíer dizer-,, bater, á^ portas da . misericórdia de Deos, e

abrirem-se.
— Nào du.vide

, qtiea-sim he , e aindá aceresx^enta lõ^o ou-

tra trina repíitiçáo : Omiits cyiiin^ qni pelit accipi' ;
qui

quacrit , úivenit
; pvlsanii aptriétvr. , . 10. Estai cer-

tos ,
que todo aquelle qualquer que sejá , q«e pedir^ lece-

berá ; acnará,.o que procurar; e se abrirá ao que bater.

— iilsse texto augmenta as minhas duvidas..
—- Eu brevoiMente as satisfarei; Ate aqui temos as razões de

Paíy de auiií^o, e da importunidade
,
mostrando, e afTir-

jiiando, que dará ainda quando não quizesse dar, por causa da
importunidade.. Passa ainda a certeficar-nos pelfi razão de

]>om Púi^. c^jja condição he não só dar aos filhos cousas

boas
,
quando lhas pedem , mas ainda mais, e melhores ,

do que se lhe pedem : CLiih nufem ea:vobU patrein petit pa^

vfim j
nunr^uid lapidem íkikil Uli ? Qual be d'ent(e vés.o
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•pai, qiic dá buma peclra ao filho, que Ibepede pão? pcr-

gtiíita elle., e accrescenta : Aul puccn^ nuncjind pny pisce

serponton dabii illi?. Daruaseu fillio huma serpe^ile , cpiari-

do lhe peça himi peixe, ou hum escorpião, se liie pedir

hum ovo? Âut si pclierit otum ^
nunc/Làd porrigct il/i açor-

pio)iem'1 y. 11. IZ. Daqui conclue : Se pois vós, nào obò-
taute que sois máos pais, não dais a vossos filbos cousas

triás quando vo-las pedem boas^ quanto mais vosso J\h
'Celestial dará boni 'espirito., bons dons, e graças a seus fi-

lhos, que pela 0/*f7ç\/í) a elle se dirigem 1 Quanlo nia^is i^a-

ter vcst-er de í2celo dcdrit sjririlum hoinnnpetentilnis &c l f. 13,

— Bellas paridades sáo e:sas! E na verdade particem su-

períluidadei , a nào attender ás razoes-, que deo
,

pois bas-

taria a sua só palavra dita hurna vez.

— Não se satisfez ainda com isto. .Elie argue a ^eus Disci-

pulos de Hão haverem pedido algema cousas Uaque mod.>

non pelUth qitiiqtMim iii Xoinine meo : pedi , e ficareis-cer-

tos de que vos digo .«i verdade, pois recebereis, o cpie pe-

dirdes : Petitc^ ar.cipietU. Jo<ia. Í6. âí. Na verdade^

na verdade l^u vos diú^^o, cpse meu Pai vos dará o (]'ie e n

meu Nome li^e pedirdes: /ímen^ uincH dico cojÍs: S^. qiiii

peticrtíis P-tíirem tn Nofnine meo j dabit vobis. y. áò.

— Teujos na palavra ^men diia^i vezes -í^epetida duas gran-

des aífirmaçoes
,
que eqiiivalem a juramento^ e se ?ó a sua

palavra he mais firme, que o> Oeos , e terra, quanto maii

o será seu juramento! Não pode duvidar o Sr. At. da cia'

re^a , com que J. G. falia.

— QuerJ. C. que se dirija a seu Pai d. oTaçao em seu No-
me; e he assim que a 7^rc/íi faz , como que he por ellc

instruída; pois que todas as ora^Ua qu? dirige ao Klerno
Pai concluem Per Dommarn ,in.^trutn Jemin Ckrislum-^ o i

Per ChriatiDii f)oin}nutn nnF.trutn . pois que elle h;» c> noss )

X.^liefe , e Ca!)eça, Porem nisto tsunos verdadeira cop.fiança

de sermos ouvidos, e despachadas nossas orações, nào -53

por eile, quaiido a olie nos dirigimos , mas tambeíu pelo

Eterno Pai^ orando a elle, por isso que seu Filho, e nos-

so Chefe, e Cabeça se faz penhor, e mediador.

Sem que seja necessário repeti-lo eutendem ja os Srs.
,

que he necessária a Fc^ e a Esperança ^ ou confiança pa-

ra conseguir , o que se pede ,
por isso mesmo que estas vir-

tudes são de absoluta necessidade no divino Plano. Hr por

isto
,
que elle ainda disse em outra parte : Omnia quac.cun^

que petierilis inorationo credcntes
,

açcipiciis. Jvan. ^1,23
c c 1 #
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Accrescenta airicla: Omnia (j.taecunqiie vetiiis^ credite

Ljuui occipietis ^ ài cvcnicnt vohis. V. 21'. Crede liniieiueià*

tc , qiio recebereis, o cjuie pedirdes , e desse modo recebe-
reis scfi) falta.

— Faria na verdade injuria ao pai aquelle filho, que não
esp(írasso , e conínisse receber delle, o que pede.

— Níio he só pela injuria
5

qi-e se lhe faz com as desconfi-

anças , mas lambetn porque taes desconfianças transtornão

ijileiramoíite o l^lano divino. Niio pode entrar nclLe , e ser

vivo niíHTibro deste corpo, senão o qne possuir liuma viva

Pé, Tendo esta segup-se
,
que com eíla liadb ter a confian-

ça
,
por isso que crendo eíji Deos seu Pai, por força r.elle

deve confiar. Se por desgraça vaciila na confiança
,
prova

certa tcui de que vacilia na Fe, e por isso todo o í^lano-

perdido a seu respeito. A cowfiança pois diz o que hà de

sua Fé. Ile por isto que J. C. promette , aos que tiverem-

esta confiança
,

que so basêa na Fe, não só a certeza de
alcançarem o que pedi.rem , mas aifida o poder de trans-

plantar, com a só sua palavra, os montes, como ja vimos.

Ahi tem pois e-^tas duas Palavrafi efficacissimas , sendo acom--
panhadiís da devida Fé, e confiança , conforme a palavra,

e promessa-í de J. Chrislo. llesta-nos confirmar esta segun--

da com exemplos , e satisfazer plenamente o Sr.. Atheo» ;

— Ainda bem se o fizer como eu desejo.

— Assim mesmo o farei. Não se passou muito tempo ,
que

os Apóstolos irão vissem de muitos modõ<5 , e occasiôes, des-

empenhadas as promessas do divino Me&fre. Por occasião

do primeiro prodi<^io ,. que operou S. Pedro fazendo andar

c coxo , ou paralylico, foi eile, com seu Collegu S. João
apresentados á Si/hogoga , a quém fallou com todo o desem-
baraço, e valor ;:e confusa não teve que responder, nem
outro expediente a tomarmais que mandar-lhes ^ que não
ensinassem , nem pregassem a Jesus. Debalde o manda-
rão ;

porem o caso ho, que voltados a seus Collegas refe-*

rirão o caso do milagre, e o que passarão com os prínci-

pes dà Si/nagorra
,

que havião deixado confurjdidos.

Apezar da^ doutrinas , e promessas de J. C. parece , que
ainda ignoravão a extensão dó poder da Palavra^ que lhes

liavia dado. Logo que ouvirão as boas con-eqiiencias ,
que

se tirarão dò prodigio, e as ameaças dn Si/nagnB;a una-
nimemente todos , os que se acha vão presentes leva-ítão a sua

v,oz
,
que dirigem a-) Eterno Padre. Elles pedem animo,,

ftír^a, e valor para veacere;xi. as ameaças dos principes
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e por?erGs do muircTo ^ c^-n o dom de obrainn pvodigios,

e niilagrrs. Apenas eniiil«Mn esla Pa/arra aterra iron^c,

e se al)ala em seus f«indanu;nloá , o Cco se abio, o L^qA-

rito Santo desoe sobre todos vibiveiiiitMUe , ^Tu) trocados eiix

eiítros homens, dissipa-se o temor, fallào com liberdade,

€ homens fracos, e pusiilaiiimes sào revestidos do mesmo
poder dí> omnipotente : CYc//í oras>enf ^. wolini esf locvs ^

m quo cranl congi'egaii; A' replcLí siint oiiines Spirilu ò r/.-

cfo , és loquebantur iterbinn Dci cu7nfnutcia, jIcí. ^p,-\. 3{.

A, — Queira perdoar-me, P. : o qtie occorrco aos ^'Jpcstclos

nào vale para exemplo, pelas razoes
, que sabeuuíS.

P, — Nem todos estes, que nesta occasiuo se aehavào jtinios ,

e que derao es^a Palavra^ erao /Ipostotos,. í^oslonue o

Texto o líão diz, devemos suppòr ,. que erào toclos rs que

se achavào encerrados nas Casas do Cenáculo . ô mais de

cem h/)mens. Nào forào yJpòslolos os iíínurr:eraveis mi '.lia-

res de Fieis y que em todos os séculos ,, desde esle tempo
ate' nos, tem pela ora^r/o operado ínfmitos prcdigios.

X), — Não deve igorar isso mesmo o Sr. At. ; a Ijistoria nos

he testemunha. Ja eu disác do Fatriarcha S. Franciticn de
ÂssíHy que hum Anjo llie dissera: Tii comwovcs óvraaii

coeleslem Cuidam
;

tu, Francisco, apezar de seres hum
pobre, e desprezível homem, quando oras, pòes ern '.iio-

vimento tada a Corte do Ceo, Nem me adn/ua que o ho-

mem com sua oração possa tanto com Deos, supposlo o

que se tem dito da urh'ào que com elle teGi.

ji. — Minhas duvidas tem outros ftjndamentos. Todas ellas

versão sobre a força, que pode ter a oração de lium p(X"-

cador , tal como cu ; e se na o/tição terei hum seguro Uieio

de salvação, porque neste, caso eu não cuidarei em outra

cousa.

M. — Aquelles mesmos são os meus seutlmentos.

.

D, — Tem razão; e eu entro na mesma conta.

F. — Pois eu lhes protesto que não tem outio meio mais se-

guro ;.e que este be segurissimo.
í*. Eu presumo satisfazer brevémeiJte aos5rs.

,
poia por ora

desejo ultimar o desenvolvimento do quadro da ReH^iclo
^

e satisfazer primeiro aos desejos, qne ja mostrarão, e du-

vidas
, que possão orcorrer. Com razão me projXiráõ e?ta

questão. Se a oração forma o quadro à^. Religião do mo-
do, que tenho dito, elía devia ter a mesma força , a mes-

ma efficacia em todos os tempos, mesuio atites deJ. Cliris'

/a,.pois qiie a Religião be tào antiga como o homem. Ncs



•ja vimoà, qiip 3em[>re, na moiínti sua infância se prati-

coti
,

pore:n iiao riiiios se por veiítura tinha a mesma for-

ça, cjijf tem na uUídki idade de sua perftMçào. Nada fa-

ria, o Plano
^ que teivUo di^senvolvido, tahiria, se niio pu-

desse mostraT
,
qwe esta, Paíavrarâa orajrao sempre foi po-

derosissiirm.

— Assim devia ser, visto qi?G faz o seu fundamento. O
caso occorrido no casamento <lc Isaac cf)m o servo da seu

pai Aúni/ião yiDlo do poço de Mesopot/unnia
^ que ja vi-

mos , suct edeiído-lhe tudo bem como pedio bem claramen-

te prova essa força.

— OuUos muitos temos, que melhor nos pòcm patente a
p.odigiosa força da oração jjara com Deos , de que upenas

poderei mencionar alguns. Com estes mostTaiei
,

que eila

lie huma arma poderosissi ;na para debeilar, e ^encer o»

ininiigoá, qnae5(pi'or que sejão,; fort.issima aiuda para re-

bater os golpes da ira de Deos armada cwnlra-os liomeiis,

e ainda para lhe ligar o braço otnnipolente.

— Istjo he muito! Menos será suíficiente, e não temos ne-»

cesVidade de 4)yperbo!es
,
que «tem re^aibos de blasph. .

.

— Nào ttíin , o que digo mais resaibos , do que os da ver-

dade. Eu lhes apresento ham caso, qiie no sentido próprio,

e histórico, e nao menos no moraí , e figurativo nos diz,

e prova a primeira proposição. He Mivjsea orando no mon-

te, (^m ciijo valle jicleijava Josué co-ntra os Jimalccltas,

Bravo era este -General ,
porem a prodigiosa vi^c4:oria

, que

obteve, U)ais se deveo ás orações de Mtnjsts^ que ás suas armas.

Nào ha duvida Moi/scs em cima do monte levantava

os braços em oração, e então vencia sua gente; quando

j)orein afracavão de cangados e -se abatião , vencia o ini-

U]lgo. Cciebie espectáculo ! Dois hom-ens se puz<-rão aoi

lados de Mo^sjh sustendo-lhe os braços , e entào foi com-

pletai vi(toria. He isto o que nos diz a Bisloria sagradix

no cup. 17. do Exoile.

ine.-,mo senlido, e para prova de que a ororuo hQ

arma f.»rtissima contra inimigos carnaes , temos outros in-

numeráveis. Orou isaiají contr.^ o formidável exercito de

ScniiJLchcrib ,
que citiava Jerusalém , e hum Anjo desce

dos CVos, e dá a morte a cento oitenta, e -cinco niil mi-

ni ic^os , cuios cadáveres apparecem de repente cubrindo o

campo. 4. Uca: 19. \)b. Ora Juditli , e manda, que todo*

orem, e sem Tru.as nem mais companhia, que a de huma

creada entra pelo exercito inimigo, que Unha em grande
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aperto a stia cidade, cbeo-a a tenda da Holn/frnes ^- com
as suas mesmas armas corla a cabeça a este áoUcibo C}e-

neral
,
que entrega á crtíada , e v/)!ta coiu ella triunfante

em Beth alia ^. que livra de sua dest ruição. Ora Eailtcr ^ e

o soberbo Aman^ fatal inimii^o de sen povo, be enforca-

do. Oxsi Susiinn<i
.f
e Deos acode por sua innocei-cia , sus-

citando o menino Daniel^, para coíifundir, o fazer apre-

dejar seuá cabunnradore?. Ova.., Porem seria longo, e

mesmo impossível niencion.ar os- prod!_i>ios operados peia

O7'0rí/<'> neste respeito na mocidade Religião. Todo« os

grande^í casos occorridos ao Povo Ju iaico ^ e suas victo-

rias prodií^iosas sem duvida tiverào n oruçâo por causa efíi-

ciente , nem Deos sem ella o fíiria..

Sendo tão forte arma contra taes inimigos, muito mais

o be contra os espirituaes^ se op|)òc(ri á nossa salva-

ção. Moi/ses orando no monte lie a própria figura, ?egun-

tio todos os Eocpaútorcs ^ de hum homem orando pelo soc-

corro divino contra as tentações. N()s vimos i}uacs suo as

nossas necessidades-, trabalhos, e perigos por este respei-

to, quam fortes- inimig-os nos c^rc-ào , a gnerra que nos

fíizem. Vimos o-fím porque Deos nas per mi tlio as tenta-

ções, e. qual seja o s^u remédio,, que Deos tem em suns

màos
, que só qijer conceder pela orarão. Por tâes razoí s

ella devia ser poderosis^imo e seguro meio de conseguir

o seu triunfo. Cõm effeito assim- o he , e de lal sorte
,
que

ella he chamada o tormento ^. e íltagello dos demónios

:

Tormen/um ôç flagellnn) dàcmonum.^
Nào só contra estes inimigos ^, míis também contra quaes-

quer outras tentações , com que a carne, e o mundo nos

possuo combater. Hè por isto que - o grande Clirisoíitoino
,

bem versado nesta scieacia afSrina
, qi;e he impossiveí ca-

liir em algum peccado o. homem que- se &eFve desta arn a

contra tacs inimigos: ; Impos&ibíU esl horiúnetn ^
qua dccct

alacritatc omntcm
,
unquam in pfxcatnin iiicidcrc.

D» — Ou isso he huma verdade , ou o Plaiio ha falso. Como
poderá peccar o que , . nuo q^ierendo

,
implora o soccorro

pelo- seguro meio ? ;

-4. — Com o que tem j)ravadó fica isso bem claro. Porem
como pode a oração resistir á ira de Deos .

.1'

P. Eu o digo cora a -possível brevidade de palavras, TTe es-

ta tào forte, qiie prende, e liga o braço omnipoténie, re-

bati? os seus golpes, e resiste a Deos. Grandes cou>as sào

estaâ ; mas .suo vcrdadeiías , e os exemplos iiqs sctviíáò de
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})rova. Do:nirava-3e }flnjjHe3 com Dcos no alio do monte
Sixii

^
qipindo aq jello incfodiilo Pf)vo fez, e adorou o be-

zc.vio. P(íccoii o ten Povo , llic diz Duos ; mui depr(*55a se

aparloii dos meus caminhos; lie de dura cervis ; deixu-rae

dar de5af;)go á ininha ira dii tal sorte, que o Consuma, e

tire da face da terra : UÍnuUe wf, ^ ':d irascitur furor Jjieus

contra cos Oic. Exod.'â2. lO. Aqui tem o Omnipotente pedin-

do a líuin fraco homem, que o deixe: Díinitte me. Prova
clara d - que o segurava, prendia , ou librava o braço para

jiào poder fazer , o que dizia, E como o fazia ? Pela ora-

cuo: M.)i/^es orubat Dominnni Dcum aunw, dic^ns. . . CíuieS'

cal ira tiui ^ òi esto placahllh super nequitia populí tui. V'.

12. Coin eífeito se aplacou Deo?
,
porque Moi/ses o não

deixou: i^focatnsijue cst Domimis ^c. f, 14. Representa

pois o sagrado Texto a /I/.^t/sí^s peleijando contra Deos com
as armas da oração^ e veucendo-o.

Pv)rem diz-me o me« be^tunto, que o Senhor queria is-

so mesmo. Quando eu quero castigar algumas travessuras

de meus filhos, estimo bem, que'vcrdia algum compadre,

e amigo tirar-me da mào as cordas. P]u então direi : Dei-

xe-me, deixe-me castigar este filh^ iebelde; e labutarei

com eile ; mas olhem la nào fique eu mal com elle! E co-

mo o ficarei se estou estimando, que tenhão mais força do

tpie eu para me sacar as cordas ?

— Na verdade que isso he ; e ahi apparece bem clara a

condição do nosso bom Pai. Por isso o Texto Caídaico em
lugar da palavra Dwiilte nte ; ]è Interutitle depercalionem ^

quae mihi lígat tnanus ; não porque assim mesmo Deos «e

expressasse mas porque assim o quiz i jisinuar a Moyses ;

o que este muito bem entendeo. Por Ezequiel se queixa o

Senhor de procurar, e não achar, hun) homvm ,
que le-

vantasse huma barreira, ou muro entre elh- , e seu Povo,

^ se oppuzes^e a elle, como em defensa de^te , afim de o

livrar de sua ira: QuiiesUi dc eh viruni
,

qui interponeret

sepcni, cV ifarct oppoútus contra me pro terra ^ ne diuipa-

rein eam ^ à; nó)L invent. E%cch. 22. 30. _
— Esse texto he na verdade dos mais singulares! PJle poe

em toda a evidencia a condição de Pai, pois, como diz o

Fr , dcf*eia aue venha o amigo tirar-lhe o açoute das mãos.

— Vi do mundo senão fo^sem estes amigos, e bons' servos

d/Oeos, que contiuuameutá dedia, e de noite estão oran-

do por elle, aoezar do bom pago que lhes diu 1 orem eU

les só o querem do Ceo , e não do mundo.



— Em \r.dri o cnso prova a ft^rça da oração para nbslnr á
ira de Oeos , e de^armar-lhe sen hr;íf;i-> oimiipi^luihto. Xào
sei se aiada o prova ni?lhor, o que se passou cnm Jercnnas,

íFoi no tompo que vivia este Prr^nheta , que Dons ra^ti^oii

.coííi o famoso cativeiro de Babi/ínnia a quolki eiidunnidíi

Nação, a qiieiíj não moverrio avisos, nem ameaças. Qdiz
este bo!r> Pai dnr-\he hum exemplar casti^^o., porque a-siin

o merecia , e pare<:oo temer as orações deste Prn]>/icla^

— Esse be mu to mais! 0:>de vem isso? Desejo vè-io.

— Aq-ii vem no Cap. 7. do mf»smo seu L\or Assim íhe

falia Deos : Eu tenho fallado , avi,-af!o. e desenho íiíiíIo e<te

cego, c endurecido Povo, e sempre debalde ,* estou reõoí-

vido a destniir este Templo, em que confia , e a dispí^r-a-

lo entre barbaras Nações
,
expelind.o-o desta.terra

,
que pro-

metti a seus pai^. Sabe, que esta res'^>hiçrio esta t<unada
nos meus altos Concelhos; tu, não me resistas; nao quei-

ras orar por este Povo; nào tomes por elle partido; riào

me resistas, porque sabe, que nào te ouvirei. Aqui tem,
-para que veja se verto bem o Latiín.

— Tu c grí jnoli orare pro pnpitlo hoc , nec nsstimas pro eis

laurlem ò\ oratíonem , òi non obahins mihi ^
qiita uon ecr<!tt^

(iimn te. 16. NTio ha duvida. Que cousa táo admirável

!

Esta diz tudo quarito se pode dizer a tal respeito.

— Porem he huma consequenria do que fica dito. Se Deos
com elTi'ito nào queria ouvir or^Kjuea ^ porque lhe nào pren-

dessem o braço, devia avisar antes. Com effeito Jeretnias

-emn)udeceo chorando as des^i^raças daquelia Naçi^o ; e o mes-
mo fizerào os mais Prophttax

,
que então viviào, e Deos

'de-carre:rou o terrível fla^ello da íua ira, sem algum im-
pedimento.

Daqui concluirão , que a oração não he menos, quehurn
escudo, com que se rcparâ') , e mesmo rebatem os gol-

pes da justiça de Deos, resistindo á sua ira. Não se admi-
rem das palavras, de que mesirvo, pois sào as formíiesdo

sagrado 'lext^j. Por occasiào do espantoao castigo
, q ie

Deos havia dado aos cabeça» principaes da sedição contra

Aloi/ses e seu irmão Aarão
, cujas authoridades pertendião

usurpar, abrindo-se a terra para os sepultar vivos em suas

entranhas, segunda vez se amotinou aquella cega gente con-

tra Aloi/ses y e seu irmão, imputando-lhes a culpa de tal

•castigo. Foi tal a revolução , que fugirão para d'entro do

1'abernaculo , dizendo-lhes Deos: RecedUe de meilio hvjuíi

miUlitudinis \ tíiam 7iunc ddcbo eos. Num. 16. 45. Apar-
ddl



títi-Vos dlenlrc esla j>ervor5a f^onle; agora him acabarei de
liiMiia vcz- com Cita rcluíhlíi Naçào. Apenas disse, vedi so»-

brc olla a sua iru , e a milhares cahcm os mortos. Ja pas-
sa vào d quatorzc mil os cadáveres

, quando Aíor/sea, qne
jazia proslrado no Tuberuacuio , manda a v^ôrc/a

, que-pon-
(!o iijceuso no lluiribulo, corra ao povo, e se (){;poiilia á
ira de Deos , orando: TolU IkuiVjulu^n , . . pergens citoad
'Iropuiítm itf rogcs pro eis. f. 4G.

Nào.cra pennittido sahlr corn-os tburihuíos , e offérecer

incouso lóra do 'I^abcrnaculo, Nesta occasiào o julgou ne-
cessário. Aarão corro com pressa ao meio do povo , e pára en-
tre 05 mortas, e os vivos sobre quem se hia a descarreg-ar

o íla£(c!lo da ira d<íDeo5, oíTcreGe o incenso, ora pelo po-
v<^ . e CL'5sa a-ira de Deos sustaiida o ílagello , ou empada
da sua Sians inter mortno&.^ acvívenées, ])ropO'
pulo dej)recaiHS est., ^ 'pl^g''^ cessacii. y, 48. Mencionando
este caso o AtJtor do Livro àa Sabedoria divina , eis como
se exprcása- Houve nodessrto huma giaude commoção da-
quelk; povo contra o seu Chefe , e guia; mas não durou
])'jr muito tempo R ira de Deos contra os sediciosos. A^orh

diit p€rmanF,if iratiuj, Sap^ 18. 20. Apr^ssando-sc hum ho-

mem justo a rogar pelo povo crimino.^o, pondo diante o
escudo do seu ministério ,

interpondo a oraçào , e incenso,

resistio á ira de Deos , e pÒ2 fim áquello ílagello : Prope-^

rarts homo nine querela deprecari pro populis
, proferens

suae servifitlis sentam , orationem ò; per incenstim depreea"

tionem alle.^aiis ^ resf itil irae Dei
^ ò; finem imposuit neces*

— Nada mais claro ; e-temos^ verificados os paradoxos.

O incenso
,
.que offereceo, tem por ventura alguma for»

ça, particular , e própria ?

—^ 'tom sifn, mas somente porque elher representa as orações

dos jtistos; como vemoá no yípocaíi/pse de S. João 8. 3. 4.

Daqui cí)ncluio S. Joâo Clímaco ^ que a oração he huma
pi.tdcsa tyr^tnna dc Deos pela violência que lhe faz, suspeQr.

doendo seu braço, e rebatendo os golpes de- sua ira.

Ultima perfeição do Plâno divino

i

Permitta-me o Sr, At, , antes que o satisfaça , huma bre-

ve recapitulação das consequências, que devemos tirar de
tudo o que acabo de dizer. Sào duas as cousas que mais

ib.vçmpâ notar, e ambíi5 bem admiráveis, He a primeira,



a necessidade ácLoraç.ío pelas varias raijoe^
,
que ternos vis-

to principalmente porqut; ella faz a Religião
., o scm çxím -

cicio. Neste respeito deve o P/iilosopho C/iristâo lod^^iir,

ponderar, e admirar a conducta diviua, esto Plano allis-

^iino do Eterno, que lançou os fiaidar.ienios Ja Religl.ao.^

que deo aohomem, na uniào de huma familia com svAi Paiy

qual nós vÍítios no quadro. Poderia por ventura o liomeni

imaginar huma cousa mais conforme com sua natureza ? Po-

deria ainda imagina-la mais fácil, mais suave, mais con-.

seladora, bella, e aprazível ? Eis-aqui porque frequentes

vezes me tem ouvido affirmar
,
que a santa Religino Jieuiui

conforme com a natureza do hojuem , fácil , e suave eai seu

exercicio , e semelhantemente a sua salvação.

Jesvs Chrhto veio aii.da suavisar muitomaia estes meios-^,

e coonaturalizar com o homem a mesma Religião ^ elevan-

rdo este Plano amais alta perfeição. Queiríxo por íium. pou-

co admirar estas excelsas analogias, iia extensão, que ei-

íe deo a este Plano, Desde o seu principio cone^istio ne&-

.ta reuniào de familia, de filhos com o Pai. ^a infância o
l^ai Deos se fazia sensivel a seus filhos com o som die sua

voz, e vários prodígios. Na mocidade df*ste Plano se })oz

o Pai no Tabernáculo , e. depois no 'l'emp!o , fazendo sen-

sível sua presença de vários Uiodos, e por vários meios.

Vem J. C. lui virilidade deste Plano., e a lai grao de per-

feição o eleva, que em própria, verdadeira, e real Pcs"

soa, se põe entre os filhos, que poe á sua Mesa., e ban-
quetéa com o seu mesmo Corpo., Sangue, Alma, e Oi-
vindade unindo-os co nsiga em huma só unidade, lie o que
temos visto, assim coiiio 05 mais laços

,
que lançou... .

— Eu aíTirmo, P. , q:ie ninguém
, que conheça a fundo a

Religião , poderá janiais aborrece-la. Que tão excelsas -^ãi)

as maravilhas, e bellezas
,

(jue encerra tão divino Planol
Ku não quero ter mais sciencia do que a da mínlia cara
Religião. Ali ! Se todos assim a conhecessem.
— Queirão notar a segunda. Para o desempenho de hum
tal Plano deo Deos primeiramente duas Palavras ao ho-

:mem. A primeira a tem , como temos visto, e por pró-

pria natureza em quanto he sopro Deos sua imagem . e

semelhança. Esta iiie faz conhecer sua alta genealogia, e

origem ; e se faz de absoluta necessidade em hum tal Vla-^

no, pois q\ie devia formar a sua base. Não se admirem do
que digo. Ponderem , que seria mais quimérica , do que
real j huina reuniào de familia de filhos com hum Vai, de

d dl*



quem muo livcísem íiuma ^rojaçao mui semeíhante a suá Na»
furcza ; Dern iuvísiuo em todo o> rigor dò sLMitido se pode-
riào <\ia[nar filhos quando com o. Pai nào tivessem algii--

Ília j scinelíiaiiras ])or natureza. Não íoi descenhf^cida t^sta

veríiadtí aoé mesmos Pki^dos^ Gcnus dcorutn sumiis , íiisse

Cicero; nós somos geração dos dcoses. Não ignoramos nós
a infjniu distancia

,
Cjue vai entre o Creadòr , e a creatn--

ra , porem Deos nos inimensos- thesouros- de sua Sabedoria;
íichou meios dè approximar a si , © ^ sua mesma Nature-
za esta sua creatura, qual be o homem , dando-lhe- a ori--

gem com o seu sopro,., e fazcndò-a sua iu)ag«'m,. e seme--
Ihiinça. Ivis aqui então njui bem fundada esta união de fa--

riiilia entre filhos, e Pai, Jtísus Chrislo elevou ao cume.
da perfeição esta divina goração

,
semelhança , e imagem,,

iuiiiido-b,e , e unindo. a S4 a natureza humana, encorporau--

do, espíritualisandò , cdiyiuisando comsigo todo o homem.,
liste 'Sc^/íAor deo huma oulra Pala t>rci o. &ens Apóstolos

com. o seu sopro., que devião oommunicar a outros, que
se fazia dè summa necossidade - nesta Socfcí/ac/e ,. que cou-

tem os. poderes, e autoridades divinas, nelií^ necessárias ;^

e de que falíamos com a possivel extensão..

Temos finalmente esta lercelv^L Palavra
, qne dirigimos

a. Deos Dã Oração invocando a este Pai. Ella devia ser

eiíicacissima para o devido desempenho deste Plano ^
que

sem isso seria informe por mui defeituoso, como tem co-~

nhecido, (Jfitíira o Sr. At. propor o que tem aoppôr, pois

temos tocado afim do tão er-lenso desenvolvimento do di«~

vi no Plano.

—r Que pode oppor a tacs v?»**iudes ? Temos conclaidô.
—

í E-íi não. quero opp6r-me , mas sim dissipar minhas duvU-
das ; e praze aos Ceos

,
que o consiga. Quem deixará de

admirar, com o Sr. D:, tão excelsas maravilhas , quaes

temos visto ? Apenas os que as ignorão. Foiem o- S. Ab,
disSe algumas cousas

,
qne me pareceni, rvão falsas, por

-

divinas , mas que deveráò ter outro sentido , ou não se-

rão verdadeiras em toda a sua extensão. íle por ventura:

certo ,
qne o, homem qiialquer que seja*, pedindo, alcau--

ça ? A.experieuc.ia. não o mostra. .

Resposta ás objecções.^.

-rrr. Respondo ,
que sim he certo, e que a experiência assim

Q moslra, pois he com ella que tenhg.AipsUíiçiQ tgafirma-
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doa osorncnlos divinos. Eu julgo satisfazpr cm breves pa-

lavras todas suas dtjvíJas. Fi iu)oiramer»í*» deve sai)er, «jne

as obras divitias, como acabamos de vér , marcliuo sejn-

pre éin perfeita conformidade. Ptídiráò muitos aDeoiPtií,
e não alcançaráò. E porque? J. C'. disse, empr^idiíiiií 'o

sua Palavra, que todo aqucMe ,. q:;í: pudirse , alcançaria.

Porem está esse, que pedy , na justa coíifòNn idade í!e al

caaçar ! Diga esse, que pede, e não alcançfi , so ^)m ef-

feito he bom filho deste í^aí , a quem estas promeaias se

dirii^em ?— Eis-ahi onde vai o. caso. Como hade alcançar do bom
Pai Déos , o que antes quer ser filiio do diabo ?— Pe^è por veritura justamente , se com effeito he fi«

Jho, isto he , pede o que deve pedir? Que cou-as nã-) pe-

dem os filhos, que os pais não lhes conc-edera ,
por issoíiue

melhor do que elles , conhecem que lhes não convém ?— Essas sós razoes medissipão as duvidas , e fico sabendo ,

que as Orações do peccador , nonliuma efíic.ncia tem.
— Não entende bem. O peccador, apezar de ser inimig(í

de Deos, tem ainda sua Palavra de Gração eíTicaciisiuia

para alcançar. Conheça esta importan:issima differença-, que
ha por este respeito entre o justo , e o peccador:' Aquelle ,

como bom filho, priva com secí Pai^ e coníiadamenle pe-

de, e alcança, como deseja, entromettendo-se ainda em
varias cousas , e negócios, que conclue , bem como o faz

Gom hum Rei o seu privado. Não presunja o»peccadí)r fa-

zer o mesrno. Contudo descemos saber ,
que esta Palavra da

Oração, he Palavra de salvação
j

porque he meio seguro

de a ' on>eguir. Por esta l azão eila devia*ser eíTiuacissitna na b j-

ca do peccador, qualquer que elKo-seja..— Diga-me como , P.
,

pois he isso porque suspiro saber.

— Peça elle em conforn)idade j „e então diVei
, que mais fa-

cilmente faltarão os ceos e terra , dó que deixará e?ta Pa-
lavra de ter o seu effeito. . Venha o maior peccador, seja

bum monstro, seja o -mesmo demónio , se o pude-se fcuer ,

com o coração ,.n:yais do que com palavras vocaes ,
diga :

Déos , meu Creador, misericórdia jr^ço ,
quero salvar- me ,

e prompto estou para fazer de minhcí parte , o que devo ;

ajudai-me &c. elle será salvo. .— Bello, P. ! Isso me basta ^ nada mais qtiero saber.

— Porem desse modo he facílima a salvação. E porque se

i)ão salvão todos ?

— Parque aão querem; e não querem porque não querem.
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largar o peccacfo , nem fazer as devid.is deliíjencias , e por
is5(j iiiio pedem , nem jamais diri^iráo a Deos huma tal

Palavra,

A. — Pois eii quero, e quero de todo o meu coração, e essa

será a Palucra^ qiic continuamente trarei na minha boca;
e coííi ella Uit* bejo as mctos por huma tuo importante, e

agradável lição.

M, — Eu entro nos mesmDS sentimentos, e faço o mesmo.
O. — Pois nào me ganharáò. Dè-me

,
pai , e Mestre as suas

mãos com a sua benção.

P. — Nosso bom, e verdadeiro Pai os abençoe^

p, — Que heisto, P. ! Assim me deixa desconsolado ? Que lie

feito da Oração Mental 1

P, — í)e nenhuma outra cousa fallareraos amanhãa ; e ella ul-

timará nossas Palestras.

/ p, — Bom , bom ! Dè-me também a sua benção.

1), — Minhas irmôa* estão pedindo o mesmo.

P. — Dcos abençoe a todos, como quem he-
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Ihtrodúcçâò.^

Déiita — Ooja bem vindo de boa saúda, e queira dar-nos sua

beiíçào
,

pai, c Mestre. iSiio o onvircmos liojo sem buiu

triste senti uienlo pela lembrança de ser esta a nitiuja Pa-
lestra, Porem nào se lisong^ee de ficar em descanso j)ois

nào será necessário enlrar em grandes duvidas para íog=o

corrermos a consulta-lo. lie pai, ^^-^^^s^'*^ nosso, a quem
abaixo de Deos devemos o que de presente* somos com mul-
ta satisfação, e prazer de nossas almas.

Pktrocho Deos
5
aqueu) tudo dev-em^ os abençoe. Arnim uni-

camente devem íi boa vontade
,
que sempre acliaraò proinp-

ta no que possa concorrer para siva completa felicidade

f

que então gozarão nesta vida, e na futura, quando sejao ^

perfeitos Cfirístâús , enão de outta sorte; coma fiaalmerite

hoje havemos de ver.

Hf, —• Julgo que todos cenhècemos por experiência própria es-

sa verdade , que antes nos parecia huní poradòxo.
Freguês — -Não entendo de paradoxos, njas entendo muito

bem; qiic se quizerem saber, o que he vida feliz , evcrda.-



dciramcnle nitrhída, devrim eiít.ar na niinba IrmandaJe
,

cljainad.i din /'anci/icos , e conhccei aò , eai que condiste 2^
verdíideira íeiicid.ide dosta vida.

Atkto — ii"Sol/id:)s eòlaiiios a i^bo . e teremos em Iióiíra o
appeliiJfi de f-jtialicoíi

^
que oiii taos leinj)05 não tem oiilro

se.it ido, nem quer dizer ouíra coasa
, que bons, e verda-

deir.>s ('Itridãos
, que de todo o coração desejamos ser.

F. — Ja querem crer! P.)is aijída bem que abrirão oà olhos;
])orem (DeHior 05 abrirão com o devido exercido, pois lie

na santa Oração mental^ que elles sc abr.-m, jcomo devem.
IJoJe, P. , falle pdoà cotovê.Ios á esta gente.

P. — Bem poiico poderei dizer, pt>is*não mepermittem, nem
as circunstancias, nem o plano, que tesiíio «seguido, e a
que me propuz , fazer Tiatnados , ou Dissertações da Oíq-
ç/io mental.. Tem sido o íaon linico fj-m defendíír a santa
Relígiio dos baldoes de seus vis, ^ pedantes calu-nsiiado-

res , dando delia o possível co!iheci:nento. Da Orc/^Jo //jc/i-

jf^./ devo tallar, nem podia deixar de o fazer bum Defcruor
da Rcii-^iâo ^ que a taJ fim se propõe..-

/). — Assiín o deve fa/.er para dosaíTroritar a vida devota.

P, — Não por isso, porque ella s() he alTrontada pelos decla-

rados inimigos de Deos , e de sua íicíigiâo^ Devo faze-lí>

para dar o devido connecimento da Rciigiâo ^ e ainda do
lio nem e sua natm eza.

j^. — Pensávamos haver conseguido Ir.im , e outro. O quadro
que nos de>crevc:o da Religião não exige

,
que seja men-

tal a Oi\içau.

F — Rxiííe sim, eassiiH o requer , pois eu pintei 03 filhos cer-

cando o Puz, não por instantes, mas com demora.
^4. — Porem isso mesmo se pode fazer invocando-o depala*^ra.

7'\ — Nao me retruque, porcjue não entende.

P, — Nada con^ei>•uiremos em quantí) eu não puzer a matéria

etn tal ordem , que possão fazer sobre elia o seu juizo. Pa-

ra coiíseguinnos o verdad eiro conhocimonto^ da de-

temos ouvir o seu divino Fundador ^ e ver o que elle fez

para nos documentar no seu exercício. Isto feito. passare-

mos a conhecer o que devemos entender por Oração men-

tais a necessidade, que delia tem o homem por sua pró-

pria natureza, e não menos seus prodigiosos effeitos. Ou*
çauios primeiro a J. Clirido nosèo verdadeiro Mcslre.

\



Doutrina de J, C, sohre a Oração mentah

— Eu não sei, que J. C. dissesse huma só palavra a tal

respeito, ou nào he verdadeira a idea
,
que concebo cja Om-

çâo mcntoL O mesQio Sr. Fr. me tem dito, que o princi-

pal deliu lie a medittição. E que disse J. C. da tncditoçâo t

— Disse n)uÍLo, e fez ainda mais, do que disse.

— Leve o demo nossa ceí^ueira, Sr. At.
,

pois vemos as

cousas , como se não as víssemos. Eu estou na mesma.
— Eu julgo, que estaráò lembrados das muitas, c repeti-

das vezes, que J. C. pronunciou a {.vilavrci
,

/''ioiluie^

por modo imperativo, ou seja recommendativo.
— Muitas, e muitas vezes o iez. Elie o fez nas parábolas

dos servos vigilantes na ausência do senhor da casa. Nei-fe ,

que a vÍ5;ia dos ladroes
,
que costumão ver de noite , -em qtie

o mesmo Senhor se figura para nos chamar a contas. Na
parábola das dez F^lrgem

,
deíjue cinco adormeceiTio , re-

represcnta a exclusão de sua gloria aos que nào vigiarem.

Manda vigiar, eorar : f^iirilafe , ò; orate. O mesmo re-

cotnmendào:, ou mandão os yJpostolos. Porem que tem •
vigiar com a meditação ?

— Tem o mesmo que ella tem
,
porque ess- vigia não quer

dizer outra cousa. Se o não crèern assim
, queiráo dizer-me

em que outro sentido tomào essa palavra? Intentaria C.
fazer-nos soldados com o ferro na mão a vigiar o inimi::;o

no campo ? Porem nossos iiumi^*os são invisíveis, eo be
tudo aquillo contra quem J. C. nos manda vigiar. V"ígiai

,

•diz o Príncipe dos Apóstolos
^
porque o diabo rosso adver-

sário, como leão rugindo, vos cerca, procuratido devorar-
vos : Figilate

^
quia adversaritis vestcr diabolas l. Pétr,

5. 8. Pod<irá serdosoliios corporaes esta vigilância ? Quan-
do J. G. mandou aos Aposlolos vigiar, eorar na occasiãò
de sua prisão intentaria que se puzesscm em atalaia contra
Judas ^ e a escolta, que o acompanhava ?

Fallando J.C. da hora, e dia do juízo , manda ver, vi-

giar , e orar : Fidete
,
vigilatc , orate ; nescUis enim quari"

do tempus est. Mare. lo. 3j. Tomando no seguinte t^ers*

a figiira do servo
, que espera seu sen hor , accrescenta : P^i-

gilate ergo $ic. >^ 35. Vigiai pois, porqiie não sabeis quan-
do elle voltará, se pela tarde, se á meia noite, se no can-
to do galo, se de manhã, para que vos não ache dormin-
do : Ncxúrn vcncrit rcpen té invenxaè vos dormientes. y, 3b\

é e 1
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Accresccnta ainda com grande empliase: Quod aufem vti-

hxs dico ^ onínibus dico:. Fiij^ilaie. y. 37. O que a vós di-

go , a iCíflos digo: Vigiai. Qaeirào dizer-me , como se po-
de enlGíídèr este ver-, e vigiar , Videie

^
vigilatc, a não ser

pela vista, e vigilância do entendimento; e como isto se

pode fazer a nào ser pela consideração
,

ponderação , me-
ditação, ou cousa que isto valha? Eu me explicarei me-
lhor, perguntando se por ventura se pode dizer, que em
lai respeito vigia o servo, que apezar de estar bem desper-

to , e acordado , não se lembra nem de Deos ,.. nem da mor-
te, nem da conta que deve dar?
— Essa ultima pergunta me tira toda a duvida-, que pode-
ria ter, e fíco certo que esia vigilância tão recommeadada,
ou mandada por J. C. , não he menos que a consideração

,

ou meditação sem duvida das verdades eternas.

— De tudo o que nos pode ser proveitoso, e conducente a...

nosso ultimo fim, como veremoá.

Exemplo de J. C. ?io mesmo respeito*

Se pois com as palavras nos docum.entou J. C. neste res--

peito tanlas, e tão encarecidas vez^s , não o fez menos an-

tes mais com o exemplo. Nós ja vimos
,
que elle orava só,

orava acompanhado do seus Disciptjlos , a nenlinm outro

exercicio se dava mais continuamente, que ao da Oração.

Seria pirem esta Oraçlo^ que por longo tempo estendia,

sctupre v. cal ? He iíito o cjue temos a ponderar, apezar de

que o Texfo DD.da, diz expressamente, mas o bastante para

a.sim o etiteudermos.

— Se pelo vigiar se entende o meditar, como acaba de di-

zer , ell-e mandou assim fazer aos j^postolos na noite da pri-

-

são: Vigilate ài orate ; vií^-iai , e orai.

— Pelo que nessa noite fizerão devemos colligir, o que n'ou-

tras farião. Entrados que forão no horto , ou prédio lhes

ò\7. o Senhor St^dete híc donec vadam illitc . cí orem. Math,
26. S6. Ficai aqui, e Eu vou par'alli orar. Chama a Pe-

c/ro, e os dois filhos de Zebedeu ,
que eri\n Thiairo

,
eJoâoj

e adiantando-os algiim espaço, os mandou também parar,

e vigiar, com elle: Susthiete híc ^ è) vicrilate meum. f. 38.

Elie se apartou,ainda hum pequeno espaço, e ahi se. Ian-

-

çou por terra a orar: Protrressm piísílluui procidit in faci"-

cjn s:^im , orans. 39. Veio aos Discípulos ou Apóstolos^

,

c os acliou doraiindo.- íSic np/j polul&tis una hora vi^ilar^

.
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tnecumt Não pHdcstes vigiar comigo luima hora ? lhes diz.

Vigiai, e orai para que nào^caliiais tia teiitaçàt) : flgilate^

&! Oraíe , nl non irUretis in tentationeni. f. 41. Aqui ve-

mos, (jue não costnmavrio orar ju itos no mesmo lugar,

-talvez por se não di^trahirern Inins com os outros, pois ve-

mo-los a()MÍ etn duas tunna^ de oito, e de tres ; e o divino

Medre retirado i^reve espaço, Veiuos em quanto aoteiu-

po
,
que se passou Imma liora ate que J. C. os visitou pe-

la primeira vez : Non potiã&liíi una hora vigilare inccnnK

Não fosse embora completa, he certo que se passou longo
espaço. Ainda lhes fez mais duas visitas, achando-os s-eni-

pre dormindo, mas ignoramos os espaços
,
que mediarão.

Daqui devemos concluir, queesta oração
^

que recom-
inendava aos Apostolou ^ não era vocal, pois que nesse ca-

io não os separaria bnns dos outros, nem elie mestno o
faria. Não podia deixar de ser mental; mesmo a que fazia

J. G.
,

pois a ser de palavra , como estava mui perto seria

ouvido; e nesse caso não se separaria. TIe verdade, que os

Evangelistas o representão dirigindo algumas palavras a
seu I^ai; poretn com tão poucas não podia oecupar tão

iongos espaços.
— Tíe claro, que nãodevião fallar em voz percepti-vel

,
por-

que se perturbarião 5 nenw;!!es saberião oecupar tanto tem-
po com orações vocaas. Porem o farião com o só cnte<idi-

mento sem a meditação.
— Isso he o mesuio, q ^e chamamos com toda a proprie-

dade oração mental^ istohe, oração com o só entendimen-
to, e que por mais que traf);dhe, e se cance não poderá
separar do que chama-nos me iilaçlo , ainda queesta se po-

de separar daíjuella. A m^diíação he huma fixação do en-

tendimento, e memoria, sobre qualquer objecto; e sem es-

ta não p )de haver orne io fuenlal. Se me não engano era

esta a vigilância, que J. C. recoinn^endou aos Discipuíos,

€ a nós recommenda e^la consideração mental, esta rnemf>-

i'ia actual, e reílectjva sobre objectos religiosos conducen-
tes á salvação, juntamente com a oração. Nós veremos isto

melhoj- por varias razoes. Somente por ora desejo, queen-
tendão ser o exerci<jio religioso, em que J. C. nos documen-
tou por palavras, € com o exemplo, Sendo assirn , como
na verdade he , conhecerão, qua.m grande he a sua impor-
tância. Por isto, e pela defi iição, que vou a dar da ora-

rão nientaí no sentido Biais lato em que a costumamos to-

mar
^ concluiráò, que he ella a que verdadeiramente faz o

€ e 1 *



exercicio da /^eJ/V/ao melhor, e mais extensamente, do
que a &ó oração, de que falíamos na antecedènte Palestra.

— Bem claro fica com essas sós razoes, pois qu^ dizem tu-

do as palavras, o exemplo de J. C. , e seus Apóstolos,

Que toma riiò o mesmo costume os Chrisiâos documentados
porelles, e sempre sGguxo a. Igreja \ e que era, a oração
mental^ ja fica mostrado, e enlendido. A oração em que
passavào os dias, e noites os Monges nos desortos , e ain-

da presentemente os Religioson^ nào he outra.

— De todos os modos oiào ; . e nào só os Religiosos nacíáu-
sura , mas todos os bons, o verdadeiros Chràtãos um S[ms

casas, nos Templos ,. ou qualquer outra parte. Nào me con-
tento porem com sós estas razoes; outras temos, que farão

o desenvolvimento dòsta niateria segundo o methodo , e es-

tilo
, que temos seguido paia o melhor- conhecimento da

Religião , e sua harmonia com a natureza do homem. Ve-
jamos pois.o que entendemos por oração mental^ que tan-

to nos recommendou , se nào mandou , J, C. com palavraíj

e exefliplos continuados,

.

Definição dà oração mental!

" Tomada em seu próprio , e natural s^entidò he a oraçaô^

que se faz a Dèos interiormente com o só entendimento

sem proferir palavras; ou para melhor diz<'r he a oração y

exn que falia o espirito , emmudecendo a boca. Melhor
idea he esta, e mais coherente com o qae deixamos dito,

que a Orarão^ he Palavra^ que o homem dirige a Dèos,
ou seja-da boca corpórea, ou do só espirito. Esta tanto

mais he superior, quan^to a outra sem esta nada vale
,
pois

ninguém pode ignorar
,

que nada , valem as palavras ,
que

nào são acompanhadas do espirito. Sendo esta a definição

i^tural , e rigorosa da Oração ?ncntal , dá-se este mesmo
nome á meditação

,
consideração , ou contemplação das ver-

dades eternas , ou quaesquer outros objectos, que tem re-

lação com a nossa salvação.. Com razão se dá o nome de
Oração mental ^ e ainda se chama simplesmente - Oração
esta meditação

,
que entenderão quando entenderem , o que

ella he. Pòr nos pouparmos a palavras entenderemos daqui

píor diante pela palavra Oração a mental
^
qual vou a dizer.

Consiste ella em ferir o nosso espirito, revocar a nosso

e-ntendimento com viva, fe a presença de Deos , meditar,

rtivoivendo na actual mçmoria iiuuja qualc^uef verdade da
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ReUgião fazer clellá a devida appíicaçao a nós mesrros ,

e tirar d/tlii re^ohições proprins para corregi Jinos no-sos

máos costumes, e defeitos, e deseinper.harmos nossos de-

verí».s para cnrn D<*os-,^ e nossos próximo?.
— Sendo assim aílirmo-, qtie lie a alma do Clirisifiamsnio.— Diz bem ; essa he a pura verdade: ?eiíi or<içno. . .

— V^^amos com pilosos vaiprosos
,

pois a matéria he impor-
tantíssima, e mais neces..a?io se \q7. seu desenvolvimento,
por isso mesmo que como diz o Sr. Bi

.
, seu exercicio he

a alma óo Chrislionisnio
, que por isso acaba onde esta aca-

ba. Para que se faça coru o devrdò fruto , he boa a pre-

paração, conforme o que nos manda o EspirUo Santo:
yínlc oraiionein praepara anhnarii tiiam. EccL. 18.93. Pre-

para a tua alma para a oração.. C^onlieceráo a necessidade

desta preparação lembrandó-se do que temos dilõ do ho-

mem, e d»i sua. natUFe/.a ; o que não deveii) perder de vis-

ta, não só para que conheção a harmonia- da oração com
sua natureza , mas também a grandíssima necessidade

,
que

dèlla tem.

Preparação para a Orac^ão^

Lcmbrando-se pois de que o homem sem a rnstrucrão he
por natureza o mais embrutecida de todos os viventes, co-

mo fica provido, e em fim que nem hum só bom [)ensa*

mento pode ter sem- os» divinos soccorros, e não menos que
a mesma orrt^ao he o se/^uro meio de os alcançar, deve
antes de tudo com viva fe, e confiança, qual costuma ler

o bom filho no bom pai invocar as necessárias g-raças^, soc-

corros, e luzes , ao que por antonomásia se chama o Pai
das lú'Á€S^A\iz verdadeira, que iílumina aos homens

,
que

vem a este mundo , e sem a qual não ha luz, nem enlen-

dmiento í\]gnm : Erat Ivxvera, quae illuininal. omiicm hw
rniaetn venientem in hitnc Diundmn. Joan. 1. 9.

Depois desta humilde , mas confiada invocação do Eapi-

rito Santo
, choque-se com a pos&ivel força., e- viveza o es-

pirito da presença de Deos, Deos me he presente 1 Déos
me vc ! Deos conhece tudo oque se eslá passando por mim !

Não lhe são encubertos os mais occukos pefisamentos do
meu coração ! Nada ignora do que eu tenho sido , e sou !

Que grande pensamento , que grande lembrança !

— Tal que agora me chocou bem vivamente.
—»- Aaiine->e Sr. J\L Que he isio ? K&tá iifflifito l ^



— Tetilia paciência Taínbem a mim sensibili>0i:. Vamos
abrindo oá olíios ikuíi vermos estas verdades. Porem con-
íiança. l:]5te Deos cui cuja presença estamos hc nosso aman-
liááimo e mais nos deve cofisolar, do que atterrar.— Tem razão; mas eu Leniio sido mais bruto do quefillro,— Esla lembrança lie grande, he importantissima , he íe-
cuudiísima em cousequeíieias , e seus bons eífeitos; e eu
iiào cumpriria com o que ;::es prometli , se nào dissesse a
tal respeito mais aiguma ^ou^a ; porem terá melljor lugar
mais ao diante, por nrio cortar o íio ao discurso, que va-
mos seguiiido.

— \'á continuando, e marchando por onde itic pareça me-
lhor, e íica em minha lembrança adverti-lo.

— Com esta vem o sentimento de respeito asna infmita i!/a-

gerdade
,
que com os oll)os da fo se ve presente, e que pe-

de huíH acto de humildade a maia profunda, que aqui tem
todo o lugar. E\s aqui vl prodraçâo por terra com o corpo,
e ainda mais com o espirito. Deste acto nos deo exemplo
nosso Salvador

^
quando ajaezar de ser verdadeiro Deos

,

porque iie Vi-rdadeiro IJoinem , e nosso Meslre , não só do-
brou osdit-inoò joelhos, mas ainda arrojou -por terra sua di-

vina face na presença de seu Pui: Procidit in/aciftn suaiti

Matk. 25 39. . .

— Hntendem bem quem he a .^utor de fanatísinol
— Quaiito mais o deverenios i:ós fazer na p!esen?a do íiosso

Fail Deveínos procurar imitara humildade áo Publicanu ^

que entrado no Templo desde mui longe do altar, não se

atrevia a levantar os olhos ao Ceo • A longe sfans , nolc-

bat nec óculos ad Coelum icrare. Luc. 18. 13. A oração

do que se humilba na piesença de Deos, penetra nu-

veiís, sobe aos Ceos , não se demora a chegar ao Tbfono
do Altissimo, nem delle se apartará sem alcançar: Oratío

humiliatilis sc , nuoes pcnetrnítU tV donec propinquef noii

cons )ljhi'Ur^ à: non dtscedeí donec .íllis imus asplciat. Eccl.

35. ^1. Boíu lugar terá a joi hum fervoroso acto de con-

trição, ou de amor de Deos com hum vivo pezar da^ of-

fensas commettidas contra e?te Senhor,
— Temos enteiidido o que he a preparação para a oração;

e se me não engano ella mesma he oração^

^ \Z sendo bem feita he fervorosíssima oração; porem ella

c:!ama-se preparação para a meditação a tun de tirar delia

o devida fruto. Desta pois vamos a fallar com mais algn-

íiia extensão
,
porque devemos conhecer não só os seus ef-.



feitos, mas também a sua necessidade. Para i.-to devomos
outra vez ainda veltar ao cordiet imenlo da natureza do lio-

uiem , nunca bem -conhecida pelos nossos Phi!osoi)hos Na-
turalistas apczar de suas néscias presumpçòes.

Limitarão do entendimento hu?nano.

Em que os Naturalistas mais se devião occupar pelo quô
respeita ao conhecimento da natureza do homem, e o ob-
jecto mais digno da jihiln-opliia iiumana, he a esphera , ou
capacidade do entendimento humano; eentào poderiào en-

tender, o que vemos passar-se continuamente enlre os lio-

njens
,
que se faz tâo admirável, e ii.intelligivel mesmo ao

P/iilosopho
,

que nao indaga tal causa. Que cousa mais
pasmosa no mundo, mais admirável , e menos intcliigivel

,

que a diversidade dos sentimentos humarms ? Nada mais
differente, nada mais divergente, nada mais inconjpativel ,

sendo que todos tem a ruesma natureza.

Lancem os olhos sobre essa enorme massa oo género hu-

mano, e verão huma nmllidao de enlcs^ que tendo lodos

a mesma natureza, sendo ramos todos brotados do mesmo
tronco, formados do tnesmo barro-, nada acharáo mais dif-

ferente, mais dissimiliiaiite. Yer-se-hâo tetjtados a dizer,'

que nâo são os homens todos fiHios do mesmo })ai, forman-

dos do mesmo barro, nem parentesco algum toni huns con.

os outros. Verão a huns amar,, o que outros aborr(,'cem .

procurar com anciãs o que outros desprezão ; estes temer,

o que aquelles deiejão , correr aquclfoutros no caminlio,

porque retrogradão est'outros : mil diversidades de gostos,

de desejos, de paixõe.*?, e de vontades. Que ? Pode dizer-

se que os homens são todos da mesma natureza ? Que me
responderão os conhecedores da natureza do hometn ? Não
me mostrarão semelhantes differenças entre alguns outros

viventes da mesma espécie.

— Queira responder , Sr. At. , com as suas phiiosophias.

— Que poderei responder? Porem direi, que a grande es-

phera , e capacidade do entendimento huujano ,
que não

tem outros viventes, he a causa.

— Eis-nos ahi também dissid-^ntes bum do outro , e tanto

quanto penso ser a causa a mui curta, e limitada esphera

do entendimento humano. Parecer-lhes-ha hum paradoxo,
mas eu vou mostrar-lhe que hehuma realidade. Pistão nos-

sââ aliuaâ em hum tal encerramento liCstcs ergástulos de



nossos corpos
,

que apenas vècm por huma só janelía ao
mesmo tempo, quando tem muitas para verem. £u m^e ex-
plico melhor. Tem nossas aliDas himsa perfeita analogia
troíD os oilíos corporaes. S^io esles doi* ; e <:jua!jclo fosseín

quatro nào veriâo mais do que huma só cousa simultanea-
mente. Lancom-fe os oHios por toda a parte; para verem
co:n attençâo , elles ape!)as se podem fixar sobre lium só

objecto ei]tie milhões dellcs , e liutn só ponto quasi ma-
t!ieujatico. .

— Isso hehuma verdade. Não sc pode fixar a vista no mes-
mo temjX) sobre dois objeclos , ou dois porítos.

— Pois o mesmo he , esuccedc* com a vista da alma. Ape*
z\r de ter muitas jariellas por onde possa ver não pode si-

multaneamente ver maiò do (jue por huma ; o rjão obstan-

te a e\tefisão do seu tjntendimento , e capacidade de sua
mauioria, ella não pensa, ella não se lembra miús do que
de huma só cousa no mesnio tempo. Pode divagar sobre

Varias cousas co".i grande celeridacU^, mas passando de
liiima- a outrus sLiccessivamcnte detal sorte que para se lem-

brar do uma se esquecerá da outra; nem pensará em dias
ao mesmo tempo» Fação reflexão sobre si , e tocarão esta

verdade.

— Náo ha duvida que assim he
; porem parece, que prova

contra pi oductnlem,
— Qual produccentes nem meios produccerites ! Prova que
cada hum olha p;)r sua janella para huma só cousa, a es-

sa só vè , a essa só altende, nella só considera, e medita;
ao mesmo tempo que se esquece de todas as mais, e por

isso nada lhes importão. Jintoude isto , ou quer que me-
lhor o diga 1

— Porem que intenta o Sr. Ab. concluir dahi 1

— Que esta vista única he , a que faz a diversidade, que
notaínos eíitre os hoinens principalmente entre os munda-
nos; porque entre os que o não são não ha esta diversida-

de , nem divergeitcia] de desejos , e vontades.

— Por esses principios deve notar-se a mesma.
J—- Não infere bem ; porque se olhassem todos para o mesma

ob'ecto^ não se podei ião notar taes differenças. Não entra

o,Sr. At. no que quero dizer , mas eu me explico melhar , fa-

zendo-lhe huma perc^unta. Saberá dizer-me a razão porque

os Chrisldos primitivos em Jerusalém , sendo em grande

multidão, erão todos tio semelhantes huns aos outros, e

-tão unidos entie. si aui voatades , e desejos, que parecião
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todos não ter mais do que biimn so alma, e hum ?.ó corn-

• ção ? Aqui lem o Tea:to : AJu/títvdfnis credcntivrn crat cor

vnuw , à; ft7iitna una, ylct. Jlp. 4. 32. Como nào oílá pre-

parado paro a TPíiposta, eu direi, que araziio não he oi»r

tra se; Tio e?ta mesma que temrvs entre luàns.

'l enHo os horuens, ou o etitendiínento liurnatio l»urna pe-

<ji)Gnissima esphe a , nào entra nolla mais do que aquillo
,

eni que o homem úxn suas vistas, f» aiten<,òes. " Ao mesmo tem-
po qito o faz soUre huma cousa , de ttjdo o mnis se esque-

ce, e lie para elie, como se nàofora, e não existira. Aquil-

io a que só olha , a i^so só attendt- , nisso só medita , eisso

•ívó ama , ou aborrece. Mas setuio diversíssimos os objectos

a que os homens afi.ei.dem , dahi nasce a xiiver^idaue , de
<^ue falíamos. Nasce daqtii a meditação , que he a tjuo íaz

iodo o homem, e a que devemos attribuir a unidade, e se-

«le-lhança dos bons Ckri^tãos; o que ultimará fin.ílmenre o

divino i^lnno da uniàoemhu(n só (3orpo , hum só coração,

i« huuia só alma. Entremos nesta demonstração. "

Medíía^ão,

A rnedifnçlo faz Todo o homem, porque, por elia diri--

jre e regula sua vida moral , e não sfi se di.^a animal; pe-

la grande inOnencia
,
que nelh^ toma, Ja nós vimos, que

o mundo he como humR fornaine qu<^ arde en> ditferentes

fooro»s , era que os mundanos se jiijrasrio, e que elles mes-
r>io& accendem. O fuesmo homem qnah/j-ier que seja, em seti

coração tem huma fra»"oa de fo^o ardfjnte , e arde em Wr^o ron>-

fnrmo , e semelhante ,á l/wiía que se 11)e applirar. Sc «ão

ditferentes os fogos ,
quea-rd>^m na g-rand^ foríialha. d-uiiun-

do , c rias fmíTóa^ dos coraç >es de cr;da hum dos h'>nu»ns
,

não iie so 'ão porqu^ he d'!íf:?r<MUe e. lenha , que se luemet-
, íe, poi^ se;^Mn)do esta he o fogo <»Wr' aride. IVIa-s que fepba

iíe esta, e como sie introduz na fra;^oa do coração b'j.T?Ti>»

no ? Nau he cw^lta a lenha se não diff.Tentes cousas do
inundo., que os mundajios amão , ou ai-rda as espif it^jnes

,

nue merecem nosso amor , eem >c«jos desejos ardern os ver-

ríadeiros homons : porem tal le^nha vsomente péla rn-editaf^ão

se pode introduzir. Xão amvs o homem, nem p -de arivir,

c por isso iarder em desejos de conseguir aqtiiJJo
,
que não

c:)r»heçe, que não pensa, e em que não medita, nem
lonsidí^ra.

ji, — lie e^se hum axioma philosophico : Nihil volitinn
, quin

ffl



praécognitum ; uaòn se pode desejar se aiUes se não cònlie^

ce. He necessário que entre primeiro no entendimento pa-
ra che^^ar á vontade.

J?. — He isso tudo o que eu quero dizer; e eis-ahi o que faz

arder os homens nos differentes dosejos do diversas cousas,
Cjue os abrasão, porque nessas cousas pcn&âo-, e nieditâo.

fíe isto mesmo , o que succedê a todos
,

bons, e luáos,
porque elles assim são, ou bons, ou máos, conforme a le-

nlia que pela meditação mr-ttem , e appHcão á fragoa de
«eus corações* David, bem versada nestas matérias, falia

de si neste mesmo sentido. Concalnit mv ntcum inlra me,.
diz e)le ,, in iiiediíallone mca exardescet isrnis. Psal. 38.-

\1. Meu coração aqueceo d'entio em nxai peito, e na mi-
nha njcdílação ardeo hum fogo: Iti medikàionc meaexarsit
r^>i.i:< , diz outra Fersáo. Aqui temos também a David av»

dendo em fogo, que accendoo no coração pouco a- poucd
pola meditação. Nós veremos (pie fogo foi- este

,
depois dé

pôr bem patentes estas eausaes. Porque razão arde este no
fogo da avareza, quando aquelle he hinn prodrgo, ese con-

tenta com a sua pobreza, ou módicos íiaveres ? Porque
aqucUe tanto considera , e iiiedHa no dinheiro

5
que com .

elíe sonha*

i?. — E porque anda aquelle abrasado em corj:»o , e alma nas -

negras lavaredas do fogo infernal da luxuria , quando aquel-

loutro , , 011 aqueltoutra se abrasa nas resplandecentes , e do-

ces chamas do amor da pureza ? Porque aquelle ou aquel- -

Ja he hum animal immur.do ^ que anda com' a imaginação»
sempre enxurdiída no charco da immundicia, quando este-

lie como a pomba ,
quo mio pousa o pe de sua imaginação .

nos charcos, nem immundicias ?
'

D» — í-^so mesnx) ! Fa lie- lii es portuguçz claro, e deixe cerrer.

F, — Milito tinha eu que dizer nesta matéria, e lavraria, fun- -

do ; porem o Ab. põe o dedo no nariz. Paciência.
1*. Basta que todos ontendão

,
que sueccde o m^smo em íu- •

do o mais, efiquem conhecendc» estès principios , e razoes .

para entrarmos no nosso propósito.- Porem nós devemos pro-

fundar mais a natureza do homerp , , c. seja-nos permittido

entrar nas razoes , e fins
,
que nella se propôz o seu Crea-

dor, poii que me parece justo, que os conheçamos a fun-

do para os. seguirmos , . e con&eguirmos. Nós temos a notar

a mui curta .esphera do entendimento humano , qual ja dis- •

SC,, etão curta que não pode ver, nem entender , nem coii- -

siderar no mesmo tempo mais do que hum só objecto. Cou*.
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sa esta bem notável! Temos em segundo lugar outra n^o
menos notável, e lie que sendo o homem huma fragoa, ou
o seu coraçiio , nào arde senào na lenha, que por esta p e-

-quena poita do entendimento se lhe mette com a couside-

ração , ou meditação, e he esta, e nada mais, a que faz

todo o homem, ou bom, ou máo , justo, ou injusto Ac.
Que lhes parece a tal respeito ? Como poderemos combi-
nar isto com a grandeza da natureza da alm-i human-:- ?

— Nào olhe para mim, Sr. /II. ;
queira dar as suas razoes

em taes philosophias , e não conte comigo.
— Eu sou néllas verdadeiro hospede: mas parece-me ver

nellas contradicçâo ; pois se a meditação devia i"azL*r tc^do

o homem, regulando por eJIa sua total condticta, deveria

ser mais ampla a esphera de seu enteiidimeato.

—- Eu penso o contrario, edou por prova a mesma econo-

mia de Deos. Creou elie o homem, como vemos, em na-

turalidade com a meditação nas d<ívjdas proporções para

ser dirigido, e formado por ella : mas para isto se conse-

guir, o homem -nào deveria poder alteiíder a muitas cou-

sas, porque neste caso nâo poderia fixara sua attençào
,

e mcdifaçào y e por nenhuma se poderia conduzir. Sn]:)po-

líhamos, que no mesmo acto, que meditava na ri(]ueza po-

dia meditar igualmente na pobreza dc espirito , e desape-

go das cousas deste murido ; ci^-aqui o homem dividida em
si mesmo , eem duas partes opposlas, nâo^íodendo ser con-

duzido por alguma. O mesmo direi em tudo o mais.

Esse exemplo diz tudo, e ficamos entendendo peifeita-

mente as razões da curta e^phera do homeín. He por isso

que vemos, ou notanjos no hoínem liuma paixão dr.iuinan-

te, qualquer que ella íeja. A razão he porque essa heaque
lhe occiqja o entendimento, e nella medita, talvez conti-

nuamente.
— E quauto mais nieditar ricíla-, mais se inflama em seus

desejos o coração. l!]ib-ahi tem a causa da infinita diversi-

dade da conducta dos homens, que os faz tão dessemelhan-

tes huns dos outros, sendo todos da m.esma natureza, o a

razão da economia de Deos^ que julgou necessário encur-

tar a esphera do entendimento humano, para poder ser

guiado por hum $6 movei , ou causa movente. Está o lio-

mem em harmonia cora hum qualquer mecanismo em íno-

vimento, que não pode ter mais do que huma só roda, ou

mola, sob pena de perfeito desmancho. He esta no homet»

a mcdiíaçuu ; esta a causa riiovente.

ffl ^
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Não quero eu dizer, que o hom^m. f»ão. possa meditar,
e inílaiiiar o coração em muitas cousas difíerentos ; mas s.6

isto pode fazer nas que são condueeíites ao Dicsfno fiiii , e

não de outra sorte. Pode o avaro im^itar , e inflíiuiar-se

líos desejos dò ouro, da prata , da fazenda, dós dolos , das
trapaças &c. . porque tudo isto conduz ao mesmo nm , e

lie leidia, que applica. ao fo^ro, da mesma qualidade. Po-
rem íiào pode meditar ent dilierentes cousas, que condu-
zem a. ditrereutes fius, e fazer nellas prender . o fogo--. dos
desejos.

.l'»l^!:o, qii€ agora por^ercmos entender a razão
,

porque
os ChriUâos d 3 Jtrusalein ^ vivendo os ApodoLos ^ sendo
£,'-rande a mullidào, não tinhão todos mais do que iium só

coração ^ e lifuna só alma: Mitltdudiuh cíc<Jent\u)n erat

cor uaurn^ anima una. Todos erào semelhan^tes nos^ cos-

tume^), na conducla, na vontade, e nos desejo»; todos ar-

dião no mesmo foi^^o. Qual a razão de tão admi ravel pheno-
ineno ? Notem mais, que pouco antes erão sem duvida

quaes. são, e coituiwão ser os mundanos, ard. iido em di-

versos fo.2'os ,. e n)ui dessemelhantes. Que mudança esla ?

TaíiLos corações amassados em hufji só coração , e tantas

almas refundidas em huma só alma! Que couía. mais admi-
rável^ se a compararmos com o que se pa^sa no mundo!
— Leujbrados estamoi de que seu exercicio mais continuo

era ix oruçâo. Todos meditavão no mesmo objecto; e co-

mo assim devião em tudo ser sem«*}bantes.
— Dalii vemos a. uniãò dé vontades, esemelbança de cos-

tuRjes que reinão enlre^ os bons C/iaistaos..

-f!-. isto entendido pa>semos e ver a força, e bons efieitos

da meditação, quando se faz ver^jar sobre os devidos objec-

tos.^ que Peos intentou.

Effeitos dá Meditarão* .

Não podemos duvidar
^ que os firls, que se propô^í o Cre-

a.dor nesla conducta , não forão outros, que fixar a medi-
tação do homem unicamente sobre seu ultimo destino, e

mais cousas que a el!e conduzem, para nada mais desejar,

rada mais amar, e nada mais procurar. O homem porem
desgraçadamente tudo inverte. Não medita, não considera

lío que deve meditar, e considerar; bem ao inverso, só oc-

cnpa ?!eu entendimento, e lhe leva as attençóes aquillo,

cuja iQtnbrança devia evitar. Aásim o jfaz. por mui propriaj



e deliberada vontade. Kis aqui porque entro a maior parte

dós chamados Chri&éaos nTio lia dosejos da salvação, iiern

temor de Dôas,, n«m receios de tarmefitos eternos ; acabou
entre elíes a Religião^ e luesmo nào ha Deo>, Cahirào ti-

nalii>ente em hum peiieilo jithdsmo
^

qnal nos está 'mos-

trando o que vemos passnr-sc entre t:l!es .— A^ora sim , meu P ; havre ahi futido.

— Nào o digo somente daquellas classes, ou catha^oiias da

g-ent^s, qtie sempre tiverào em desprezo a JUligwo^ que
proíessarão, portjue taes jamais torào ChrhUívs ; mas sim

ainda de grande parte d'enlrc aqneliés, que mais razuo ti-

nlK4o para amarem , e .defende rent sua Religião, Seus mes-
nios ministros (oh vergonha!) baiidecirào com seus en-

carniçado» inimigos ;. pehi vil interesse V(Mideiào o que nun-

ca lhes entrou n<) coraçào , como Judas, a seu Dccs ; e

. eis-los ahi p«ro3 Atlieosl Puros Aíhco-i, digo, [)orquc es-

tou mui bem persuadido^ que se algurna vez ta! gente crto

em Déos , renunciou inteiramente a tai Fe'. Nem decalum-
niadorme pode al^-um arguir, porque suas obras bem mais

claramente o apregoâo , do que eu o digo. Gente sem Fe,
sem Keligiào e sem Deos! f*i'o/i doior l Isto rio iveino

ejn outro iompo Fideiisaitfiol Porena circunòcrcvendo-ti e

nos lirfiites proscriptos a hum Defensor da Religião^ veja-

mos qual seja a causa- de tanto mal.

Sem alguiTv temoí de errar direi
,

qiic a causa de hum
tal • abandono , e renuncia ásL Relig ão neste desgraçad.?

Keino fi>i o abandono do seu exercício, que, como temoa

visto, somente se tom \)c\(x ovação
,
que olírigando a todos

,

mais obriga a seus Ministros. Nada tào recon)mendadcí aos

Mccle&ias/icos pelos Concílios , . Yrodi^ôes e ConstlUáçóe.s

ylposl'jlicns ^ como a oro^fía;- Direi aLnda- que nada lâo re-

Gommendado por J. C. aos Eccicnasticos , como a Craçdo.

Nós ja vimos
,

cpie nào foi com outros , se nao ccmi os Jpo^-

iólos , e Discipidos, que erão , e deviào ser os chefes da
Religião^ que elfe se d<ío ao exercicio da oração^ e doei?-

Rjentou com palavras , e exemplos. Qual seria nos séculos

ApostoUcos , e não sei se diga em todos , eainda neste id

-

tiíiio , á excepção do desgraçado pmiz cm que vivemos , o

C/te/e, o Miniatro da Religião, o Ecclesiostico ,
que não

tivesse por exercicio principal a cracno , de qne fallamos i

Sfe algum o nào fazia
,
prouvesse a Deos ,

que ellé nunca
entrasse em tal jerarquia. Máo servo acpielle, que posto

P^Iq ^c/i/ior âobie sua familiáj não vigia. Abaudonou-se a
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oraç.io ^ abandonou-se o exercicio da Religião; e não íie

uiiulo que ella m<í=ma se abandonasse, e se passasse ao
ylíhelsino ; pois Allieo he o que nào rex:onhcce a Deus pe-
la oração.

Nào t)ó entre o clero secular, mas ainda no regular se

tem visí-o ( Proh doli)r semelhantes y^/Zie os ! Porem que!
Poder-se-ha a[)onLar algurn d'entre aque-lies

,
que conser-

vando s«His antigos, e fur.dainentaes costumes, pralicavâo'

o exercicio da oração i Percorrào todas as Casas íielígio»

sas ^ em que jamais deixou de se praticar e^te exercicio, e

iijoitrein-:ne «liTum , <pie se bandeasse com os inimigos da
mesma Relio-íâo. Altciidrio ás Religiosas em cujas todas

Casas, apezar de alguma parcial rfílaxação ,
por costume

nunca interrompido estava em pratica e>te exercicio. Ve-

jào qual tem sido sua nunca assas louvada conducta em
crises taes ,_ quaes í\onhti!n ignora. . .

— Me com ctTeito , P. , a oracào , a que o atlribuo
?^— E a qu:í outra causa o posso altiibuir ? Se a oraçilo faz

o íundainenlo da Religilo, c he o seu exercicio, como o

n ao fará das Cusas /^i/igK).sv2s ? Tem havido porventura

jamais alguma fnsti! itição Rrl/.gíosa ,
que nào fosse funda-

da na Oriçlol Vejào suas ilegras, seus T^slututos ,^
e em

todas acliaráò duas horas, e ainda ípja'ro, de oracào en-

tre dia e noite, alem d- exercícios j^articulares. Acabarão

esles ex(3rcicios, acabarão estas Cmsus. Nào foi amào ini-

miga, que as extinguio totalmente, mas a mào de Deos ,

eiivoivendo em su.is ruinas ojitras
,

que o nào mereciao,

mas qjie, espera/nos, elle r<?su.>citai á.

Para que diga tudo de hiima vez, tomando a frase ae S.

João Ckksosioino ,
direi, qne em todo o sentido ,^

tanto no

particular, como no geral, a Oração em rela<ào com a

Rciigláo he como a raiz para com a íítvotc, <;omo os ali-

cerces para com o editicio, e como o lastro para com a

nao. Assim como nào floresce, nem se conserva, nem ha

arvore sem raiz, nem edifício sem alicerces, nem nao sem

lastro, assim também nào ha Religião sem a oração, tan-

to no homem em particular, como em eommunidade. He

íslo mesmo, o que mostra a razão, que nao pode deixar

dexoi.heccr, o que conhece a Religião, e que a experi-

erjcia prova toío evidencia.
, »— Quer condemnar, P. , a todos os que nao fazem oração

mental? A maior parte dos Christãos nào a fazem; e con-

tudo nào poderá negar
,
que ha entre elles bons Lkn^laoi.
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— E qijí^! He p©r ventura a maior parle closqr.e tem o no-

me de C/iristoos
, que se salva! Se entre elles ha bons

Chrhíâos^ eti direi, que o sào por isso uiesnio , que exer-

cem R oração. .— Nâo me posso persuadir disso ,
porque grande parte igno-

râo a oração, e. a que ella he. Como pois a farào ?

— Niio ij^norào seu exercÍGÍo ,
pois tem bom AJcslrc

,
que

Ive o E.yjirite S^rnfo ^ qtie não falia rá com suas luzc-s aos

mais si luples-^. e idiotas. Nada ten) de iYUTicW í\ oração ,
qtie

de qualquer modo que se fa<7a nâo deixará de ser verda-

deiro exercicio da Keligiâó. Nà© ha pessoa alg-uma, por mais

simples, e idiota, que. seja, que tendo conhecimento das

grandes verdades, qwe nos-> propõe í\ /ieiigião , não saiba

demorar^se nelías com. a considera^^ão , invocando juiitci-

luente a Deo». Quem nâo poderá no silericío d«i noite, ou

de dia, e em qualquer hora-.di:;?er eomsigo u^esmo : Eu hei-

de morrer! Que morte terei! Ku serei julgado 1 Que coib-

ias darei a Deos! Ha Cco, h^i inferno &c. &cí. , e daqui
tomar occasirio-, c passar a tomar boas - resoluções , invo-

cando os auxilies da j^raça ? . Nào Im (piefu náo seja suQi-

ciente para isto, nem ha bom Chnsldo, que isto não te-

nha feito seis cenUs vezes; e isto mesmo he a oração ^ dc

que falio.

,

— Porem isso mesmo hc o fjue todos fazem algumas.
— Ncí^o que o facão, e me ponho em campo para o pro-

var. IJescance, P, , por hum pouco, edeixe-mc comelle.

Nenhum dos máos Cliridâos o ííiz por isso mesmo, i^uebe .

máo ('hrisíão^ pois não- o seria , se o fizesse...

Essa razão he fortis?ima-, e concludente.— Cale-.S8 lá,, e não me estorve. Nenhum a faz, porque
não quer , e mui de propósito não quer lembiar-se de tacs

cousas
, porque lhes cansãa tristeza. Eu não lhe disse ja ,

que ate fo^^em de ver os -mortos^ fazendo-os sahir de noi-

te lá para os -campos da igualdade com as bestas , nem ain-

da consentem os ja enterrados perto de si, por temerem
sonhar com ellbs i Nem os sinos querem ouvir. Menos se

lembrào das contas, nem do juízo, nem do inferno ; c se

á cabeça de reboada lhe vera tal lembrança cuidão logo

em arroja-la fóra. Quando dòrmindo lhes -apparece u mor-

te , e lhes parece ver o diabo com as garras affiadas , não

sabem o que fação para o riscarem da itiiaginação. T-lles

ção se lembrão de Deos , nem nelle querem crêr, e são

Ath^Q^ aq- menoi de desejos. Di^^a-me cá huma cou&u :



da morto , do fnfenio , e
das contas

,
que h ide dar a Oeos ? Dirá que nào cria em

D^íO^ , nem eiri taes fa niilismos. Pois assim são todos os

rniios CfinstjOíi, pois que o sao
,

porque hào crtiom em
I)fí08 , nào tem Pe , só se lie morta, que he o mesmo qu<í

Hilda, Pi)risso todos os rnúos C/iristâos são ylthcos. Se crês-

f,oin em Deos , não o poderiào -ser.

J), — O Fr. argumenta em forma , e diz a verdade.

P, — Na verdade que bem consideradas as cousas , o niáo

Chrhtão he luim 'rerdadeir<-> yítkco
^
porque não tem a ver-

dadeira F(í, que se nào pode di*r sem as boas obras, co-

mo ia vimos em. ouh-a ot-.rasiíio. lie morta a Fe
,

q«ie nào

lie ac(Mnpa!d)ada das boas obras
,

porque ^tas lhe dào a

vida. Ma, qual será a vida das boas obras, e por conse-

quência da Fe í Q ial outro principio vital podem ler as

l)oas obias, e a Fe!, que nào seja ti oração^ que dizemos ?

A nenliuniH outra cousa aHribuio jercrmas a corrupção de

fosUr.nes , e por consequência a mv)ne da Fé, que á falia

da consi íeiaçàt) , ou nioditaeào: Desoíiitione desolata c*t

u:)inis terra , gina nulltta c^l rjui rrcnoilef. co^dc. Jcrcm^,

\%. 11. Toda a tí^rra , isto he , o género iiunmiK) está todf»

corrouípido ,
porque nào ha quem considera?

,
quem medite as

rteruas verdades em seu coração. Q.nia nullns intcUig-eí j

idco peri/rnnf-, disse Job. 4. 'ÍO. Porque nào enter.dem ,
por-

que vivem n'u(na fatal cegueiía , e ignorância ,
' por isso

l)ereceráò eleroáifienle. O Tca:h) Vr^go lè: ilitm iwn cd^

(jui pnnnt cor , vi saecfifnm pcribunf^; porque não ha
,

<\y\v.in

ponha o coração , iv;lo he
,
quem medite bem de coração,

por isso perecerão eternamente.

A razào disto he bem ciara. Supposta a i.atureza do ho-

mem, e o mais que temos dito , nenhtmia impressão lhe

j)ode fazer aquillo, dtf qtie se nào lembra, considera., e

medita. Tudo o que nào pondera ., he para elle como se

nào existira. Que importa Deos , Ceo , c inferno para quem

nelles nào ])eusa7 Quem da morte se nà > lembra, vive co-

mo se nao houvera de morrer. O mesmo digo de tudo ;
e

por isso quem «m Deos nà.) pensa he hum -^^^«0, porque

íiaver Deos, e nao o haver para elle he o mesmo. iSncla

ludo o qae ensina a Fe para qnem nada Qisso se lembra-,

pondl^ra , e medita. Tal lie a rtátureza do homem ,
.po.s so-

' «nf. o oue revolve no entendimento he , o que nelle laz
me'Ute o que revolve no

imoressào, c nada mais.
'

D. — Poadcraado bem as cousas, assim he , e bem cUro.



— Eu o creio; porem o conliecimrnto da? cousas, ainda
quando nellíjs se nTio mcdile, de nada serve .'

-e- Nada inteiramente vale. Eu desejarei sa])er de que lhe

serve o conhecimento, de que em certo caminho ha !juin

precipicio, se ao passar por elle Vm, iiâo tiver a actual

lembrança
,
que o faça attender ?

— 'i'em razão; e fica bem claro, que a consideração, ou
meditação he , a que obra no homeni ; e tudo o mais he
para elle como se não fora: Temos entendido.
— Mas nesse caso diremos, q\i2 nada vaie a instrucção, e

os conliecimentos da Fe ; o que riiugue.n dirá.

— Nr»o ha quem tal diga. A i ;stnicção, e os conhecimen-
tos, que recebemos na Fe valem de muito, e valern de tu-

do para quem oa considera
,
p<Midera , e medita. Para quem

isto não faz, de nada servem. O Espirito Santo iUHuáii-noi

a lembrança dos nossos novíssimos, c não a crença, por
isso mesmo que he a lembrança, que tudo faz, e nào a

crença, ^'^eja quam effectiva he tal lembrança : In oinni^

bus ojjsnhus (uis meinorare nooissima tua
, cV i^i oefernu}n

non pcccabis. EccL 7. 40. Em todas tuas obras iembra-te
dos teiís novissimos (que eão a morte^ o juizo, Ceo , ou in-

ferno) e nunca jamais peccarás ai uda que vivas et -rnameiíte.

Ponderemos esta sentença, e oracul > divino, o a-chare-

mos inteiramente conforme com o que di^^-o.

Não diz elle: Crê, e sabe q+ie ha morte, que has de
morrer, entrar cfn juizo &c. porque nada vale a Fe, sera

a actual toiribrança ,
pois he esta a que tudo faz. Len^.bra-

te ,
diz, dos teus novissimos. E que tirarás duhi ? Nunca

jamais peccarás com scmolh-tnte lembrança, (^uai he {>oÍ5

a razão porque nenlnim cnso se faz do peccado ! Não sa«

bem, que hão de morrer ? Não crêem que hão ser jfdgados ?

Não dizem lodos, que crêem, que ha f Vo, e inferno ? O primei-

ro o ^abem de certo, e osouhos dizeu) crè-lo assim : econt^ido

])eccão, c vivem como se tal, nem soubessem, nem cressem.

E porque ? Porque lhes falta a lembrança actual, ou luedi-

fogão de taes cousas, que se tivessem, jamais peccarião.

— Pois eu lhes proíeâto ,
que com toda a brevidade farei

escrever por todas assalhvs destas casas, e por todas aipa»
redes, c varias outras partes, as -quatro palavras: 3Ioríe

,

Jui%o ^ Inferno, Paraíso^ para nunca me esquecerem.

— Eu pensava no mesmo ; mas acho
,
que seria meílior fa/er

quatro quadros
,
que os representem do melhor modobeni ao

vivo.
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— Cvcdol SíDito breve da marcai Que fanatismo he este

diráò os cjue c;í enlrarcm. K que fará a mcijina da moda
se tal visse ? Os faniquitos scriao ceití>s ; e em tres lioras

nào daria acordo de si,,

—
• Tem couíias o Fr. !' Mas em minha casa ja não entra Inl

ge;)te. Contudo diz muito nisso; e na verdade que os por-

tuguezes, de que apenas tem o nomo, dcrào em remover
da lembrança tudo a que lhes possa recordar lembranças
religiosas: somente amao o vicio, e se reci<*ào na sua ima-
gem ; e he a que se vê adornar suas habitações ! Que ver-

gou lia !

— Caias ha, cujos paredes eslão eiíbertas de painéis, e

nem a imagem de hum CrurÀjixo tcrào em hum quarto re-

tirr-.^lo. B_ querem presuinir de Chrlsiãosl
—

- \ ejamos fmaimente os effeitos damedifa^no para acabar-
mos de concluir

,
que heelía, a que tudo faz no homem

,

e nào aso Fe', e o conhecimento. Quem [joderá negar a

Dacid o c!aro corihecimenlo da eteriiidade ? llum homem
divinameíile iihistrado, teria necessidade da Dieditaçâol

Tanto a tevci, quanto a falta delia parece ser causa do seu

peccado. Felo menos no espaço de nove mezes, que perse-

verou no pí ceado,, 2)110 ateve, pois logo que nella o fez en-

trar o Projjheta Natliariy immediatamente o chorou. Que
cl!e a nào teve quando peccou

,
parece claro, porque se a

tivesse facilmente se lembraria, que elle lendo sido mimo-
fieado por Deos com innumeraveis benefícios, etendo mui-

tas mulhcri'S, seria reo de morte tirando a única que tinha

hunv homem tão benemérito, como era Urias. Foi isto, o

que lhe disàe Natliany e a. sentença, que elle mesmo deo

,

a o que o converteo ; prova esta de que de tal se nào tinha

lembrado, e njenos meditado.
Duas vezes , que elle menciona , o fez ; e vejamos o fru-

to , que tirou. Refere a primeira no Psttlmo .^8. por estas

palavras. Fosui orí meo custodiam
; puz guarda a minha

boca, eminudeci, humilhei-me, e me esqueci do que me •

poderia ale-rar ; a minha dor, ou tristeza se renovou, ou
augmentou :

.
Obníutui , kwniliatus ítum , à; silui a bonis ^

í) dolor meus rcnovatus csL V. 3. Etitào ( como ja vimos)
entrou em calor seu coração, e continuando com a medi-

tação ,• se accendeo o fogo : Concaluit cor ineum intra me^

òi in rneditaiione mca exarsit ignis, V'. 4. Segundo o que
diz nos seguintes /^^crsos, elle meditou na brevidade da vi-.

dav,hauiana , e na morte
,

que tudo acfiba. . Jille tirou por
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conclusão liuma interessantíssima verdade: Univcrsti vani'
tas ^ onínis homo vivens. f. 6. 'i\ido lievaidado, mas toda
^ vaidade he a vida do homem. Impoitantissima verdade
he esta

, qne a só meditação pode fazer couliecer.

Porem luin parou aqui ; eile ajuntòii logo a uirditação

á oração mais fervorosa, pois andào jtmtas , e iic bcnj])re

da meditarão, que esta se tira; nem esta pode ser, qual
devtí , sem aquella, David com tal meditação roiTjj)e em cla-

mores a Heos, todo debulhado em lagrimas. Senhor^ diz

elle , ouvi minha oração, e os meus rogos; vède asíuinliaâ

lagrimas: Exaudi orationem meain^ IJomine
^

dcjircca-'

tionem rncani ; aitribus percipe l<icri/inas meãs, i3. Que
pedes, Davidl Perdão, antes que chegue a morte, per-

dão de meus peccados , antes qne passe o teuipo do perdcio :

Remitte mihi . . . priiisquam abeam. \\ i 1. Nào liavení

^uem imitt;'udo-o em tal meditação, não tire o mesm-oco-
nhecimento , entre nas mesmas resoluções, e rompa nas
mesmas orações com os mesmos sentimentos. Niíigueiu po-
rem o faz, e eis aqíji porque todos amào a vaidade , e pa-
ra elles a morte he como se não fora.

Não nos deve ser rnenos notável a resolução, que tirou

de outra meditação
^

que com mais miudeza nos refere no
Psalijio Ti]. ^ e que nos irierece particular attenção. /"oo«

mea ad Dominiiin clamari ; voce mca ad Deum ^ intcu'

dU mi/li. f, 1. Com a minha voz clamei SenJ>or , huiiia

e mais vezes, e elle me atteudeo. Nas minhas tribulações

procurei a Deos , levantei a idle as minhas mãos, e não
me enganei nas minhas confianças, f. ^2. Passa a referir o
que passou emhuma ní)ite, em rpie lhe fugio osono de seus

olhos, e pondo-se em tncdifnção , se turbou seu espiritío , e

continuou em silencio: ^nfcciparje.runt vigílias ocidi mei

;

turbatm sum , èç non sum loculiií:, ò. Porem que coíí-

siderarão, ou meditação, poderia perturbar, e inqijíetar o
espirito de hum homeíu tão santo ? Que tens , David l i^WQ

te perturba, e faz pe-rder o sono? Klle o diz: Cogifavi
dies a-iti'yaos , aunos aetcrnos in mente liahui. 6, En-
trei na rueditação dos meus dias passados, do tempo, que
ja passow , c revolvi em n>eu entendimento os anncs eter-

nos, isto he , a eternidade, em que brevemente vou a en-

trar. Continuei de n.oite com o meu coração e na medita-

ção, e consideração de?tes annos eternos me exercitava , e

iiella trabalhava o meu espirito: McdMatiia sum noctc ciim

cordemco^ cxercitabar ^ C) sçopebani splriiuiii meum, y.7.
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Porem que? Ig-iioravas tu, David, que depois desta vi-

da nos rosla a etcriiidadi* ? Quantas vezes a tcMis tu canla-

do eui teus Paalniosl V.u nào a ignoro, mo diria, eu a
creio, eu a sei, porem mui ditferente cousa he saher, e

crer, do quo o meditar. A eternidade sabida, e crida

gvào de j)ÍQ}entc que se engole inteira; mas quando se mas-
tig-a , e rumina com osdt3nte^^ da conàidnraçào então seden-

te o teu amargor, então ardo, e escalda. Pois dize-nos

,

que he o que nessa mea ilação te amarga. Não es tu auiigo

de Dooi ? A etfcrnida<i-e te deve alegrar. Oh que não devo
connar nesciamente. Quem sabe, e quem me dará a cer-

teza , de (|ue Doos não me arrx^jará de si para sempre por
causa dos meus peccados I' Eis aqui o que rne perturba:

Niinquid in aetcrnum projtciei Deus} 8. IvIIo continua

nos seguintes versos iiestas mesmas duvidas, ate que toma
a sua resolução: Et dixi \ Nunc coepi ; agora começo de
novo, agora me resolvo bem de coração aentrar na maior
perfeição de vida

,
que possa ser. para segurar bem a rni-«

nha eternidade feliz: Nunc coepi; e taes sentimentos, e

desejos experimento em meu coração
,

que me tirão toda

a duvida, deq\ie esta mudança heobra do Altíssimo: Hacc
^iiulatio dexterae ^^Ifissnni. y, 11.

1^, Kstá m.uito bem dito! E que documento esse para nós!

vSe David se perturbou com tal meditação, que deverá fa-

zer hum peccador I Mas quem bem te considera , ó eterni-

dade ? Quem te medita ?

.F. —• Eu {)rotí.ísto que ninguém , r>em mesmo lembrar-se del-

ia , senão somente os bons Chrislãos ; porque ninguém po-
de deixar de o ser, se neíla meditar; Por isso elles vivem
como bestas, nem juizo tem para delia se lembrarem
rmiito de propósito 5 não o querem fazer nem a querem crer.

Porem, desgraçados! em vão procurais ser como as bes--

tas:.para.Iá caminhais ainda que não queirais.

M. Temos conhecido. quam forte, e eíficaz he a meditação^
})ara operar no-houiem, e regular sua conducta. He na
verdade ella

, que faz todo o homem moral.

jÍ, Fica taínbem claro o Plano de Deos na curta esphera
do entendimento humano, para. não poder attender a mais
que a seu único fim, fixando nelle seu coração.

i?..—. Estimo, que nelle tenhão entrado.. Se Deos concedesse
ao homem maior esphera. de entendimêtito , de sorte que
pudesse olhar ao mesmo tempo para muitos objectos capa-
2^3.. de. lhe. oc.cupar o cçração

j , elle se. dividiria , e.em ne-

I
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nlmm se fixaria. Para se fixar somente no importarillssimo

com exclusão dt; todfiS qiiaesqder oulros , ode tal sorte que
nenhum outro o pudesse perturbar, fez-se necessário, pa-

ra que a^-i^-m d?ga , nTio dar á alma mais do que hum só

olho, o:^** ando tres ,
que são o entendimento, a memo-

ria, e a vontade ficassem em perfeita analogia com o» do
corpo, que sendo dois não se podem fixar em mais do que
hnm só objecto. Que faz porem o estúpido homem ? Trans-
torna os fins, itiverte o l*lano de Deos ,* fixa Cjte único

olho nas vaidades deste muiido, na satisfação de suas sen-

sualidades, e concupiscências , e nada mais vê, em nada
mais pensa, e nada mais tem lugar, nem entrada em seu

coraçm>. Aqui tem a razão porque os homens viveni vida

brutal; e não obstante o nome de Chrislân<; ^ são verda-

deiros Âtjieos
,
qualíjuer que se ja sua jerarchia ; e eis aqui

(iomo se abandonou a Religião em Portugal, A falta da
oração^ que faz todo o exercicio da Religião^ tem sido, e

sempreserda causa total do abandono da mesma Religião.
— Fica bem provado. Conte com nosco , Sr. Fr. no seu

rancho de fanáticos^ e com a possível assiduidade.

— Ponhamos finalmente ponto ás fúnebres idcas
,

que tão

repetidaas vezes nos tem molestado, destas fa: aos desgra-

ças , que puzerão em taT estado' o Fidelisnmo i^or/ugal

,

que apenas conserva o nome , do que ja foi. Nada mais nos

occupe dviqui por diante, que a felicidade do homem, que
todos desejão mas bem poucos , e raríssimos p-iocurão pe-

lo caminho, que a ella conduz. Para que ja o entendão
,

eu tenho amostiar, que no exercicio da Religião pela Ora-

rão pôz Deos taes proporções
,
que são suíiicientissimas pa-

ra fazerem a temporal felicidade do homem,. Porem anlfs

disso porei em mais lato, e extenso sentido esta proposição :-

^ Reliíjiâo faz a completa felicidade xlo>

homem.

— Basta, P., que só dig^a,e explique bem, aque se pas-

sa na Orarão \. com isso ficará tudo dito, e nada mais he
necessário para a felicidade do homem.
— Quem as poderá explicar dignamente ? Pode-se sim ex--

perimentar, o que deseja que eu explique, porern não se

pode dizer. Tomaria huma lingoagem inintelligivel , nem
mesmo acharia termos para se expressar, o que intentasse

fazer conhecer aa deliçias
j
que gosuo os justo* na. orc/^Qo j..
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os favores , e rloçnras
,

que o bom Pai nella communica
a seus filhof:. iJe isto hum occulto maná

^ cujo gOsto só co-
nhece o que o loma , e recohe.- ]Nào, eu não direi mais,
para provar a minha propwsíçíio , do que annillo

,
que pos-

sào todos entender, e ainda ver com simpi?? golpes de vis-,

ta era conformidade com o nosso fim. Ja eu me admirei,
do que haja, quem admire ser tal a Religião^ que pare-

ceiído ter por único objecto a futura felicidade do homem,
faça ainda a desta vida. 'I'al admiração merece iiurn sorri-

so de desprezo, pois que bem pouco conhece a Religião^

quem de tal se admira.
— Ja nr».-; mostrou « om I )ngas , e evidcnlissimas razoes

,
que

a Heligiío tem por fim a felicidade do homem nesta, ena
outra vida; e julgo, que todos estamos persuadidos desta

verdade.
— Pareco-me nada liaver dito a tal respeito era compara-
ção do q/ie fmaluie/ite me resta a (lize.r. Parece-me haver

andado pela ra-na sem hnver che^T^ado á raiz. J-^orem quei-

râo ter presente o que havemos dito, para vermos esta ar»

vote de felicidade do homem cm sua rama, e raiz, se as-

sim' m'o permittem dizer. Nem eu vou fóra do estilo, e fra-

se divina, qne compara (e nós ja comparámos) o homem
com huma arvore. ííe mesmo neste sentido, que David

^

o mais exercitado na crdçdo mental, o faz, priiicipiando

pm tal comparação o livro dos seus Psalmos. [ÍWíí. íicbern

própria ])a!a nos fazer conhecer a felicidade do homem,
que exerce a Religião santa, que professa, pela oração de

que fali.imos.

Aqui vejo esse Pmlnio. Bcatiis vir
^
qm nonahiU in Con-

silio irnpionirn , òç in via pcccatorum non stctU^ in ca-

ikedra pestilentiae non sediL Psal. 1. 1.

Eu direi o mentido , em que setomão essas palavras
,
que

seo^uera o estilo oriental. Bemaveaturado , feliz heo homem ,

que se nào deixa conduzir pelos conselhos , edoutrinas do»

Ímpios, que niio acompanha em seus costumes os pecca-

dores^ nem com eHes toma parte em sua corrupção , epes-

-simas conductas, mas sim se compraz na lei do Senhor
j

meditando nella de dia e de noite.

Sed tn lege Dondni voliinlas ejus ,
^- in lege ejus medir

taH ur die ac nocte. ir. 2. Agora vai a comparaçà<^da arvore :

£t erit ianquam lignum ,
quod planlatiim est seciis decur-

sm aqnariim, gnod frudwn siuim dabit in feinpore suo.

V. 3. F-lle será como' a arvore, que he plantada junto das
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nem se murcliaráô suas folhas ; e prosperará hnm tal ho-

mem , como tal arvore, em tudo o que fizer: Folium cjus

noti defluet ; &; oinnia quaeciniqne facict ]>rosperabuntiir.

f. 4. Parece-me ser bem própria a comparação^
P, — Da mesma se serve Jeremia» para descrever o bem da-

quelle, que confia no Senhor ; a que be o mesmo; pois só

iiclla confia o que ora, e medita; o que he a fonte de to-

da a confiança, como ainda melhor veremos. Bencdictus

vir
^
diz, (^lú confidit in Di>:nino.f criè IJominus fidiicza

eju&, Jtrem. M, 7. Bendito , feliz o homem ,
que , orando,

ou pela Oração põe sua confiança emDeos, e nào nas cou-

sas deste rrnindo', e de quem o 6'e/i/i(jr faz todas suas es-

])eraMças^

JF, — Como o filhinhoj que em nada mais confia n?m espera, que

nos braços do pai. NellesTem tudo, o qu»; deseja.

JB, — Continuando a descrever sua felicidade diz : Erit quaú
ligmim y quód tramplantdtur super aquas ^

qiiód ad ktano'

rein rniliit radices suas. Elie he bem como a arvore que he

transplantada sobre as agoas ^ a ctijo humor, e fresquidáo

Jança suas raizes. Se a arvore tivesse entendimento náo j)o-

deria desejar mais ,
pois que nào teria que temer em razão

do estio : Noniimebit ciun vcncrit aeslus ; embora s^ja gran-

de , e extenso não perderá suas folhas, nem murchará sua

verdura^ nem deixará dt? produzir emqualquer tempo fru-

to cotn abundância : Eril fol>wn ejus viride
, ^ in tcniporc

úcGitath non erit aoUicitatn^ ncc aliquondo deainet- facerc

fruchwi. f. 8. Se o tempo o permettisse
,
analysariamos

esta comparação, e conhecerião a propriedade amais ana-

\oga
, que tem eom o homem.

X?. — Não temos necessidade de analyses-, q^iaudo peTo q\ie

temos ouvido nestas Palestras sobrc^ as relações
,
que ha en-

tre Deos e o homern^ nos fica bem conhecida. Talvez que
com palavras o nào pudesse explicar também , eomo ncSs

todos o estamos entendendo
,

pois que taes cousas melhor

se concebem , do que se exprimem.

JU. Fique certo, B.
,
que também eu o entendo muito bem,

e servindo-me do pensamento do Sr. D. , accrescentarei ,

que o homem que ora, medita, e pòe suas confianças ern

Deos hade ser como a arvore plantada jur>to das agoas, que
nada terá a temer , fará frutos &c. , ou he falso que Deos
lie o nosso Centro, Principio

, Fim, Cabeça, Pai, (Scc.

jRv Bxavo 1 Isso mesmo he. D.eo conta da matéria-.

.
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— Muito estimo, que o enteiidilo , e Uio perfeitamente en-
trem iio fundo do Plano divino, esuas aualogias, confor-
riiidades , e combinações, que lào admirável o toruTio pa-
ra progredirmos no mollior conhecimento desta humana feli-

cidade. Quero descubrir-lhe lium pensamento, que tive,

quando os Srs ^ me derão occasiTio de fazer o dever de De-
fensor da Religião, e foi tomar esta proposição: A Re-
libido tem por fim primário a felicidade do homem 7iesta vi*

da; e secundário n da outra vida. Quando me pudessem
contestar este fim relativamenso an primário ^ e secundário

,

sem me apartar do mesmo sentimento, diria assim: Deo3
na Religião teve por fim fclkcilar o homem primeiro nesta

vila, e ilepois na outra. Eu sustentaria esta pro])osiçào,

sobre est»- eixo faria rodar todas nossas Diqmtas ^ e Palea-

tros , nunca pord.?ndo de vis!a Cíta verdade, e faria em-
mudecer todo o incrédulo pedantisi|io

,
que nào cessa de

calumuiar a santa Religião^ que ja Uiais cntcndeo. Nào o

fiz, porque não quiz ligar seus enlc.';dimenlos , nem en-

curtar os espaços d'arena , em que me oíTereci aos combates.
— Agradecemos tanto favor. Com efteito ponderando bem
a carreira de matérias, que temos seguido, vê-se que tu-

do se dirige á felicidade do homem n:)csmo nesta vida,

— O que se aduíira de fazer a Religião a felicidade do ho-

mem nesta vida, pensando (jue só devia fazer a da outra

nào só a i rnora, mas he hum blasphemo
,
por Íãso mesmo

que fa/ de Deos tào máo conceito, ede sua condição
,
que

]ulga intentar a desgraça do homeni , e sua infelicidade em
qualquer tempo de sua existência.

— o poderia intentar em razào docastigo do peccado.

Nào pondera o que diz. Porque hum castiga scvJs filljcs

,

quer a sua desgraça? He esta a que intenta no castigo,

ou a sua felicidade mesmo neste mundo ?

— 'ÍVm razào (|ue a>>im he. Contudo sempre he padecer.

— Porem o fim que Deos na Religião se propõe, he remo-

ver a causa d"*>5e5 padecimentos, que he o peccado; isto

conseguido ';a não ha pade(Mmentos.

Sempr<^ fica a raiz de todo o padecimento
,
que he o pec-

cado original, fonte de nossos males, c por isso inevitáveis.

— Não he o })eccado original a fonte ^)erenne dos males,

uias o |>ec: ado , ou peccados actuaes. Queixem-se os ho-

mens de si mesmos, e não dos seus primeiros pais; ao me-

nos não lhes imputem a culpa em tanta extensão como o

costumão fa/.cr, principalmenre depois do fatal Jamenismo^
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que por força de seu impio bjatema os tem exagerado ex-

cessivamente.

D. — Ja vimos, e com bastante extensão, essas vercla.Ies.

jP, — Que inales vemos nós, que soífresse Aduo ^ wko o})'-tan-

te que loi eíle^ o que commetteo esae peccado orij,'ií;aI ?

Jrle verdade, que foi coudeínnado ao trabalho, e á morte;

porem osti» mesma sentofiça seria suavi^sima , e a mesma
inorte uâo seria penosa ao {iom(?m , seelle depois disso ob-

servasse perfeitamtíute a Religião. Esta o felicitaria em to-

do o sentido.

— Será diff>GÍl provar, o que aíTirma,

JP. — Nada mais fácil. Em br(:ves palavras o farei. Os males^

que alacào, e inú-iicitrio o honjenj , ou sào exteriíires, vin-

dos dos outros lioineus ., ou das necessidades ,• e circuns-

tancias, que o <'ercào , ou soo interiores , e iiaturaes ao
mesmo iiome|ii. Em quanto a estes últimos^ que [parecem
ser anuexos á tnesma natureza do Ijomem pela fragilidade,

da mai.eria , eu sou obrigado a dizer, que tem sua origem
principal, se nao total , nos pcccados actuaes , e nao no
original. Sendo assim concluirernos

, que a V^e/í^zc/o obser-

vada livraria de taes males. Que assim he benv claro o ve-

rmos tíin Adão
^

naquelles primeiros homens, em quem o

peccado original doveria produzir esses males , se com eíTei-

to fosse a sua causa. Que rob!J>tos, qie fortes, qtio sãos,

e vig jrosoá, izentos de enfermidades deveriào ser tiuns cor-

pos
, q je nàõ obstante serem formados do linio da terra,

viviào qua?i mil annos? Ning-iein poderá dizer-, que erâr»

fracos, enfermos, e frágeis, (juaes agora o siio. E que? Sa
o peccado original he a causa

,
p<>rq;»'.! não produziào

mesmos effeitos naquelle mesmo, que o commetteo, e seus

próximos descendentes ?

Nào nos falia Moy^ies da <]ualidadn das mortes, que sof-

friào ost^ primeiros homens, porem podemos fazer idea pe-

la de Jacob
^

que coi;tai;do ceirto quarenta e sete ani>os,

nos he representado convocando a seus filhos em roda do
lerto , conversando com elles , dando-lhes a benção : tudo

concluido , no momento , que parece quiz , e foi sua von-

tade , se deitou , e morrco : ColU^it pedes suos snper /ec-

ium^ és ohiit. G^/í. 49. 33. Ninguém dirá
,
que soiTreo gran-

des dores; e bastantes proba})ilidades temos de (|ue as nào

sentio; e o mesmo podemos dizer dos mais. O.íde estive-

rão nestes homens os effeitoc do peccado original ?

2>, ^ Ja vimos, que lacs males tem sua origem, e causa-nos

hhl
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viciof?, por isso mesmo, que sao oppostos á s»ja natureza.

P, — Aías a Religião por consequência tem por fim livrar del-

ies ; e com efíeito iiTio liaveriào taes males a padecer
,

quarta

do ella fosse observada. V^m quanto aos Irahallios, a que
fomos coíidemnados

,
»^uando se observíisse a Religião^ el-

l«íS seriào tào leves, etào suaves, que mais pareceriâo ter

por fini o entertenimento do homem,, do que o S€U castigo,

yf. — {'orno o pode provar liuma tal proposição ?

i^, — Com a palavra de Deos , e coin o seu complemento, e

experiência. Veja o Pentatcuco principalmente o Deutoro"
nomin ^ onde vem as promessas feitas áquelle Vovo Judnic»^

e veiá a palavra de Deos en)penhada a cubri-lo de toda a
riqt-.eza , da maior aijundáncia , nào pelos &eus trabalíios,.

mas i3<'la observanoia diisuaLei ; mesmo pelos seus nettliuns

trabalho» nos dias , c a,n nos SaJ>baticos. Aiíida promettida
toda a paz , toda a prosperidade, seiçurança , e inteií-a fe-

Jicidade. Porem estas prom<-ssas porque senào ontenderião

todos OS verdadeiros observadores da Rciigiâo i Veja o
£oauzclho, que está cljeio destas mesmas promessas, e
felicidades.

Sào A^rs. , demasiadamente exagerados os males
do ppcca^io original, para se excusarem os peccados ac-

tiiaes, que são a verdadeira causa dos que soffre o género
liuniano. Sjpponhaajos

,
que ailes vem da mão de Deos:

porventura cnvía-los-Iiia este bom Pai, a não sermos máos
filhos ? Qna pai dá males, ou castii^os a filhos, que o não
merecem Ah que eu afíirmoj.sem receio algum de errar,

que não obstante o peccado original , o género humano
mui pouco perderia da felicidade prem'tliva , se observasse,

como devia, a Religião ^. que lhe foi dada. Elie teve por
fim por os honiens cni hum segundo Paraí>:o mui semelhante
ao primeiro. Eis-aqui huma conclusão

, que forçosamente

Ikaráõ, se bem ponderarem tudo o que -temos dito em. nos- -

sas Disputas^ e Palestras.

jD.' — Nenhum de nós pode deixar de conhecer essa verdade.

j^t — Eu a confesso: porem supposto serem tão grandes os ma--
les, que o homem soffre da parte da sua mesma natureza

ja corromdida em demasia pelos mesmos peccados act«aes,

ou próprios-, ou alheios por seus pais , e ainda mais pelos

que soíTre da parle da Sociedadõ , ou boa ou má , prirjci-

palmente dos mundanos, como ja nos descreveo, e pintou

cjom vivas cores, quando nos fallou das tentações, que al- -

Uvjo, que felicidade pode tiaaçr ao iiouacm em particular:
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a Religião^ e séu exercício com tão graves contrapesos '?

— Mui grande; e inesnio huma complela íeiicidaíle, ape-

zar de todos esses males, que menciona, c de que temos
fallado. He esse mesmo o ponto, em que estamos, que nào
teiího .perdido de vista, e que enunciarei nesta proposic^iio:

A Oração felicita o homem em todo o sentido.

Tendo viàto que a oração he o perfeitissimo exercício da
Religião^ o mesmo será dizer da oração^ o que affirmoda
JReligkío ; e fallando daquella , fallo desta. Bemaventura-
úo o homem, que medita na Lei do Senhor^ dissemos ja

com David; beiídito, o que pòe sua confiança em Deos ,

dissemos com Jeremiafi^ figurando ambos hum tal houiem
com « arvore plantada junto das agoas. Aqui levávamos
discurso, cujo fio cortamos, e agora tomamos. A trtcdita"

çâo da Lei do Senhor, e a confiança nelle se e(]uivocào,

com a oração^ ou não se podeni ter sem cila. f )43serâo

,

que enlravào no conhecimento da propriedade da compa-
raçào da arvore; porem devemos entrar no fundo desl^a

licidade , ou feli^ dita: Beatus vir, ben^dzdus vir^ como
se eixplicào os dois Propketas. Eíles representào o homem-,
que ora, feliz, e ditoso, \L\\q o he , nào só porque, como
a arvore plantada jiinto das agoas , cresce na virtade, e
nào teme os contratempos, neui deixa de prodai:ir bons
frutos em abundância , mas também porque goza de líuma
verdadeira /c/kí(itííd!€ , e merece em todo o sentido o non^e
de feliz, e ditoso apezar de todos os males, que o cercão,
atâcão , ou podem atacar. Eis-aqui o. que nos resta amos*
trar. Eu porei claro ,

que <i Religião felicitaria todo o gé-
nero hamano, bem observada, e ainda felicita ao bomeni
cm particular

, apezar de todos os males, que sobre eIJe

possão carregar.

— Grande couí-a Ue essa, e bem digna de pôr o remate a
seus trabalhos. Huma grande feJicidade he conseguir o ho-

tiiem pela oração o remédio de suas nec^íssidades , como ja
vimos.
— Alas elle goza ainda huma felicidade intrínseca.

— <íue maior felicidade, do que a de hum filho,, que se

poe nos braços do pai, e de hum tal Pail Não querem
crer isto ?

— Agora o vamos a ponderar, A oração he o Ceo desta ri-

da. Nosso Deos que nos destina á sua mesma gloria, quiz
h h i *
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fazer-no5 ja neste mundo partecipantes delia do melhor mo-
do, ('^lle se nos fax prcienfe , eoomnoàco trnta , e nó» com
elle por meio da oração. K nào heisto hum primeiro Ceol
O hojnem meditando em seu Deos , nasna Lei, nas verda-

des, que nos revelou, o faz presente a sua ima;^n'naçTio , e

entendimento; e o faz na realidade,, porque verdadeira-

mente ahi está presente, JMcditauJó ora , e com elíe trata

famiiiarfiiente. Poderá isto fazer-se sen> h«im dôce prazer ,

que se assemelhe á f^hiria dos Bcniaventurados 1

— Poreni eu acho í^r>M;dÍ6?!ma diiTorenr-a, que me faz enten-

der, q-.ie a rnedilaç-io pode ser mui molesta ao Ijomem. Se
meditar na Gloria , em Deos , no excessivo amor-, que nos

t«'m , ecousas semelhantes concedo, que }he seja bem agra-

dnv l
;
porem se uieditar n.i morte, ftojuizo, no inferno . . ?

— Concedo, que sejào molestas ao máo, mas nào ao bom
Ch7'istâo

,
pois que olha a Deos como seu Pui ^ enelle poe

suay confianças. Núo teme a morte, anteá talvez -a deseje.

Kão teme o juizo , nem a lerrivel seíitença daquelle a quem
serve, a quem ama, e com quem trata, como filho coííí

Pai. f'l poderá haver outra maior felicidade do que es-

ta ? Gonsid«rem-no bem, eacharáô, que toda a felicidade

do homem tem a sua origem, e seu assento na salisfação

de sua alaia. Esta nào a pode ter maior do que quando se

approxima ao seu (-entro , ao seu Principio, e Fim , ao

seu Pai^ que faz , e só elle pode faizer toda sua felicidade*

Eu sinto nTio poder expressar com palavras esta felicidade;

mas |Xir e-t as razões ,,attendendo ás relaçioes
,
que tem vis-

to , entre Deos e nossas almas, a poderáô entender.

Queirào, para melhor o fazer, lançar os olhos ao .gran-

de Piano. Supp^stas as relações, que temos com Deos,
nosso Creador , Centro &:c. omo sopro de sua boca, sua

imagem, e semelhança, devco dar-nos hum rneio de com-
ij^unicaçào couj elle, muito mais porque he Pat,.a fim de
não andarmos delle isolados. Se faltasse este meio de com-^

raunioaçao, o Plano seria informe. Como ficariamos sepa-

rados , ou sem comniunicação com o .no>so Centro , Prin-

cipio , Fim , boca , de que somos sp^raçào
,
imagem , e se-

melhança ? Como do nosso Pai ?
;
Que informe seria hum

tal ! Nada lhe faltou: aqui temos este grande meio.

de convmunicaçào de trato , de palavra , e tal qual podía-

mos desejar, e se fazia necessária.

— Essa razão he grande, e merece toda attençãò.

E não merece menos a conscí^ueucia formosa ,
que
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eu desejo saihâo dahi tirar ; e qtieiíao dizer q\ial seja ?

F. — Entào! Tirào-na, ou tiro-a eu com o meu bestunto ?

P, —^ Ja me occorre; Eu a tiro, ehe que por força dessas ra-

zoes, por força de taes relações , essa communicaçâo dò
homem com Deos por meio da Orc/0(/o devia felicita-lo nesta

vida, nem poderia haver outra cousa que mais o pudesse
felicilfir eFU todo o sentido.

F. — Ainda bem, que deo no chiste. Descance hum pouco,
P, ; eu continuarei com a liçào aos meninos. Querem ver

como aommo faz as delicias do homem, seu maior prazer,

sua felicidade neste mundo, o seu primeiro Ceo ? Olhem
para os u^postolos

,
que ficarão gostando lanto delia, de-

pois que seu Mestre subio ao
,

que nada mais quizo-

rào fazer, que pregar, eorar. Vejào esses primeiros CA/is-

tâos , que elles converterão, q^ue apenas lhe tí)marão n gos-

to ate vendiâo seus bens, para em nada mais cuidarem,
que na oração. Mas eu nào quero lomar tempo, poii jíd-

go ,
que ha muito que dizer. Quero chama-los a hum só

ponto ; e esse me ba-->ta.

Quero que me digào, como pode ser , que hum moço
homem, fugindo da socíedad« dos mais moços, que nada
tadto deseiao como pass«r em alegria, e prazer sua moci-
dade , e toda a vida, fagísse para os desertos, onde nào
visse viva aJina , e alú sustentando-se de hervas, ou não
sei de que, pudesse passar sem enojo dez, vinte, trinta,

quarenta, e mais annos, e toda sua vida ? Ile&pond,ào-me

a isto ; e olliem
,
que por encurtar razoes desde ja saibào,

que o não pergunto por hum só moço ^ mas por milhares

de milhares
,

que para os desertos fugirão, e não moços
nias também moças , . que em igual mmiero faz^ião o mesmo.
Perguntarei depois o mesmo a re?j:>eito dos que fogem para

os Claus^h os , e tem fugido em todos os tempos. Respondão ,

se he que sabem dar conta da matéria.

JD, — A sua pergunta tem. todo o lugar , e eu admiro o mes-
mo , e me parece digno lI^ toda a admirarão. Parece mes»

ino superior a todas as forças humanas. Hum homem po-

der passar em huma solidão toda '•na vida
,
privado de tu-

do , o que costuma suavisar os amargores. . .

FJ, Pare lá , e advirta que Salomão nada negando a seus

desejos, embriagado nos prazeres , - tanto se enojòu ,
que

se enfastiou de. viver, não achand(> mais que vaidade de
vaidades; quando os iWo^io-es privados de toda ' a humana
conaolação aadavão tuo ale^^res, o conteatts.. como Uumas

r
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Páscoas, e toda sua vida passavào , como em huma bema-
venturauça. Que mandiUç^a haveria aqui ?— Quando erao muitos lhes seria mais suave. {— Quando erao muitos, era o mesmo que seestivessem sós.
Que- pensa faziào ? Que jogavào as cartas nas longas noi-
tes? Que faziào theatros

, comedias, dánças , e a^semble-
as ? Que aquellas santas Meninas passariào os seroes com
os jogos de prendas, depois de fazerem ocliá, com as dan-
ças , e contradanças? Todos vi viào separados huns dos ou-
tros em peqn'^ninas ccllas ou grutas, como sepulturas

, nem
se fallavào. Hespoudào como iàto podia ser ? Como as nos-
sas Religiosas. . ?

— Bem; os Srs. tem entendido, e nada mais de exemploi
são necessários para respondereíu.

— Pois respondão , e quero ver o que dizem.— Os desejos de salvação podem obrigar a esses. . .

Nào, tião creio, que nnda mais houvesse que os dese-
jos da salvação. Km suas casas poderiào consegui-lo. Aqui
havia e ha alguma cou?a de divino, que lhes suavisava os en-
joos da solidão, eque a ella 05 chamava. A solidão, a iso-

laçào nào he natural ao homem, e por isso nada lhe he
,

ou pode ser mais sensiv<'l.

— Ai, ai, que os meninos devem chegar á palmatória!
Quem lhes deo n^os desertos a solidão ? Ahi linhão a me-
lhor co.mpanhia, que he a de seu Pai, com quem trata-

vão com tanto prazer, tanta satisfação, tanta doçura, e

tanta consolação, que havia tal que se punha em oroção
nos montes pela larde voltadas as costas ao sol , e de tal

sorte se embebia nella, que o accusava por madrugar mui-
to a dar-lhe nos olhos a perturba-lo nas suas delicias. £i$
aqui o que ahi mesmo os fazia felizes. Elles aborrecião a
companhia dos homens, por não perderem a de seu Pai
Deos. Elles não estavão em solidão, mas na melhor com-
panhia, que podião desejar. Ainda mesmo nos seus traba-

lhos ^lles sentião a Deos presente , com tanta certeza co-

mo se o estivessem vendo , e por isso sempre estavão -oran-

-do e, tratando com elle
,

pois ninguém se pode lembrar da
presença de Deos sem logo entrar a tratar com elle. Esta

he a verdadeira sociedade de companhia, a de filho com
o Pai ^ e tal Pail Eis aqui a que faz a verdadeira felici-

dade do homem , e que fazia a dos Monges nos desertos

dos verdadeiros Religiosos, e de todos os bons Chriiiãos ;

€ lenho dito.
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— Vm. .SV. Fr. he lium Meatrc consummaflo.
— Consumidos devião ser todos os inimigos do meti Deos.
— A sociedade he necessária ao homem , e ontia om sua

natureza por causa da inslnicçào, o remédio de suas riat»i-

raes necessidades. Cessando estas necessidades . cessa a ne-

cessidade de .sociedade eíTectiva com os homens. Porem o

qjíe nunc a cessa he a necessidade da communiraçrio , e mes-

mo sociedade! com Deos. As relações
, que temos visto,

bem o provão. Esta he a que por torça denaluieza holào
essencial ao homem, que e!!a só faz toda a sua felicida-

de, como acaba de dizer o Fr.; assim devia ser, e assim

o prova a experiência. Tal he esta felicidade, que apenas
conhecem os que a gosào , porem jx^demos estar certos, que
o Solilario da Thebaida ^ ou qualquer outro deserto, luio

trocaria os enjoos da sua solidão pelas alegrias dos ihea-

tros , nem os seus jejuns , e rigorosissimas abstinências pe-

]as delicias das íantas mezas dos regaíòes do século, quan-

do ainda tudo isto lhes fosse mui licito, e permittido.

Diz oSr. D., quedeve haver algum segredo occulto na
Religião y que opera estes prodígios. Assim he ; e na ver-

dade que he occulto a quem o não experimenta
;
porem ao

menos o deve concluir o que entra no conhecimento do P iciio

divina , atlendendo ás relações, que ba entre Deos, e o
liomem. Nós vimos, fallando da Gloria, que este Plano
de uniíio com Deos se uliimará perfeitissimamente no no^~

8o ultimo fim, e qne fará toda a nossa felicidade. Srgue-

se daqui , que a commun icaçào
,
que possa haver neste murj-

do com Deos. devia principiar esta felicidndo. Aqui te-

mos pois a oração^ (pje he e faz esta comnniíiicação , fa-

zendo nosso primeiro Ceo , nossa felicidade temporal
,
qne

se coroará com a eterna.

Poderia ajuntar a tudo isto a Commnnhão do Corpo de

J. C. , que dá novo,^ fortissimo vigor á oração, concor-
rendo tudo de hum modo todo divino para a perfeição do
grande Plano: porem ja dissemos o bastante a tal respeito.

— Temos feito idea de tào admiráveis cousas , e resolvidos

estamos a procurar nossa felicidade, pelo caminho, que
nos aponta. Sem duvida a lembrança da presença deDeos,
como diz o Fr. , não s6 será necessária pííra a oração^

mas também augmenlará a nossa felicidade. Ja nos pro-

melteo fallar delia, e agora o fará sem duvida.

— Diga, P., aqueilaâ cousas tão boas, que lhe lenko ou^

Yido da

»
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Presença de Deos.

P. — Que poderei eu dizer, que soja digno de hnma tal cnd-
sideraçào, qiíe forma ajbascí , e fundamento de toda a virlu-

de 5 e da verdadeira felicidade , de que falíamos , e ainda
a sna corôa ? A lembrança oofitiniia da prcsençd dc Deoi
a todas as nossas í^^^^)ííá ,

j)alavras, e penaaíneutos , he bem
digna de pòr o remate a noésas Dàputas , e PalatraR Re-
ligiosas; porem eu tenho o sentimento de nào poder dizer o

baíta/)L'í para seu dí-vido desenvolvimento, e fa.^er delia o
devido ajjpreço, perde.ido em minlia boca, por diminuta,
sua estimação. Parece-me que a 50 palavra, presença de
j}eos ^ diz mais que todos os discursos, todos os elotrios,

e encómios, que delia se possuo fazer. Como porem devo
dizíír al;^''uma cousa, mencionarei tào somente os eíTeitos

,

qiie naturalmente j-^roduz huma tallembranra para concluir-

mos com a felicidade daquelle que conseguio de Deos o dom
de-la continua leuibrança de sua presença.

D. — Que ella lie f)eces.saria Ornrão , eiitendemos nós. e não
tem necessidade de dizer mais a tal re.^peito. lím vào ora-

ria aqueíle, Cjue nào cresse com actual lembrança, que
Deos lhe he presetite, o onve, e attende.

-/f. — Eli também entendo, que todo o grande Plano divino

exiíje huma tal crença, e actiial lembrança.

ik/. — Nào menos eu uje persuado
,
que sem esta lembiança não

liaverá jamais coií-a que se poisa chamar virtude, e que

ella só ])or si he bem capaz defazer a verdadeira felicidade

do homem neste mu-ido ,
quando aiiida o cerquen) immen-

sos males, pela consolação, que lhe dará sem duvida , ten-

do DíJra sua consciência, e livre de remorsos.

P, — Dizem todo» muito bem ; devemos pòrem nào perder da

vista finalmente a divina economia nesta, (]ue podemos
qhamar, idtimaçào de seu i^lano; como também devemos

fazer a devida individuação posbivcl dos bens, que delia se

seguem ,
para o mellior conlíecimento , ainda que nào pas-

semos de só sua mençào.

Com hum gc)Ipe de vista, ou quando mais com huma
simples reflexão, se ve l)em claro, que sem a crença deste

•Dogma, e sem a sua lembrança actual, e continua quan-

to possa ser, nào ha vcriào PIh)ios a formar sobre os desti-

nos do homem, íiem ?iiesíno Deos podeiia sem ella tira-lo

de sua natural brutalidade. SomeaLe neste fundamento pO'»

dia De«j3 aãseatar o seu Plano»
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M, — He essa bem clara verdade, pois que poderia fazer o

liornem
,

c]ue não crèsse a presença de Deos i

F, — O que fazem os Incrcdulos
^

que não crêem, que ha
Deos.

P, — Não basla porem a só crença, pois ja vimos, que esta

nada vale, nada importa, e he o mesmo que o não inouves-

so
,
quando não lia lembrajiça actual da verdade

,
que se

cré. lie neste respeito ncceísaria a crença da pra^ença de
Deos com a sua actual lembrança. A estas ambas deveo

Deos providenciar, visto que nãodeveo entrar no seu í^lo'

tio faz<»r-se-nos visivel em sua própria Pessoa, Povidenciou

com elTeito do modo mais a<líí)iravel , e só dèlle próprio.

Eu julgo, queselembrão do lugar, que tem no divino Pla-

no a Fe, que nelle se fez de necessidade absoluta; e por

isso nada digo a tal respeito: só rogo, que a tenhão pre^

sente para eí.lrarem no fundo deste Pl>nio. Pasmará absor-

to de admiração oPhilosopiío Chrisfao^ que pliilosophar em
tal respeito sobrt as obras de Deos. De tal sorte organi-

sou a natuToza humana ein sua creação, de tal modo for-

mou o homem mesmo em sua organisação mecânica
,
que

iiâo houvesse cousa, que não lhe fizesse saltar logo aos

olhos do entendimento . e lembrança, a sua presença.

Na infância do género humano, e ainda em sua mocida-
de procurou seu Creador fazer-se presente por meios, e

modos exli aordiaarios. Elie fazia ouvir coni os ouvidos cor-

poraes a sua voz, elle se fez presente aos ollios corporaes

lio Tabernáculo j)ela columna da nuvem , e ainda no Tem-
plo, como ja vimos. Finahncnte na sua virilidade, e per-

feição, Jesus Chnsfo se nos fez tão pre?ente , como temos
visto, e bem lembrados devem estar. Melhor o faria anão
ger a necessidade da Fe.

2). — Tão presente, que quiz futar comnosco em própria Pes-

s'ta, como Pai com seus filhos, pondo-nos á sua Mesay
em que nos alimenta com seu próprio (Jofpo\ nos espiri^

tii:disa, e divinisa comsigo mesmo.

P. — Muito bem. Lançando agora os olhos atoda a natureza',

e ao nsesmo homem , eu affirmarei que nada teve tanto em
vistas nosso Grcador ,

que fazer-se-nos presente continua e

incessantemente , chocando , e despertando nossa lenibran».

ca , de sorte que não se pudesse jamais apartar do homem
íiquella grande palarra

,
que inseparavelmente acompan-hou

os antigos Patriarckas ,
Prophetas , e grandes homens d''an'-

tigã Lei: Deus
^
iiicujusconspcctuslol Deos, em cuja pre^
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senra estou ! Que (rraiide palavra ! Pálavra. , ! Deos, em cuja
presença esíoíil (<h>e palavra! Ah! PerniLltão-me os ÃVs,

,

que, to!i:.aKdo luiuj pequeno de^aíugo , exclame : Palavra,
grande ])d lavra! Nunca tu te possas apartar dc minha bo-
ca meuoá de uieu coracTio . e*n todas miiihaà obras, em to-*

dos os insl.ante5 de miului vida. Vigiando, tu occ^ipes to-

das as polencias da iiiiulia alma, c dormindo ou ouça os ec-

cos , que re-òi-m na nii^ha imaginação. Nada mais eu pos-
sa ouvir, nada niais p<^n,sar que iiào seju esta palavra ; Deus

^

em cuja presoiça estou I

Dc-me licença, que taml)emme nào posso conter. DeoSy.

an ctija prcsejioi eati/ul O' \)a\avr'ci
, porque ine não acom-

•

paifhas tu todos os instante» de minha vida? Porque te não
po>so eu prender em meu coração ? Porque me foges ameii
pezar ?. Tu fazes as miivhas delicias; tu e» o iiveu Ceo nésc-

ia mi[}ha vida mortal , nenhum algum outro prazer ea sin-

to em minha alma. nada que se possa comparar com oque
experimento, quando digo : Deos y meu Pai ^ em ciija prjô"

sença ebioul Acabasses to antes, q coração meu, do que
te esquxiGèâses , ou deixasses fugir esta palavra. Diga-rne,

P , como a podtírei pre:,der , de sorte que me não escape l-

— Fazem-me correr as lagrimas! Porem eu llies prometto ,

qj;e brevemente a verão escrita por todas eslas paredes de
íninhas casas, de sorie que continuamente esteja iéudo :.

Dcos , em cuja presença estou !

He isso mesmo, o que Deos fez em toda a natureza crea«

da, gravando por toda a parte e-ta palavra, que todos de-

vemos ler continuâmente , e gravar nos corações. Porem a
desgraça 1)6, que o homem mais brutí) que todoa os brutos,

quando perde o amor.ao seu Deos , teimosamente fec^ja os

olhos. Se me não engano, direi ,. que não nos deo Deos os

sentidos corporaes com o único fim de remediar nossas ne*

cessidades : outro intentou, e me sinto tentado para affir-

mar, quiseste foL o primário. Pelo menoa admiro a fecun-

di(Jade de fins iiitentados nesta obra. Os sentidos corporaes

tem ai.nda por fim o fazer-nos «ensivel a presença de DeoSy
e despertar continuamente esta lembrança. Parece-me ser

este o fim pririíario, quando attendo á disposição, em que

o Creador pôz tudo o cr-^ado, e á marcha do seu regula-

mento. Ao menos os sentidos corporaes nos foião d^das pa-

ra nossa felicidade temporal , e eterna.

— Em quanto ao primeiro sentido direi
,

que na verdade

parece, que núo lanto pela nosâa piopria a^ceá.àdade nos
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âeo Deos os ollios
,

quanto para vermos as maravlliia? de
suas obraá , co!ire5>arm')s sua existência , e noè lontbrar"

mos de^sua prtsença em toda a parte. Se os lançarmos orn
sontalmente , nós o veremos presente em tudo

,
cjue nos cer-

ca ; na creaçào , na formação, na organisaçào, na con-
servação dos pequeninos viventes, nos vegetaes , na maté-
ria mais bruta, e em tudo o creado nós o vèmos presente,

pois tudo isto nos pre'ga não só a sua existência, mas a
sua immensidade , e jtresenra. Sem duvida tudo no? obri-

gará 'aclamar, oti exclamar: Deus ^ in cujas coiupeclu sto.

Dto% , cm cija presença estou !

Se porem os le-vantíirmos ao alto, que pa«mo , que as-

sombro! Que sermão mais eloquente apezar da sua mudez
,

da presença de Deos , alem da sua existência nos apre?en-

ta huma bella noite! Que espectáculo tão grande! Ah,
que na verdade o rnt:redul<) he verdadíMro brulo, quando
á sua vista deixa de exclamar: Deos! Deos grande ! Deos
imn)enso ! Deos, €ín cuja.prcsetiça esíou l Dem ^ m cujus

conspectu sto !

— A esse respeito confessarei eu, que na maior força, oa
auge de minha incredulidade, huma noite deixei de o ser.

Estava eíla mui cinra, a lua cheia no >eu zenith, corren-

do sobre a atmosphera grossas, e prateadas nuvens, ap-

parecendo muito alem da lua, imujeiísa» estreilas scitií-

lantes. Qiie gra-nde espectáculo ! Confesso, que foi neces-

sária toda a minha volimtajia, e teimosa cegíieira para

não romper o silencio de tal noite, exclamando: Deos
grande! Deos immenso ! Deos, em cuja presença estou.l

jDdt/s, in cujus conspeclu sto\ Mesmo assim me cubri da

sucrvfs frios,

— Gelado o sangue, e todo o corpo tive eu huma noite de

grande trovoada, vendo fu-ilar os raios por toda a parte,

parecendo-me que a cada instante me partião. Trinta ve-

zes principiei o acto de contrição, e nenhuma o acab(?i.

Três díaá nào pude fallar , e tive cara de defunto! Fóra !

Parece-me que a^ora depois da minha confissão não teria

tal temor.
— Eu nada digo ; mas cá me vou rindo. O casohe queern

taes occasiôes os maiores Incrédulos. emmudecem, eateque»

tem 'se^ fanáticos \

— Creio ainda, que o segimdo sentido, o do ouvido no«

apregoa, não só a existência de Deos na foru)ação deste

órgão , ma» ainda a sua existência. Que admirável he o som »

i i 1 *
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sua percepção, e a iutolligencia da palavra, que como ja
viiDos lie hum dom de fJeos mui- singiilai"

!

— Não ignora, que a Phi/sica explica, o inecaMÍsmo orgâ-
nico de todos os sentidos corporaes.
— Aias como o faz? Com huma gerigonça de palavras , va-
sias de sentido, que nem seus inesiuos inventores eíítendrm,

e que são mais próprias para envolver, e tornaF rnenos in-

telligivel a questão, do que paia a desenvol vt-r. Não igno-

ro eu as membranas, os humores cristalinos, os globos

,

as lentes convexas, planas, e concavas, os rt-ílexos , as

fracções da luz , a retina, e tudo o mais que dizem relati-

vamcFTte ao primeiro sejitido., Elles com isto cão satisfei-

tos
, porem eu não^
O ínesrno me succede em quanto aosegundo sentido com

o tympano do ouvido, a vibração do ar em ondulação or-

denada mnis desta que daquella sorte para forniar os diffe-

rcnlcs sons , e tudo o mais fjue dizem n^ste respeito e dos

mais sentidos ,co-ni as suas particulas da matéria, ou do
ether, rotundas, agudas, as peras &c. para fazerem agra-

dável,, e sensiv*! o gosto j o cheiro, e o tacto. Porem po-

derão ta+ís palavras j>ôr á luz , e conhecimento essas cou-

sas ? Entendem elies mesmos, o que dizem? E quai.do o

entendessem , . que poderião concltiir senio a presença a-

ctual do Croador
,
que com sua môo omnipotente está obran-

do no lodo, de que he formado o hoiiyem ,
taes prodígios ?

Não nos podemos demorar nestas demonstrações : e sem me
aJongar do meu fim, menciono de passagem o que ja dis-

se em outra occasiâo ,. e he, que o houiem com as obser-

vações d à experiência entra em parte do conhecimento da

marcha das leis,, que o Creador deo á natureza,, segundo

a3 quaes a matéria se devia regular para beneficio do ho-

mem. Daiji não passa, se a tanto chega. Quem porem dá

esse regulamento, essa ordem, essa organisação á matéria

morta ? Quem a faz viver pj^ra a pôr em movimento em
tal o;dem

,
que opere no homem as sensibilidades, que ex-

perimenta por estes sentidos? Quam cego ho o homeru ,

que não vè em tudo isto, em toda a natureza presente a

mão de Deos, que continuamente está operando taes pro-

dígios.

—. Temos entendido
, que tudo está clamando ao homem

com fortes vozes : Dcos , em cuja prcseyiça estás l O mes-

mo corpo do homem. . ! Que prodigiosa a sua organisação !

Qt>ixjp podtjfia cousei vat-se h.ura.^ó m.oaifiiito .sein a mão do
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omnipotenfe ahi presente? Finnlmcnfo t'.id<> o que cerca t>

lionieíii , e que elle conhece pelus senlidos , lheapiegoa em
altos grifos a preacnça de Deos , e cont(iiuan5ente o deve
fazer exclamar: Deua inciijiis conspcdu ato

; Deos, em cu-
ja presença estou. Entendemos muito bem, que a sua pro-

posição lie verdadeira, c ficamos também indínisos, se o
fim (Mimario dos sentidos corporae* foi o reujedio das ne-

cessidades do liomc-m , e seu bem estar, se a continua lem-
bra^ça da presençiT dc Deos.
— Eu tenho hujiia cousa que dizer aqni , P. , e peço par-

ticular licença para a dizer,- se assim quer.

— Diga Vm. a sua cousa unicamente para maior gloria do
Senhor, e nada mais.

— lia outra cousa, que aviva continnamente a memoria,
ou lembrança da presença de Deos, porem en niio sei qual

ella he ; só sim sei, que ocoraçào o sente presiUite
,
qiian-

do agente anda fervorosa na oração; o que dá hum tal pra-

zer .. ! Mas não he sempre ; o que n}uito sinto,

— Pois bem ; louve a Deos
,
qnem recebe esses mimos ; se-

ja-!he agradecido na humildade, e conhecimento da suain-

dignidade; porem como segredos occultos nào tem aqui

lugar. Só direi
,

que he esse sentimento o que fazia gosto-

sa a solidáo dos Moiitres no deserto, por isso que continua-

mente sentiào a companhia de Dees , e su3. presença. Po-
rem não tem aqui lugar.

— O inferno levasse a cegueira, em que anda o mundo,
pois que nào vê, nem entendi taes cousas.

Leve o demo , o que ja lá tem. Daqui por dian-

te...
— Nào percamos o fio do que vamos dizendo. Foi necessá-

rio ,
que Deos nos apresentasse ein^ tudo a sua 'presença em

conformidade com o seu Plano., cujo fundo deve fazer es-

ta lembrança. Sem ella não se poderia de sorte alguma erk-

trar no exercício da ReUgiío
, que faz a oração ^ pois que

esta nào pode ter lugar , qnando falta tal lembrança. Antes

de progredir nos seus cffei tos admiráveis notemos de passa-

gem a dôce harmonia, eo abraço, que se dào mntuamen-
te a lembrança da prc.se/íca de Deos, e a orarão. Esta cha-

ma , e se abraça immediatamente com aqneíla ; e niio ha
aquella seai esta. Quando o homem ora , immediatamer»te
aviva a memoria da presença de Deos : e quando esta as-

salta o coração vem logo a oração
,

pois que naturaln:ei:te

talleoibrança-a ella o leva,
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— Entendemos muito bem: dois amigos juntos "não ficão
em silencio ; menos hum filho com tal Pai.

Effeitos da lembrança da presença de
Deoií,

— He ja tempo de singnlarisarmos os effeitos , ou frutos des-
ta feliz lembrança, para que vejao qiiam iníeressante , e
proveitosa lhes será, Taes são, que se bem os ponderarem,
conhecerão, que sào sufficienLissimos para fazerem a soli-

da felicidade do homem mesiiio nesta vida mortal
,
que se

coroará cora a immortaL Com tod'a razão nos recornmen-
da David, que procuremos ter ja íieste mundo hurna boa
porção de gloria qual a gozão os Bemaventurados, Quo^e-
rite Dominum^ diz, ÒS, coafirma mini \ procíirai ao Senhor,
« o fazei com firme resobjçáo procurai sempre a sua face:
QuaerUe factetn ejus sem/jer. Paalm. 104-. 4. He isto o que
faz a gloria do Ceo , onde se goza da sua face: ma^ he es-

ta
,
que o Psalmista quer, que procuremos ter ncbte mun-

do. Porem como ? Procurando ver cá mesmo a face de
Deos: QuGerite facitm cjua senípcr.

Não se admirem
,
parecendo-lhes impossível. Que he a

face de Deos, pergunta St." Agostinho
^

que aqui se nos
raanda j^rocurar ? Responde que não he ouíra, que a lem-
brança da presença de Deos: Quid estfácies Dei, nisipraC'

sentia- Dei 1 Eis aqui que a lembrança da presença do Se-

nhor fae em certo modo ver a face de Deos , e partecipar

da summa gloria, que no Ceo se goza. Esta he a que o
mesmo Senhor nos quiz conceder nesta vida mortal para

nos felicitar nas nossas miacrias
,
eque manda para desem-

penharmos deveres.

Toda a crença, que nos propõe a Religião, tem por

fimdamental o Dogma da presença de Deos , a todas nos-

sas acções, palavras, e pensamentos , de tal sorte
,

que

nada lhe he occulto : Omnia nnda , òç aperta mnt ocuHs

ejus. Hebr. 13. De tal modo , e com tal attençâo nos

presencia, qjie vê todos nossos caminhos, e intenções ; e

considera todos nossos passos: Respicit Domlnus vias ho-

miniíi, ò; omnes ^ressusejns considerai. Prov. 5. 21 . Não he por

.ventura o Senhor ,
perguntava ,

que considera , ou co-

tnhece todos meus caminhos, eate' conta todos os meus pas«

SOS ? Nonne ipsc considerai vias meãs , &{ cu7ictos gressus

r
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meos dinumeratt Job, 31. 4. Elie tem contados ors cabel-

lòs de uDssa cabeça : CapiUi capitis vestri omnes ninnerw
ti sunt. Luc. 19. 7.

— Eh, e todos eremos essa verdade; mas quizera saber

como podo ser interessante essa loinbrança a hum pecca-
dor , como eu T Devera elía sê-ío tào somente para os que
sempre tem sido amigos de Deos ?

— Para todos o he ; e ella m^sma be bellissimo, e effica-

cissimo meio de conseguir a melhor amizade com Deos. iista

lembrança não pode deixar de inspirar no coração do pec-

cador hum vivo pezar de suas cuípas , como queforàocom-
mettidas na mesma presença de Deos. Era esta considera-

ção a q«e fazia dizer ao verdadeiro exemplar dos peniten-

tes fallando corn este Senhor: Tibi soli peccavi , malum
coram te feci. P&aL 50. 6.; pequei, Senhor^ contra vós,

e minhas abomináveis maldades forào commettidas na vos-

sa mesma presença. Parecia sentir com esta lembrança, e

considercição huma particular e viva dor; e com razào, por

isso mesmo que. he huma circunstancia mui agravante da
culpa o ser commeltida na presença de Deos.
— Que be isso ? Mudão de cor ! Tenhâo paciência. Lem-
brem-se do que tem feito na mesma presença , e aos olhos

do Senhor.
— Peccavhnus anle Douiinum Deiim nostriim, Baruch. 1.

17., clamavão os Judcos no cativeiro de Bahj/lonia. Ai de
nós, que peccámos diante, e na presença do Senhor nosso

Deos! Por causa dos peccados
,

que commettestes diante

de D(^os , lhes diz -t^arwc/i , fostes vós expatriados, expulsos

da cidade santa, e levados cativos a Bahi/lonia i Propicr
peccaia

, quae peccastis ante Dcnm ; ahduceniini in Babj/lo-

nem captivi. á." 6. 2. Para maior motivo de seu pezar lhes

lembrava esta circunstancia , bem capaz de inspirar omaiur
sentimento.
— Lembro-me de que o filbo pródigo

,
que lie outro exem-

plar de peccadores penitentes, também disse ao pai : Píí-

íer, pcccavi iii Ccelum j. Ô! coram te. Luc. 15.18. ;
pequei ,

pai, contra o Ceo , e na lua presén^ça.

— Lembra-se bem; assim o disse j e assim o deveo dizer,

porque esse pai representa o verdadeiro Pai Deos.

— Creio, que não só he meio de chorar os peccados ja

commettidos , mas também he remédio seguro para r ão

Hiais os commetter. Quem se lembrar, que Deos está jprc-

sente j cojno podeiá peccar ? ;



— Poderá pela força das paixões , maa não deixa de ser

huin bom uieio de evitar o peccado.
— Pois eu affirinarei

,
que nào poderá, hnma vez que avi-

ve Cata fe da presença de Deos
,

pois ficará tremendo de ter-

ror
,
que sem duvida seiíLiiá. iSao llie parece, P. , ser is-

to huma verdade ?—'"Tem em prova delia hum exemplo na infância da Rcli^

gido, oulro na sua mocidade, e bem famosos, e innume-
raveis acíiará na historia em sua virilidade, e perfeiçiào.

Tem na Religião Natural a hum Jose no Egypto ^ e na
Mscrita a líuma Siisanna em íJabj/lonia; cujas terras in-

fectadas da corrupçiio melhor provâo essa verdade.

— He por ventura a tal lembrança, que se attribue a he-

roicidade de taos factos ?

— Ao uiei.os o Texío assim o inculca, e com taes circuns-

tancias, que singulariza, que nuii bem o"provào, José ii-

lho de Jiicob na flor de sua mocidade, cativo no EgyptOy
foi tentaJo por huma dissoluta, e petulante mu!;jer : ten-

tação seuj duvida nioleslisbinin , tanto por ser domestica,

e continua, quanto por ser da própria senhora, em cuja

escravidão elle se adiava. Ponderemos as criticas circuiis-

tancií^s que revestirão este facto. Posto que filho do í^ran-

de Patriarclia Jucob , vendido por seus irmãos, se achava

na condição de escravo, ea delicadeza de sua consciência ,

jiào lhe jjt-rmittia tornar a f«iga , niMn o j^ddia fazer eui ter-

ra aliíeia da sua tão apartada. Nào podia elle ignorar a

condição de sua senhoia, nem o que he huma mulher ira-

da, e por taes molivos desprezada. Nào podia elle duvi-

dar da morte prompta, e qsiando menos dc hum cárcere

p'írpetuo mais terrível, que a mesma morte; porque esta

mulher nào era menos poderosa, que vingativa. Tudo i:to

se lhe deveria aprescr.tar com a face maTs terrível. Como
pois pode o Joven José fechar os olhos a estas imagens da

morte mais tí»rrivel, e resistir as solicitações, e tentações

desta lasciva, e impudica mullier ?

— Na verdade que foi posta a tod'a prova ! Porem nào sei,

que possa ter caso com a presença de Deos.

— Tem tíído. Quando fortemente solicitado, e instigado

por atpieila mulher, elle a desengana, que nào pode com-

nietter tal maldade, por isso mesmo que se lembra da/^re-

sença do seu Deos: GLuomodo possam, lhe diz elle, lioc ma"

tum facere, ^ peccarc iii Deum rncum 1 Gen. 30. 9. Como
poiSo eu 5 ó mulhtír , fazer esta maldade contra o mea Deos l



Mas 03 Setenta ã\zem : Peccare coram meo Deo ? Como pos-

so eu peccar nu presença ão meu Deos ? Foi o mesmo que
dizer: Nào posso, he-mo impossivel peccar com a leaibran-

. da presença de meu Deos, que me lie continua.
— Se os sensuaes dos nossos tempos se lembrassem. . . Aías
que dig-o ? NacJa faria neiles tal lembrança, porque nào
crêení em tal Deos, nem Icííi juizo para isso.

— Não sei se teve ainda mais força esta lembrança na cas-

ta Sus'j7i7ia, nào só por sua condição do sexo mais tímido,

mas ainda porque foi mais terrivel a crise, em (]ue se achou.

Em outra occasiào a ponderámos ; e agora somente n}en«

cionemos a palavra em que rompeo : íUclius est nnhi abs'

que operibus incidere in manus vesfras, quam peccare in

conspectu Qoinmi. Dan, } 3. 23. Melhor mo he, diz ella^

cabir innocente nas vossas mãos, nas vossas vinganças,

morror morte infame, qual me preparais, do que peccar
á vista do Senhor; Quarn peccare in c.)n$pcctn Douuni.
— LemSro-me de q^ie em outra occasiào attribuio essa Ije-

rocidade á boa educação de seus pais,

— f^ois al)i tenj a educação, que seus pais Ihederão, «que
eu , e a mai não cessamos de dar a nossos filhos. Somente
ns pais Allíeos he que não dirão a seus filhos cem vezes ca-

da da: Filhos lembremo-nos
,
que Deos nos vê.

— Assim o fazião tneus paii»
; porem a miiiha cegueira foi

grande pelas m<ás companhias.
— Como o nosso Ab, está com pressa em outra occasiào

eu lhes contarei casos bem bonitos, que I iib nos meus li-

vros, principalmente de santa 'J^/inia
, que sendo dc vida

muita dissoluta, dizendf)-lhe hum Monge: O' desgraçada
mulher I tu crés, que Deos te vê , e atreves-te a co.í.met-

ter taes peccados , e maldades á sua vista ? Nem lium raio

a encheria de mais terror. Eila cahio por terra sem senti-

dos , e tornando a si, perguntou o que faria í Fol4evada
ao deserto, onde viveo santamente,.

— Não lemes necessidade de mencionar casos singulares,

quando elles são geraes. He e«ta crença, a que t'jtn con-

vertido a todos com a graça do mesmo Senhor; he esta

lembrança, que segura o homem para não ceder ás tenta-

ções;"lie esta a que o dirige de tal sorte, que faltando ei-

la não ha qualquer outro freio que o retenha na fúria de

stias sensualidades, e concupiscências brutaes. Fíu julgo

não ser necessário mencionar oselogios, que os Santos Pd'
dres y e- Autores Ascetiços fazem á continua lembrança da

jj i



£74

jyresenra de Ocos. ToJos a aconsolUIÍo , e recoinmendãof
ct/fiio o melhor, e mais segtiro meio de evitar o peccado,
»S. Clemente Âlexandrhio aílirina , que com esta lembran-
ça jamais cilí2:um cahirá em peccado. S. Jerónimo nao me--

ROS irjsigiie Mestre iia escola espiritual , mais de liiima sqz

aílirijia nas suas grandes obras, que be impossivcl que o
homem peque bmbrando-se àst presença de Deos, e diri»

gindo-ihe o. Oração, Ah! diz, se quaíido peccamoí» , oii';

som.os provocado» pela to-ilaçào ,^ nos- lembrássemos
,
que

Deos nos vê, e está preseiUe
, jamais fariamos, o que

desagrada a seus divinos olhos: Ccrté cum pecccunus , sico*

gitarcmvs Deum videre , òi esse jwaesenieni ^ nimquam ^

qno:i ei dispiiccrct
,
faccremus.— A mesnja razào natural o mostra. Não commette o crime

o malfeitor na presença do juiz
,

(jue o hade julí^ar.

— Peio contrario succede tudo ao homem, quando sua ce-

gueira o nào deixa ver presente a todas suas obras, palavras,

e pensamentos. Esta espécie de ÂikeUnio ^ se o nào lie

verdadeiro, he causa de todo o mal , e peccados. Eu dou
o nome de Atlitistno a este esquecimento ^ pois ja mostrei ,

que faz nullo, o que se crê, ou sabe; tanto importa o es-

quecimento do que creio, como o nào crê-lo. Nada vai

poii de diffetença entre o Atheo^ e o qu« de Deo» se não
lembra.
— Porem eu julgo, que o peccador Ckristâo algumas ve».

zes se lembra da presença de Deos.
—^ Que imporia o lenjbrar-se, se elle o não crè ?

— Para que o ^S*;', j^t. enteiída bem a fundo estas cousas,

deve assentar nesta regra certa
,
que Jogo mostrarei nielhor,

que todo o peccador qualquer que seja be tal qual Vm.
foi ha poucos tempos, com a só dtfferença , de que Vm,
fazia gala de seu Aiheisino ^ e elle mais descarado a fax

de Chrhtâo sem^ o ser. Embora elle se lembre de Deos,
elle nào o crê, e menos sua presença.
— Julgo nào ser necessária essa demonstração. Já nos fez?

ver cm outra occas^iâo , que a F.e que não lie acompanhada
das boas obras , he morta : Fide& sine operihus mortua est.

Tanto importa a nenhuma Fe' , como a Fé morta. Por con-

sequência fica (daro
,

que entre o At/ieo , e máo christâo

nfio lia differença. Ninguém o pode duvidar ; e queira o

Sr. Ab. continuar com a matéria sem outra distracção,

pois estou impaciente por ver a coroa, que a lembrança

ádi presença de Deos pòç á felicidade do. homei».

.



â75

— Pois bem; e fico satisfeiro. Gramle feiicitlade cio homem
he conservar-sc iKíste imiiicío sem oífensa do seu creador , c

perfeita amizade com aqueJJe em cnjas màos está posta to-

da ella. He isto o que faz esta Icrrnhiança, como acabamos
de ver; bem a^sim como seu esquecimento faz por e>le res-

peito sua total desgraça. Elie fica sendo hum briilo furio-

so levado do vento, e fúria de suas paixões, quando lhe fal-

ta esta letnbrança, que só ella pode enfrear, e nada mais.

No7i est Deus in conspcctn cjus , disse David, bem expe-
rimentado em taes cousas, inquinntae snní: tiae iilius \n

VJiini tciiipore. Psal. 9. Sb*. Desgraçado homem , que per-

tleo a Deos de suas vistas, que se não lembra de sua pre^

tença, porque elle se comrompe em todos seus caminhos,
isto he, eu) todas suas obras

,
palavras,- e pensa mentos ;

não só na sua mocidade, ou em alguip tempo, mns em to-

dos os tempos, cm todas as idades de sua vida: Li umiú
temporc.
— K-is ahi porque os veínos máos na infância

,
peiores na

mocidade, e pcbáimos ainda na velhice, e quando ja com
os pés par'j cova. Como ()ode isto ser sem que sejào ver-

dadeiros Alkeo^, que nada d<» Deos crêem, nem querem?
— He a este fatal esquecimento, ou AtheUmo

,
que nas

divinas Paginai, se attribue toda a razão dos pcccados. Vès
tu, pergunta Deos nE%equiel, mostrando-lhe as líialdades,

^y^e. os principaes daquella Naçào commettião no Templo
,

vès tu as abominações que estes aqui fa;<em ? Pois sabe,

que as fazt^m
,
porque e^tão pensando, e dizendo, (^.ue Ru

os não vejo : Dicunt eniut : Non videt nos Dorãitius ; dc"

relinuit Dominus ferram. E%eck, B. 12.; o Senhor d^ixoti

a terra , não faz -caso, do que se passa no mundo ; elle

não nos vê.

— Esses erào verdadeiros Dehtas\ que nà.o crião a Pro^
vidoncia,

— Ao menos crião, qua ha Deos-; porem os d'agora mui-
to peioreá doquc esses, não o crêem, e vivem como brutos.

— No Ercle&\ãsf,ict) nos representa o Espirito Santo o pec*

cador, dizendo: Q.uis me indct í Quem me vê 1 As trevas

me cercão , as paredes me cobrem, ninguém me vê,anin*
guem tenho , que temer : Tenebrae circundant 7/?c , ^ pa^

rietes cooperittnt me ^ &f nemo circunspicit me: quem vtreor^

EcrJ. 23. ao.

— Isso foi em outro tempo; ia isso acabou!
— Que diz, Sr. F r.? Lembi*e-se que aquillo he palavra de Deos.
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—
. Oqne eu uljo , hr.TT, O Sei. T>e05 falíava d^^outros tempo»,
em c\:ie havia vergonlia do peccado , e se cscondião. Po-
rem isso ja. por deig;ra/;:a acabou , e se trocarão as geenas.
Para ser bom lie noce sario esconder-se nas trevas, e enlre
as pared<ís : p>ara ser máo, para ser boiraclio, para ser

sensual, peior quo as bestas
,
para as porcarias

,
que vonii-

tào peias íiumundas b (.-as . . . iáso eiitào hadc ser ao oIíjo

de todo o runndo, porque eÍ3, alii a iionra da^moda. E não
pensem, que lie isto somente entre terta ordem de gentalha»

Attí a intMiiiia da moda leva era milita honra odi/.er na so-

tíierlade mui-o senhora do si, que ja deitou a vergonha por
cima do hombro,para traz das costas. Porem ellaá nâo tem.
a cilpa ; mas siíii a louca da rnài , e a tonta da tia, que-

£0 babão com a discrição da. menina, Ah bom arrocho,
com huma, e cpm,oulra !

— Ninguém descreve ò mundo da moda como o Fregiie%.

Thmos entendido, que a raziío de todo o mal he o e^que-

cimentoda presença ó-^Deos , e por consequeticia a razão da,

desgraçado homem; nt?m he necessítrio mais a tal respeito.

— Dahi devemos inferir no sentido inverso, que tod'a ra-

zão da íelicidade do bornem , e sua boa. dita consiste na
lembrança da presença de Deos.
— A conclusão, ou inferência , he legitima: e eu estou

por eila , e vou . entrando no conhecimento áe.sla felicidade

apezar da minha rndez.a, O Sr. Fr, em huma conferencia^

particular ja me fez =^ber
,

que nã^» he só Deos a ver-nos.

— Nào seria necessário mais que Deos a ver-nos
; porem

augmenta a felicidade d> homem, que verdadeirami^nte o

quer ser, a continua lembrança, de que , bem como de

si diziào os Apóstolos; Spcdnculwn factx sumus mundo ^ òç

jíngelís , hominibus. l. Cor. 4. í). Nós somos objecto

das vistas, e aítençòes , nào só de Deos, mas tair,bem dos

jln^ios, e dos hornens. Porem vamos indo por partes, e

não larguemos ainda a presença de Deos, porque nella te-

mos quanto o. hotnem pode neste mundo desejar para sua

perfeita felicidade. Eujatgo que os Srs. concordarão comi-

go, que a paz , a satisfação, e alegria do coração em quaes-

Qucr tempos, crises, e circtmstancias , em que o homem
se veja , faz o fundo de sua felicidade temporal.
— Nao ha quem não conveiTlía nessa verdade; porem nem
Síilotiião cercado de toda, as delicias, e prazeres a pôde

achar. Como a poderá achar o hQmL'm cercado dç iaimi-

gos , e perigos morLaes , , 2
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— Entre inimii^os, perli,'0 3 , cfnerra encarniçada, e sang-ii-

r.oienLa, Irtibi-tlho- , e penal ui.^.des a encontrarão, e gosa-

rào em luima occasiào os Judeos , o que scmduvija nos fi-

cou servindo de representativa figiíra , do que vou dizendo.

Conclue o sagrado ílidoruidor o 2/ Livro dos Mackabeus
com hum celebre caso,, e o mais admirável. Veio sobre o

bem pequeno, einarme exercito dos Judeos
,
quecomman-

dava /íííias Machabeo^ o soheibo A'ícYUior com hum for-

midável exercito dos !nais vaíerosos Gentios^ bem armados
de lodo o género d'armas , e ainda deíondido», e acompa-
nhados de elephantes , e liumerosa cavallaria.

Não se desanimou o famoso General , e se resoKeo a es-

perar nos campos da Samaria ao formidável inimigo com
foiças tào desiguaes

,
pondo sua confiança naquelíe, que nào

r.ecessita das forças do homem para lii-j dar avictoria. Com
effeito a consegue qual desejava com a ])erda dc^ triiit.i e

cinco mil inimigos, que ficaruo no campo iísciuso o sober-

bo, e blasphemo Nlcanor. I^Jào he isto o que me admira
,

pois quando Deos he servido compraz-se em dar a victoria

a hum hompm
, que cercado de alguns centej.ares, foragi-

dos entre montes, mede suas armas com os maiores exérci-

tos das grandes, e maiores potencias do mundo, que ater-

ra, veiíce ,. e desfaz em ceni batalhas, sempre coroado de
triunfos, por is30 mesmo que nelle põe as suas confianças,

Admiro-me sim do rnodo com que pcleijarão , e vencerão
nesta ocoasiào tào formidável exercito os Judeos.

Manu quidem pup^nanUs , diz o //is/or/c/^icr sagrado

,

sed Dominum quidein orantes
^

prastravcnint no:i viinvs

trj^inta quinqiie millia
^ praesentia Dei magniiice delcciali.

S. MfcJi. 15. 27. Peleijando com a niào ,
invocando, e

orando aa Senhor em seus corações, prostrnrão no campo
não menos, que trinta e cinco mil inimigos

,
alegres, cheií-s

de grande prazer com a presença de Deos. Ma caso igual !

Hum punhado de gente
, quasi desarmada, cercado por

toda a parte de inimigos mui superiores em forças, e ale-

gre, e contente! Huns poucos d'homens, cercados das som-
bras da morto, defendeiido-<<e , e accomnjelívmdo bravas

gentes, cavallarias, e monstruosa» feras, e cheios de pra-

zer, e alegria ! Má^^nijice deleciati l Que poderia ser a cau-

sa ? A presença de Deos, que tinhão em seu favor: Prat-

sentia Dei magnijice delectati. Porem vião-no elles ? N^ao

o vião com os olhos corporaes, mas com os da Fe', e esta

bastava para entre tantos ^ e taes perigos não perdereni

,
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antes acharem aqneíla felicidade
,

que não pôde encontrar
Salomão engolfado nas concupisceucias , e sensualidades

da carne.

— He bem trazida essa! Ahi lenfi , Sr. At., como a pre-
scnça de Deos faz feliz o lionjem entre as mesmas sombras
da morte. David dizia com f)razer, e qualquer outro servo

de Deos pode dizer: En nada tenho a temer, nada' pode
perturbar a minha satisfação, e prazer d'alma, nem ainda
quando me veja no m<?io das sombras da morte, porque o
Senhor he comigo : Si ambu Lacero in media ufnbroe mor-
tis, non timebo mala, quoniain lu niccnm es. Psal. 22. 4.— Ai, ai de nós, que farcnsos ? disse a Eli%eu \\v.m seu

criado, quando vio a meliior força do exercito do liei da
St/ria, que os cercava. Nào temas, lhe diz o Prophefa:
muitos mais temos eai nosso favor do (jue esses inimigos",

que nos cercão. Pede ao Senhor, que lhe faça ver estes

-amigos, e imjuediatamente descobre os montas ciibertos d«
exércitos d^/JnjcfS, que o Cco enviava em seu soccorro

:

y^peruit JJôtis óculos pucri , <$f vidii ; òi ecce rnons pie mis
eqaorwn , ô) cnrriiu-n igncoruni in circnitu Elisei. 4-. íteg,

6. 17. Isto o que fará o Ceo , ou Deos em favor dos seus

«ervos qtjando fosse iiecessario. Que pois poderia o homem
temer, quando a Deos, ao Ceo , aos Anjos tem em seu

fayor promptos a soccorre-!o ?

Demasiadamente Ijonra Deosr ao homem. Nào «atisfeito

com lhe assistir sempre com ^w^ presença , ainda liiedáhu-

ma outra companhia, que nào he menos, que a d(í hum
priiioipt: dos Ceos , o Anjo Caslodio

,
que lhe serve de fiel

guarda, e defensa em seus perigos, e soccorro em suas ne-

cessidades. Quanto D-ens felicitou o homem por este res-

peito nào o posso eu dizer melhor, do que com as pala-

vras do Psal. Í^O. Nào temas, ó homem, que te lembras

de Deos, e nelle JK)05 tuas e.speranças , e co^ifianças ; nào

te poderá chegar algum mal , nem á tiia habitação sé avi-

sinhará o ílagello-. Non accedet ad tc malum ,
flagellum

non ii}ypropinqaabit tabernáculo luo, f. 10. Sabe, que Deos

mandou a seus Anjos, iucumbindo-os de te guardarem em
todos teus catninhosi Quoniam Angelis suis mandavit de,

i€ , nt cuHodiant te in omnibus viis tnis. f. 11. De tal s^jr-

te o faráò que parecerão trazer-te em siias màos para que

líâo offendas teus pes na pedra, em que possíis tropeçar:

Jn manibus portabunt te, nc forte offendas ad lapidem pe-

dtm tuum. 12. Andarás sobre áspides , e ba:SÍiiscos , cal-
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carás leões, e dragões, isto lie, nêo te prejutlicaráo a»

tentações, ou quaesquer outros inalas com que teus inimi-

gos te possão atacar : Super aapidem òi basiliscum ambvla»
bis: ò( conculcabis leonem ^ ^ draconcvi. 13.

Ouve feliz, e ditoso homem, continua, ouve o que te

diz o Senhor ; Ginonkaminme f^peraml ^ liberaboeuvi; por-

<]ue o homem em mim espera , Eu o livrarei, Ku o defen-

derei nas suas tribulações, por isso mesmo
,
que me conhe-

ce, que me ve presente, e que como a Pai ^ me ama: Li-

herabo ewn^protegam^ cum quaniam eognotní Notnctn m&um,
V. 14. Elie, clamará a mim, e pode, e deve estar certo,

que o ouvirei, enao debalde, porqii€ meterá r>resente uai

suas tribulações , de que Eu o tirarei com triunfo, e o glo-

rificarei : Ckiutabit ad'me ^ òi ego cjtaridiam euin ; cum ips y

sum in tribulatiane ; eripiain eiim òç glorificabo éum. ^. 15,

Eu finalmente o encherei de dias, dias bons, c felizes

,

darei vida feliz, e ditosa, e confie, que consei^uirá a mi-
nha gloria: Longitudme di&rum 4^epícbo eum , ò} ostcndam
illi salutare meum, V . .16..,

Facilmente poderia eu mostrar
,
que tudo isto se verifica

naquelle que sinc-eramente procura desempenhar os seus de-

veres ; o que somente então fará quando continuamente se

lembrar da presença Deos: porem não o julgo nec-essa-

lio. Nem também á vista disto temos necessidade de pon-
derarmos

,
que todas nossas boas ou más obras ,

palavras,

e pensamentos tem por testemunha a todo o (Vo, ao infer-

no , e teráò. a todo o mundo, porque no grande dia tudo

será manifestado. Porem antes que passe a pôr presente

hum maior quadro para que vejão em hum golp^e de vista

os bens, que a santa Re/igião deJ. C. confere ao homem ,

com que afinal concluiremos, fixemos primeiro as vistas

na dita, a felicidade do homem, cuja consciência lhe di-

eta estar em amizade com seu Deos,' e que se considera

continuamente em sua prese?iça, Poder-se-ha imaginar mai-

or felicidade
,
quaesquer que sejiio as crises , os fracassos,

os males , em que se vejão?
— Responda o Sr, i^í. , que tem sido o mais teimoso.
-— Eu o tenho sido para melhor entrar no fundo de cou-

sas tão admiráveis, que tenho ouvido. Porem a resposta

melhor
,
que posso dar, serão as minhas obras. Eu jaivais

procurarei outra felicidade neste mundo, que não çeja o

serviço do meu Deos, sua amizade, sua. presença , e a mai»
estreita uaião,

.
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M. — Eu entro nos mesmos sentimentos , « protestos.

D, — Julgo, que todos entrào nos meus. Mas que outro qua-
dro nos quer apresentar, ^P.

, que nào seja este mesmo,
que temos á vista ?

P, — Neijbum outro
,
que não seja o que sempre temos traça-

do : porem quizera por conclusão, se me fosse possivel,

suf^eitar a hum golpe de vista o que deixamos dito relati-

•vaniente ás ventagens
,
que a Religião confere ao homem,

que a desempei-ha como deve, para confrontarmos a feli-

cidad^! He hum verdadeiro CkrisLão com a de hum Atkco^
ou qualquer otitro Incrédulo.

L), — N;\o teui nece-sidade do mais se cançar em tal respeito,

Ktn nossos corações temos gravadas as grandes verdades
,

que nos tem exposto. O íncredijío, o Atkco l^maxs conhe-

ceo sua natureza, nem ?e quer exceder de bruto irracional,

Ki!e sendf) por natureza \\\\m quasi- 1)eos ^ se faz hum mons-

tro. Ai P ! Qua do a Religião nada ujais fizesse quedarão
hoiliem o conhecimeirto de sua própria natureza, elia me-
receria altares por tod'a parte. Este só conhecimento feli-

cita o h nnem nas suas maiores deevenluras. Eu sou o so-

pro de Deos
,

poderá elJe dizer com^igo mesmo, eu soa

sua -ipiraçâo, iuuagem , e semelhança , minha origem he to-

da divina, meus destinos não são "menos , que a união com
o meu Creador, que he o meu Centro, Principio , eFiml
Que mais doce prazer pode banhar o coração do homem?

P, — Diíja mais; quando não direi eu.

JJ, — Direi para prova de que tonlio entendido.

— A mim pertence, e peço a palavra, por isso mesmo que

tíuiho mostrado aqui maior renitência. Se esse prazer dá a

Religião ao homem pelo simples conliecimento de sua natu-

reza , e por isso o felicita , elia o eleva ao cume de &ua/€-

Ikidade quando recebe em seu seio, e braços. Ella pelos

Socrawentns o pòe na Sociedade^ e Rebanho de J. C. ,

CMX\ elle oencorpora, espiritualisa , e divinisa ! Ah! O
Christão pelo^ Sacramentos deixa de ser homem , e passa

a ser Deos ! Elles. . .

Bom vai! Os meninos dão conta da lição.

Peço a pahivra
,
que a mim pertence, por isso que sen-

do ornais rude de entendimento , devo mostrar os m.eus pro-

gressos. A RcU'riãn felieita o homem em suas maiores des-

venturas, porque lhe faz conhecer, (jue por ellas se lhe

abre o caminho para o seu ultimo destino. Ella lhe repre-

senta ^ gloria eterna , como premio de suas penas, e tra-



balhos; e por Í5*o nào pode clcixau' de os Jevar iião 50mm
paciência, mas ainda com gosto, e prazer. Qíie dòce lhe

be a esperança da futura «floria, que faz o seu ultiíim ds^s-

lino ? Acjtjeila reunião com o seu O*eaf/or , como (Jenlro^

dc que saliio
,
aípícMa transformação em Deos. . ! Ali,ijue

taes es|)erançiir> llieírfrnaráò agradável, eappetilosa a mes-
ma morte. Que direi..?— !^ladíi mais dirá sob pena, ou de repetir tudn^ o (]ueera

cinc(>enta e tantas tardes «e tem (iito, ou de deslu-trnr o
quadro, que se tem debuxado, e de que se nào potle tirar

ftíiiiiatura^ pois 4ie nesta mesma , que «lie tem sido .traça-

do , e nadíi ha nelle
,
q'K? , bvun uo?idorado , nào concorri; par i

^felicidmie do homem nào só elcrníd , mas mas ainda tem-
poral. O siJencio pois he o umis eloquer.te.

— Não estou por isso, porque nào lemb.riio ^ Sociedade de
filhos cercando o Pai ^ e pondo-se em seus braços.

— Fique síitisfeito
,

porqtic he isso mesíno o que mais te-

mos í^ravado -em nossos corações , e conte c«ii) todos nós

íta èua sociedade de fanáticos. Nada nos reata mais que
agradecermos a nosso Mestre...
— Agraneçào tudo a Dervs , e nada a n:>iw

, pois hr^ eíle a
quem tudo d-evem. A.pezar de estarern salisfertos.,: acho en^

que ao menos eín brev-issima icinialuía dex'í'm por a jivir di»

.í]-uadro da ílelig'iai) \, o que aj>fo«enta o Âlke-Uni^
^ em que

sem algum escrúpulo podíMiios incluir, nào só todos os It>-

cr^dulos de tildas xis còres , mas aindaos que ]ji:estm>indf>

-de Crtsldos nào tem as obras dignas deste nome. Ellesdií-.

rào a íBorte á s.ua P'e , se algiiuí J:empo -a. tiverào, e Verda-

deiramente ôào Alli€(^\ e como taen vivem , e monem,
Jul.^-o que l'ica provado.

—^ Fica sem duvida, e com abundância de razoes, que

O Jfheismo faz a desgraça do homem,

— Se a Rdigiuo santa faz a felicidade do boniem mesmo
nesta vida, o -U/tcísmo devia fazer sua c nipleta desgraça,

nào só a eterna , mas taml)em a teiíiporal. Que cego do eji-

tendimento, que embrutecido anda o homem, quando pa-

.ra Ativer fdiz ne>te mundo se abraça com o fanlasuja do
jithe'unio \ Ítax diria, que alie se abraça menos com huma-
«ombra,, do que com hum monstro, hum dragào, que lhe

d<*vora as enlranbas. He isto o que elle faz tanto em par-

ticular, como cm getal na sociedade. Multidão dé raiiòes

k.kl



se m« apreser.tâo cni confirma^-ào do quedi^o; porem pou-
cas ino serào suficientes.. O. retrato que os sa^^rãdos Escri"

lore^ kizein dos yí//íí?o.« do seu tempo, conveíi> oxactamea-
te corM os do nosso. Bis aqui como os pinta Deu kl.

Dixil iri5Íp'i€ns iit ccrde suo :- Non c&t Deus» Psuhn. 12.

1. Disse o iiiisensato no seu coraç-rio , e desejos: Nuo lia.

Deos , não ha supremo Juiz, que castigue o mal , e premie
o bem. ÍjO'^o que isto di-sse, e assim, o quiz crer, eis-lo

Gorroinpido, e abomináve l o:n setis desejos, e suas ol>raç

:

Comipíi, aboDÚnahiles facti sunt ia studiis nuis. NTío lia

liu.n só entre elLís
,
quefiira o beu; ; tudo he iiclles cofrup-

çào e abominaí^ào : JVo-i esí qui faciat bonum , non cst t/s-

ijiie ad ununi, y. 2 Siias bocas respirào a infecçrvo dos se--

pulcfDs dos mortos: Sepnlcrtim paUns est guitur eorum\
suas lini^oas exalando o mortífero veneno dos áspides , se

movem somiínte para dar a niorte eom o dolo , com a men-
tira , e seducoào: Liiiíjuis snis dolose agchanl , vtncnnm
ospidunt sub labiis eor?*w, .Suas bocas estuo clitíias da mal-
dição, da calumnia , da amargura ,

odio, e tod*a má von-

tnde contra seus irmàos ; e bem mostiào que estno-.promp-

tas
,
para deriamar sen sangue: Quorum os maledictiorre'^

C\ ainarilndine plcnum est ^ velóces pedes córiua ad eijún*

dcndiirnsuagmnem,
— Me isso, o que ja vimos, e-estamos vendo presentemente.
— Pois bem> mas perí^uiitarei se ha foras brutas por mais

bravas, e ferozes ques<*,ào, que m/jreçuo , ou de que se

se possa fazer semelha ní o pi t^tura ?

r-r;Nào ha : huma alcalina de lobos nào tem. semelhança al-

guma ,
pois vivem pafi ficamente kuns com os outros. Os

Alheos são as feras riKvis feras de todas as feras,

—f Pordianms- as vrstas sobre a^ palavras, que se seguem-:

Cmitvith cV infelicUfis in viis eorunt , &( viam pacU non CC'

g ioi-eruut. y. 13. O sonLido destas palavras
,
que devemos .

indagar, he, o- que faz ao nosso caso, para vermos se nel-

lás se retralíio nossos ylllieos Púntfu^Utas ^ sua própria fí>

Iicidade,..e a que elles com sua.s decantadas philunlliropias

procurào a seus irmàos de sociedade. Eu as interpretarei

com as formaes palavras do famoso Expositor Culnict no

seijtido li.íeiiii, e.que escreveo muito antes de lies
,

par*i que

me n.ào possào arguir.de infidelidade..

Coniritio ô( Jnfelicitas in viis eoruirí, Elie lhes dá dois

sentidos, e. ambos literaes. Direi antes o segundo, e con-

cJyirçxçpá^cpDa^.o. p.iigiçiro. .Eát^ respeita as pliilaatrophias
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com seus irmãos, e aqiu-Ile a si mesmos. A vida detal^on-
í-« Ue desgraçada, lie triste, melaneoiica, e desditosa,

porque , Solliciti sempcr , anvii
^

inquieti , laboranles
,

ínrbaU. angnntnr', porque elles sempre cheios de cuida-

dos, anciosoà, inquietos, em mil trabalhos mettidos , af*

flicyões , disgoétos , e perturbações, se angustiào, ^ se a-

lormeutuo.
— Para isso "beín lhes basta a lembrança dos tormentos e-

t^rnos ,
que apezar de lhes fecharem os olhos, i.iào deixão

de os atormeíUar ja íiesLa vida ale nresmc dornii iido
, por-

que se lhes figura ver o diabo a lançar-lh-es as garras^ e

iiiio cessão de soífrcr de varir»s modos,
— Niinquam in pace , continua, nunquan in irayiqinllo

sunt : Viam pacta nnn cognoccrunt; eil-.-s jamais cstaráo

comsigo mesmos em paz , n-unra em socego
, porque jamais

conheceráò, nem enlendcrúò, qual Ive o caminho ]yox on-

de se akança a dòc<í paz , nem o que el!a seja. Kste.he o
caminho dos ímpios , <:aminho , ou vida dura, laboriosa,

e ancií^a.: Haec ^at impioium viía\ dura
^ laboriosa^ mi"

a:ia. Klle cita a confissão dos co/nd-emíiados
,

que fa pon*
déramos: Ltassaii sumiis in cia iui:jin'f.(ilis^ l) pcrditiouis,

^ avibulavimus rias (lijyidlcs^ víojh aiiicni Douiiiii ignora"

vinnií! ; nós nos desentranh.vmos oançados tios camin-lK^s da
ini(jujdade, e perdição, que nos forào beu». penosos

,
igno-

rando os meios, que o Sciilior nos deo para paz con-
seguirmos nossa felicidade.

— Mentem," «IJes nao os quizerão seguir, e teimosamcn*
te Ibc f^ícharão os olhos. Ir-so porem lie somente em qu<in-

to ao peccado, e serviço do diabo: mas em qua^ito -Á pa-
ga, que Deos Uies dá cá njesmo neste mundo ? Olhem o
que ja vai passando por elícs. \ ejáo como essa c£in.

— Ja vimos, -e pGnd<íramos o mais.

—
. ( Vaíha-me Deos, <]ue nem agora por fim mo deixa faliar ! )— Eu «stou rjeste pen-amento , e íie, que quando <iào fos-

se verdadeira a li^ritriãn ^ el ia seria hum bello ideal, que
farixi pelo menos ^ completa felicidade temporal do homem..
— Ku ainda estou jiorque seria necc?f:ario invcnta-la , se

tanto pudesse o homem, para fazer a felicidade da Socie-

dade. Porem sé lium Deos podia ser seu inventor.

— Mais se confirmarão nesse pen«amento, se attenderem á
desgraça, em que iiKiorre^ quando sua direcção, e gover-

no por terrivel castigo cahe na^ máos do Âtheiítiuo-, Eis

aqui o primeiro sentido, que Calmei dá ás mencionada*
l #



pahivras do Psaltno: Conti ilu>. ^ infellcdm in vih eorum.
Todos os cofisellios

,
diz, todos os desejo?

,
intenções , e

passos dos. yjt/ícoít, a.j>ezar de siiaí» dolosas palavras, e

protnpssas coincidem nisto., e nenhuma outra cousa tem
por fiíM : Coiisiíia iliorinn omnia iLuccoLlimatit. li cjualho?
Nào he outro, que aiiiigir, subverter

,
perder a sociedade ^.

€ fazer miseráveis, e desgraoadoi : Cnnsdia illorum oinnia

liúc cullimant , rd ajfiigaiit^ s.ibverlani , iiúccros reddaní,
—r Bravo! Que peiísameiUo ! Quam justo, e próprio hei
Ku loííio LI miniia conta des^ThVoIve-lp, e pòr patente sua,

verdade .rxactaníente provada na irtfeliz experiência própria.

l-^ois. {'aça-o bi-m , (luando não aqui estou cu.
-— Eu o farei de lai-míxJo., que, at-teiididas as circunstan-
cias, e criseís dos tempos, não terá de que se queixe. Le-
va nto^i a.horrtindd cai>ef;a no Norte da Europa o monstro
do ^iíhàghio

,
qimhrsi os scetros , sobe aos thronos , e sC:

ôssenhorea da. direcção da St>cicdade^ quando mi! desgra-.

ças chovem sobre ella ; sua felicidade
, prosperidade, paz,

socego , e tud(í , o que a podia felicitar-, se evapora , se

perde, e desapparece. As ca'?a5 da paz são arruinadas , os

paizes a;solado3 , não ha segurança , a fome, a miséria, a

morte corre por toda a, j3arte , e o sangue inunda a terra ;

as mais bellas Cidade* se tornão em montões de ruínas ; e

Q dragão se ceva em sangue humano,
A vcntíx o . horrendo monstro a Inglaterra

^
serpentandò

passa os niares , entra. . . Ab infeliz Inglaterra^ desgraça-

da Naijúol Ac gloria , a que te elevou o grande Jlfredo^
desapparece ; tuas riquezas passão ás garras .de esfaimados

abutres, que te. devorará a^ entranhas; teu solo se tinge

de sangue h-umano ,. qiie fumega por toda a parte, e asfo-

g:uelras, em que. aidem vivos teus pacifico? cidadãos le-

Vanlão ás jiuvens columnas de negro fumo, que de longe^

líorrorisa. Os que escapão ao ferro, ao fog-o , aos cárce-

res, aos patíbulos, soffrem morte ainda mais d^sgraça-

4a na forfle, na . miséria , e na desgraça
,
quando pouco an-

tes nãojravia em toda a extensão de teu vasto^ paiz
,
quem

incorresse na necessidade de mendigar o sustento. Ainda
presentemente depois de séculos se contào a milhares^ os

que annualmente morrem de fome
,
porque se esgotarão , e

tecarão as, fontes d'onde [nanava em' abundância a riqueza

dos pobres, e que somente a santa Religião faz perenneSj

e incxgotaveis.

-^..IssQ, he fallar em latim j falle mais .claro..



— Bem claro falia a França , e a Flespanha. .

.

— E mais t*ortiigal. MeUn-o na conta.
— Dos nossos dias. Ah França , f.'tn outro tcm])o lâo feliz !

Que foi feito da gloria a que íe elevarão tous fanáticos Reia
Henrique IV., e Lah XlV, l Tu cn-miidcccite de

j
asmo,

c de afjsombro
,
quando o enornje monstro áo sUliei^niohc'

beo o sang-ue de teus Reis, devorou milhões de teus no-

bres, e melhores cidadãos, deitou pnr terra íeus iiiagnifi-

cos Templos, depois de fazer assentar eu) seus altares a
exccravel abominação, pôz em njonlòcs de minas tuas ci-

dades, e cubrio de cadáveres teu solo. . . Pare aqui o rc-»

trato...

.

— Não disse o melhor ; eu quero fazc-lo á minha moda,
— De nada mais necessitamos.

— Julgo, que não se deve ommitfvr huma cousa, para
mim mui digna de poderaoão pelo que respeita á Politica.

Eu creio, que são da cathag-oria daquelíès
,
que nos repre-

senta Job, dizendo a Dcos : Dixerunt Ueo : Jxcccdc a nO'

bis ; scientiarn viàrum tuarum nolumus. Jo6.21.14. Apar-
te-se Deos de iiós ,. nada queremos delle, nem de siui Rt'
ligiâo ; sua Lei, ou mandamentos, porque sempre se go-

vernou o género humano, e que fazem a base de todos os

governos, não devem entrarem nossas (^onstituiçõis
,
por

isso mesmo que nada queremos delle, nem de sua Religião,

Noto cu agora, que as formas de governos, que tem ado-

ptado na França teoí sido tantas, e tão varias, que eu

não sei ja contar. Só lUfr lembro, que as leis,, que derão

nos cinco annos da revolução y!iheisla montarão a quinze

idíI , de que ha enoimes volumes.
— Eu lá tenho as ^ffonsinhas por que Portugal se gover-

nou por muitos teujpos , em hijm jicqiieno livrinho. Ah,
Portugal ! Que ditoso então fostf !"

— Não havia mais do que \w.m só Ministro com o a

governar os exteníissimos ílèinos- da França, e da Hcs^

panha no maior auge. de suas glorias. Desde então Cons-

tituições ora d'um, ora de outra sorte,. Cartas Constitu-

cionaes. Cambaras, Comités, bancos direito, e esquerdo,

ora vetos, ora sem veios , Cortes , j\3inislerios de varias

córe*, repartições, commissòes, Senados, e cm fim o dia-

bo a quatro, ainda não assentarão no que hade ser. Só
sim parecem mancommunados em fazer desgraçados os po-

-

vos, que por castigo de grandes peccados , ,
Deos pôz ás-

suas diàposi^ÔQg^

,
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— Muito bem dilo , e bem provado
, que deslocarão desde

seu centro a felicidade do Uoinem tanto em particular , co-

mo em geral. NÓí porem, que ficamos conhecendo o ca-

iTHulio ^ e ós meios de a conseguir , nào desistamos com a
graça do »Sún/ior , da empreza começada. Confiamos na

direcção, e soecorro do nosso pai, e Mestre, aquém bei-

jamos a.6 màos por tantos favores, e pedimos sua benção.
-1- O nosso bom l'ai Celestial a todos abençoe na abun-

dância de suas graças.

— Fiquei engasgado ,• más paciência. Meus amigos, nova

vida; e assim o lenliàó ente?idido.

Com promplidão obedeceremo? ; e queira ser nosso ze-

lador f pois nada mais desejaremos do que a nossa tempo-

ral , e eterna felicidade.

. A todos a coiíceda o Senhor. Concluamos saudando a

,Yo«a S{iMTou A
,
que tratarão sempre , como verdadeira Mài

,

é singular Protectora 5 com a Salve.
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PROTES TAÇA O,

Diante de Deos , e dos homens , de toda o men cornçrio,

e com toda a rninlia ahna
,
protesto, (|no jamais terei ou-

tra C'rença, nem outra Fe, que nào seja acjfie Umti
,
guar-

da em deposito, ensina, o niantla trr, crer, e professar,

a igreja Santa ^ Cai liolica ^ Aposiolica, Jhnua^ e única

verdadeiía, Mestra Infall?vel
^
sempre assistida do Espírito

S<nit<K Não me lisongearei de haver dito a verdade nestas

Disputas^ e Palestras , com prazer (!o meu coração , senào
quando mo conste, que esta minha Mâi , Mestra

,
eDepo-

sitaria da sãa Doutrina, não acha nellas, que reprovar.

Quando assim não seja,, quando esta minha Mestra ache
nellas alguma cousa censurável

,
por errónea , e digna de

condemnação, eu desde ja pára todo o sempre, a ceiisuro
,

a reprovo, e a condemno; o que farei publico, quanto
possivel me seja, logo que assim me conste. Siiva-me esta

Protestação pnr'a vida, e par'a morto, perante o Jirh Stc
premo ^ cuja Religião santa intentei defender. Seja cHe ser-

vido perdoar-me o mal que o tenha feito, attendeado a

meus desejos 5 e intenções»^

O DEFENSOR DA RELIGIÃO,

Brrnld Part. 3/ das Disp» pag.. 101. hn. 8. apago— *

Isaias.
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