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"4* Rcfcrtut- crimtfnfipoftaffiBCuttodiVProvIncI*
- &

clduitur,-&num. feqq. \

j
1

R cfcrrur crimen forti vcftiari* Fratrum
; & d: uíturi& n. n. feqq. •

54 Rcfmurcríraenprohíbitionisadeundi Romam-Ã:
diluitur;& num. feqq.

58 Referturcrímen recuríiis ad Tribanalia SeculanV
oc late cmuitaivn.il. feqq.

7* Refertur cnmen proferiptionís Fratrum Rorr aro
profeftomirií&dibmir.

73 Conduditur dlegatío aliquibus proteftationlbu*
&cmn petnionis declaratione.

76 Incipít querela f.i<5h Reverendifsimo P. Gencratt
contra Viíítatorem Província?

; & n. n. feqq
F Votum coníultiWga PP. Província: Portugália* fu-

P^^oncrarioneomniumpra-fatorumcrLinum.
G

.

Votum coníultivum PP. Provincu Tertij Ordinis,
ílipèreodem.

H Votum confultivum PP. Provinda? S. Antoníj DiC
^
calceatorum

, íiipèr eodem.
I Finalis íunentia Rcverandifsiroi P. Gciuralis.

F I N í S.

Laus Deo , Virginiquc MARIA
íiíic Jabe peccad Concepcr.
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LICENÇAS
Do Santo Officio«

A A Andame VoíTa Illuírriílima veja eíías Oraçoens
ivl Gratulatorias, que na feliz vinda da Muito Al-
ta

, & Poderofa Rainha da Grara Bretanha di(Tt $ &
agora quer imprimir o Reverendo Padre D. Raphaei
Bjuceau, Doutor na Sagrada Theologia, Pregador da
Rainha Máy de Inglaterra, &Qyalifícador do Santo
-OfEcio, & tenho que agradecera VoíTa iíluírriflima a
cõmnTaó, porque com ella refarei a pena, que me aco-
mpanhava*dena5 ter fido ouvinte, quando com admira-
ção de todos as difle na Igreja dafuaReligiaó.Li-as,&
ccnteíFo, que quanto à vontade não acabeide as ler ,
porque a finguiandade, com que eftaõ feitas, me pren-
deodeíorte os fentidos, que chegando algúas vezes à
ultima pagina, tornava outra vez a dar principio à lei-
tura. E ainda não acabàra,fenão vira fer prejudicial ao
Author, & a todos a demora -;ao Author retardando-
Jhe o applaufo que merece pela obra }& aos mais rou*
pandolhe a joya da mayor valia, fuecedendome o que
eícreve Mantifano no Elogio de Mirandulo : Legitan»
taanimivoluptate

, quanta luculentiajplendet , feú tum
legendodum cupiofedarefitim ^fitis altera crefeit.

;

He a matéria repartida em três partes, ou Còrcss
nodas Virtudes, no das Graças, & no das Mufas,ap-
plaudindo todas a reverfaó,com que aSerenifiimaRai-
nhafereftituío^qualoutroSoljaoEmifpheriodofeu
Uafcimento, deíierrando as trevas da faudade, que nos
çoraçoens dos Portuguezes tinha caufado a aufencia
4a fua amada > & íempre amável Rainha vQritur S&l .., EcdcCcl
•• * & u



& occrdit , ò àdlocumfuum revertitur. fe bem o dcú a
conhecer a alegria univerfal, com que foi recebidade
todos

, demonltraçaó do excedo com que a defejava \

fejánáofoiprognoftico da felicidade qfelheprorne-
tia,porque fehúa Eírrella pordifpoíiçaó Divina ajun-
tou em Bclem três Mageítades, outra Eírrella, confe-
quencia paraPortugal de felicidades,por difpoílçaó do
Ceo ajuntou na fua Corte de Lisboa com eira ditofa
vinda também três Mageítades. No primeiro Coro ,

diz o Author, que he Celefte , no fegundo Pacifica ,&
no terceiro Perfeita : Revertere Cceleftis,revertere TacU
fica % revê) teteTerfetla. Ecom razaõ, porque fe achaó
neftaSereniflima Rainha aquellas qualidades, & ex-
cellencias, que ha de ter a Perfeita, & Celefte Rainha:

Verbo AdReginampertinet Regem cumfopulo concordarejem*
Regina, per clemmtiamdemonftrare >femper\decentiam adornare*

hoftispotentiam refrxnarejegis amicitiam vendicare>àiÇ<>

íeodoutoBercoriojoque executou pontual, porque
entre o Rey , & os Povos eítabeleceo a concórdia mais
firme, fendo afravcl,& por antonomaíia benigna 5 taó
decente, & modefto o trato, que naô faltando aos de-
coros da Mageftade no publico, tinha para mortifica-

ção da pefiba no Palácio o deferto da Arrábida maif
afpera,&obfervante. Refreou o poder dos inimigos*
porquecom os dietames do feu juizo,& coma afliften-

cia da fua peíTòa deferia aos negócios dos Princepes ,

ouvindo os Embaixadores nos pontos de maior pefo,
&nas matérias de maior importância jôc finalmente
conciliou tanto o agrado , & amord'ElRey feuEfpofo,
como elle moftrou ao mudo todo naquella fublevaçaó,
cmquefazendo a malicia a outra parte o tiro, queria
defearregar nainnocenciaogolpe;hepois a obra íin-

gular pela futileza , perfeita , & celefte pela matéria ;

nella naó achei couía que encontre a verdade, & pu-
reza de noíTa Santa Fè , ou bons coftumes , achei- a íim

merecedora de que logo fe imprima; Voíía UluftriiH*

ma



ma ordenará o que for fervido. Çarmode Lisboa em » -jL^^
20. de Abril de 16) 3.

Fr. António de Santo Elias.

VIasOraçoensGratufatoria$,quenaAugufi:ache-
gada da Sereniffima Senhora , a Senhora Rainha

da Gram Bretanha a eíle Reyno recitou o M. R P.

Doutor Dom Raphael Bluteau, Clérigo Regular da
Sagrada Religião da Divina Providencia, & Qualifi-

cador do Sáto Oflicioi & achei q nellas fe verificava cõ
toda a propriedade aquelle Poético dito: Convenhmt
rebus nominafape fuis •, porque íèndo o titulo deitas O-
raçoens de parabéns pela felice vinda de tam Real , &
defejada Mageftade, a experiência conformandofe cõ
a eíperança ,& concordando com os prognofticos,evi-

dentementemoftra que para bem dç rodos foi a rcfti-

tuiçaó deite foberano Aítro ao feu natural Hemisphe*
rio i porque nellefatisfazendo com toda acabalidade'
ásobrigaçoens, que fe inculcaõ em íèuefclareeido no- €, ,

me , ás que lhe impoz o Real , Sc fernpre do nof-^Sc^
ío coração pelo eterno amor , fangue Paterno, Scas/toX/**
que lhe inllnuaó o incomparável exemplo., & as inac- Claud/
ceflíveisurbanidadesdo Régio,& fraternal fangue, de lcg- i<58w

tal forte prende a todos com afTeíbuofos laços pelo in-
culpável dos coítumes,pelo zelo da Religiaó,pela pie-
dade do animo,pela grandeza das merces,pe!aerHcacia
da protecção y 8c peloarTavel do tratamento , que no
heróico deites attributos he também merecedora da
accómodaçaò deita tetrziNcc primamfimilê vifaeft^m
haberefequentem. Achei mais lendoeítas Oaçocns>quc
naó fomente eraóGr2tiilatorias,comoo feu titulo ex«
prime, mas q deviáo fer muito gratuladasj não fó eraõ
Oraçoens, em que fe davaõ parabéns, masque eraõ O*
raçoens , ás quaes muitos parabéns fe deviáo dar , por«
<|ue faó dignas de que fe lhe dem os de muito ajuítada&
à doutrina de noíTa Santa Fè,os de muito conformei

com

! I



%• t Ç» éom as regras dos bons coítumes,os de muito confo-
nantes com as direcçoens das virtudes, os de muito co-,

herentes com os documentos das Divinas Letras, & os
de muito proporcionadas aos diclram es da Reihorica,
da erudição, & da eloquência. Epor tanto também
ao Author deitas Oraçoens faô devidos repetidos para-
béns por obra tam douta, tam difereta, & cambem em-
prédida,como empregada bem. Se outro Orador diíTe,

que a fy mefmo dava os parabéns do feu engenho.fahir
a luz com obra de muito menos apreço que efta : Gra?
tulor ingenium non latuiffe meum •, eííe iníjgne , & Angu-
lar Orador bem pôde naó fomente dar aíeu engenho
os parabens,mas receber os parabéns dos mais eleva-
dosengenhos,porter fahido a publico com obra tam
relevante , que fendo excedida ( fem que por iífo fique
com algum menofeabo) do objecto, a que fe dirige :

MateriaJuperabat opus-,a todas as mais defemelhante
cathegoria leva concluídas ventagens. Finalmente íaó

eftas Oraçoens tam extremadas , & trazem coníígo tá-

tos motivos para parabéns, que eu de as ler a mim mef-
mo os dou, & defejàraque a leitura fora muito mais
repetida, porque fe he certo o que diz o vulgar adagio:
Habent repetita leporem ; fempre que as lera , pela mui-
ta graciofidade , que nellas encontro , dera a mim mef-
mo os parabéns j & para que poíla confeguir eíta repe-
tição , que creyo fera de muitos anhelada , fou de pare-

cer que íe dem á imprenfa eítas Oraçoens,fe he que pô-
de a ver imprenfa, que tenha chara&eres, que poilàò
copiar delias Oraçoens a regalia, a relevância , & as

gratulaçoens , com as quaes ( fem aftedtaçaõ algúa^pò-
dem todos, os que as comprehenderem bem,daralcu
Author por parabéns femeihantes abonos, & aplaufos

iqmelies , que a minha cenfura lhe dá neíle vaticínio

que lhe faz. Semper hortos , nomenque tuum , landejc^ue

manebunt. Lisboa Convento do Carmo 17. de Mayo
de 16^3.

Fr, Manoeldd Graça, Viflas



Vlílas as informaçoens ,podéfe imprimir as Ora* gL./?
çoens,de que efta petição trata , & depois de im-

preíTas > tornaráõ para fe conferir, & dar licença que
corraó , & fem ella naô correrão. Lisboa ip.de Mayo
cie 1693.

Timenta. Noronha. Fojos.

Do Ordinário.

POdemíe imprimir, & depois tornaráõ para fe con-
ferirem , & íe dir licençi para correr, & fem ell&

B&ó correráô. Lisboa zj. deJunho de 1 6jy
SerràÕ».

Do Paço.

senhor;
NA6 neceflítava de mais teftimunhos,para fua ai>r>

naçaó, o illuftre talento do P. Doutor Dom Ra-
phaeltíluteau,aííaz conhecido, mas nunca a/Táz lou-
vado. Eftas três Oraçoens, que intitula Gratulafonas*
fepoderiaó queixar de vir tam tarde, quejà navitima-
ção detodos náo acharam lugar vago, pela haverem
occupadatoda as primeiras acçoens, deite excellente
fojeito, mas quando aílim IhesfuccedeíFe, náoteriãoq
envejar, porque ellas fe baírão afy próprias para o
iouvor,attributodehúafummaperfeiçãoi Se o bom
gofto as accu farde breves,fatisfaçafe conhecendo, que
fe foi primor do engenho , o,dizer tanto , quanto outro
naodicera, foi refpeitofa reverencia, o não dizer cu-
do, oquepedia a matéria, porque não pareceííe irre-
verente ou fadia, & querer reduzir àefphera ainda da
mais eloquente rethorica asincomprehenfiveisexcel-
lenciasdetãofoberanaMageílade. Lisboa 2 2 de Tu-
nhode 1693,

J" J

Miguel da Sylv&Tmira.
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QUe fepoffa imprimir viflas asliccnças doSant
OflkK^Ordinario,^ informação que fe mandoí

tomar, & depois de impreíTo tornará á Mefa part /è
conferir

, & tayxar , & fem iíío não correrá. Lisboa 2 6
dejunhodeitfpj.

MelloT.. Roxas. Lamprea. 'Azevedo. Ribejro,
Sampayo.

:



ORACAM I-

CELEBRA O CORO DAS VIRTUDES
afelice vinda

DA SERENÍSSIMA RAINHA DA

GRAM BRETANHA
A SENHORA

i

D CATHARIN A-
Aó Senhores 3 nem fempre faó fugiti*

vososbens, quefe aufentaò. Aufen*

tarfe para voltar, não he fugir % hc ir

formando hum circulo, que de todas as

figuras he a mais perfeita, porque na

figura circular fe une o fim com o prin-

cipio. Todos os Planetas nos feus Orbes , & todas as

Eítrellas no Firmamento continuamente fe aufentaó»

3c continuamente fe reltituem ao lugar donde nace-

raô; &unindocom circulares movimentos o fim com

o principio , fazem no mundo tão boa figura, que delia

fucceílivamcnte depende a confervação do mundo.

Também rm Republicas ha movimentas circulares

l
^ - a 5$



atociasas penas .quefemprea aufencia faz prefentes

Sí k"
6"8 de Portu8al a Senho» D. Ca.thannafcembarcou na Armada Real de Inglaterra ,
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/
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?
aaufencia dcfte Aftro &Só

noPaçotodasasluzes.&fuftamente fe pod.arecear
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?ueIIe dia vío o Tejo de',
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Saíací ZTk con
5
emPlando os prelúdios derta

Senfc^o r
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"",'
agMS as fuas confufas

zeflfm r^n ,?
eC°m onaufragio d« « «efmos qui-

f™ "pwfcntar » «nmenfidade da fua perda : aofcvantar das ancoras defmayàráo as efperanças , eften-deraofeas velas naôfei fe ao movimento dos Zephi-
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Uma PnnCeZa
' daFa a i"8-'«erra hu-ma Kamha

>
nao era para eftranhar , que as lacrimas da

íaudadefervifiemdeperolaspara ornato de,Em!
ouenir,
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!

10fína
J
mC''tCaArmada

' &NeP r^oamdaSHS» r3° orgulhofo, que não envejou
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w- ; navahumaPnnceza.quccomagrandeza do animo
St" íía
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araSEft
-
rellaS

-
ADeofAogaftiffia.rS

caminha VoíTa Mageftade, mas nem por iíTo volta alortugal as cortas , porque diante dos olhos tem as
eonvenienc.as.&comíigoleva oscoraçoens dosPor-
íuguezes. Logrará Vofla Mageíhde em hum throno
tresCoroas.a Coroa de Inglaterra, de Efcocia, &de
Jrlanda s mashe Voífa Ma|ertade tâo .zenta, & ráo
Superior aos pompofos donativos da fortuna , quenem

na
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com as douradas prífoens de três Coroas fc deixará Z^frây

prender fora da íua Pátria; & náo fem myfterio fe au-

íentou Vofla Mageftade pela parte Occidental deite

Reyno , porque deu a entender , que fe defpedia como
o Sol , pois dahi a alguns annos voltando pela parte

Oriental , havia de acabar o circulo da fuagloriofa pe-

regrinação.

Naó he verdade , Senhores , que fe a Serenifllma

Rainha da Gram Bretanha fe deixara eftar no centro

do feu império, não dera no theatro defte mundo hu-

ma volta, ou paíIHo inteiro, & não chegando a unir

circularmente o rim com o principio, na armonia do«

pados da fua vida não fe achara a mais perfeita das fi-

guras. Jàtem fuccedido,queos Aftros ficáraó para-

dos no meyo da carreira, mas depois de huma breve

detença fe puzeraô a caminho , porque he taó proprid

dos A ftros o movimento , que aos Poetas, que conver-

terão Naviosem Eftrellas, não lhes veyoao penfamé*

to fingir Remoras,que aos baxeis do Geo embargaf-

femo curfo. Demais do que já era tempo, que dag

trevas do efeuro, & congelado Septentriaò fe feparaífe Divi/tt!u*

a luz, para dar a Portugal hum dia tão alegre, como a- cem 'à te-

quelle, queilluítrou a infância do Mundo* 6c nas Epo- mbris^e

cas,ou Eras da Lufitania efte notável fucceíTo faz o ^*«f;
prefente anno tão celebre, & tão memorável , que con-

g?Jp25
forme a doutrina dos Platónicos fe pôde juftamente ^ef

™
m^

chamar anno grande, anno máximo, 6c digno de fer Qen .Capl

feftejado com os applaufos da mais fonora eloquea- 1.4.6c f* ]

cia.

Na Theologia Platónica chamafe annograndea- Marfit

quelle , em que as celeftes Efpheras depois de acaba- Ficin.

rem inteiramente feu curfo, tornarem a ficar no mef- Theolog

moaíTento, 6c lugar, dondecomeçou no principio do f^^
mundo o feu movimento; 6c com razão fe chama gran-

v
&^ >

de o annoi em que as Efpheras confeguirera a perfei-

A í
j

$ãa
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# (4)
* çao Je unir com feu mcv :mento círcu'ar o pnncHo
com o fim a porque cita inteira , & perfeita união he
numa ímiraçãoda grandeza divina , queheoprinci-
pio

, & o fím de tudo. Defdc os primeiros progreíTos
da íua fundação teve o Reyno de Portuga! annos grã-
des,&taograndes,quenosÀnnaesdafamanlocaSem.
Mas efte anno,em que hum dos mais brilhantes Aírros
deite Hemifpheriofereítitue ao ponto, donde come-
çou a fua carreira, unindo circularmente o fim da íua
peregrinaçâocom o principio, he fem duvida hum dos
mayores annos , que atè agora iiluftrátaó os faltos da
Luíitania.

Para celebrar o bom fueceflb de huma taò íingu-^
lar novidade, determinei fazer nefreilluítriíTimocon-
greílo huma oração gratuíatoria, em que com fuave in-
terpolação da armonia das vozes, & dos inftru mentos,
ouviremos cantar a três Coros as glorias da felice vol-
ta ,ou reverfaóda muito alta > Sc muito poderofa Rai-

r
jMtr* *-

nha daGram Bretanha. O primeiro fera o Coro das
dith habet Virtudes

; o fegundo , o Coro das Graças ; o terceiro,o
Odolwi> Coro das Mufas. A letra nola ofrèrece o Capitulo fex*
ttsyidcfc to dos Cantares, em que fe exhorta à Princeza Abifag
€*le(ht

: a tornar para a Corte: Revertere Sulamitisyrevertere>

VxTihne
'JWiwrfittueamwrtt. A,palavra Sulamitis daó os

Cérpathio.
ín

ff
rPreteseítestres CentiáosiCaelefíís9

<
Pacifica9 Ter~

In Befin.5»**** triplicada interpretação fefegue,queo
m Cam. Revertere Sutamitts quer dizzr,Tornú Princeza Ce-
fag. 689. leite, Princeza Pacifica t Princeza Perfeita, O pri-
ApiU meiro verfo , Revertere Cceiefiis , toca ao Coro das Vir-

vjmt Pa. tudesj o fegundo verfo, Revertere Tacifaa , toca ao

EduioYe*
C°ro das Graças; o terceiro verfo, Revertere Terfe-

neta ha- f**
toc

,

a ao Corodas Mufas. Neftes tresCóros, que
èet,R ;vtr> ormaráó as três partes deita Oração, veremos nas três
urejper- tardes defte Triduo, como na fua vinda, & reverfaô a
fdU Portugal moftra. a Sereniífiraa,Rainha da Gram Bre-

tanha
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ranha, que he PrincèzaCcIefte,PrincczaPaci£c^£
:

^
Princeza Perfeita:

Revertere Ceeleftis ,

Revertere Tacifica ,

Revertere Terfeãa,

NEfta Oração gratulatoria ao Coro das Virtudes

pertence o primeiro lugar, porque as virtudes,

como excelências celeítes,taô a mais excellente prer-

rogativa da noíTa celefte Princeza : Revertere Cvleftiú

Das virtudes daSerenifllma Rainha da Gram Breta-

nha naó pertence à Rhetorica fazer a enumeração ,

porque fó à Afíronomia toca numerar as Efrrella*.

Nem a eira celeíte fciencia lhe feria dífficultofo acer-

tar com eftenumero , que parece infinito, porque pa-

ra nos perfuadirmos que a Auguftifíima Rainha D.Ca-

tharina poíTue todas as virtudes , baíla , que a vejamos

ornada de humafó virtude.

Queneciamentefe cança alifonja em mendigar

virtudes, para com ellas ornar as Coroas dos Prince-

pes ! Na fua effencia faó as virtudes moraes taõ unidas,

que quando com perfeição fepoííue huma,necefíaria-

mente todas fe poíluem . Para a intelligencia deite pa-

radoxo , he precifo faber, que todas as virtudes moraes

eflencialmente confiftem em obrar bem , & conforme

osdicTramesdarc&arazãoj&fem embargo de que os

modos de obrar bem podem fer diverios pela varie-

dade das circunítancias ,& dos obje&os , fempre a vir-

tude em fimefma hehuma, ainda que nas iuas opera*

çoens diverfa.

Daqui nafce,que á virtude5
como á prata>& ao ouro,

festtribuiraô muitos nomes, que ainda que diverfos,

naó mudaó a fua eíTencia , affim como os nomes que fe

daõ á prata, & ao ouro naõ aiterão a fubftancia do me-

cal, Aiueímamoeda,quefQbre o moítradorheopre-

. Aiij £°



ço do qae recompra, na paga do Toldado he foldo, &na mao do ferro, falario; no tribunal de Miniftro ; v*
fouro R.eal,tributo, em poderda prodigalidade, def-pcrdicio, &idoIoadorado

J„aarca do avarentoDo mefmo modo tem a virtude muitos, & muitodiferentes nomes Quando efcolhe os meyos ma™ aStos para o mtento
, chamafe prudência , «í quando reifrea a hcenc.ofa hberdade Sos appetites^ntitulafe

deÇ
PSa ',n0geT?fo f°««eL dasadverfid!

™a\riS H°
n° n,e dC f0"a!eZa

'
& na P^porcionada

reparncao dos prenuos, &dos caftigos', o titulo de ju -

VLS" Cfta do"trina fe conforma a Philo/ophia dos

JKÍ Huec
en

?
naõ, quedondefalta huma virtude,todas falcão. Se á fortaleza faltar aorudencia, a for'

taleza íera temeridade, & a mefma fortaleza fcm tem.2"e d|%overno, & fem jufliça , defatino. O
meímofepodereciprocamenteamrmardas mais vir-tudes .tanto affim.queCcomojioutros advertirão )ao pérfido Canlma, ainda que pacientiiTimo nos tra.balbosdo corpo, &generofi(fimo nos perigos da mor-
te,!hefaltouavirtudedaforraleza, porqíe a fortlle.
za.quenaapparenciateve.náofoi prudente na elei-
çaodosamigos, nem temperada com o correctivo daspaxoens

, nem jufta , porque inclinada á deftruiçáo* Pátria, & com eftas faltas o que era Catilina pare-
cia fortaleza, era vicio, &naõ virtude.

Suppoítaeftainfeparaveluniaó das virtudes, di-go, queanoílaceleírePrinceza as poíTue todas, por-quecom fingular excelleucia pofliie huma, em que to-das feencerrao. Para provar efra verdade,naô necef-

ímí ^
n
r
CJrecí

^e"t0S oratórios
, porque faõ 'uper-

fluasashfon,asdaR.heto ica, donde faõ patentes as
demonftraçoenj da gloria, Dizer, que oL refpían!

dece$



cfece , naõhe Iífonjear ao Princepe dos Planetas { &c

nffirmar ,
qarofaexhala fra

;

rancias, naó he adular a

Rainha das flores. As virtudes da Rainha da Gram
Bretanha faó prerogativas,quena eminência do thro-

nofe manifeííaõ, com efta ílngularidade»que não fe

podem ver todas , porque a meíma altura, em que

cítaõ , as faz perder de vida.

Òqueempartealcançamos,he,que eira ceíeílc

PrincezacomachavedaFè fempre teve aberto para

il , & para os feus o erário da graça •, vemos , que com a

ancora da Efperança firmou nas mayoresrevoluçoens

do mundo as felicidades de huma coroa eterna, & fa-

bemos,q fempre conferveuo fogo da Caridade tam

puro , que nunca o deixou oflufcarcom o fumo da glo-

riahumana. Também he certo, que com o leme da

prudência navegou por mares, em que a mais diíereta

pcrfpicacia perdera acarta, & a agulha ;& que com a

columna da conftancia fuítentou a volúvel maquina da

fortuna, fem ter como Atlante hum Hercules, que a

ajudaíTe atermaónopefoj& forçofamente fe ha de
confeííar, que tendo eítaPrinceza a bafe da conílan-

cia por fundamento da imperturbabilidade do animo,

fe fublimou de maneira ,
que nas mudanças fublunares

chegou a fer invariável como oCeo.
Nefta Região inferior continuamente comba-

tem as contrarias calidades dos elementos, varíaõ as

eí]açoens,diílblvemfeosmixtos, confomemfe as vi-

das , & com fucceííivas apparencias fempre fe vai mu-
dando aícenadeítetheatroelementaí. Mas não feal*

terá, nem fe perturba em íi oCeo, fempre igual , 6c

feupre orneimo no regulado movimento dos Orbes

»

& na incorrupta íubftancia dos Attros. Do mefmo mo-
do na fatal revoluçáo,em que e vio a Corte BrittanJca

com novos Princepes, novos Miniftros,& novas Leys,

ficou o cetefte animo da ncíla Auguíliífima Rainha táo

fere-
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fercno,& do imperturbável, como fcabaxo de 17, 8cem ebheras inferiores andara a forruna dando voltas
ao globo da fua mconftancia. Neíta foberaaa exalta-
çao que patentes foraó aos olhos do defengano as oe-
npecias do mundo !

^

Si, AltiflimaPrinccza,domaisfuMime eráodchuma prudente attenção vio VoíTa Mageftad* com
quanta razão tecerão os Antigos as primeiras Coroas
de folhas, pois qualquer vento contrario, & qualquer
aura popular as leva como folhas de huma cabeça para
outra } & juntamente entendeo

, que nos annos da for-
tuna também ha Outonos , em que plantas Reaesper-
tíem a folha ; no mefmo tempo podia VoíTa Mageíta-
derepararna figura triangular, que a providencia da
natureza deu ao Reino de Inglaterra, para que não fal-
tanemanguIosparaoretirodasMageftades, que nas
tormentas da adverfidadefe haviáo de ver poítas emhum canto; finalmente conheceo Voíía Mageílade a
p-»uca razão, com queno mundo fe dão aos Reynos
&aos Impérios o nome de Eftados, como fe ou vera
cítabilidade nas Monarquias, que figuradas no carro
de Ezechiel,fe virão no meyo de muitas rodas, fym-
bolos da impermanencia , & da volubilidade, a que
eítão fogeitas. ?

Naó alcança o difcurfo as mais excellencias
, que

neíta contemplação com feus próprios refplandores
feoccultáraõ. Nas almas Heróicas a luz da fabe 'oria
hefemelhanteaoSol,quepornãoandarfempreà vi-
íta de todos, fe cobre com o vèo das nuvens , & rou-
bando 'e a eíle Hfemifpherio , todos os dias declina pa-
ra os Antípodas

; & ha virtudes tão modeílas, que daó
petiçoeas á fama , para que as naó divulgue , & fazem
votos ás fonibras, para queasfepultem, «tiles divinos
JegredosfóospòdefaberDe>s,conquem aalma os
«omrau^ca

5 nefte divino facrano quantjs ícgredo*.,

&
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& quantas reflexoens moraes, & politicas clepofítou

huma Rainha,que fó das maós de Deos podia fiar eftes

thefouros l

Tornemos à prim eira propofíçaõ, 8c vejamos co-

mo na fua reverfaó a efte Reyno a Serenifílma Rainha
da Gratn Bretanha exercita huma virtude, em que to*

das fe encerrão. Que na virtude da juftiça fe compre-
hendem todas as virtudes , he doutrina de muitos ^u-
thores,aflim fagrados, como prophanosj& a razão

deita univerfal perfeiçaóhda juítiça he,quenãoha vir-

tude , que náo tenha por objeclo , & por caufa n*nal,ou

Deos , ou o homem , & como a juftiça para com Deos,
& para com ohomem fempre obra o que he jufto , to-

das as efpecies das virtudes fe reduzem ao nome ge-

nérico de juíriça. Ex Inâit?

Com efta coníideração aquelles antigos Povos f*' iWé*

do Oriente a que chamavaó Pedalios, nos feus facrifi- tf wcan*

ciosnaópediaóaoNumen,q adoravaô,outra graça,^
J?

r
.

,
.

,M^
juftiça , perfuadidos de que na juftiça eftaó comprehé* ***$* ~

didas todas as virtudes d'alma , & todas as felicida
* hud expef'

des da vida. E na realidade aílim he, porque na alma cebmt^tã
do homem, a razão he huma juíta diftinção do bem, & jufliti&m 9

do mal , da verdade, & da mentira-,& nos corpos a fau- Nitrou

dehehum jufto temperamento das quatro primeiras •»»*»-;

calidades j a concórdia das famílias he huma jufta (o « Plane e*m

geição dos inferiores ao feu íuperior i a paz dos Rey - \°^J
***

nos he huma juíla moderação das pertençóens dos m6& \n%
Pnncepes j a Providencia de Deos he huma j>ufta con fuerint af-

fervaçaõdascriaturas,aquedeuofer5-&com afanti-./««/i.

dade anda tão unida ajuftiça,quena phrafe da Sagra* BKHgmdjà

da Efcritura, os Santos fe chamão juftos. Suppoftos Mttt&eHs*

eftes principios para provar , que a noílâ celeíte Prin* %$*'• í

poíTue com huma fó virtude todas as viríudes,ba«
{J

* ^*ceza
ptrpe.

ílàra , que eu moftraífe a perfeição da juítiça , com que tt& viv^
regulou todas asacçoens de íua vidai, raai porque o Sap.p jtgj

tempo



tempo lie breve , &a matéria muito ampla , fó fallarei

na jufiiçafdeixaimo dizer aílmi)reíhtutiva, porque
nella confifte a gloria,& aCoroa do amor da noíIaPnn-
ceza à lua Pátria.

A reftituiçaó, ( como todos fabem ) he hum adro
dejuftiça,&não pocia a Rainha da Gram Bn ranha
fazer efte acto com mayor perfeição a q com a reíritui-

çáodefimefma. Efte taò perfeito modo de reftituir

Q febem advertirmos Jhehuma propriedade celeltc,

porque em todas as partes do mundo os Aftros íe re-

ílituem a fi mefmos j&efta hea ventajem , que nas

fuás reftituiçoens o Ceo leva à terra. Aos campos não
pôde a Primavera reftituir as mefmas flores , porque o
Eftio íecou as flores da Primavera } nem pôde o Outo-
no reftituir às arvores os mefmos frutos, porque o In-
verno levou os frutos do Outono. Pelo contrario fem-
pre ao Oriente reftitue o Ceo os mefmos Aftros ; & có
efte exemplo o Afixo daLufitania,que parecia dcfti»

nado para alumiar atè ao fim da vida osOnzontes de
Inglaterra, naó havendo no mundo , com que fc po-
deíle fuprir a falta da íua aufencia , fe reftituio a íi

mefmo.
Que admiráveis faó as reftituiçoens, que todos os

dias faz o Ceo a efte mundo lubiunar ! Arrebataó, &
com figo leváo as Efpheras celeítcs todos os Aftrcs , &
para a confuíaó dos que naô reítituem o que lcvão , tu-

do o que o Ceo leva , luz , porque reítitue o Ceo tudo
o queleva ; & he a reítituiçao taó primorofa , & taõ in-
teira, que lhe naó fatao âsmais pequenas Eítrellas ,

Adlocum pontosda claridade, & átomos da luz.
*?**'* ex '

Celebra Salamato o primor .com que os rios fe

»a rever-
re^ituero ?0 i»*r $ & naó toa duvida, que he para ad-

tuntnr. mirar o artificio, & o trabalho, com que dlesfluctuá-

BccteftAJl* tes peregrinos íoliciraò aiiu reftituiçaó , huns com
íi t num.y. paílospbliquos, dcfviandok do ubftaculo das mon-

tes,
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tes, outros com dilatadas correntes, inundando a fa*
cílidade dos valles ; huns cortan lo os prados , com di«
vorcio das flores , outros minando as penhas , fem me-
do dos precipícios jaquelles por caminhos fotterra-
neos, como envergonhados da fua tardança , outros
em campo aberto, como jactancioíòs da fua diligcn^
cia j os mais pequenos, fazendofe com margens mais
apertadas mais caudaiofos,os mayores , eíprayando
nas ribeiras fupcrfluas abundancias , & finalmente ta6
iguaes na fatisfaçáodas fuás dividas,que todos em pra*
ta corrente fazem ao mar liquidifíímas reftituiçoens.
Mas nem com eftes primores chegaó os rios a fazer ao
mar huma inteira reftituiçaõ j porque das agoas, que
levarão

, quantas fícàraõ exhaladas em vapores, deftil-
ladas em orvalhos, embebidas nas áreas,& encharca-
das nos pântanos ? quantas fe gaftàraõ nosjardins para
as galas de Flora?quantas para as novidades de Ceres
fe largarão aos cam pos ?

Sono Ceofe acha o exemplo de huma perfeita re-
fHtuiçaò,porqfemalteraçáo,nem diminuição alguma
femprereftitue oCeoa mefmafubftácia,&asmefmas«
influencias dos Afíros,&não fó reftitue tudo em geral,,

mas a todos em particular reftitue o que lhes faltava 9
porque tornando oCeoatrazerfobre o noíToHemif^
>herio as filtrei! as, reftitue à noite a fua coroa,à Aftro-
*orniaoíeulivro,à Agricultura osfeus directores , à
lavegaçáo as fuás guias, à virtude o feu* efpelho , à cu«
ioíidade illuftres enigmas , à admiraçâa altiílímos
prodígios , & á natureza os diamantes , os pyropos, os
rarbunculos , & todas as joyas de feu thefouro. Pode
laver juftiç * mais perfeita, qneefta da reftituiçãoque
:ontinuamente faz o Cèo de tudo o que ieva ? E quem
nelhorque huma Princeza celeftepóde imitareftace-j
eftejuihca ?Na reverfaó da Serenifiima Rainha di
Jram Bretanha íareftituema eiteKeyno todas ascó>

k€úm
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ftellaçoèns celeftes , 6c em primeiro lugar as que cha-

maõBoreaes,afaber,oCyfne,no candor do animo
defta affabiliflima Princeza; a Lyra , na armonia da fua

vida } o Auriga , no domínio das paxoens , a Águia, na
contemplação dos bens celeftes •> a Setta íem arco , no
fruftrado poder das armas de Cupido; Perfeo,na ex-

tinção da enveja, cruel Medufadas CorteSjEfculapio,
nos antidotos contra o veneno das delicias j& Hercu-
les , no animo varonil , & victoriofo dos trabalhos. As
Urfas do Polo Árctico fe figurão nas virtudes com que
efta Princezailluftrou o Norte ; refplandece Caflio-

peanafermofurada alma -, Andromeda , na fublimi-

dade da fabedoria
} Pegafo , na protecção das Muías ,

& no patrocínio das fciencias-, o Triangulo, em hum
coração mayor que a Efphera do mundo j Ariadna ,

no fio da prudência , com que fe dctcmbaraçou dos

mais intricados íabyrinthos •, Sc o Delphim , no íocego

do animo nas mayores tormentas,porque a efta incom-
parável Princezafepòdeappropriar aempreza,figni-

ficativadatranquillidade do Delphim nas tempefta-

des, com a letra, que em lingoa Italiana lhepoz hum
difcreto , 'Permeai nembi ti CielJ'ofcura ín darno^ ou
outra mais própria ao noíTo intento , òereno afefâ delC

altrut tempefiãi

Também na pcfíòa defta juftifíima Princeza fe

reftituem a efta Corte as conftellaçoens Auftraes -, o
Altar, ou ( como dizem os Aftronomos^as Aras , na

fua piedade ; o Manucodiata , ou Ave do Paraizo , nos

voos, com que fe remonta ao Ceo ; aPhcniz,jia fingu-

laridade da vida, renovada com actos de penitencia;

a Canicula, nas chamas do amor divino i a Náu dos

Argonautas, na conquiftado velh/deouroda Gra^a^

& a Coroa Auftral, nos merecimentos para a Coroa
da Bemaventur^iça. As mais confteUa.,oens,com que
fe fy mbolizaô vicioíos aftecios , como o Pavaõ da Ick

• j . . buba*
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berba , o Camaleão da inconftancia , o Corvo #a vòra2 &Çr*f*
cidade , a Hydra dos peccados, &os Monftros do Zo-
díaco j todos fe me reprefentaô debaxo das Reaes piá-'

tas da noflfa celeílePrinceza prefos, &confufos, affim

como antigamente fe viaó na entrada dos Emperado-
res Romanos os Reys vencidos , atados ao carro dos

feus triumphos.

Vejo, que eftais dizendo , que nefta tam jufta,&

taó copiofa reftituiçaõ , faitaó com os Planetas as duas
grandes Luminárias a Lua, & o Sol* naô reparais Se-»

nhores, que com a prefençadaceleftePrincezafedu-

plicaõeftas Luminárias, pois jà tem a Corte Sol, &
Lua na peílòa de Suas Mageftades ? Em primeiro lu-

gar com fruftrada ambição poderia a Lua competir

com os refplandores da Rainha nofifa Senhora,em que
naó com o favor da noite, mas no claro dia refplande-

cehuma tam grande pompa de luzes nas afcenden-

cias , & defcendenciasda Cafa Palatina,Bavarica , Bi-

pontina , Saxónica , Haíliaca , & Auftriaca , que cm
diverfos gráos de affinidade3& confanguinidade fe pô-
dem hoj e contar quinzeEm peradores, c6 tantos Scep-

trosr& Coroas, que nam cabem nos thronos cia Eu-
ropa.

Em quanto pois ao Sol s que outra coufa foi a jor-

nada da Rainha da Gram Bretanha , que a volta de
hum celefte Heliotropio para o Sol da Monarquia Lu-
íicana f No errado fyftema de Copérnico fica o Sol im»
movel»&naõíoaterra,mas també oCeoheo Hélio*

tropio que ao Princepe dos Planetas fe volta com per-

petuo gyro. Mas nam errara , quem diífera, que neto
jornada fe voltara como Heliotropioo Ceo da virtude
ao Solda Lufitania.

Si , Senhores,na fua reverfaó anoíTa celéfte Prúi-

eezaheoHeliotropiodehumSol,que às quatro par»

tesdamundo eíiende como rayos da fua luz as acten*

£001$
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>çocns dofeu governo na confervaçaõ das fuás Còn
quiílaSidehumSol,quefemprc eftà no Equador da;uuV, ponderando os quilates dos merecimentos

*femprenoZcnithda gloria, coroando com prennosa
virtude ifempre no Solfticio da prudência ,ícm exce-
deroslimitcsdarazaòs&femprenoPoIo da coníhn-
cia

,
fem ceder às razoens da enganofa politica Si dehum Sol, que nunca teveaintelíigencia errante, nem

a vigilância fufpenfa , nem a intendo obliqua , nem a
fortuna retrograda,porque do ultimográo da fua Real
deícendenciafobio ao apogeo do throno,em que ac-
tualmente reyna $ torno a dizer de num Sol , que logra
elevaçoens femdcclinaçam, excdlcncias fem macu-
las, fcdorias fem eclipfe, porque naõ admitte inter-
pofiçocns de Planetas inferiores fenaó paramayor lu-
zimentodehuraajufta beneficência ; de hum Sol que
tem desfeito como névoas oceultas confpiraçoens,que
diflipa como vapores ambiciofas chiraeras,& que che-
ga a defcobrir átomos invifiveis nos eícrupulos da cóf•

ciência. SidchumSoUqueatèagoranaóadmitio ou-
tra coroa , que a dos feus rcfplandorcs, porque íó o Sol
podeferacoroadefimefmojdehum Sol taõ remon-
tado no ponto vertical das luas detcrmmaçoens

, que
todos os Aftrolabiosda mais lubida fagacidade Pala-
ciana lhe náofabem tomar a altura Vamos continuan-
do coma mctaphora. De hum Sol, que renovando o
tempo dejofue, para as viâronasdainnoccncia ,& da
verda íe, pelo efpaço de muitas horas cítá parado , ra«
zendoíèaiimefmoosdiasmaiscompridofccom a n,o-
íeRia de frequentes, & dilatadas audiências-, de hum
Sol

,
a que tambem , como ao Sol material , íempre faz

companhia o Planeta Mercúrio na elegância das re-
portas , & na eloquência dos difeuríos. Si de hum Sol,
que hoje no Signo de Geminis , com a vida de dou*
Pnncepes promete ao feu Rcyno duplicada* fortunas*

de
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dc hum Sol j que na fegunda cafa do Zodíaco toma iP *23&
luíires divertimentos, quando fe reerca cm vingar cò
a morte dehuma fera as injurias da Europa. Finalmé-

te do Sol da Lufitanaefphera, a que nem os feus pre-

deceflòres, nem os contemporâneos lhe podem fazer

forobra,& que no templo da fama verá a fombra do
feu nome refpeitada com todas as veneraçoens da po-
ftèridade.

De hum tam grande,& tam refplandecente Sol

fó podia fer digno Heliotropio hum Ceo de virtudes

,

naprimorofareverfaó de huma celefte Princeza,que
finalmente chegou a efta Corte com circunftanciastaõ

admiráveis, que a diferiçaó as poderá chamar mila-

grofas , porque contra a ordem da natureza na peflba

d ElReynofíò Senhor fahio o Sol ao encontro da Au-
rora, 6c com novo prodígio teve a Aurora em huma
carroça de ouro a precedencia.Em hum mefmo tempo
fe vio a Rainha noíía Senhora no plenilúnio da magni-
ficência, & no crecente da Mageírade s & todas as
Eírrellasda Via Láctea, reprefentadas na infância de
iousPrincepes,fizeraõmaÍ5 cândida acortezania da
•ecepçaó. Mais milagres houve.Emfeu perfeito juízo
tndou Lisboa fora de íi, em grandes campos efpalha-
ia , & logo tornada em íi Lisboa , naó coube dentro de
1 degofto. Aos Navios pegoufe o fogo fem dano ,

>orque o incêndio na^iado amor., com tara animada
iclividade, que ficàraõ os baxeis fem obras mortas *

>orque tudo nelles era huma chama viva. Em toda a
>artefe ouvirão trovoens fem medo, porque todos os
iros eram parabéns , & applaufos, tam dignos dc lem-
brança , que para osencomendar na memoria , os ecces
>s repetiram^

Ainda houve mais milagres. Com a vinda da fu£
irada Princeza refufeiriramos quejaziaõ nafepul*
ara da faudadeicom as luminárias de tresiioises fe deu
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vifta a três cegas ; fem terremoto fe abalou todo t
Rcyno, & no difeurío defte Orador indigno, & def.
habituado de failarcm publico, cobrou hum mudo a
falia.

Deixemos ao Coro das virtudes o app aufo deites
milagres, glonofos effeitos da virtude do Aítro ceie-
fte,que no lugar doícu nacimenco renacc , porque
hoje a lua Pacna torna a fero feu Oriente. Revertere,
reyerWe òulamitis. Revertere\reverte\eÇoiU$iis.

V
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ORACAM II-

CELEBRA O CORO DAS GRA.
ças a felke vinda da Sereniííima Rainha

da Gram Bretanha.

O Coro tiasVirtudes,que hontem cele-

brou o feliz regreífo da SereniíTima Rai-
nha da Gram Bretanha , fe fegue o Coro

das Graças , que ainda que filhas da fa-

bula, feràõ hoje mãys da verdade, Pinn

tàraó os Poetas as três Graças, unidas a

&com as maós enlaçadas, por ventura, para que en-

tenderemos , que a uniaò , & a paz faó as que daõ gra-

ça atodososbens do mundo. No mundo natural to-

da a graça confifte na multidão ,& na ordemjfem mul-

tidão de creaturas feria o mundo hum deíerto , & Tem

a ordem deíla multidão feria o mundo hum caos. Que
graça teria o mundo,fe o mundo todo fora terra, ou to-

do agoa, ou todo ar Y6t fe as calidades,& as criaturas

naò tiveraõ em cada elemento a fua proporção ,& a fua

ordem , que graça teria eíla multidão? Atè na eíTencia

divina , que he o mundo archetypo ,& a idea original

de todos os mundos poffiveis,ha pluralidade de pcf-

íoas, 5í nefta pluralidade humatam grande uniaô>que

Codas três faó huma fó , & ind vifivel fubítancia.

Taml em no mundo moral,& politico toda a gra-

ça eftà na pluralidade, & na uniaõ. Em quanto àplu-

B ralidade
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/alidadedosPrincepes,& Potentados, he huma gra-** çaqucnuncapodcfaltar,porquefemprcfobeja quem
Te acne capaz para o governo; mas a graça feria , que
todos osquetemauthoridade para mandar

> cfti7cflfein
logrando a bel a paz, íi.abella paz, deliciosa arma-
nia das Republicas, & fuave confonancia d is vonta-
des; agradável Solfticio de Marte,& felkc retrograda-
çao de Beliona, Bella Aurora,que annuncia proflu vios
de luzes >fermofo íris, que veda dilúvios de faague »Afylo das Artes,& Templo das Sciencias,& fínalmen-
te toda a graça do Univeríò

, porque fora da paz , ficaô
as terrasincultas, & perdem toda a graça os campos 5
eftl o mar ínfeíhdo de Pyratas, & naõ tem graça a
navegação > ainda que fegura das tormentas ; offufcafe
oarcomas negras exhalaçoens dos inítru mentos belli-
cos,&ofogo,que fó houvera de fervir para os com-
modos da vida humana > he o mais cruel executor das
tyrannias da morte.

Que graça achaaos homens militares em tantas
maqiunas.de guerra,em que a arte íe apura para de-
ftruir a natureza? Peças de campanha, & peças de ba-
ter

, peças finge!as,& reforçadas, legitimas, & bailar-
das, tod^s monuros fundidos, que com bocas de fogo
tudo fundem

, & com ouvidos de bronze tudo confun-
dem

j colubrinas, ferpentes do ao bombardas,trovoés
da terra, &baf*lifcos, que naó com a própria viila
mas com olhos alheyos,que lhe põem a mira, matáo -,

pedreiros encampanados,que tenda a alma a modo de
campana

, fazem mais fonóras as ruinas jfalconetes , ôc
talcoens

, quena alcandora da carreta rompem o capa-
ráó da buxa,& levando balas por cafeaveis , caufaô
mais dano que todas as aves de rapiua.

Que direi das bombas modernas, cruéis encare*
cimentos das antigas , officinas de rayos artificiofoí,
*uneltas cfpheras de Vulcano ,rapidos Mongibellos,&

Infernos.
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In rernos volantes ? De hum trahucojde extraordinária 2J£y
groíTurarompe hum globo cheyo de matérias mortí-

feras , conftipadas , com ignea audácia corta os ares,&

fobe ao Ceo,como fe para acertar,confulrára as Eítrel-

las-, com linha perpendicular fe conflitue íòbre o lugar

deftinado à violência dos feus defatinos , cahe precipi •

tadamentc , & como indignado do feu abatimento, re-

benta com horrível eítampido , Sc com tam im petuofa

vehemencia , que em breves inftantes abala ', derruba,

íepulta , & quaíi annihila os mais firmes edifícios.

Ido fam graças/' Eftesfaó os mimos, que aguer-

ra faz aos feus fequazes ? Naó fallo nas invafoens dos

inimigos, nos facos das Cidades, na afToiação das Pro-

vindas, na extinção dasfamiíias, na prophanaçaõ dos

Templos, nos facrilegios , 6c em todas as mais calami-

dades, que comíigo traz a guerra. Diga-o a Europa ,

cmquehojeoBoryfthenes,&oDanubio,o Mofa, Òt

o Rheno , o Pô , o Senna , & o Tamefis faõ rios , que
podèraó engroífarcom as lagrimas doè vivos , Sc tin-

girfe com o fangue dos que nos aífedios,nos encontros,

nas batalhas , & nos incêndios perderão a vida.

Se adhial mente exiftiffem no mundo as três Gra-
ça< , que a Fabula fingia , & fe quizeíTem efcolher hum
domiciiioproporcionadoàuniaó, & concórdia, com
que fe reprefentaó , donde havião de achar na Europa
efte pacifico retiro ? Na Tartaria , que deííerrou a hos-

pitalidade , com tam violenta agitação, que fó com
correrias fe fuftenta ? No Império Ottomano, que deC*

povoando os Eítados para formar exércitos, eflá tam
cxhaufto, que nos feus Eílandartes houvera de trocar

com o concavo da Lua o crecente ? Na Germânia, em
que por todas as partes eítá lançando rayos a Águia do
Império f Em Hollanda , que largou os diques das mi.
licias s queainundaõ? Em Itália , em que ate no Pie-

Kionte , 6c nas faldas dos Alpes , donde a tranquiilida-

Bij de
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<rt de havia dereynar,fa5 mais feras as tem peftades ?Em
Caítella

, donde faó contínuos do Leaó das Hefpanhas
os bramidos ? Em Inglaterra,donde nas rofas do efcu-
do das fuás armas, atè as flores fe vem armadas ? Eoi
França, onde na pefíòa de Luis quatorze, cftá Marte
nos feus treze? Sendo pois a Auguftiífíma Rainha D.
Catharina o verdadeiro retrato , & o vivo epilogo d*s
Graças, que fabularão os Poetas, dondeachará na Eu-
ropa hum retiro conforme àíuavidade, & beneficen-
eia do feu génio pacifico ? Donde ? Em Portugal , que
no meyo dos eftrondos da guerra , he hoje o a ylo , &
o refugio da paz, cruelmente defterrada da mayor par*
te dos Reynos defte Hemifpherio. Si , era Portugal l
que hoje entre todas as Monarquias da Europa, logra
os admiráveis privilégios do monte Olympo

, que fo-
brepujando as nuvens, & ficando fuperior à violência
dos rayos,&à inclemência dos elementos >fe confer-
va com tam inalterável tranquillidade, que chegou o
Princepe dos Poetas a dar ao Ceo o nome de Olym-
po: Ipfe T>eum claro tibi me demittit Olympo Regnator 5&em outrolugar/Panditurmtereâ domusommpotentis
Qlympi. Si Sereniílima Rainha , razão he , que a efte
Olympo , & a efte Ceo fe reílitua VoíTa Mageílade , &
que o Coro das Graças com armonicos applaufos ce-
lebre areverfaõ de huma Princeza, que naspaufas da
paz veyo afinar as confonancias da vida: Revertere, re-
vertereSulamitis. Revertere, revertare Tacifica..

A Huma Princeza, que todas as Graças dotaram
de fuás pr, ndas, naõ convinha eftar no meyo dos

cm baraços da guerra, porque na guerra melhor lugar
íe fazem as Fúrias , do que as Graças. Sei, que antiga*
mente pintarão os Lacedemonios as fuás fabulofas
Deofas armadas, como feno animo feminil a virtude
militar fora exceiLncia divina j,mas Q como prudente-

mente
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mente advertio Plutarco ) nos fcusDeofescelebravaó Wutíích

os Gentios as artes , a que i hes convinha , que os Povos m *-aco»

feinclinaílem j & como na Lacedemonia a ambição 3t^£
de conquiflar Eirados t ra o vicio dominante , para es

Povos feapplicarem ao exercício da guerra, repreíen-

tavaõlhe (eus Princepes belhcofas Deidades. Pelo có-

trario nos TemplosCas mais partes da Grécia, donde
os Princepes eítavaó entregues a huma ociofa tran-

quilidade, todos os íimulacros de feus falfos Deofes

fe vião fem armas , Hercules fem clava , Marte fem ef-

pada, Neptuno fem tridente, &Júpiter fem rayosj &
na diveríidade deitas pinturas, Sceílatuas fe conhece
o artificio , com que a Pclitica da Gentilidade a todos

igualme nte enganava , porque a htins para os incitar à

guerra, lhes dava a entender , que a mefma Vénus »

mãy do amor , infpirava furor nas batalhas 5 & a outroi

para os entorpecer no ócio da paz , procurada de lhes

perfuadir , que o íilencio, & o defeanço erão os \ alidos

do Gram Tonante.
Nos , que com a luz da Fè conhecemos as verda-

des, fabemos, que hum fó Deos,que ha no mundo ,

permitte a guerra , & concede a paz j permitte a guer-

ra, como caftigo da fua juíhça, & concede a paz, co-
mo beneficio da fua clemência. Porcílarazáooseílra-
gos da guerra , & os triumphos da paz fempre fe hão de
confiderar comoexecuçoens da divina vontade. De
todos os Elemenros íe valeo Deos para theatrosda
guerra, & da paz. Com a agoa fez Deos guerra aos ho~
mens , no diluvio ; com o fogo , no incêndio de Penta-
polis ; com o ar , nos contágios ,• &com a terra nos ter-

remotos^ fubverfoens das Cidades. Também nos
mefmos Elementos fez Deos triurnphar a paz$ no ar ,

como Arco celefte, que com as pontas viradas para
a terra, em certo modo impoííibilita os tiros das fettas

doCeOinaagoajCOiu o império da voz, que poz íi-

13iij lencio
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Jencio aoç ventos, perturbadores Jo'mar , k preeur-
fores dos naufrágios; no fogo, com chamas em figura

£XX de lingoas, novos, &flammantesjeroglyphicos do a.
mor divino

} & na terra com os parabéns ,que os An-
Et in ter- jos lhe derão de hum a tão gloriofapaz, que para a af-
rapax&c fegurar ficou em reféns hum Deos.

Deíresexemplosfefcgue,quenáohe táo incom-
patível a contrariedade da paz , & da guerra , que hu-
ma ,6coutranãopoírateromefmoobjecl:o, & omef-
mo fim na gloria de Deos. Nas Republicas a guerra ,

fica paz faõ oppoílas,como na fuperficie da terra os
Antípodas. Toda a oppofição dos Antípodas eftà nos
pês, porque nos dousHemifpherios todos tem a ca*
beça paraoCeo,& todos podem olhar para o Sol. Do
mefmo modo a guerra, & apaz,fem embargo da fua
oppoíiçaó podem ter o mefm o fim divino •, & para efte
efTeitohepreeifo , que os Princepes faibaó compor
eftes contrários aíllm para a exaltação da gloria de
Deos , como para a confervaçaó dos feus próprios
Eirados.

Se no exercício da guerra eftivera toda a gloria de
hum Princepe, no campo do Ceo houvera Víarte de
fero mais alro dos Planetas, mas fobre íi tem Marte a
Júpiter, & a Saturno, (Cym bolos da prudência, ) por-
que fempre deve a prudência prefidir na guerra, para
fe evitarem os danos das guerras intempeftivas, con-
tinuas, & injuftas.

i A guerra intempeítivahe hum fruto acerbo, que
naõ tem outro fabor , que a afpereza do arrependimé-
COí Quando os Romanos eraò taó poucos, que facil-

mente podião fer opprimidos,não houve quem cui-
daíTeem fazer guerra aos Romanos -,creceo o feu po*
der, 3c paliado o tempo, em que qualquer naçaó par-
ticular podia facudir ojugo , todas geralmente foraó
vencidas, 6c avaílalladas ao Império Romano.

Aguei*
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A guerra continua he huma febre habitual, que

coníomeafubítanciadas Republicas. Aílim o expe-

rimentou Lycurgo , que não deixando exercitar ao*

feus fubdicos outra arte , que a militar,com a continua-

ção das guerras debilitou o feu Eftado de forte , que

faltandolhe as forças para reílftir àsinvafoensdos ini-

migos^ perdeo.

A guerra injuítahe huma Fúria infernal , que ern

primeiro lugar offende o Ceo, porque ofFendc a ra-

zão, ainnocencia, &a Deos. Por iílo toma o Ceo as

armas contra os Authores deitas injuftiças. Que vito-

rias pôde a terra efperar* quando tem ao Ceo por ini-

migo ? Na injuria guerra , que Sifara fez aos Ifraelitas,

pelejarão contra Sifara as Eftrellas , ou com malignas

influencias , que no arrayal matavaõ os Soldados, (co-

mo he opinião de alguns) ou (como outros fe perfua-

dem)com rayos defpedidos do Ceo, que cahiaõ no
campo , & reduziaõ os batalhoens a cinzas.

Mas ainda que a guerra naófora intempeíliva ,

nem continua, nem injuíla; mas antes taõ opporeuna,

taóbreve,&taójuíta,queo naõ fazella foííe deíito f

que graça pode ter a guerra , em que de ordinário , ao$

vencedores, & aos vencidos íaô commuas as defgra-

ças?A'guerra,que he hum dos três açoutes do Ceo 9

com que razão Ihíderaõ os homens o efpeciofo titulo

de Arte ?

Com que Arte fe pôde comparar a Arte , a que
chamais m Ditar ? He Arte da Muíica a guerra , em que
a diícordia faz o compaífo , a temeridade o contralto,

& a morte ocontrabaxo ? He Arte da Gram maricá a

guerra,emquenão fe ganha nome fem verbos paffi-

vos, nem fe conítroem fortunas fem partidpios de ad-

verfidades,comque ás vezes os mais florentes Rey-
nosdeclinaô? He Arte da Rhetorica a guerra , com
feítivos exórdios > & fuaeítas perora^oens > & chegado

o valor

Stttia ma»
ntnts$ w
ordine , &
wrÇn fm
adverses

Sifaram

ftignav$*
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* \ o valoraosultimos períodos da vida, lhe acode a fa-
ma com hum encómio Lacónico na narração de huma
gazeta ? Que Arte fera eira da guerra ? Arte da caça,em
que Marte fica prezo na rede de Vulcano, porque ao
valor mais facilheefcapar do ferro, que do fogo? ou
he caça de alta voIateria,pois com fotterraneas violên-
cias fobe a induírria a voar Fortalezas, Sc Cafteilos j
ou porque de ordinário os Soldados faó aves de rapina,

Coei. ° W? P3rece <J
uizeraó ílgmfkar os Egypcios , quando

Calcag-
tomaraoao Açor por jeroglyphico de Marte? Mas en-

nin.Ltb. treas Artes hberaes, que lugar pôde terá Arte militar,
2.Epift.i quepara deixar a liberalidade com as maós vazias ,

com tyranna alquimia converte todo o ouro em ferro?
Não vos parece indigna do nome de Arte huma*

Arte
,
que com trabaihofas oceupaçoens , & com peri-

gofos artifícios cança todas as Artes, & todas as Scien-
cias? Cança a Arte militar a Planimetria, a Stereo-
metna, a Trigonometria , & geralmente toda a Ma-
thematica com tantos, & tão vários preceicos,que ape-
nas com hum profundo eftudo fe pôde alcançar o Ai-
pericial conhecimento das linhas } linhas Ichnogra-
phicas, & íinhascapitaes , linhas íixantes, & razantes,
linhas paralleías,& perpendiculares,linhas diagonaes,
& tranfverfaes

, linhas flexuofas , curvas, & rectilíneas,
todas linhas fataes, queda circumferencia da hofhh-
dade vão dar no centro da vida , para deftruir em hum
ponto, com a morte do homem, a melhor fabrica da
natureza. Cança a Arte militar a Arquitectura com
mil formas ieconftrucçoensorTenfivas, & defenfivas,
baluartes pentágonos, hexagonos, heptagonos, cafaf-
matas,& falfas bragas, gollas,& demigollas , tena-
lhas,&orelhoens, revelins,& redutos* barbacans ,
&hornaveques, & outros géneros de obras modernas,
em que não fe admira tanto a ordem , como fe eftranha
as defordens ,& ruinas , que com ellas caufao os feus

invea-
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inventores, comoíeotempo foraprmcip ante , & a <%~ *r

morre aprendiz em deftruir Palácios , Cidades, Rey-
nos ,& Impérios. Finalmente cança a Arre militar a
Philofophia em bufcar materiaes , & em excogitar có-
Íiofíçoens executoras de irremediáveis violências $ a
urifprudenciaemdifcutirosintereíTesdosPrincepeSj

& em determinar os limites dos feusEítados}& aTheo-
logia em ajudar os motivos da guerra, com os di&ames
da conciencia , para que as vittorias não venhão a fer

efcandalos da razão, & triumphosda injuíliça.

Foi larga a digreíTaó , mas tornando a tomar o fio

do difcurfo , torno a moftrar a oppoílção , & a antipa-
thia, que as Graças tem com os defeoncertos, & defor-
dens da guerra. Andaóás Graças unidas,masnaó con-
fufas, & naõ ha , nem pode haver guerra fem confufaó.
Sei» quehum dos primeiros preceitos da Arte militar

he a ordem na marcha , 6c no confli&o $ mas donde vai
eftaordem aparar,fenaóem barbaras, & laftimofas
confufoensf Quanta confufaó no exercito, que per-
deo a batalha ?& quanta confufaó na Republica,quan-
do chega a nova da derrota ? Hum Reyno com guerra
he hum caos, femelhante ao antigo caos dos Poetas $
em que tudo era guerra,porque tudo era confufaó.

DifcretamentedefcreveOvidio o fabulofo caos
debaxo da metaphora de hu ma guerra

:

;
„ Nullifuaforma manehaty

QbBabatque alijs aliud , quia corpore in uno
Frigidapugnabant calidis , humentiaficcis ,

Mollia cum duris , (inepondere hahentiapondus.
Si ,

na imaginação da fabulofa Antiguidade o caos era
humavafta,&quaíi incompreheníivel confufaó > &
que outra coufa era efta confufaó mais que huma guer-
ra civil de toda 3 natureza, & huma batalha campal f
em que todas as criaturas pelejavaó fem ordem, por-
quenem os Aftro&eítavão nas fuás fileiras * nem nos?

tem

morphi)

"

lib.t.
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• -íeuspoftos os Elementos. Naquella praça informe ]
para o fogo náo havia minas , nem refpiradouros psra
o ar,nemfoílbs paraaagoa, nem terraplenos para a
terra } & com tudo com imperceptíveis conflicios o fo-
go confumia a a oa , & a agoa apagava o fogo , a terra
abafava o ar , & em arfe exhalava a terra ; não fazia o
Sol avançadas para o Oriente , nem para o Occafo reti-
radas, porque ainda eftavao Sol nas trincheiras das
trevas injaiiediodaquelladenfa noite naó havia me
yas Luas para a "efenfa, nem obras exteriores para im-
pedir os aproxes -, por eftradas encubertas fe davão os
aílaltos, & no embaraço das Eítrellasandavão as mi-

Coroas licias do Ceo tão confufas , que com a vanguarda fe
íaô obras equivocava a retaguarda ; igualavãofe asefearpas dos

resda for
Va S COm as coroas dos munces

> porque tão baxos

tificaçaó ,
eftaváo os montes como os valles , eftes fem profundi-

^fjcoftu- dacie
» aqueiíes fem eminência, & no meyo de tanta

maôfazer igualdade, nem planicie havia, nem explanada. Na
cm emi- raefma matena feajuntavão fem reparo todas as cali-
nencias. dades còtrarias,& todas ricavão expoílas humas às ou-

tras fem eílacada, nem parapeito. Em conclufaó tudo
era huma face exterior tem forma •, eitava a tircumfe-
rencia incorporada com o centro, as linhas de com mu-
nicação fumidas em pontos , & o f >lido dos corpos em-
bebido na fuperricie. Deua confufaô pois , & deita
guerra fe originava huma grande eíterilidade, porque
naõ brotava huma flor ne-n corna hu na fonte, rica -

vâoo> maresíem peixes, &o;. peixes fem mariasarvo-
res fem frutos , porque fem ramos , & os ramos íem fo-
lhas, porque fem raiz-, Sc a mortandade era tão uni-
verfal , que a natureza toda era hum cadáver, & o Uni-
verfohum íepulcro,em que com accelerados infukos
aonacimento fe anttcipára a morre.

De muito mayores coníuioens , que eiras, fempre
foi caiifa a guerra , porque ao caos náo fe perdiáo , fó

fe



feconfundíãoas vidas* mas na guerra , que com fan-2^/
gue íe alimenta, & com eltragostriumpha,naõ fó os
homens na flor da idade , & no vigor dos annos,faõ vi-

timas da morte; mas com laftimofo honor ficaô as

Cidades de fertas,aíToladas as Províncias * deftruidos

osReynos, & quaíi annihilados os Impérios. Agra*
deaquemquizer o caos da guerra > fora dos beliicos

tumultos bufea a Sereniífima Rainha D. Catharina
hum tranquilío retípo , não porque o génio defta pru-
dentiílima Rainha feja tãoeferupuloía mente pacifico,,

que defaprove,& condene a guerra , porque bem fa-

be, que a guerra jufta não ofFende a Deos, pois elle

mefmo fe chama Deos dos exercitos,& o meímo Deos
mandou a Moyfes , que declaraíTe guerra aos feus ini-

migos. De mais do que he certo , que das armas efpe-
ráo as leys a fua obfervancia , a juftiça a fua protecção,
&a Religião o feu amparo. Mas como a guerra jufta
he o meyo para fe confeguir a paz , & como nas acções
humanas o fim para o qual fe dirigem hemais nobre %
que o meyo, que fe toma para as executar, fempre le-
va a paz a preferencia à guerra , & por confequeneia
fempre fe ha de preferir o abrigo de hum Reyno paci*
fico às turbulências de hum Eftado revolto.

Que neciamente fe allucinão aquefíes efpiritos
bellicofos,que confiderão a paz como letargo das Mo-
narquias ! Sc que ambiciofos da gloria militar fe enfa«
ftião da tranquillidade da fua Pátria j como fe ao no-
me Portuguez fora indecorola a continuação de hu«
ma paz , que he o íuave , & gloriofo fruto de tantas , &
tão iníjgnes vidlorias. Nas bonanças não perde o mar
a opinião do feu indomável orgulho , porque o feu íi-

lencio heconiecendencia com as leys da natureza* &
fempre quando fe enfurece tem razão, porque o feu
furor he obfequio , & fummiffaó à foberana vontade
dofeuAuthor.

1 R&m
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Ma certamente hehuma das razoens

, porque
foráo tão celebres , 5c tão formidáveis no mundo as ar-
mas dos Portuguezes •, pelas fuás vidtorias íe concaó as
fuás guerras, porque fempre moverão guerra com tan-
ta jultiça, que fora da Europa naó combaterão fenão
para a dilatação da Fè , & nefta Europa Occidental
fempre a defenfa da íua liberdade foi odefempenho
do feu valor. EfcreveElioSpartano,quede todos os
Emperadores Romanos fóTrajano nunca perdera
batalha , porque nunca fahíra a campo fem jufta caufa:

& j ufto era , que das fuás ba talhas fahiíTem vi&onofos
os Portuguezes , pois fempre entrarão nellas,ou de-
baxodo eftandarte da Fè, ou cora o efcudo do amor
da Pátria.

A eftas razoens fe acrecenta, que o quebrar a paz,
não he prova de mayor esforço. A citharabem tempe-
rada qualquer menino a pôde defafinar,&a maislua-
ve armonia da paz qualquer potencia diíTonante a def-
concerta. De mais(como advei tio Salluftio) aguer-
rahehum mal,que não fe atalha com afaciIidade,com
que fe pega, porque muitas vezes não eftána mão de
quem moveoaguerra,oacabalIa. Saó asguerras,co*
mo os incêndios jàquelle , que pegou o fog , pôde fal-

tar tempo para o apagar ; crece o incêndio , & tal vez
com tãoimprovifavehemenciafe eftende,que abra-
za,6cconfome o incendiário. Finalmente heaguer-
ra o labyrintho da difcordia , em que não ha fio para a
fahida , porque tudo corta o fio da efpada

} & já que vai
de efpada , he experiência certa , que não fe em bainha
aeípadacomamcfma facilidade, cum que fctira.

Nem por iflo convém , que us Pnncepes fe entre-
guem tanto ao ócio da paz , que íe defcu idem do exer-
cício das armas. Aos Anjos , que no nacimento do Se-
nhor oífcrecèrão pazes aos homens, chama o Evange-
lho Milícia Celeíte, como fe nem para oCeo fora fi-

gura



gura a paz , fem fe guardar o nome , & fem perfeverar-2^?^
aordem da milícia. Apazdefarmada heoiman, que
attrahe para íi o ferro do inimigo. Aífaz o experimen-
tou Conftantino Magno, que defpedidas as milícias,

fe vio improvifamente cercado dos exércitos de Licí-

nio. Quantas vezes íe arrepende© oEmperador Pro-

bo da nimia confiança , com que coftumava dizer , que
quando não havia inimigos , eráo inúteis os Solda-

dos?
AhumEftadonuncafaltaó inimigos, ou decla-

rados, ouencubertosi&osencubertos faé mais para
temidos. No Inverno não he nociva a vibora, porque
não pôde lançar o veneno , que o rigor do frio tem re-

concentrado j mas na Primavera tornalhe à vibora cõ
a abundância do veneno a fanha. Do mefmo modo o
inimigo encuberto^em quanto não pôde ofFender s

diflimula o ódio ,& recuperando as forças o manifefta,

Também com grande cautela devem os Princepes vi-

ctoriofos proceder com inimigos reconciliados , por-
queoinimigo reconciliado comoPríncepe, que o vé-
ceo , he fempre inimigo. A razão deite politico para*
doxo diferetamentea deuaquelle bárbaro Scytha,que
("comoefereve Quinto CurcioJ diífe a Alexandre , Quínr:
que o Princepe vidroriofo ficava fenhor ,& o vencido, Curt. Úh:
fervo, & que entre fervo, & fenhor naô ha verdadeira 7..

amizade.

Felice o Reyno, em que fempre a paz ( como
Palias )eftá armada. Naó repugna eíta belíica difpo-
fiçaó à tranquillidade dos Povos, nem o filencio da
paz prejudica ao zelo* com que os Princepes atten-
dem àconfervaçãodos feus Eílados. Em huma guer-
Fa, ainda que univerfal , pôde huma nação particular
ter razoenspara fe nãoempeahar nella, & para eítar
srendocom difereta im mobilidade o fueceífo. Lino*
principio do mundo, quando as milicias Angélicas di-

vididas
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C3o)~*~~ Vididas em dous corpos d? exercito, deraÕ batalra ',

EccUfi* * houve no Ceohum notável fliencio: Fa&um tfi íilen-

fZÍ**'
tiuminCcsI° Silencio, &bataIha?Si,hunspeleiavão,

tuwcntc & outros eílavãocallados, porque naó militava para

VilAlca-
«»dos amefma razaó parafe empenharem no confli-

A . Oro: Hi , qui ex offiáo non àebebant pugnare , (ilebant.

v*£.
^ogo

> fe atè no Ceo , & nas guerras
, que contra Deospoc

col.i. fe movem, nem todas as milícias celeítestomaó
Yv

4
o Pa-

iií.Dig-3

_as ar-
mas, bem pode fer Angélico ofilencio dos Pnncepes,
que no meyo dos eftrondos de humajuíta guerra , por
judas razoens fe refolvcrem a naó perturbar com bel-
licos tumultos a paz dos feus Eftados.

A mim naó me toca moftrar a juftiça deitas ra-
zoens i aos que por obrigação, & por officio inveítigaó
os arcanos da Republica , deixo efta oceupaçáo ; & pa-
ra ultimo abono dosque preferem a paz à guerra, digo,
que o mais fabio dos Reys , foi o mais pacifico,taò pró-
pria he de huma fabedoria dominante , afuaviflima
tranquillidade da paz.

Reíra , Senhores , que com fefti vo? applaufos nos
demos reciprocamente os parabéns de huma paz, Sc
juntamente de huma feremdade, com que hoje fe vem
nefta Corte os Aítros da primeira grandeza, gloriofa-
mente multiplicados com o luminolb ternário das Ma-
geftades. A'real preíençada Sereniílima Rainha da
Gram Bretanha íe deve a triplicada Coroa das glorias
da Luíitaniai& porto que íempre fe vio Portugal na
mayoraltura,dnvido,que em algum tempo fevifíeeíta

Corte com tanta Mageftade. Para que naó falte à Ma-
geltade a graça, celebre o Coro das Graças a felice

vinda de huma Mageíiade, taó inclinada àpaz , que
para r ftarfatisfeita, foi preci o que buícaflena tfphe-
ra da fua Pátria o centro da tranquillidade: Reverteref

revertere Sulamiti sm Revertere , revertere Tacifiea.

ORA-



ORACAM III.

CELEBRA O CORO DAS MUSAS A
feliz vincía da Rainha da Grara Bretanha.

A primeira tarde o Coro das Virtudes,
com onomedePrkicezaCeIeíre,&na
fegunda tarde o Cor© das Graças, com
o titulo de Princeza Pacifica tributarão
àSereuiífíma Rainha da Gram Bretã-
nh&obfequiofas veneraçoens; Reverte*

re Sulamítis. Rever tere Coeleftisvrevertere Taêifica.Ho-
je compõem as Mufas o terceiro ,,& ultimo Coro , &
eom applaufos de Princeza Perfeita eclebraõ as glori as
da íua feJicíílima reverfaó: Revertere Sulamitis. Rever*
tere Terfeãa.

Nefte eruditiíEmo Auditoria, não faltara [quem
pergunte, que iympathia,ou que analogia tem as Mu-
fas com a perfeição* Para fatisfazer a eíta curiofa , &
prudente repoíta digo , que naõ fallo nas Mufas , que
com métricas elegâncias enfeitarão os delirios da An*
tiguidade. A doutrina dos Antigos, taó variamente
explicada pelas Mufas, he huma ridicula contextura
do&trefvarios da imaginação>facrilegamente oceupa-
daemadeofar homensàndignos,8ccriminofos. Pòds
haverdelirio mais impio do que o dar títulos de divin*
dadea hum devorador, Saturno 5 a hum Sanguinário»
Marte % ahum homem do mar , Neptuno 5anum Prin?
eepe dç venço , Eolo *a humas Princezas de agoa doce
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^ ? J^ as Tíaiadas,& Nereidasj a hum moço de rccados,Mer-

curio 5 a hum ferreiro, Vulcano -, a hum taverneiro ,

Bacco ; a hum ruftico , Pan ;
a huma caçadora , Diana,

a huma energúmena, Proferpina j a huma rameira,Vé-
nus j a huns verdugos , as Fúrias j a hu mas fiandeiras,as

Parcas, & aos dous perturbadores do mundo o Amor,
& a Fortuna?

Queociofidade foi a das Mufas, empenharemfc

em grangear créditos a todas as mais fabulofas ficções?

Pôde haver extravagância mais enorme que efta ?

Hum Athlas, que com as canas dos braços fazia pon-

íaletes ao Ceo , que fem vertigens fentia fobre a cabe-

ça as revoluçoens das cfpheras-, & quedebaxo da gran-

de maquina do mundo fazia dos pès Firma meto? Que
monftruofas fuperfluidades faó eftas ? Hum Ccr*

bero com três bocas, fem fufficientes alimentos para

hum corpo , hum Gerion com três corpos , fem baítan*

te juizo para huma alma -, hum Briareo com cem maõsj

balidas taò fortes que atiraváo com penhafeos ; hum
Argoscom cem olhos, alternados exploradores de

furtivos affè&os?

Que milagres da Architec*tura,& que impoílí^

veisdaarmoniaiaóeítesPHum Amphion,quc forti-

fica o corpo de huma Cidade , tomando à harpa o pui-

fo •, queajufta com a confonancia das cordas a fymme-

tria das pedras, & que levanta muros com papeis de

folfa? k quem fe pcrfuadirà , que a voz de Orpheo foi

a remora dos rios , o freyo dos rayos, 6c a chamariz dos

Brutos ?

Que cafta de Agricultura foi a de Cadmo? Semear
dentes» & colher foldados , prantaroflbs , para formar

exércitos? & contra todas as leys da milicia nos afic-

dios, que efperança tiverão os Gigantes de Phlegra

de cfcalar o Ceo, enterrando montes 9 & multiplican-

do precipícios?
Qual
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Qual foi o apofentadordoSol,que diflribuindo 23 «.

es Signos do Zodíaco em doze cafas, deu a efte Prin-
cepe dos Planetas por cafa de armas , o Sagittario ; por
quartodas Damas , o Signo de Virgem j por caía da-
goa, o Aquário, & por tanque o Signo de Pifeis* por
tribunaes, a Libra, <5c por corpo da guarda , o Leaó ;

tudo corn duplicada hofpitalidade, no Signo de Ge«
minis ? Lindo Palácio, fe nos Signos de Aries, Tauro,
Sc Capricórnio fe não vira a humildade de hum curral,

cm que o Câncer retrogrado não dâ efperãças de aug-
mentos , Sc o venenofo & fcorpiáo acomete as vidas.

Finalmente, para que foi fazer do fyftema do Fir-
mamento hum livro de novellas^Sc hum volume depa*
radoxos ? A Nao dos Argonautas com refplandores
ptar cordas , Sc com Eftrellas por fiam mulas ; Nao fem
velas , Sc piloto de íi mefma , que fempre anda , & fem-

f>re eftâ em feco. Os cabellos de Berenice em confteí-
ação calva transformados j huma Lyra fem cordas,hú
Delphim fem efeamas , huma Balea fem barbas , Her-
cules fem clava., Sc a Hydri fem cabeças j hum Cyfne

,

& hum Corvo emparelhados na cor; Ganymedes , Sc
Medufa no afpecro parecidoSjPegafo , fora do Parnaf-
fo,&fóradoEgyptooNiIo ; duas Uífas taõ primo-
roías, quefervem de guia aos Navegantes , Sc huma
Via La&ea , como fe o mundo depois de tantos íeculos
ainda eftivera na fua infância. ConfelTò , que em ver*
fos Heróicos, Saphicos, Adonicos, Sc mil outros gé-
neros de metros cantarão as Mufas todes eftes delírios
da cega Gentilidade, &naó me admiro de que na fua
genealogia fe ache eferito , que faó filhas da mem oria

,

porque nefte infano exercício moítrárão as Mufas
mais memoria

, que juízo, com tão pouca religião,que
quizerão fazer do Ceo huma chimera , do Inferno hu-
ma fabula , Sc do mundo todo hum enigma.

Tambçmnáofallonas Mufas, que nas fontes da
C Poeíia
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iÇ^ Poefiaprophanafccontaminão,transfugas de Apol-
lo, &fequazesde Cupido j fendo que ( fe bem adver-
tirmos} a culpa não he das Mufas, mas fó de alguns
Poetas lafeivos , Ovidios modernos , & Catul los redi

.

vtv:>s,quecom mortífera agudeza enxertaónas azas

tf doamorpennashomi idasda honeítidade

f

As Mufas Ç conforme efcrexFem os Mythologi-
cos ) era5 nove irmãas , <:aó modeftas, que não aíuYiiã :>

fenáo aos banquetes, que a Gentilidade chamava fa-

grados;tãodifcretas»que compunhão , & recitavão
osPanegyricos dos Heroes;& táo zelofas da perfei-

. ção , que o feu mayor empenho era inculcar aos feus

,
ouvintes a imitação das virtudes, que celebravão. O
mefmo numero das Mufas he hum dos mais adequa-
dos fymbo !osda perfeição, porque as Mufas faó nove*
Scnomeyo do novenario eílá a unidade , dividindo
em duas partes iguaes o octonario , que os Pythagori •

cos attribuem àperfeiçáoda juíliça. Também o no-
venario he compofto de três ternários, & cada ternário

de três unidades, que (^conforme a doutrina dos que
interpretão osmyiteriosdosnumeros )faó imagens r

&jerogIyphicosdehuma confummad a perfeição.

Deftas, & outras razoens, que deixo em filencio»

fe pôde certamente inferir, que também as Mufas,co*
mo imagens, & retratos da perfeição , tem parte na
folemnidade dotriumpho, com que huma das mais
perfeitas Rainhas do mundo vem a ornar com.a fua

prefença a fua Pátria.

Jàno Mufeoda Luíitania,no AtheneodasHefpa*
nhis , na Metropoli das Sciencias , quero dizer , na ce-

lebre, Sc nunca aíFaz celebrada Univeríidade de Co*
imbra,anticipáraóas Mufasosfeusapplaufos, &cora>
myfteriofa evidencia conhecerão na Sereniílima Ra-
inha Dona Catharina huma foberana perfeição , ven-
do, que dilatava a fua chegada à Corte, para confa-

grai
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grar asTuas primeiras afliíkncias ao culfo da fantída- Qfif
de. '

Por haver bufcadoao rnaís fabio dos Reys , não
foi a Rainha Satã amais fabia das Rainhas \ porque
foi primeiro aoPaço,cueaoTemplo,&com o alvo-

roço de ver a Corte de Salamão , não deu no Templo
dejerufalem a primaílaâ piedade. Náoafíim aSere-
niílima Rainha da Gram Bretanha, que vindo a eíta

Corte , fe defviou do caminho,pará dar as primícias ao
Templo , em que foi venerar as fagradas memorias de
huma Rainha, que atè no império da morte , & nos
e.ftragos da fepulturafu (lenta com a incorrupção do
corpo os decoros da Mageftadè.

Em quanto eíramos contemplando a rioíTá piiffí-

ma Princeza
, pofírada aos pèsda Rainha Santa , para

multiplicar com devotos cbfequios Coroas à humil-
dade, entrem as Muías a fefíejar com a confonancia
dás vozes a àrmonia das perfeiçoens dágrandeRainha
da Gram Bretanha. Revertere % revertere òulamiUs.Rez
vertere % revertere Terfecla.

A Perfeição, no fentido, em que aéhialm ente fallo,

he o realce de huma excelíencia natural, ou mo-
ral , com que osfogeitos, que a poífuem , fobrepujaõ
aos que não tiveráo a fontuna de a confeguir. Por ifíb

vemos , que no eirado da natureza todas as criaturas

fuperioresás outras tem alguma perfeição dominante.
A Águia, Rainha das aves, a todas excede na íublimi-
dadedos vccs,&naperipicaeia da vifta } & o Leaó ,

Reydos animaes,iupera atodosnagenerofidade,&
no valor: fe houvera outro metal mais puro que o
ouro

, não fora o ouro Rey dos metaesS & fe chegara
huma Eftrella afermais ciara queoSol , acabara o
SoldeferReydasEfirellas. Na Republica do corpo
humano ocora^soheizentc das enfermidades, que fe

Cij com-

PctwPtirã

qutÀim &€

mehora da

minatitar ,

imbeallto*

ra vero/lt*

teriúraque

ferviunt.

Flato m
prwòp.ltb,

dem m
GorgiG,f&g
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\? ^ commnnican as mais partes, porque o coração he o

Princepe deita Republica j o mar , que he a origem das

fontes, 8c a fonte dos rios, nem como os rios fe feca ,

nem como as fontes feefgota;&o Ceo , que a todos

os Elementos preílde , náo eftà fogeito às aiteraçoens>

& variedades dos Elementos.

Também na vida moral com a perfeição das vir-

tudes fe merece, &fe alcança outra femelhante fupe-

rioridade. A perfeição da paciência deu aJob o titulo

de Rey dos pacientes ; a perfeição da penitencia fez

a David Rey dos penitentes > & com a perfeição da fa

bedoria confeguio Salamaó a Coroa de Rey dos Sa-J

bios. No fundamento defta doutrina fe aíTenta a fabri^

ca defte ultimo diícurfo , em que com o favor das Mu-
fas moftrarei , como a perfeição do retiro da Sereniíli?

ma Rainha da Gram Bretanha , lhe dà huma tão fubli?

mepreminencia, que com razão fepòde chamar Rai»

nha Perfeita. Revertere Sulamitis. Revertere 'Perfzfta.

No primeiro Coro do afro fegundo da tragedia

deThieftespor boca de Séneca dão as Mufas a definir

gãodehum Rey perfeito:

Ne/dtis cupidi arciurn

Regnum quojaceat loco^

Regem nonfaàunt opes ,

Non veftis Tyria color ,

Nonfrontis nota regia ,

Non ouro nitida trabes

.

Rex eft yquipofuit metus 9

Et diri malapeBoris ,

Quem non ambitio impotens>

Et nunquamftabilisfavor ,

Vulgipracipitis movet.

E mais abaxo

:

Rex ettyquimetmtnihili

Rex eft quique cupt nthih
Hoc
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hocregnum (ibi quifque datl

t #
Que difcretamcntedefenganão as Mufas ali/bn-JS^r^

jeira prefumpçaõ dos Soberanos !Naó hefempreRey
aquelle,que o parece, porque no theatro do mundo
como no tablado da comedia muitas vezes os reprefé-
tantes parecem o que naófaó. Trazer Coroa, naóhe
fer Rey , porque houve Reys no mundo, primeiro que
foífem inventadas as Coroas. O primeiro Rey, & Pro-
genitor de todos os Reys , naô trouxe aomundo outra
Coroa,queadainnocencia. As mais Coroas, de que
a vaidadedeu omodello, moítraó na circumferencia
dafuafigura a volubilidade da fua natureza , & quem
quizeraínveftigar amyíteriofaíignificação das péro-
las, dos rubis, & dos diamantes, enganofos abonado-
res das Coroas, facilmente entcndèra,que nas cabeças
dos Princepes as pérolas faõ congeladas difíilíaçoés do
fuordo feu trabalho

$ que com as immortaes chamas
dos rubis fe perpetua ofogo da ambiçaó>& que pelas
pontas dos diamantes transluzem os efpinhos dos cui-
dados.

Nem fempreo thronoheo diítin&ivo da mayor
fortuna, porque nos altos fica a felicidade mais expo-
fta aos tiros da enveja j nem para os fubditos he mais
benéfica eíía exaltação, porque a eminência do lugar
naó emenda asimperfeiçoensdos que o occupaó,af-
íim como Saturno, por fer o m ais alto dos PJanetas,naõ
melhora as fuás influencias. Finalmente não querem
as Mufas definir a gloria dos Reys pela fublim idade do
império, pela opulência dos thefouros , pela obediên-
cia dos vairallos,nem por todos os maisluzimentosde
aquella pompa exterior, com quefeeítende aíuperfi-
cie da felicidade} mas ao entender deftas difcretiífimas
avaliadoras dos bens da fortuna, fó he Rey aquelíe ,
que tomou por vaífallos as fuás paxoens, por inimigos
w vícios, por limites dos léus Eliados a moderação dos

C iij feus
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íeus defejos

,
por throno a conílancia , & por Coroa o

o^Ji defengano.

Verdade he, que fe geralmente fe obfervàra efta

doutrina, feriaõ no mundo os Sceptros tão comuns ,

que em todas as cafas fe achariam Reys , com
tam individual implicância, que o mefmo homem fe-

ria Rey juntamente, &fubdito;Rey de íimefmo, Sc

fubdito do feu Rey-,Rey de fi mefmo pelo domínio nos
feus appetites , & fubdito de feu Rey , pela fogeição da
vaífallagem. Mas defta impl icancia, &defta imperfei-

ção eftà hoje a Sereniílíma Rainha daGram Bretanha

tam gloriofamente izenta > que fem metaphora,& fem
lifonja fe pôde juílamente chamar Rainha Perfeita ,

Rainha,pela independência da fua Real peflba,& Per-

feita pelas prerogativas da fíia independência.

Para a intclligencia deftas foberanas perfeiçoens

havemos de fuppor, que na ordem da natureza a ma-
yor , &a mais gloriofa felicidade da vida humana con-

fiíte neftas duas negaçoens,náo fervir, & não gover-

nar j não fervir, porque fervir he eícravidão j nem go-

vernar, porque governar, he mais que eferavidão. Ser-

vir, he fer fervo de feu fenhor , mas governar , he fer

fervo de feus fervos. A' pofteridade de Cham , & por
coníequencia a N"embroth,feu defcendente,& primei-

ro Rey da A ffyria depois do diluvio, com prophetico

cfpirito difle o Patriarca Nbe , que feria fervo de feus

Geneí.o. fervos: Servusfervorum erit . Si , por iílo mefmo , que

a^ Nembroth chegou a fer Rey , 8c a governar Eftados »
também nellefe verificou apropheciada eferavidaó,

porque o governo he hum cativeiro, em queosfenho~
res faò fervos dos feus vaíTallos: Servasfervorum erit.

As penalidades deita fervidáo não as declara.quem
as experimenta, porque a confiíTaódefte trabalho po-
deria parecer abatimento da foberania. Efta he a pri-

meira anguftiadafervidão de quem impera,nãJ ter li-

berdade



berdade para fe queixar, & ter que fofrer mais que to-
dos. Sente o fubdito as fuás penas, & tem a fatisfaçam
de chorar os feus próprios infortúnios,- mas ao Prince-
pe correm , & recorrem todas as lagrimas,&íobreeUe
carregáo todas as queixas dos fubditos ; oqueparece
quizeraó íignifkar certas naçoens , que formaram as
Coroas dos Reys a modo deNavios,porque as Coroas
faõ Navios de carga , em que todos os géneros , que fe
çmbarcaó , fao trabalhos.

Daime licença , ( Senhores ) para dizer, que iílo
que chamais governo politico , hehumconfufo ex-
ercido de Artes liberaes,& mecânicas, Eílar fempre
com a balança ponderando razoens de Eirado , & com
ocompaílo da circunfpecçaõ medir asacçoens mais
indifferentes; íondar com profundo juizo os negócios*
lançar as linhas , aceitar as peças , & fazer a pontaria aa
alvo dos feus intentos 5 nas emprezas mais árduas ati-
rar por fuaselevaçoens, & ferir a tiro razo nas matérias
de menos portejfazer anatomias dos Eirados dos Prin-
cepes, & com anzóis de ouro pefcar os mais recôndi-
tos arcanos^ fogeitar ao jugo da obediência efpiritos
rebeldes, Stperfeguir com o açoute do cafrtgo os de-
linquentes \ preparar antidotos contra o veneno da en-
veja, & compor lenitivos para conciliar génios oppo*
ftosi na citraria da nobreza abrandar o orgulho de a*
ves agreftes,& altaneiras •, fangrar os Povos em faude,
&com evaporaçoensda bolfa curar as repleçoens da
Republica í moílrar na fuperíicie hum alegre frontif-
picio

, Sc por aquedutos fotterraneos defafogar o fen •

timentO} pintar com claros, & efcuros as verdades ,.

eom realces as melhoras , &em efcorço as perdas^ dou*
rar palavrasjilluminar efperanças,& deixar os prémios
em perfpecliva ^.navegar nas bonanças com cautela, 8c
forcejar nas tormentasjfemear benefícios,& colher in-
gjratidoens jcultivar plantas*&provar dií&boiss>qiie~m

V77
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*Ç£ itt acudir a teclas as defordens , o que fó Deos pôde fa-

zer , & contentar a todos , o que no governo defte mu-
do o meímo Deos naõfazj& finalmente andar fempre
com o cuidado da provifaõ dos eargos,dignidades, ca-
deiras, preíídencias, prelazias , & com toefo o pefo da
Republica,que nos hem bros dos Princepes lhes poz a
fua fortuna, ou a fua dcfgraça. Pôde haver fervidaõ
mais trabalhofa, que efta ?

Atè na ety mologia do nome , com que os Gregos
chamaó aos Reys , fe conhece a fatalidade deita fervi-
daõ. Na lingoa Grega, da palavra J&z//>,queíignifica

Bafe> vem o nome Bafileus , que quer dizer fcej > por-
que na fymmetria do governo osReys faó as bafes,quc
tem fobrefitodo o pefo, & com inevitável oppreíTaó
fuílentaóas coíumnas do Império

5 & he para adver-
tir , que também na circumferencia das bafes ha Co-
roas,ouC como lhe chamaovulgo3cintas,porquecom
o diadema, com que cinge a cabeia, aperta oPrince-
pe a fua liberdade.

Aos que naõ trataò as rédeas do governo, naõ he
fácil perfuadirefla verdade, porqueíó na fublimidade
do lmperio,que heo monte da grandeza humana,of1e-
rece.a experiência claras noticias para o deíengano.
Aos íubditos , que eítando ao pè do monte, olhaó para
os altos, lhes parece, que o monte confina com o Ceo,
& que eíta altura he o zenith da felicidade > mas os que
fe achaó em cima do monte , fe vem muito diítantes do
Ceo,& olhando para baxo,por todas as partes vem
defpenhadeiros , ík precipícios.

A confequencia , que deitas premiífas fe tira , he ,

que neíte mundo tem a noífa vida duas inevitáveis im-
perfeiçoens, nafcidasdaneceílidadedeíervir , ou de
imperar ; & fó no meyo deites extremos eftá a perfei-

ção, aíaber,nem fervir, nem imperar, porque ( co-
mo já tenho mofíradoj também o imperar he fervir,

i fta
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Eftapoishe a notável, &quafí inimitável perfeiçam,

A

com que gloriofamente fe ílngulariza a Sereniílima
Rainha da Gram Bretanha , porque taó fora eftá de
fervir, que a mais excelfa nobreza com emulação a fer-

*e % Sctaóalhea eftá de imperar* que do Reyno, on-
de mais fe poderia eftender o feu império, fe aufenta.

Oh que perfeita liberdade , naó fervir como fub»
dita , Sc naó imperar, ainda que Rainha ! naõ eftar fo-

geita às dependências da vaífallagem , & eílar fora dos
embaraços da politica! Naó fe empenhe a ambição em*
defeftimar a quietação defte retiro : que fe as turbulen--

ciasda vida publica fe houverem de preferir ao foce*

go da vida privada 5 forçofamente fe fará. mayor efti-

maçaó das tormentas ,que da bonança ; da enfermida*
de , que da faude % Sc da agitação de hum perpetuo mo*
Vimento>queda coníiftencia de hum imperturbável
cftado.

Nem contra efrasrazoens fe acrecente, que no
exercício da foberaniafe oitenta a perfeição do talen-
to;porque o&efpiritosde fuperior eíphera naó fe oceu^
paófempre no governo da Republica, Os Anjos das
primeiras Gerarchias , ainda que perfeitos,naó fam os
que move os orbes celeftes. Aos ânimos fublimes lhes
parece» que prophanâo a fua fidalguia

,
quando fe abae-

tem ao manejo de negócios temporaes. Dentro de íl

mefmoaíraztem que fazer, quem fe applicaa mere*
eer os prémios da eternidade. Para efta rio importan*
teoceupaçaó naõ ha eítado mais perfeito, que o de hu»«

ma tranquillidade , izenta dos trabalhos da. fervidaõ *

& dos cuidados da Regência.
Nefte perfeitifHmo eftadologra hoje a Sferenifli-

ma Rainha da Grau Bretanha eftas três ineftimaveis
felicidades, naó fervir, naó imperar »&naó imperará*
dogozar todas as preminenciasdefoberana. Oh ! que
gerfeica liberdade i Jfto hc viver na terra, comono

Ce©&4
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Ceo, ou quando menos , como no Paraizo. No Parai

«

20 terreal vivem os dous Prophetas Henoch , & He lias

com taò perfeita liberdade, que naõ tendo fuperiores,

que os mandem , naó fervem
h & faltandolhes infeno-

res,aquem mandar, naô imperaó, & neíla admirável
mediania entre a fervidaô,& o império, faó mais fe-

lices , que todos es Reys do mundo.
Para o logro deíia bemaventurança não podia ha-

ver lugar mais próprio, que o Paraizo terreal, que có-
forme a opinião de Santo líidoro,& do Venerável Be-
da eftava fituado em hum altiífimo monte , que chega-
va atè a Lua j porque a Lua he o Planeta , que com a in*

terpòfiçaó do feu corpo divide na efphera do Univer-
fo o domínio da fervidaõ. Da Lua para cima os mais
Aílros faô os Piincepes, que dominãOi da Lua para ba-
xo os Elementos faó os fubditos, que fervem, & no
meyo dos dous extremos anda a Lua taó focegada,que
no íeu reynado fe logra com o filencio da noite o deícá-

ço dos trabalhos do dia > taó aífiílida, & taó refpeitada,

que íó a efta dominadora das fombras clara , & vifivel-

mente fazem corte as Eftrellas -, & taó fenhora de íi , q
não íe fojeita a íevera conftancia,com que osAft ros íu-

pericres obfervaó a uniformidade do luzimento , por-
que hora íàhe a Lua cem galas , & hora fem ellas , hum
dia com hum refplandeceme femicirculo , & outro dia

com toda a pompa da lua luz j algumas vezes com bio-

co , & outras com cara defeut erta , & com a figura de
hum arco de ouro íem corda parece quer moílrar vque
fó com riquezas fem íogeição fe fazem preciofas as

Coroas.

Que vos parece, C Senhores) que fó no globo da
Lua eítá o Paraizo terreal , & que íó naquelle cxcelfo

domicilio fe pôde lograr a perfeição de huma regia li-

berdade í Naó vos lem braó as memorias , que vos dei-

xarão os inveítigadores das antiguidades da Luiltania?

Neíhs



Neítas memorias acho efe» iro , que ã Luíítanía,Ou Ly* Peja/i

fia deraõ os Antigos efre nome, por entenderem que tmn Mal

as terras da Lufitania erao os campos Elyfios , Sc o Pa- nnho &.

raizoterreal,em queasalmâsdosHeroesdefcançavaó, ^€Vt

j
9

>

&a feu tempo fobiaô ao globo da Lua pelo Promon- "^rf^^
tório de Cintra , que por íèr £ao alto, que a feu ver con- d< Lisboa,

finava com o Ceo , foi chamado !Víonte da Lua. Livr» i.

"

Mas para que he recorrer a fab.ulofas pxGVQg%tíàPartlc*Í>

vas, quando he certo, que o território de Lisboa hq o *°>&*>i.

Paraizo terreal da Europa, em que parecem arvores
da vida as plantas^que com vegetativos primores éter-
nizaõ Primaveras,^ arvores da feieocia asCadeiras,&
osPulpitos, cm qpefe fenaóenílna quanto Deosfabe,
tudo oqueDeos quer, que fefaiba,feeníIna?Comdous
habitadores o Paraizo terreal eílaya táo deferto , que
antes parecia monte, que Paraizoj Sc tem Lisboa mo-
tes , que faó Cidades 9 6c em lagar de quatro Rios,huoi
Rio,quehemarí& fe hum daquelles Rios banhava
terras fecundas de ouro, leva o Tejo as fuás agoas,pul- W $ ;

verizadasem ouro, como fe andara preparando ouro I1*1 ctrmi
t

potável para aconfervaçãodasvidas. Se humCheru- '**#*'

^

bim com efpada de fogo guardou a entrada do Paraizo Ztí 7h
terreal ^quantos Cherubins,& quantas efpadas de fo- ntfaitw
go lançarão com o braço Portuguez, aos que dos mò- <Mf»m.
tes de Lisboa querião fazeras bafes do feu Imperio.?0 G*ne[.£

Monarca pois, que domina efte Paraizo,tem nas qua- **-

iro partes do mundo Colónias, Sc Reynos com Yaífaí-
los, Sc Princepes tributarios,o que no principio do feu
Reynadonaóteveo primeiro Dominador do mundo*
nem da Pnnceza

s qaenefte Paraizo terreal im pêra , fe
pode recear»que fe deixe enganar por huma ferpente»
porque o feu mefmo nome» como fynonimo da fabc-
doria , he o antidoto contra os venenos do engano.

Auguftiífíma, feliciflima,gloriofirima Rainha da
Gram Bretanha,juíto era , que Voíla Mageílade fe re-

colheííè
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colneíTeaeítedomicilio,porquearíumaPrincezaCe-
leíte convinha, que tivefíe por habitação hum Parai-
zo\ Revertere Sulamitis. Revertere Ccelejlis. Também
para humaPrinceza Pacifica, naó podia haver retiro
mais próprio, que hum Reyno,em que reyna a paz:
Revertere Sulamitis. Revertere "Pacifica, finalmente
razaóera,quehuma Princeza Perfeita fe achaíTe em
humeítado taò perfeito, que logrando as preminen-
ciiis de Rainha fem os incommodos da Regência, uni-
camente fe applicaíTeaconfeguiraquella ílim ma per-
feição , que na eternidade tem a fua Coroa : Revertere
Sulamitis. Revertere Terfetta. Unaófe pois os três
Coros das Virtudes , das Graças , & das Mufas, & com
recíprocos appiaufos celebrem os acertos, asfelicida*
ács , 6c as glorias deita íufpirada reverfaõ.

Revertere , revertere Su/amitis,

Revertere C&leftis %

Revertere Tacifica y

Revertere Terfeffa.

LAVS DEO.
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