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ORAÇÃO FÚNEBRE,
RECITADA

NAS

EXECLUIAS
DO

EXCELLENTISSIMO, E REVERENDÍSSIMO

BISPO DO PA RÃ

DefecJt gaudium cordis nostri.*.. cadit cõronu

capitis mstri ^ vae nobis quia peccavimus.

Extinguio-se a alegria do nosso coração , cahio a

Coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque

peccaraos.

Jeretn. Lament. cap. s-*^ r. is « i^*

(/uANDo eu reflicto, Senhores, sobre í! gran-

deza da perda, que acabamos de experimen-

tar, e que nunca cessaremos de chorar, na pe-

nosa separação de hum Prelado
,

que fazia a

-honrado Episcopado, hum dos mais bellosOr-
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namentos da Igreja Lusitana , a gloria , e a con^v
solação da sua Diocese; Quando me recordo,
que os Divinos Oráculos nos representão, co-
mo hum dos mais terriveis castigos , a privação
dos Pastores segundo o Coração de Deos

,
que

a sua Providencia costuma chamar, e escolher
nos momentos favoráveis da sua Misericórdia :

Quando finalmente estendendo as vistas por toda
a longa duração da sua vida , eu não descubro^
mais do que exemplos de huma Virtude sóli-

da, dè huma piedade edificante , de huma be--
neficencia, e caridade admirável, que o fazem
digno das nossas lagrimas^ que expressões po-
derião ser mais enérgicas , e mais próprias

,
que*

as do terno Jeremias
, para justificar a dor pu-

blica
, e universal , de que venho hoje ser In-

terprete^ penetrado de magoa , e de saudade á

vista dessa lúgubre Representação , onde se lê

escrito em fúnebres caracteres o fatal desenga-

no das Vaidades do Mundo , cuja figura passa :

rapidamente, c se dissipa como hum sonho,
não restando de todo o Edifício da mais eleva-

da Grandeza, senão tristes ruinas desmaiadas com
as sombras da Morte, que sobre ellas estabe-
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lece a pompa > e a decoração do seu tryunfo

Dífedt gmidhm cordis nostri . . . • cadii: corona ca-*

pítis nastri , vae wbis quia peccavimus.

AK ! apagou-se a gfande lux collocada

sobre o Candieiro desta Igreja ; extinguio-se o

Astro luminoso, que nos alumiava com o es-

plendor da sua doutrina , e do seu exemplo;

cahio por terra a Golumna,.que nos sustentava

com a sua firmeza , e com o seu zelo ; desap-

pareceo a nuvem benéfica
^

que nos consolava

com as suaves influencias da sua doçura, e da

sua bondade ; acabou debaixo dos golpes des-

sa inexorável Morte, que não respeita as mes-

mas Tiaras, e Diademas , o vigiknte Sentinel-

la^^ sábio Conductor de Israel
j
que nos di-

rigia p^los caminhos da Verdade, e da Justi^

ça \ fahou-nos em fim hum Pai affectuoso

,

hum Amigo fiel, e hum Bemfeicor desvelado
,

e sollicito: Oh! não resta já outro lenitivo,

nem outro recurso á nossa dor, mais do que a

jdéa da sua eterna felicidade , affiançada pela

doce lembrança das Virtudes, com que ellenos

edificou, e prevcnio a sorpreza da Morte, que

ellc lia tanto tempo esperava ^ e que vio apre-



ximar-se com tranquillidade , ou antes com ale-

gria
, divisando nella o termo dos seus traba-

lhos
,
e o principio de huma vida feliz.

Procuremos pois, Senhores, fazer útil, è

-proveitosa a nossa dor; e não temamos con-

fundir com as nossas lagrimas, e com os fúne-

bres Cânticos da Igreja , os louvores
,
que el-

íâ mesma authorisa
, publicando depois da mor-

te dos Justos as acções, que os immortalizá-

rão sobre a Terra : Saepientiam ejus enarrabunt

gentes , et laudem ejus emmciabit Ecclesia.

He verdade
,
que o elogio do nosso Amá-

vel Prelado não será tecido dessas brilhantes

Emprezâs, e pomposos titulos, que constituem

ordinariamente a gloria dos Heroes
, que o Mun-

do respeita, e admira, e que cedo, ou tarde

vem quebrar-se naqueíle terrível escolho da nos-

sa Mortalidade. Estranho a todos os projectos

da Ambição; insensivel a todos os prestigios

do Século, e fiel transunto dos Bispos da an-

tiguidade Christã, o seu nome não occupa hum
lugar honroso nos Diptycos da Igreja, e na
saudosa memoria dos seus Diocesanos, senão
pelo exacto desempenho das funcçõcs do seu

alto Ministério.
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Mas sem mendigar os profanos Ornatos^,

de que costuma valer-se a eloquência
^
para real-

çar a grandeza dos seus Heroes , ou para ex-

citar a admiração dos seus Ouvintes ^ eu descu-

bro na fidelidade aos próprios deveres liuma

gíoí ia tanto mais sólida
,

quanto he preciosa

aos olhos de Deos, e superior a todas as vi*

cissitudes da fortuna; e da obscuridade do mes-

mo Sanctuario, eu tirarei as flores, que devo

espalhar sobre o Tumulo de tão virtuoso Pre-

lado. Ainda que Testemunha ocular, e domes-

tica da parte mais interessante da sua vida , eu

n3o direi senão o que vós mesmos tendes visto,

ouvido , e como tocado com as vossas mãos
,

antieipando já o seu elogio pelas mudas , mas

eloquentes demonstrações de ddr, que se vê

pintada nos vossos semblantes. Os nossos lou-

vores não precisão das cores da lisonja , nem

eu sacrificaria jamais a Verdade ,. e o decoro

do meu Ministério aos direitos do reconheci-

mento, que exigem os benefícios, que tenho

recebido da profusão da sua Generosidade.

Tal he , Senhores, o espirito, com que

passo a delinear á face dos Altares o quadro
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das egrégias , e conspícuas Virtudes ,
que illus-

trarão a vida do Excellentissimo e Reverenda*

simo Senhor D, Manoel de Almeida de Car'-

valho, do Conselho de Sua Magestaub Fide-

lissima , e Bispo de^ta Província, na confian^

ça de que me honrareis com as vcfôsa^ religib-*

sas , c benignas attençtJeSe

V/s Grandes Homens
,
que a Providencia tem

destinado para serem os Modelos dos seus se*-

melhantes, e os Génios bemfeitores 4a Huma-

nidade, não precisão, para fa^er o seu irvere^

cimento recommendavel, daschímericas vanta*

gens de huma illustre Genealogia ,
q^e ^ó po*

dem ter realidade , quando ella impõe mais es-

treita obrigação de ser virtuoso , e de sustan*

tar pelas próprias acções o pezo de gloria
,
que

lhe hão de transmittir seus famosos Progenito-

res. O virtuoso Prelado , a quem vimos hoje

render os últimos, e os mais tristes deveres da

nossa gratidão, predestinado para exercer itó



Funções de hum Sacerdócio mais nobre
,
que o

de Aarão, nao foi grande^ senão pelas graças,

e dons admiráveis, de que o Senhor oenrique-

ceo, como hum Vaso de eleição, e de honra;

e se elle deveo alguma cousa á carne, e ao san-

gue, forão como elle mesmo confessava, os

exemplos de huma piedade edificante , com que

seus honestos, e virtuosos Pais desenvolverão no

seu coração o germe daquellas raras Virtudes
,

que sem os artificios da intriga, ou de favor

^

devião logo abrir-lhe a entrada do Sanctuaria

Eu não temo pois desfigurar a santidade

do Lugar em que fallo , representando-vos os

seus primeiros annos , como hum Modelo da

innocencia , e purezas de costumes em huma

idade , em que he quasi impossivel não beber

o ar contagioso de hum Século tão corrompi-

do, e que os mais hábeis Oradores costumao

quasi sempre encubrir com o espesso Véo do

silencio para não offuscar a gloria dosHeróes,

que elles celebrao. Differente daquelles
,
que

segundo a lingoagem do Profeta , se desvião

do caminho direito desde o seio de sua Mãi^

§ua Alma foi hum azilo da paz , e da virtude

B
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no meio da tormenta dessas paixòes
,

que se

julgão como hum elemento necessário ao tem-
po da Mocidade; esua Conducta exemplarissima
unida a hum prodigioso talento , e feliz pene-
tração para as Sciencias

,
que elle cultivou com

o mais vantojoso successo, não eníoja' olhados

como presagios duvidosos, mas sim como si<r-

naes menos equívocos da Vocação Divina, que
o preparava desde então para reproduzir nesta

vasta Diocese os exemplos desses illustres Pas^

tores da Primitiva, que o Apostolo qualifica

com o nome de Anjose

Assim o Sacerdócio, a que elle foi ele-

vado depois de todas as provas, e com as san-

tas disposições, que requer tao alto Minis-
tério, não lhe pareeeo hum lugar de descanço,

que dá o privilegio de renunciar aos Livros,

ou hum titulo para ambicionar as honras , e os

interesses provenientes dos Benefícios Eccle-

siasticos; mas tomando todo o pezo deste Au-
gusto Caracter, que nos transforma em Anjos
visíveis, Ministros do Altissimo, Órgãos, e

Interpretes da sua Vontade, e da sua Lei, elle

reconhece, que tao eminente Dignidade não
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nos separa do resto dos Fieis , senão para que

os nossos costumes sejão mais puros , e edifi-

cantes, e que o Senhor reprovará , e lançará fo-

ra do Sanctuario o Sacerdote , cujos lábios nao

forem depositários da Doutrina
,
que elledeve

ensinar aos outros Homens ( i ).

Penetrado destes sentimentos, e superior

a todas as difficuldades de huma escaca fortu-

na, o piedoso Sacerdote procura o meio mais

seguro de aperfeiçoar-se nas Sciencias, recor-

rendo ás puras fontes dessa famosa Escola da

Nação, huma das raais Celebres Universida-

des da Europa , onde o gosto mais delicado

caminha a par da mais vasta , e profunda Eru»

dição, magestoso Domicilio de todas as Bel-

las Artes , e Sciencias , donde tem brotado tan-

tos Génios Immortaes
, que fatiem a gloria dá

Igreja , e as delicias da Nação*

Oh ! quem pudesse aqui descrever os rá-

pidos progressos , com que elle se distingue en-»

tre os seus^Condiscipulos no Estudo da Jurispru-

( i ) Ose. cap. 4. }^, 6.
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dencia Canónica, os applattsos , e louvores,
que lhe grangeão os seus Exames

, e Actos pw-
blicos, e finalmente os Elogios, que a mesma
maledicência não ousava desmentir, da gravi-
dade

, e Modéstia
, que resplandecia no seu ex*

tenor, e do cuidado ainda maior , com que pro-
curava santificar-se, e avançar na Sciencia da
Salvação, -qual outro Basílio, ou Gregório Na-
sianzeno na famosa Universidade de Athenas.

Nas Cortes de Portugal , e do Brazil ain-

da existem Magistrados circumspectos , e Ec-
Glesiasticos recommendaveis

, que forão Teste-
munhas Oculares da sua Conducta irreprehen-

sivel
, e que ainda hoje publicão com enthusias-

nio as amáveis qualidades do grande Homem,
que perdemos. Se fosse possivel invocar aqui

o testemunho de algum destes Varões Contem-
porâneos

, e pelos seus Empregos , e Caracter
superiores a toda a suspeita de adulação , ou
de mentira, quanto não seria glorioso, e de-
cisivo o suffragio desse Illustre , e Sábio Pre-
lado

, ( I
) que conheceo , e honrou o seu me-

Ci ) t) lllustrisíimo e Excellentissimo Senhor Bispo de Coim-
hl. Conde de Arganil.
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recimento, deo-lhe a sua confiança , e chamou-o

para sua mesma Casa? Mas bastará dizer
,
que

depois de receber o Gráo Académico, e de en-

riquecer o seu espirito dosmais sólidos conhe-

cimentos , fructos do seu grande engenho, e

infatigável applicação , mereceo , que a Sobe-

rana mais Esclarecida, e Escrupulosa na distri-

buição das suas Graças ^ e especialmente das

Dignidades Ecclesiastieas, lhe Confiasse o deli-

cadíssimo Emprego de Confessor das Religiosas

do Louriçal , onde havia já exercido com edi-

ficação o Officio de Parrocho, encarregando ao

mesmo tempo ao seu Zelo, e actividade as mars

honrosas Commissoes, que bsstariao para at-

testar o seu merecimento superior, e a idéa
,

que na mesma Corte se fazia de suas eminen-

tes Virtudes,

Com que intelligencia , e circumspeeção

mo desempenhou elle os penosos deveres de

tão arriscado Ministério ? Com que zelo não

conduzia pelos caminhos mais sublimes da per-

feição Evangetica estas innocentes Virgens^

Herdeiras do Espirito, e da penitencia de San-

ta Clara, que consagrao os dias, e as noites a



^4

perenne Adoração do Senhor Sacramentado?

Com que doçura, e caridade não desenvolvia

os Segredos da Vida Mystica, e Espiritual,

em que era perfeitamente instruido , e todas as

riquezas do Amor de Deos, de que o seu mes-

mo coração estava tão intimamente penetrado?

Com que ternura , e benificencia não applica-

va para as despezas do mesmo Real Mosteiro
e para alivio dos Pobres a maior parte dos red-

ditos do único Beneficio, com que elle se con-

tentou , não querendo jamais annuir á rendn*

cia, que se pertendeoem seu favor, de outros

Benefícios mais pingues, e mais importantes

exacto Observador nas Leis da Igreja sobre o
destino , e applicaçâo dos bens Ecclesiasti-

cos, que são a Património dos Pobres? Com
que profunda humildade, e heróico desinteres*

se não procurou elle frustrar a innocente, e

piedosa ambição, com que as Agradecidas Re-
ligiosas sollicitão para elle a Venera da Ordem
de Christo

,
que a Real Munificência não jul-

gou ser hum premio assaz proporcionado á ge-

nerosidade, e grandeza de hum peito, que só

lhe parecia digno da Cruz Episcopal?
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Moderai a vossa justa dor, Habitantes

do Louriçal
,
que por tanto tempo experimen*

tastcis a profusão das suas esmolas, a extensão

da sua Caridade , e a efficacia do seu Zelo pe*

la Salvação da mais pequena Ovelha desse Pve-^

banho, que a Providencia lhe havia confiado»

He forçoso, que se cumprão os seus Adoráveis

Designios , removendo esta grande Luz
,
para

illuminar a immensa Esfera desta dilatada Pro-

víncia ; e que depois de ser o Modelo dos Par*

rochos , e dos Directores Espirituaes, elle ve-

nha ser o Modelo dos Pontifices, e a honra da

Episcopado,

Mas oh ! que surpreza
,
que enleio, que

sobresalto se apodera de toda a sua Alma no

momento, em que a Voz de Deos se manifes-

ta pelo Oráculo d^ mais Religiosa Soberana,

elegendo-o para a Cadeira Episcopal desta Igre-

ja , onde acabava de estar sentado hum Prela*

lado Immortal (i), e digno Emulo das Vir-

tudes do insigne Bartholomeu dos Martyres.

( 1 ) o Excel lentíssimo e Reverendíssimo D. Frei Caetano

Brandão, trasladado para o Arcebispado de Braga.
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A exemplo dos mais Célebres Pastores,

que cheios de terror' fazião todos os esforços,

para subtrahir-se a tão formidável pezo
, quan-

do as circunstancias não lhes permittiâo occul-

tar-se, ou fugir, como os Chrisostomos, e os

Ambrosios , o Virtuoso Confessor de Louriçal
depois de derramar huma torrente de lagrimas

,

como os Franciscos de Sales, persuadido da
sua incapacidade, nao hesita em pegar napen-
na

,
para implorar instantemente a sua escusa

com a modéstia , e submissão de hum Vassal-
lo fiel.

Ah
! respeitável Prelado , são inúteis to-

das as tentativas , e pretextos
, que pode ex-

cògitar a tua humildade : Essa eloquente Car-
ta

,
que para honra da Religião deveria ser es-

tampada em caracteres indeléveis , trahio as

tuas esperanças , e não sérvio , senão para aug-

mentar o conceito do teu merecimento , e ca-

pacidade para o Ofâcio Pastoral : A Soberana

Manda novamente ; he preciso obedecer a hu-
ma Vocação tão signalada, e fazer o sacrifício

das próprias forças, e da mesma vida, atra-

vessando o vasto , e entumecido Oceano
,
pa-
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ra vir apascentar hum Rebanho tão digno dos

teus suores, e fadigas pela pureza da sua Fé,

e docilidade á Voz dos seus Pastores.

Deixo em silencio os sentimentos de hu*

líiildade, e fervor, com que elle se dispôz pa-

ra as primeiras funçÓes do Apostolado
,
prepa-

rando, como Esdras o seu coração pela conti-

nua meditação , e pela pratica da Lei , a fim de

poder melhor instruir com o exemplo , e dou-

trina os Povos
,

que a Providencia comettêra

ao seu cuidado. -, Paravit cor smm , m investi-

garet legem Domini , et faceretj et doceret in Israel

praecepuM, et jtidicitm ( i ). A elevação ^o seu

Caracter não alterou a simplicidade dos seus cos-

tumes ^ e julgando do Episcopado não pelas fal-

'sas idéas, que tenf iiltroduzido.ft relaxação dos

últimos tempos, mas pelo espirito das mais bei-

las Idades do Christianismo, elle o considera

como hum Officio laborioso, e hum Ministério

de humildade , e de amor, que constitue os

Bispos, como Pais dos Fieis ^e devedores da

G

(O Esdr, lib. 1. cap. 7. f.io.
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sua Vigilância, ê caridade ao pobíé, e ao ri-
co; ao Sábio, e ao ignorante

j e não como hum
i^gar de honra, edistincçâo entre os Homens.
C.hs.u> derpavor, cjuando se recorda da exten-
^ao dos seus deveres, e ao mesmo tempo de
confiança na Bondade daquelle Deos, que se-
gundo 3 inalterável economia da sua Providen-
cia

,
nao predestina para os Empregos , sem com^

municar igualmente as luzes, e graças necessa»
nas para o seu feliz desempenho

, elie se pro^
poe exprimir no exercido do seu Ministério
aquella excellente imagem , em que S. Paulo
mstrumdo a seus dbis Discípulos Tito, e Ti-
motheo, deliniou toda a perfeiça-o do. Episco-
pado: Convém, que os Bispos st^jão irrepre-
hens.veis, sóbrios, castos,'prudentes, benig-
nos, ornados de Jxjstiça

, e da hospitalidade

,

sem alguma mancha de interesse, de cobiça,
de cólera , e de orgulho (

i ).

Com este nobre Cortejo de Virtudes E-
piscopaes

,
o nosso Prelado entra na posse do

arriscado Posto, que lhe foi comettido, enâo

CO I.' a Timoth. cap, ,. e Epist, a Tit. ap. i. v. 7. e seg.
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se occupa mais que do Deposito da Fé, e dos

Costumes, c da Salvação de mais de cem mil

Almas
,

que compõem o seu numeroso Reba-

nho.

Bem podia elle dispensar-se de huma vi-

gilância mais escrupulosa, já pelas enfermida-

des, que o cercavão, já pelos obstáculos, que

a cada passo encontra o Zelo Pastoral, quasi

reduzido hoje pela triste degradação dos pri-

mitivos Costumes, a gemer em silencio, e a

formar apenas os mesmos votos, que, fazia São

Bernardo em hum Século de corrupção pelo res-

tabelecimento da antiga belleza do Christianis-

mo ( I )-

' Mas que cousa poderá reprimir, os esfor-

ços de hum coração todo. iriíiammada do Zelo

da Gloria de Deos , e da Salvação dos Pec ca-

lores ? Como se o valor, e as forças nasces-

sem do centro das mesmas, enfermidades
,
para

ffallar na fraze cjo Apostolo;, o infatigável Pas-

rtor empfehende
; ec^m.liuma: çc^aigem yefdardcí-

C 2

..'^j:a

CD '^^Fleury íti^t. Kel. ém^m^^W^^''^' '''^' ^^
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ramente Apostólica a Visita deste immenso Bis-

pado, navegando pelos maiores , e mais cauda-
losos Rios do Universo, sem temer nem osin-
commodos

, nem os riscos de tão laboriosaj^e
dilatada navegação, no intuito de conhecer to-
das as suas Ovelhas, e de lhes fazer ouvir a
"Sua Voz.

Oh! em que Parrochia da sua Diocese
niío deixou elle gloriosos vestigios do seu Ze-
lo, e engenhosa caridade, a exemplo de Jesu
<Christo, c^ue signalou todos os lugares da sua
passagem pdas demonstrações da sua Benefi-
cência

: ^Pertrmsmbemfadendo} Quantas ve--
zes não se vio distribuir elle mesmo aos Me-
nmos o Pão da Doutrina , recommendando es-

pecialmente aos Parrochos o Cathecismo^ co-
mo o mais essencial dos seus deveres , e suh-
ministrando os Livros mais próprios para a ins-

trucçlo da Mocidade? >Quantas não foi visto

pregar duas e três vezes no mesmo dia, não
Orações polidas y e artificiosas ; mas Discursos

mspirados pelo fervor do seu Zelo, e pela a-

^^"'^?.'^^^^ /^o seu coração? Quantas vezes não
se vio derramar lagrimas , como Jesu Çhristo,
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sobre a ruina da desgraçada Jerusalém , vendo

reproduzidas em muitas Igrejas do Serrão a po-

breza, e as humiliaçoes da Estalagem de Be-

lém? Quantas vezes não xhamava os%Peccado-

tes mais escandalosos, para dizer-lhcs com o

Zelo dos Baptistas: -H Non Ucet tibi ^ usando só

de rigor , e de severidade
,
quando a natureza

de hum mal inveterado exigia hum remédio

mais violento, e decisivo? Quantos fructos em

íim não çolheo elle desta importantíssima Mis-

são (donde voltara mais pobre , do que tinha

hido) attrahindo para o Grémio da Igreja com

a sua doçura, e generosidade muitos dos mes-

mos Gentios
^
que até lhe confiarão suas inno-

centes Filhinhas^ primícias dessa interessante

Fundação , e Asylo da Innocencia
,
que elle su^

tentava com suas esmolas, e que não teve o

gosto de acabar ?

Mas para que me demoro eu em referir

todos os trabalhos, e fadigas das suas differen*

tes Visitações, se no meio desta mesma Capital

elle apresentou tantas vezes o espectáculo das

mais raras Virtudes , e excellentes qualidades?

Não era preciso merecer por huma longa assi-
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duidade
,

ou pelo favor de hum Domestico,
a graça de fallar-Ihe, como acontece ordinária'
mente nos Palaciosdos Grandes : Sempre acces-
«ivel para todos, attento em ouvir as suas quei-
xas

, soIJicito em remedia-las , a sua affabilida-
<le

,
e polidez chegava ao ponto de merecer a

censura daquelles que julgao, que hum Bispo
avilta o seu Caracter, quando se familiariza
com os Fieis, de quem deve ser Pai. Mas es-
-ta bondade generosa

, que se estendia aos mes-
mos Inimigos, em cujo favor' elle fez tantas
vezes Brotar fontes de agua salutifera com o
mesmo Báculo, de que estava munido , como
Moysésj para punir as murmurações, esta bon-
dade nao era hum effeí to, de fraqueza d'espt-
nto

,
ou de huma baixa Gondescenliencia , mas

«emeihante á do mesmo Deos, como diz Santo
Agostinho, cila nascia unicamente de hum fun-
do de beneficência, que lhe -era natural. Que
firmeza, e constância inflexível não mostra-va
elle ao menor perigo, que podia ameaçar o seu
Rebanho? Manso, e benigno, como o mesmo
Salvador, a sua doçura não se alteí"-ava, senão
á vista das profanações do Lugar; Santo. ?;í
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Aqui 5 Senhores , eu sinto toda a diffi-

ciildade do meu Ministério, e a circumspec^-ao,

com que hc preciso fallar de hum Zelo
, que

muitas vezes se julgou exceder os limites da
Moderação, e da Caridade Pastoral. Ah! será

por ventura tao façil conservar o justo equilí-

brio da prudência no meio de estrondosos con*
flictos

, que não podem deixar de inflamrnar a

sensibilidade natural aos mesmos Santos? Po-
deria elle não passar algumas vezes a linha

que demarca o verdadeiro Zelo, á vista das re-

petidas contradicçces
,

que elle considerava
,

como o mais precioso fructo do Episcopado ?

A prevenção, de que não estão isentos os

maiores Homens, poderia sem duvida illudir

e perverter os seus juizos^ mas as suas inten-

ções forão sempre puras, e rectas; e se o seu
Zelo teve defeitos, forão os mesmos, qiie se

imputarão á liberdade, e vehemencia impetuo-
sa, com que os Hilários (i), os Cbrisosto-

(O Oníittindo prolixas, e exuberantes citações , basta in-

dicar aqui o tomo 3.° da Historia Ecciesiastica do Pio, ejudio-
so Fleury, onde se podem ver nO livro 14 alguns Extractos do
celebre Escrito de S. Hilário contra o Imperador Canstancio,
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mos , os Cyrillos , e outras grandes Luzes da

Igreja se explicavão nos seus Discursos, e es-

critos Apologéticos ein defeza do Dogma , e

da Moral.

Para reconhecer todo o fundo da sua £•

delidsde , e amor para com o Throno , basta-

ria produzir aqui as paginas dessa famosa Pas^

toral (i) , onde elle se mostra todo penetrado da

grandeza do Caracter Real emanado do mes*

imo Deos , e com huma eloquência admirável

Fautor dos Arianos. Leila-se as expressõei fortes , e pezadas.,

com que está Santo Padre, (a qucm S. Jeronymo chama por

causa da sua vehemencia J ^ Latino eloquentio Khodanum') inve-

ctiva o seu legitimo Soberano , tratando-o de Antichristo , de

Tyranno mais crueJ
, que os Neros , e os Decios , e de Lobo

arrebatador coberto eom â pelle de Ovelha ; e decida o Homem
imparcial, se podem merecer o nonie de L^bello famoso as Pas.

toraes do Bispo do Pará, onde a liberdade do seu Zelo parece

tanto mais desculpável , resplandecendo em codas as suas pala*

rras' o mais profundo respeito, e sin^uláí veneração á Pessoa ,

eis Leis do nosso Religiosíssimo Monarcha. Era difficil na verdade,

ou para meihur dizer, impossivel a hum Pasror fiel, e Zeloso,

"pro4ti2Ír factor tão odujs^TS, e extraordinários , s^m adoptar lai*

ma lingoagem mais enérgica
, e niais pican e , do que aqueJía

,

que parece convir aos Ministros da paz , e da caridade.

( i ) Pastoral de i8 de Fevcreiío de 1809 por occasião àn

Çoiv4Uista de. Cayenna. <



inculca aos seus Diocesanos es Máximas do

Christianismo sobre o respeito, que se deve

aos Principes , cumprindo assim hum dos pri-

meiros deveres do Episcopado , a quem justa-

mente compete ensinar, e pçrsuadir sempre a

obediência, e vassalagem para com os legiti-

mos Soberanos : --i Episcoporum est semper Re"

gum ohedientiam praecipere ( i ).

Trazendo profundamente impressas no co-

ração essas duas mysteriosas palavras :=; Dou-

trina , e Verdade íi: que Aarao tinha no peito

gravadas sobre os Vestidos (i), èUe não íns-

truia só nestes luminosos Escritos , e nas Car^

tas cheias de Sabedoria, com que respondia ás

Consultas dos Parrochos , estendendo a sua vigi-

lância ás mais remotas Igrejas ; mas também na

Cadeira da Verdade cUe não cessava de bradar,

e de insinuar com tanta uncção, como belleza

^s mais importantes Verdades da Moral Chris-

( 1 ) Assim se explicarão os Bispos de França no Rfiinado

de Henrique I. , como se pôde ver na Collecçãp dos Processos

Vfcrbaes do Clero de França, tomo 5-°
i Assemblca de/i68z-.

Ca) Exod, tíap. 28. 3^. jo-
''

; -^^'^ ^^>^>^



tS, de5rempenhando elle mesmo até hum a ida-

de avançada esta Função tão nobre , e tão pri-

vativa dos primeiros Pastores, que sósejulgoti

licito coiiÊa-la de Ministros Subalternos, de-

pois que appareceo hum Agostinho na Hypo*
neáj e hum Chrisostomo em Antiochia,

Se do meio dos negócios, e occupsçÕes,

que davao continuamente exercicio á sua incan-

•sável sollicitude^ especialmente nos últimos se-

te annos^ em que presidindo ao Governo Ci*

tJI desta Provineia, qual outro Samuel elle sus^

tentara ao mesma tempo os interesses do Thro-

nó y e do Altar "com ineorruptivel integridade,

e Sabedoria, nos transportamos ao interior do

seu Palácio
,
que nova Scena se offereee ás nos-

sas vistas ! Que majestosa simplicidade nos seus

Moveis , na sua Meza, e nos seus Domésticos!

Verdadeiramente Imitador dos Bispos da Pri-

mitiva, que attrahião o respeito dos Fieis, não

pela magnificência do seu Trem, mas pelaCo-

mitiva das suas Virtudes, todas as suas rendas,

e seus bens não erao senão para beneficio dos

Pobres. Apparecei aqui Viuvas desoladas, Ór-

fãos desamparados , Donzelas expostas aospe-
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Tigos da indigência , dizei quem matou tantas

vezes a vossa fome , ou quem vos livrou do-op-

yrobrio , e da deshonra : As vossas lagrimas fal-

laraC melhor, que as eixpressôes da mais pathe"

tica Eloquência.

Despojando-se de tudo o que não era ab-

solutamente indispensável á decência da sua

Dignidade, eu vejo este Homem de Misericór-

dia não «só enternecer-se á vista dos males
,
que

soffre a Humanidade , mas estender a Mão Ca-

ritativa a esses Theatros da miséria , e de des-

graça, aos Hospitaes, e ás Cadêas publicas; e

-como senão podesse aqui conter-se a profusão

da sua generosidade , elk se dilatava até ao Rei-

jio de Portugal , soccorrendo muitas vezes essas

innocentes Esposas de Jesu Christo, de quem

«lie havia sido o Pai, e o Director.

E será preciso ainda dizer-vos ,. que o es-

pirito de Oração, e de penitencia, a sobrieda-

de, a Modéstia, e huma inalterável paciência

nas suas penosas moléstias , devião acompanhar

esta immensa, e abrazada Caridade, que se-

gundo o Apostolo he o fim , e a plenitude da Lei

Evangélica , sem a qual de nada aproyeitáq os

D 2
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mais excellentes dons (i)? Oh! fallai antes
vós, honrados Domésticos, epublicai paraglo*
na de Deos o raro exemplo, com que elle vos
edificava

, já sendo o primeiro
,
que encontráveis

prostrado no seu Oratório á hora destinada pa^
ra a Oração Mental, e q Terço de Maria San-
tíssima

, que elle amava com aqueila ternura,
que os Santos Padres não duvidão propôr-nos
eomo hum signa] menos equivoco de Predesti-
nação; já fazendo ler todos os dias a Vida
dos Santos, onde se acbao as mais instructivâs
lições^ e poderosos insentivos da Virtude

j já
finalmente assistindo coma mais viva fé ao -In-

cruento Sacrifício, ou celebrando elle mesm©
nos. dias festivos, e de N. Senhora com huma
profusão de lagrimas, que tantas vezes inter^

romperão os Sagrados Mysterios nesta mesma
Cathedral.

Que direi das suas vigilias , e dos momen-
tos, queisubtrahia aos negócios do Bispado,
para os empregar na lição dos Padres , e dos Li-
vros Cantos

,
que elle possuia cm gráo e,mincn-

( I ) ^' CorinÉh. cap. I j. V. ir. e s»g.-



te, e que não cessava de recommcndar aos As*

pirantes ao Sacerdoeio como as fonte? mais pu-

ras^ onde se podem beber não só as lu7.cs mais

brilhantes da Fé , mas também os sentimentos

da mais terna piedade, e devoção? Que direi

do cuidado, com que elle mesmo procurava dis-

por os Ordinandos para a recepção das Ordens,

animando os seus Exercícios com excellentes

Discursos, e promovendo a sua instrucçao no

Seminário Eccksiastico , onde elle mesmo ex-

plicou por algum tempo as lições de TheoFo-

gia Moral? (^e direr finalmente da exsctidâp

escrupulosa, com que elle queria
,
que fosse ce^

íebrado o Augusto Sacrifício do^ nossos Alta-

res ^ inculcando altamente o estudo dos Ritos,

.€. Ceremonias da Igreja , e publicando ainda ha

pouco sobre este objecto 4iuma judiciosa Pas-

toral , ultimo esforço do seu Zelo agonizante?

Ah ! o esplendor de huraa Virtude tão ex-

traordinária não podia deixar de diffundir os

seus raios muito além dos limites desta Proviíi-

cia. O nome do Bispo do Pará chega até o al-

to do Vaticano, donde o Summo Pontífice o

honra com hum Breve cheio de ternura^ e
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de expressões as mais demonstrativas do alto

conceito, que elle forma de suas grandes Vir^

tudes ' Os seus Legados nas Cortes de Portu*-

gal , e do Brazil não duvidao compnra*lo aos

mais Celebres Prelados da Igreja, e exprimem

esta idéa vantajosa nas Cartas
,
que lhe dirigem

,

^ que a sua Modéstia escondia aos olhos do

Público: As Personagens mais Illustres^ c os

Bispos maisSabios de Portugal ( i ) , e da Ame-

(^ i ) Entre os mais notáveis testemunhos da Apprcvação , e

Conceito dos mais Distinctos Prelados da Igreja Lusitana ,
he de

tanto pezo o juízo do famoso Doutor D. Fr. Joaquim de San-

ta Ciara, Arcebispo de Évora, de saudosa Memoria, que náo

posso dispensar-me de transcrever algumas expressões da uitima

Carta , que este Sábio Prelado dirigio ao nosso falecido Bispo em

data de 19 de Outubro de 1816 l
** Sempre respeitei a V. Exc.

„ pelas fingulares Virtudes , que em Coimbra, no Louriçal , nes«

,, ta Corte j e no Pará constanteinente lhe tem grangeado a es-

I, timação gera! , e os Créditos de Exemplarissimo Prelado nes-

,, tes perigosos tempos! Oh ! permitta o Ceo , que os penosos

„ trabalhos de V. Exc. sejão coroados para gloria da Religião,

,, e bem do Estado , que são os dois principaes objectos do in-

„ can^avel ^ e invencível Zelo , que tanto , e tão distinctamen-

,, te >' lustra a V. Exc. entre os Prelados da Igreja Lusitana.

,, >Sobr'^ eitfc assumpto desejava eu multo demorar-me ; mas A^

^, q'Je re<?ervad3 a minha satisfação
,

para quando eu me vir me»

„ nos oppiiniido de moléstias , e afflicções, „



rica , fazem justiça 30. seu Zelo, e constância

heróica, procurando mesmo a sua amisade^ e

prevenindo a sua correspondência por meio de

Gartast as mi>i-s honroí^as, e lisongeiras. Mas mr

àã acredita tanto, o singular merccirnent-o do

Vi.rtiu4>so Pfclâdro , como ss Demonstrações da

Reaí Benevolência da mais Pio, e Benigno So-

berano, que sem faltar aos Direitos inauferí-

veis do Throno, sabe Honrar, como os Theo-

dozios, a Dignidade, e a firmeza dos Ambro-

zios ( I ).

( 1 ) Para connpfovar a verdade desta Asserção, bastaria lem-

brar os extraordinários acontecimentos , de que toda esta Capi-

tal foi testemunha ocular na feliz chegada do Illustrissimo e Ex-

cellentiisimo Senhor Conde de Villa Flôt , Gí^vernador , e Ca-

pitão G&neral desta Província, que em virt^ude de Ordens posi-

tivas de Sua Magesiade fea; logo restituir ao falecido Prelado as

Temporalidades ,
que lhe havião sido occupadas por huma Sen-

tença da Coroa, remettendo preso para Lisboa o Author da des-

ordem , e da perturbação, que »gita\6a esta Igreja. Que Monu-

mento ds honra para o Episcopado, e ao mesmo tempo de glo-

fia para a Piedade de hum Soberano , que sabe assim desempe-

nhar o glorioso Titulo de Protector dos Cânones, e de Mo-

n^rcha Fidelissimo á Igreja ! Is^ao falJo na profusão de honras ,

e Mercês , com que Elle distinguio os Deputados ,
que o mes-

mo Prelado enviou duas vezes ante o Ihrcno
,

por motivo de

felicitações*
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Que dístincção , € que gloria tao própria

para inspirar o orgulho^ e a vaidade em hum
coração menos humilde

,
que o seu ! Profunda-

mente tocado do nada de todBS as Grande*

zas do Mundo, que nunca o illudio com os

seus encantos ; elle não se occupa mais que

do seu ultimo Hm, que elle sente aproximar-se^

ouvindo a todos os instantes Oráculos de Mor-

te na extrema debilidade de hum Corpo atte-

nuado pelo lento Martyrxo das mais dolorosas

enfermidades.

- Eu toco , Senhores V na parte mais triste

do meu Discurso, em que he forçoso represen*

ta r-vos o luctuoso momento ^ em que o Supre-

mo Juiz chamou este Servo fiel, para coroaras

suas Virtudes, deixando-nos abysniados em a-

margoso pranto. Peccadores correi ao Leito do

Homem Justo ,€ vinde admirar a paz, a sere-

nidade , e alegria , com que morrem os Esco-

lhidos

!

O^ rneu Deos eu adoro os inexcrutayeis

Segredos dfi vossa Justiça , e o impenetrável a-

bysmo dos vossosJuízos : Respeito o denso véo,

que nós encobre o conhecimento daquellás Al-
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mas ditosas ,
que tendes marcado com o Sello

da Iinmortalídade ; mas como posso eu deixar

de conceber a mais linne esperança da Felici-»

dade de hum Prelado, que zelou a honra do vos-

so Nome, e vos amou com ternura em. toda a

€ua vida, e até cxhalar o ultimo suspiro? Que

resignação tão prodigiosa no curto espaço da

sua ultima Moléstia ! Que gemidos , e lagrimas

não derramou no Tribunal da Penitencia, a que

i-ecorria tao repetidas vezes, e sempre com hum

novo fervor ! Que Fé tão viva na presença do

Corpo Adorável de Jesu Christo, queelle cos-»

tumava receber todos os dias festivos , €m que

as suas moléstias lhe não permittião Celebrar

!

Ainda que adormecido em profundo -le*

thargo, funesto persa gio do somno da Morte,

elle abre ainda os olhos, para dizer aos Cir-

cunstantes ^vamos para o Ceo , com a mesma con-

fiança na Divina Misericórdia , com que o gran-

de Apostolo dizia : ^ Cupio dissolvi , et esse cum

Christo ( I )• Cercado já das sombras da Morte ,

( i) Philip, cap. 1. V, 2j.
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sua lingoa pezada, e convuka faz ainda esfor^»

ços para acompanhar o^ zelosos Ministros
, quan^

do fazem soar aos seus ouvidos r.s passagens

mais tocantes desses Psalmos de Penitencia
,
que

elle recitava todos os dias de joelhos com o

mesmo espirito, e campunção do Rei peniten-r

te. Esgotão^se em fim, mas debalde, todo5 os

recursos da Arte ; he tempo de cumprir-se o ir-

revogável Decreto, e munida de todos os soo-

Gorros da Igreja, e da Piedade Christa, oSa••

feio^,.p Virtuoso, o Bemfeitor, e o P^i de tam
tós Fieis expira placidamente entre os Suavis-^

siíxips Nomes de Jesus , e de Mariav

A- esta triste» nova, que o tom lúgubre

dos Sinos aniiunciaa toda aGapital
,
que lucto,,

e sentimento commum produzio huma só Mor-
te em todos os Corações! Illustres, e Virtuo-

sos Cidadãos, que viestes honrar cem os signaes

da vossa dor os últimos momentos da sua vida;

,Ministrosdo Senhor
,
que recehestcis seu ultimo

suspiro, misturai o vosso pranto com o da sua^

afflicta, e consternada Fsmilia i Pobres, e in-

felizes, que perdesteis no vosso Pastor o mais

poderoso, abrigo, e amparo da vossa desgr.iça,
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fazei retuniBar os ares com os -vossos clamores,

e gemidos ! Mas que digo eii , Senhores: Sus-

pendei ns vossas lugrimas , o Amável Prelado,

que choramos, não morreo , mas trocou huma

existência penosa, e affllcriva por huma vida

immortal , e gloriosa» Tal he a confiança
,
que

nos inspira o- Apostolo , não querendo que a

nossa tristeza seja semelhante* á daquéllcs, que

não esperão humá Vida futura; confiança tan-

to mais firme, quanto lie sólido o fundamen-

to das boas Obras, e àas Virtudes, que prati*-

cou, e que servem dè medida ao premio, e á

recompensa, segundo o Graculo Divino, .—

Ouae seminaverit homo
f
hoc et me/et ( i ).

Trabalhemos antes em merecer a graça

de huma ditosa Morte pela imitação dos exem-

plos
,
que elle nos deixou. E se o ouro precio-

so das Virtudes, que adornão sua Alma, ain-

da não estava tão depurndo das infinitas ncgli--

gencias inseparáveis do seu penoso , e arrisca-

do Alinisterio^, quanto he preciso para entrar

E 2

( 1 ) Galat, cap- 6. v^ 8.
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mquelle Eterno Sanctuario, onde só he ad-

mittida a Santidade mais perfeita , unamos as

nossas supplicas ao Sangue do Diyino Cordei-

ro
j que com tanta profusão tem corrido sobre

os nossos Altares 5 a fim de obtei? da íiifiaita

Clemência seu eterno descanço.

Ameu.






