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DEDICATÓRIA.

OSTJJMAM os mah peri-

tos archíttclos pôrtio fronúfpKto c/eJuas chás

cigriellas pedras , e injcripçoens ^
que na ojò^
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mente authorízem y mastamhem wcttem âin"

da aos menos curiozos a verem , e admtratem

o famozo parto dos feus engenhos. AJfim ofez

o engenhozo Sofirato , o qual tendo fabricado

ria Ilha de Pharo à expenfas de Ptolomeo

huma torre com tal arte
,

que , confervanda

accezos de noite grandes faróis , défviaffe os

navegantes dos perigos , a que os expunha o

efcuro da noite ^ efculpio nelía ofeunome
^
pa*

ra que competijfe com a mcorruptthílidade

daquelles mármores a duração da fna fama*

Amats chegou ainda a arrogância de muitos
^

que a naõ ff contentando com os prémios devi'

dos aos feus trabalhos , chegarão a pedir pu-

hltcas e/iatuas , nas quaes fe con/ervaffem as

memorias de taofmgulares engenhos^ Pódefer«

vir de tefiimunha a celebre fabrica ,
que de^

dicôu a Republica de Veneza a S, Marcos ^

cujo architecio y mal fatisfeito com os grandes

efiipendtos daquella Republica
, fò com eflatua

publica fe contentou, Efeguindo eu efie mef-

mo ejlylo
,
querendo dar a conhecer ao mundo

as excellentes virtudes do Padre Belchior de

Pontes-, julguei que nenhuma eflatua ^ ouin-

fcripcãõ poderia authorizar melhor efla Obra j

que o nome de V, m\ porque quem olhar pa*

rà afabrica^ e a virfem elle
, julga4a- ha def

authorizada ^ e de nenhuma eflimacao ^
pois

Juccedeaos Efcritores omefmox q^e aos archi-

ie&§s
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teBos. Se ofrcnúffíCioejiâmalaVitiladOy.e

fem nome
,
pojfciõ adwnte , e^ riaÕfe aireven''

do a cruzar a porta , dtixaõ de ver o que tal-

zez he digno de cdnnror : n:aifeje orna com

algum tUido , logo he frequentodo , e a mef"

ma cutíozídadt wctta a admirar o que enco'

irem c,quelias mmtas zezes mal almhadas

paredes^ Efta he a razão
,
porque Jahrkan»

do /luguflo Cezar em Roma magnificas chraSy

nad qutz pôr em todas ofeu nome , mas de-

dicou humas a Cato , e a Lúcio , e outras a Li*

via y e a O51avia
j
porque amãa que haflajfe

ofeu nome para ennohrecer a muitas
,
julgou

com tudo quepoder iad alguns menos adverti"

dos entender que affim cumo era fempre hum
o nome , affim também erao as fabricas as

mefinas ^ e como enfafliúdos de ver a huma ,

deixariao de admirar as perfeicoens das outras^

EJiegrande inconveniente fe evitará neflaObra^

tanto que ao principio virem efculpido oncme
de y^m-^ porque com*Q he de peffca taocor.he'

cidx nejia Capitania , naõ }òptla fidelidade

y

com que em terr,pos mais antigos exerceo o cargo

de Provedor da Cafa da fundição , rr.as mmto
mais pelo que hoje occupa de Capitão Mor defla

Cidade , incitará a curiozidade de todos a lererrj

as admiráveis virtudes , efamozas exemplos^

que nefle pequeno volume offereco aos olhos de

V^ m\ efe efes títulos faõ bafantespara lerem

com



com cmdado efta Ohra , fera mmto mayoy à
ddtgenaa para imitarem a noticia

,
que ha^

das grandes virtudes , <^ue /^. rn, exeràta.

Ca lio aquíypornaã offender a modefiia ^ e fe-

credo com quefe exerce agrande íiberalidade ^

com que íe vê foccorrtda a muita pobreza y
que

bofe Je acha em S, Paulo ;
pois/eguindo V^ m,

Matth.cí.í. ^^ oonfelho de Chrifio : Te autem faciènte

eleemofynam, nefciac íiniftra tua, quid

faciatdcxtera tua, de talforte acode ás ne-

cejfidades dos próximos
^
que y

(entindo elles o

remédio , nad chegao muitas vezes a conhecer

a maõ , donde lhes veyo, Nad caliarei com tudo

os grandes exceffos , com que fe extende efta

grand<i liheralidade m Familtas Religtozas
^

entre as quaes naò tocou pequena parte a

Comp.mhia
;

pois nao contente com o exercício

de Sj/idico no Convento do Serafim da terra S.

Fraicifco , cuidou tanto em aúgmentar o Mo-

fleiro do grande Patrtarcha S\ Bento ,
que,

tend) palfado tantos annosfem coro por cauta

dafua pobreza j fe efpera que brevemente à

expenfas de K m, je vejaõ bem logrados os

fantos defejos daquelks Reltgtoztffimos Monjes,

Bem vejo que tantos méritos pediaõ majores

objequiús j mas ejla he a condizali do pobre
y
que

fò pode oferecer do que poffue alguma coufa»

Nem tenho em meu abono menor autlporidade
,

do que a do mefmo Chrijlo , o qual^ entrando no

templo
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templo ãe Jertíjalem 3 e renâo a lama pohre
lamar em huma caixinha y deftmada a receber
as offerias dosfiets , duas motdas de pouco pi eco

^

a louvou^ dizendo aosfeus dífaptãos que aa.uèiia

pohre linha cfferectdo mais c^ne todos \ y.erèi-uc.ai. j.-

dico vobis, c]uia vidua b^ec paupcr píuí-
quam omnes miíitj e querendofatt^fazer a cu^
rio/idade dosfeus dtfctpulos^ que deftjavaõJaher
a razão

y dtjje
y que os rkos offertavaò do que

ihes fohejava y masque aquella pohre ourara
da hocapara ter que oferecer \^zm omnes bi^^'"^ 4»

ex abundanti fibi mifcrunt in niunera Dei

;

h^c aurem ex eo
, quod deeft illi , omnem

viaumfuum, quem habuit, miÇiuConfef
fo que hepequeno o volume y e por tfo muito-
pouco o que ofereço : mas efiou certo que y tan-
to que chegar ás maõs de V, m. , nadfelca de
eftimar pelo que he y mas pelo affeão , com que
o ofereço ,• pois devem ter os homens a mejma
condição de Deos

^ que naÕ ejlima tanto a ofer-
ta pelo que he

, como pelo afeHo, com quefe
cferece-, epor ifo emfeusdmnos Mosopoucoy
que fe deo com bom animo , crefeeo tanto

, que
fuperou a grandeza das mais ofertas. Bem, co-
nheço qt^e nao faltarao outros

^ que dediquem
a V. m. maiores thfequios , mas ainda afm
julgo que nenhum terá ma^or efmacao de que
ejle

i porque como nelleje dejcreve humfujeitOy
cujos trabalhos tanto fe occuparal emdnigir os

bom



hom cofiumes dos moradores defta Capitama ^

naÕpoderão deixar asfuás memortas de exátar

amdanos coracoens de todos aquelles mefmos ef-

feitos ,
que V. m. tanto appetece naquelles , a

quemgoverna : e como ejle ohfeqmo y tendo por

fimobíifcarafahacaõ de mmtoí
^
procurando

movê4os com os exemplos ,
que lerem , a fegmr

as virtudes ,
que neceffariamente hao de louvar j

he huma das coufas , aue mais agradada Deos

:

por ijfo nao pderá deixar de merecer também

os agrados de V. m.ycuja pejfoa guarde o Cee

pelos annos defeu defejo.

De V. TCí.

O mais humilde Capellaõ

Manoel da Fonfeca.
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PROLOGO
A O L E I T O R. /

VEndo eu , curiofo Leitor , efta Pro-

víncia do Brnfil chêa de Religiofos

famofos em virtude , e falta de Hiílo-

rias , tinha certo pezar defte deícuido • porque
delle fe podia iní^erir que ou aos tícritores falta-

va a matéria , ou á matéria os Eícritcres , íendo
certo que de huns , e outros íe vê feliz , e

abundantemente ornada : mas as occupacões
deMiffionnrios, e as diftancias dos Lugares, e

Collegios faò huma grande cauía defte deícui.

do 5 naó fendo menor a falta de noticias^ por-
que occupados os antigos mais em obrar , do
que em elcrever

, nos deixarão quaíi in^[ cíTibi-

litadosa eftas emprefas. Naõ quiz porém Deos
que correílem a meíma fortuna as virtudes do
Padre Belchior dje Pontes • porque fazendo-me
vir a primeira vez a S. Paulo, logo achey quem
com grandes louvores o elogia ííe ; mas naõ
entendendo eu entaõ os deíignios do Ceo , dei-

xey como Jonas efte Lugar y e fuy aííífir por
ordem dos Superiores em outro Colle^io. NdJe
eílava muito fatisfeito com ascccupac^oensda

** '
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obediência , e muito alheyo de voltar a S.Pau-

lo
,
quando os feus moradores pedirão ao

Padre Provincial que para bem da fua Republica

ihes niandaíTe ier huin Cario de Arres. Dcípa-

chou elle caô jufta petição^ e avizando logo

Meílre , me mandou prefidir : e ainda que

íe dilatou hum anno a íua execução
^

quiz

que vieíTe eu logoa fliftir nefteCoiiegio. Neí-

te intervallo de tempo foraõ grandes os elo-

gios
,
que ouvi deite Servo de Deos, e fen«í

tindo grandes impulfos de averiguar o que

ouvia , me reíolvi a elcrever aos Parochos das

Fregueziascircumvizinhas, e a algumas pef-

foas fidedignas, para que me inquiri ílem com

vagar , e verdade tudo, o que efte Servo

de Deos tinha obrado j e com tao bom fuc-

ceílo
,
que em breve tempo me achey com

baílantes noticias : mas tudo ifto ainda me
naS movia aefcrevê-las , attendendo á minha

infufficiencia ^ e inculto ertylo , atéque al-

guns Religiofos quaíi me obrigarão a tomar

eíle trabalho. Bem vejo que íerá inútil, ede

pouco agrado, pois neceftitavao taó raras vir-

tudes de huma pennacom melhor aparo : mas

feguindo o exemplo deCezar, quando efcre-

vco os feus Commencarios , contento-me com
que firvaõ de apontamentos a quem quizer ao

depois tomar efte empenho. Para divertir o en-

íado
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fado dos Leitores intcrrachcyalgumíis noticias,

que acafo tiveraó lupnr , dcíía ncíTn Ame-
rica

;
pois o dcfcjo de faber novidades rirnrá

o tcdio , c]ue câuíaó a alguns as couías cfpi-

riruacs , e a tutios o ma o cílylo. Se ?inda

aílim o julgarem indigno de íeus olhos , dcf-

culpem ao menos a intenção; porque ^ vendo-

me com o officicio de Miffionario
, julouey

que de nenhuma íorte o podeiia fazer melhor
do que com o exemplo , fcguindo líiílo a

Chriílo^ que primeiro pregou com o exem-
plo, do que com a plavia , ccmo uíljfíea

S, Lucas no cap. i. dos Aótos dos Apoílo-
los ; Copph JESUS' facere , fef decere. Di-
íaõ que devia fer o exemplo próprio : mas ia

que efte me falta , naó haverá muito reparo

.

em que o tome de hum Irmaò meu
j pois

no fentir de Joaô Caflinenfe Sup. %. ad Goiinth.

tom. 7. in princip, foi. 131. col, 2. he pre-

rogativa dos irmãos ajudarem-íe hunsacs ou-
tros : Fraires fe mvictm adjuvem : e no ícn-

tir do noílo Padre Gelada in Gcnef. cap. ^^.
verf. j. §.184. n, 3.íin., a prerogativa^ e

excellencia de hum , he própria de todos os ir-

mãos : Ur/ifís purpura jphndent reltqui ^ &f
cujuslihet jafligíum oryines pariter Juhlímat.

Donde infiro que íempre íe poderá colher

algum frudo deíle meu trabalho ; (e aílim for,

*ii fera
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fprá a gloria deDeos, que me itirpíroiíacm»

érendê»Io ; íe naõ tiver ta5 boa force , con-

|ento me com o haver procurado Nem re-

èare o Leitor
,
que nefta Hiftoria íe nomeaa

Jnuitas vezes os íujeitos , dos quaes fe refe-

rem faltas , ou coftumes menos ajuílados
j

porque^ álêm de que pela iníeiicidade do paiz

os meímos delinquentes Ía5 taó pouco efcru-

pulofos na matéria , e taò pouco recatados,

que naô fó nao íentcm fe Íayba5 os íeus de-

feitos , mas talvez fazem galía do quedeviaa

ter erubetcencia ; elles mefmos
,
para gloria de

Deos , e honra de feu Servo , publicarão os

fad:o9 ,
que ou em particular , ou no fagrado

da Coníiáaó tinhaõ paíTado com o Padre Pon-

tes ,
querendo foffem a todos manifeftos ^ of*

ferecendo íe para tcftimunhas do que affirma^

va5 ; motivo
,
porque me animey, para mayor

prova da verdade^ a exprimir íeus nomes. Fale,

PRO-

« ll^''''''''''^
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PROTESTAC,AM
DO AUTHOR.

OBedecendo ao Decreto do Santiffimo P.

UrbanoVin.,e ás declaraí^ões da Sagrada

Congregação de Ritos, fobre a forma deeí-

crever Vidas de Varoens illuftres em virtude , e

fantidade , e íobre o nome de Santos , 'Beatos^

ou [Veneráveis, em quanto naó eftaõ declarados

pela Santa Igreja y e o mefmo fobre o nome de

Milagres , Profecias , Reve/açoens , ou Vattá'
mos ^ declaro, e protefto, como filho obediente
da meíma Igreja

,
que todas as vezes, que ncfte

livro da Vida do Venerável Padre Belchior de
Pontes nomcyo Sanío y 'Beato ^ ou outro íeme-
Ihante , como também nomeando Milagres

^

Profecias , ou Revelacoens \ naó he nifto o meu
intento dar- lhes mayor credito, ou authoridade,

que a que pôde dar, e merece a fé humana,
iujeitando.me em tudo á correcção da Santa
Igreja Catholica de Roma , a quem íó toca
decidir , como fonte de toda a pureza, e verda-
de^ íemelhantes matérias.

Manoelda Fonfeca*

LICENCIAS.





LICENÇAS.
DA ORDEM.

MAnoel Pimentel da Companhia de JESUS,
Provincial deita Província de Portugal poc
particular conceííaó

, que para iílo me foy
dada do noíFo muito Rtverendo Padre Ig-

nacio Comité , Prepofito Geral : dou licenqa para
que fe imprima eíle livro intitulado : Vida do Vene-i

ravel Padre Belchior de Pontes da Companhia de
JESUS da Província do Brafil , compoílo pelo Pa-
dre Manoel da Fonfeca da mefma Companhia , e
Provincia

, que foy examinado , e approvado poc
peííoas Doutas , e graves da mefma Companhia : e
por verdade dei eíla por mim aíllgnada , e fellada

com o Sello do meu Oílicio. Em Lisboa aos 1 1 de
Agofto de 175 1.

Mamei Vimentel

DO



DO SANTO OFFICIO.

CEN SVR.A VO M. K. P. M. JOSEFH
Troyano\f Quahjicaãor do Santo OJich ^c»

ILLUSTRJSSÍMOS SENHORES.

K í

ml

im^.

Sta Vida do Venerável Padre Belchior de Pofi-

tes, da Companhia de Jefus,naõ contêm coufa al-

guma contra a Fé, ou bons coítumes : e fuppoílo que

pequena no volume , he grande , e muito grande na

íubílancia ,
pelo monte de virtudes , e fantidade

,
que

eítá inculcando na fua meíma pequenhez. Nella imi-

tou o Author ao Faáiofo Phidias
,
que dos pequenos

veíligios de huni-Leaó, que nunca vira , foube conje-

álurar a lua natural contextura
,
para nos dar huma

copia taõ perfeitK^, como fe o tiveíle á viíla , donde

manou o Axioma latino ; Leonem ex unguibus àsfiU

viare E afíira o fez também o Author deíla Obra, que,

naõ conhecendo ao Padre Pontes de viíla , íó de alr

guns veíligios
,
que deíenterrou a íua diligencia,roube

retratar ao vivo hum Faraõ abalizado em virtude , e

íantidade.

Pequeno he o diamante ; mas pelos brilhantes

rayos ,
que defpede de feus fundos , dá bem a conhe-

cer a fua preciofidade. E pelo pouco ,
que a humilda-

de deíle Varaõ Apoílolico naõ pode encobrir aos olhos

do mundo , claramente fe eílá conhecendo quam ac-

ceito foy aos da Mageflade Divina
, que naõ coíluma

communicar os feus dons , lenaõ a quem lhos íaba

merecer. As obras do Padre Pontes, que , eícapando

ao íeu recato , chegarão á noíia noticia
,
parecendo

ordinárias, naÕ deixaÕ de íer heróicas ; e bem pode-

mos dizsr dejias , o í^ue das de Moyfes diíleraõ os

Magos-



Magos a Faraó • ^ígiíus Dei efi Jiic. Exod. 8. ip.

Por aqui andou a maó de Deos , fem a qual naÕ podia
eíle bom Padre

(
que a outros mais verfados, e poJidos

pareceria talvez menos apto para eftc miniáerio) lu-

crar para o Ceo tantas almas
, quantas no decurlo da

fua vida metteo de poíle da Bemaventuranqa : e ja que
elle tomou por Meílre , e exemplar das íuas Milíoens
aquelle Varaõ Apoítolico

, que aíTombrou hum , e
outro mundo , o Venerável Padre Jozé de Anchieta;

lazaõ he que por meyo da eílampa fe fa^a também
publica a fua Vida

,
para que com o feu exemplo fe

animem os outros Miáionarios afcguirem as fuás piza-

das ; afljm como elle imitou as do Venerável Padre
'Anchieta. Eíle o meu parecer. Voílas IlluílriíTimas

mandaráÔ o que lhes parecer mais acertado. Lisboa , e
Congregação do Oratório 28. de Agoílo de 1751.

Jozê Troyam»

Vlíla a informação
, pôde fe imprimir o livro, de

que íe trata , e depois voltará conferido para
fe dar licença que corra , fem a qual naô correrá. Lis-
boa 5 1 . de Agoílo de 1 75 1.

Fr.K.deLancaíire. 'Abreu. ^Almeyãa. Trigoj

DO ORDINÁRIO.
CENSUKA DO P.M.D.FICENTÉ

Mexia da Divina Vrovincia ^c.

EXCELLENTISSIMO SENHOU.

LI por ordem de Vofla Excellencia a prodigioía

Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes
^*** '

dl»



aa Companhia de JE3U5 , que efcrevea , e qtier dar

á luz o Muito Reverendo Padre Manoel da Foníeca

Reíigioío da meíraa fagrada Companhia. De taõ fe-

cunda raiz naõcofturaaõ íahir producqoens
,
que naô

lejaô dignas da grandeza do íèu principio; eeítaohe

com eípscialidade naÔ íó pelas excellentes virtudes,

e heróicas acçoens
,
que aqui fe referem ; íenaõ tam-

bém pela admirável ordem , e íingular propriedade,

com que feu Author as defcreve : eternizando aíTim

a venerável memoria de hum VaraÕ taÕ benemérito
,

que fempre trabalhou pela falvacaÕ das almas , e pela

Gloria ds Deos j e fazendo por meyo deíle íeu A-
poíloiico zelo , que ainda depois da morte conti^

nuem a fí^udtificar nos coracjoens dos homens com a

edificação , e com o exemplo aquellas meímas vir-

tudes
,
que heroicamente praticara na vida com af*

fombro , e com fruólo. Por todos eíles motivos , e

porque nada contêm contra a Fé , ou bons coftumes

julgo efta Obra digniífima da licença , que fe pede

:

Vofía Excellencia mandará o que for fervido. Lisboa

na Cafa de Noíla Senhora da Divina Providencia

de Clérigos Regulares aos 8. de Setterabro de 1751.

D. Vicente Mexia C íL.

Vlíla a informação
,
pode fe imprimir o livro , de

que fe trata , e depois de impreílo tornará con^

fendo , para fe dar licença que corra , fem aqual naÕ

correrá. Lisboa 9 de Settembrode 1751.

ii

D. J, A' de Lacedemoniãi

DO



DO PAC,
CENSURA T>0 M. K. P. M. T>. J OAM
de Santa Mearia de Jefits, Cónego ILcgiilar de Santo

Míodinho é^c.p

SENHOR.

VI por ordem de V. Mageílade o livro
; que

contém a Vida do Servo de Deos, o Venera"

vel Padre Belchior de Pontes , compoílo pelo M.R;
P. Manoel da Fonfeca , ambos da efclarecida Reli-;

giaÕ da Companhia de Jefus ; e me parece digniíTimo

de fahir á luz publica
,
pelo acerto , e propriedade,'

com que íeu Author o efcreve , e peia matéria de
que trata , toda pertencente ao bem deíla Monarchia,^

e ferviqo de V. Mageílade
,
por íer Vida de hum vír

tuofo VaraÕ , e zelofo Miflionario do Braíll. O Reyno
de Portugal foy fundado por Chriílo N. Senhor , ef-

tabeíecendo no lanto Rey D.Affonlo Iknriques hum
Império , donde o íeu íanto Norpe fcíle levado a Na-
çoens remotas : quando chegou o tempo de fe verifi-

car eAa promeíía de Chriílo , os pnncipacs inílrm

mentos, de que os SereniíTimos Monarchas deíle Rey-
no fe ferviraõpara taÕ gloriola JVIiílaÕ, foraô es Reli-

gioííífimos Padres da Companhia de Jefus ,
que con-

quiílaraÔ , e reduzirão o Oriente , e a America á Fé
Catholica , merecendo juílamente por eíla cauía S.

Franciíco Xavier o nome de Apoílolo da índia , e O;

Venerável Padre Jozé de Anchieta o de Apoílolo do
Brafil : continuarão os Religioíos da Companhia neíla

fanta Conquiíla , e o Padre Pontes empregou grande
parte da fua vida na Miílaõ do diílriâ:Q de S. Paulo^,',



lervindo ao meímo tempo âDeõs 5 eâ eíleReynd

em hum miniílerio taõ próprio , e particular do fira,

para queo meímo Reyno fora fundado , e eílaijeleci-

áo. Todas as mais virtudes deite Servo do Senhor,

referidas nefte livro , conduzem para o bem defta

Monarchia. Para oferviço , e luflre da Republica

julgavaÕ os Romanos que era utiliílimo adornarem

os pórticos de íeus Palácios com as eítatuas dos íeus

aícendentes
,
para que a continua memoria das obras

heróicas , em que reíplandeceraõ, os eftimulafie á imi-

tação : e Licurgo permittio aos Lacedemonios os íe-

puichros , e monumentos no Cemitérios dos Templos

da íua Cidade, para terem por efte meyo preíentes as

acqoens dos que alli eílavaÔ fepultados. Os livros,

que le efcrevem das Vidas dos Varoens iliuílres , nos

lubílituem as eílatuas , e íepulchros dos Romanos , e

dos Gregos : e tanto mais íeraõ úteis á Repubhca pa-

ra a imitação
,
quanto forem as acçoens que fe repre-

lentaõ mais virtuofas. Nas do Padre Belchior de Pon-

tes tem todos que aprender , e que imitar ; e muito

que louvar ao Author da fua Vida ,
que taõ bem as

íabe defcrever ,
perfuadjndoas com eílylo puro , e

claro. E aílim tudo quanto íe contém neíle hvro he

muito conforme ao íerviço de V. Mageílade ,
que

mandará o que for fervido. Lisboa no Real Moíleiro

de S. Vicente de Fora 6. de Outubro de 175 1.

D. JoaÕ de Santa Maria de Jefus.

Ue fe poíla imprimir , viílas as licenças do Santo

Ofíicio , e Ordinário , e depois de impreíTo tof-

nará á Mela paraíe conferir , e taxar , e dar li-

cença para que corra , e íem iíío naÕ correrá. Lisboa

7. de Outubro de 175 1.

Attaiãe, Almeida, Mouraâ.
INDEX

Hi iillllll IW



INDEX
Dos Capítulos delia Obra.

CAP. I. Sua pátria , e na/cimento , pag. r.

CAP. II. Aprende a kr , ejcrevcr^ e cantar, ^.6.

CAP. m. Do muito que aproveitou no efpirtto fendo

efíudante , pag. lo.

CAP. IV. Continua a mefma matéria de juasvirtu*-

des y lendo efíudante y
pag. i6,

CAP, V. Fertende entrar na Companhia , mas naõ he

admittido
, pag. 20.

CAP. VL He admittido na Companhia ^epaJfhdosaU

guns annos , ordena fe de Sacerdote , e volta para

S. Paulo
, pag, 2^.

CAP. VII. Sua Humildade , pag. 28.

CAP. VIII. Suareligiofa Polfreza yip2íg. ^ly,

CAP. IX. Sua eíiremada Pureza, pag. 40,

CAP. X. Sua religiofa Obediência
,
pag. 47.

CAP. XI. Suas mortificaçoens , pag. $2.

CAP. XII. De outras virtudes, em quefloreceo^ p. 5^,

CAP. XIII. Sua Oraçaõy^&g» 6j.
CAP. XIV. Suas devoçoens

,
pag. 70,

CAP. XV. Sua devoção d Paixaõ de Chriíio, p. 77.
CAP. XVL Do amor de Deos , e do próximo, g. 8 ^

.

CAP. XVII. Vay em Mif/aõ pela Cofia a Pernagud,
e Corityba

,
pag. pr.

CAP. XVIII SuasMifJocns no diílriãode S Paulo,
CAP. XIX. Suas MiffoenSy e algumas maravilhas em

cala do Capitão mòr Amador Bueno ,
pag, 104.

ÇAP. XX. Seu ardente zelo em Jalvar almãs , p, iii.
CAP. XXI. Affifie na Adèa de Carapicuyba , e obra

algumas maravilhas
,
pag. 1 1 8.

CAP.

iW



fe.i

§

1
li

fl

m

III

CAP. XXII. Contràfie amizade com o CúpltadVedrò

Vaz de Barros : vários luccejfòs cmjua ca/a: pro»

fetiza lhe a morte ^ e declara a fua bemaventurau'

ça , pag. 122.

CAP. XXÍÍI. Vários fucceps na AUèa de Tacjuaco'

cetyba^ pag. 1^2.

CAP. XXiV, Muda a Aidèade Mhoy
, faz Igreja,

e obra outras maravilhas
,
pag. ijj.

GAP« XXV. Sua aíjiflencia na Aldèa de S. Jozé, e

alguns prodígios^ que nella obrou^ pag, 143.

CAP. XXVI. Vo conhecimento que teve dos corações

humanos ,
pag. 151.

CAP. XXV 1 1. Tem noticia de coufas aujentes^'^. 1 62I

CAP. XXVIII. Vay confeJJar/emJer chamado^ idp.

CAP. XXIX. He levado o Padre Belchior de Pontes

a varias partes muy diflantes em breve tempo a

foccorrer as necejjidades dos próximos
»,
pag. 1 7^).

CAP. XXX. Ijivra a cafa do Padre André Barueí

de hum efpirito , que a tnfeíiava \ falia com hum
defunto

,
que tinha promettido huma romaria ao

Bcmjefu de Igadpe ; e da fe noticia defia milagres*.

fa Imagem, pag 18^.

CAP. XXXI. Suas profecias \ 1^0,

CAP. XXXII. Profetiza o primeiro levantamento das

"Minas GeraeSy pag. 198.

CAP. XXXIII. Da' je noticia defie levantamento^102,

CAP. XXXIV. Felicidade dos que [eguiraâ os feus

confelhos , e cafligo de alguns
y
que os naâ /eguiraâ

f

pag. 219,

CAP. XXXV. Preferem-fe alguns cafos milagrofos;

pag. 229,

CAP. XXXVi. Vay aftãir na Fazenda de Araça^^

riguama,^zg 2^j.

XXXV II. Profetiza o fegundo levantamento

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊSm»



ãat Minai Geraes ; e ãd-fc noticia de algum ca-
fos^ que a elle precederão^ pag. 242.

CAP. XXXVIIL Kelaçad do levantamentOy que hou-
ve nas Mmas GeraeSj 250.

CAP. XXXIX; Ditoza morte do Tadre Belchior de
Pontes, pag, 258.

CAP. XXXX. Referem-fe algumas maravilhas JuC'
cedidas depois de [ua morte

,
pag. 26].

VIDA

IMI



li i!

\

M
líiJ*



VIDA
D O

P- BELCHIOR DE PONTES
Da Companhia de JESU.

CAPITULO I.

Sua Tatria , e na[cimento

i

UMA das mais famozas Villas ,

de que fe compunha em tempos
antigos a noíTa America , foy a

ViUa de S. Paulo. Teve ella a
boa forte deíle appellido, porque,

conforme eícreve o Padre Vaí-
Êè concellos na íua Chronica da Co*

panhia do Brafil , noanno de 1554. em 25. de Ja«
neiro , dia dedicado á ConverfaÕ de S. Paulo , íe ce-

lebrou naquelle lugar a primeira MiíTa ; e na verda»

de era judo , que quando a Companhia de JESU
dava principio á converíaõ de tanta GentiHdade , fe

fízefle commemoraqaõ de hum Apoílolo , o qual

A auemen»
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1 Vida do Padre

augmentou tanto o partido de Chriflo naõ íô com

a lua , mas também com a converíaÕ de tantos \

que juílamente lhe merecerão o titulo de Apoftolo

das Gentes. Foy efta Villa íempre fértil de fujei-

tos , os quaes le neceíTitaraÕ das campanhas da Eu-

ropa , em que exercitaílem o valor , tiveraõ com tu-

do as immenlas brenhas do Brafil , nas quaes devo-

rando trabalhos , fomes , e ledes , e tragando a ca-

da paílo a morte , íe íizeraô de tal forte temidos de

feus contrários ,
que , rendidos ao impeto do feu va-

lor , fe lhes fujeitavaõ , como efcravos , deixando

fuás antigas pátrias , e íeguindo.os como a conquií^

tadores deíle novo mundo.

Mas tudo lílo fora de pouca eílimaqaÕ ; fe, tenj

do conquiílado a íuperfície da terra , naÕ cuidarão

em inveíligar o mefmo centro, defcobrindo no inti-

mo de fuás entranhas as mais preciofas vêas de ouç

ro , e fina pedraria ; fendo taô pródigos deílas pre-

ciofidades ,
que enriquecendo a todo o mundo , íe

confervaÕ fempre pobres ^ podendo dizer-fe delles
i

o que de fi difle o Mantuano

:

Sic vos non vohis mellificatis apes

:

' Sic vos non vobis vellera fertis oves.

Muitos annos fe confervou S. Paulo com o titulo de

Villa, até que no anno de 1711. attendendoo Sere-

niíTimo Rey D. Joaó o V. ao muito ,
que com íuas

Conquiílas tinhaõ augmentado léus moiradores os Rea-

es thefouros , e o Reyno todo ; a ennobreceo com o

titulo de Cidade : e naõ íe fatisfazendo lua Real ma-

gnificência fó com efte premio ; enriqueceo feus Ci-

dadãos com vários privilégios ,
querendo que por eí-

te modo foífem naõ fomente eftimados como leaes vaf-

iâllos , mas ainda reverenciados como nobres.

Pa-
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Bekhtor de Fontes. j
Parece cora tudo

,
que todos eíles merecimentos

naÕ feriaÕ baílantes para tanto premio , fe naó tiveííe

a fortuna de fer pátria do P. Belchior de Pontes , o
qual com tanto efpirito foube conquiílar o Geo , no

mefmo tempo , em que feus patrícios tanto fe em-

penhavaÕ em conquiílar a tecra
,
que com razaÕíè

pode aflirmar que feus merecimentos naõ fomente

o faziaÕ merecedor da gloria
,
para onde caminhava

a paííos largos , mas também das honras
,
que com

tanta liberalidade íoraÕ concedidas á fua pátria. Nem
he menor louvor defla feliciífima Villa o ter tido nos

braqos do grande Thaumaturgo do Brafil, o Venerá-
vel Padre Joíeph de Anchieta , o feu primeiro berço ^

crefcendo com as fadigas do Padre Joaõ de Almeida;
e pondo termo ao íer Villa, quando o noflo Heróe,
objedo total deite meu trabalho , hia pondo termo

â íua vida. Deforte que nafcendo gloriofa , e confer-

vando.fe feliz nos braqos de taÕ excellentes Atlantes,'

fó quiz mudar o titulo
,
quando ja chegava a tanto

auge
,
que podia dar ao Ceo hum filho , cujas vir.

tudes , e obras heróicas foflem baílantes para a dií-

tinguirem , e contarem entre as mais celebres Cidas

des do mundo.

Naõ teve porém a dita que entre íeus muros
nafceíTe eíle Heroe

,
porque íeus pays Pedro Nunes

de Pontes , e Ignes Domingues Ribeira viviaõ diílan;

tes pouco mais de duas legoas em hum íitio junto ás

margens de hum pequeno rio , a quem os naturaes

deraÕ o titulo de Pirâjuqâra. Teve com tudo a fortu-

na de que renaíceíTe eíle feniz pelas agoas do fanto

Bautifmo na melma pia, que para feus naturaes eítava

deílmada
; porque fó áquella Matriz veneravaô na-

quelles tempos como a mãy todas as circunvizinhas,'

A ii «que
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que hoje tem taÕ gloriofo titulo. Foy eRe ditozo dia

o de 6' de Novembro de 1644. , ainda que naõ fabe-

mos o dia certo em que nafceo : e parece que he ef-

pecial providencia de Deos
5
porque coníervando-fe

a memoria dos dias , em que naícem para o Ceo os

jtíflos , fenaõ faibaó os dias , em que naícem para o

mundo. Eraõ (eus pays humildes por nafcimento ;

mas por i^o m.ais aptos a telem hum filho
,
que çom

a própria humildade tanto os ennobrecefíe. Eraõ fal-

tos de bens da fortuna , e de poucos cabedaes , mas

taÕ ricos de graças ,
que parece apoílava o Ceo a

enriquecê-los , fazendo-os naÕ fomente depofitarios

de huma vida exemplar , e Chriílaâ , mas ainda pro;

genitores de huma numcrofa defcendencia.

Foy Ignes Domingues fecunda
,
podendo com-

petir com as mais celebres mulheres na fecurldidade,

dando aíeu marido Pedro Nunes quinze herdeiro?.'

Foy o primeiro Ignacio de Pontes , o qual, dejxando

em breves dias depois de feu nafcimento o pouco^

que podia herdar de feus pays na terra , íubio purifi^

cado com as agoas do fanto Bautilmo a tomar poíTe

dos thefouros ,
que para os (ilhos de Deos íe confer-

vaó na Gloria. Foy o íegundo Joaõ de Pontes , o

terceiro Catharina de Pontes , o quarto Salvador de

Pontes , o quinto o noíTo Padre Belchior de Pontes;

o fexto Manoel de Pontes , o íettimo Ignes Dominí

guês , õ oytavo António Domingues de Pontes , o no;

DO Marianna de Pontes , o decimo Anna de Pontes,'

o undécimo Joíeph Dominges de Pontes , o duodé-

cimo joaõ de Pontes Dominges , o qual feguindo ò

eílado Clerical chegou a exercer por alguns annos ò

cfficio de Parocho em íua mefma pátria , e o de Vi*

gario da Vara em S. Paulo. Foy o decimoterceiro

Seba*



Belchior de Pontes, y
SebaílJana de Pontes , o decimoquarto Maria Do-
minges de Pentes , o decimoquinto , e ultimo Inno*
cencio de Pontes , a quem tocou a feliz forte de
conícrvar fempre ilkza a innocencia

,
que lhe pro-

noflicava o feu nome
; porque, acabando a vida an-

tes de chegar a conhecê-la , foy feguir os pafíos da-
quelle Divino Cordeiro , cujo dehciofo paílo íaÕ os
lírios da mnocencia.

De pays taõ virtuofos %cil fera inferir a dou-
trina que dariaÕ a feus filhos ; porque ainda que naô
haja noticia certa dos exercicios íantos de íua caía

,

poílo que vivaô muy frefcos na memoria os rigores,

com que fua may cercada de cilícios , ainda em ida*

de decrépita
, affligia feu corpo ; com tudo bem pO'

demos crer que criariaÕ a íeus filhos naõ fó com o te-

mor fanto de Deos , mas também com a cordial de-
voqaõ a NoíTa Senhora : porque contando o noílo

Belchior fomente féis para fette annos de idade , íucce.'

deo que adoecendo fua may Ignes Domingues, fe foy
o bom filho pedir a feu pay que a levafíe á Villa

,

para que, fendo aífiílida de algum perito Medico , re-

cobraííe a faude
,
que elle tanto lhe dezejava. E a

eíla petiqaõ ajuntou outra , com a qual moílrou
bem quanto reluzia jaem feu coraqaó a devoção á
Virgem Senhora

, porque lhe pedio que fazendo o
caminho pela Aldêa dos Pinheiros , refidencia criada
pelo Venerável Padre Joíeph de Anchieta , e culti-

vada neíles tempos pelos Monges de S. Bento , vizi-

taflem primeiro a NoíTa Senhora de Monferrate, que
naquelle lugar fe venera.

Naõ foy difficil ao pay deípachar huma peti-
ção í^que , alem de íer muito conforme com a fua de«
voçaõ, lhe pareceo juíla ; e deixando o outro cami-

nho
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nho ; viziíáraõ á Senhora. Chegarão finalmente â Vil-

la, e buícando com a diligencia, que pedia o cafo,

hum Medico , lhe encarregarão a afíiílencia da enfer»

rrsa. Vizitou a elle , mas de balde
;
porque el!a ti-

nha ja com a primeira vizita da Senhora recobrado a

íaude ; fervindo fomente o Medico para declarar a

maravilha , affirmando que eftava inteiramente faã,

e que lograva huma tal compoziçaõ de pulíos
,
que

fe podia com razaõ duvidar , le chegou a fentic

aquella natureza algum defmancho. Eíía foyapri-

íDcira operação
,
que fabemos deíle grande fervo de

Deos ; e parece que era juílo que foílem os pays

as primeiras teílimunhas de fuás maravilhas ,
ja que

íoraô os primeiros em enfinar-lhe a devoqaÕ á Vir»

gem Senhora.

CAPITULO II.

!i!,-,t

Aprende ater ^ e cantar»

Afiados alguns annos no retiro de Pirâjuçâra ,

_ determinarão feus pays occupar a Belchior nos

exercicios próprios de íua idade : e cuidando em lhe

dar meflres
,
que com as letras lhe enfinaflem a vir-

tude ,
para a qual lhe fentiaó efpecial inclinação ;

julgarão que fó na direcçaÕ dos Padres da Companhia

de JESU ,
que na Villa de S. Paulo tinhaÕ eícólas

,

ficavaô inteiramente fatisfeitos os íeus dezejos
;
por-

que a boa educação de tantos ;
que nellas fe tinhaÔ

criado ', os perfuadia que íó elles podiaÔ eníinar a

feu filho as letras , e virtudes , em que elles o deze:

javaÕ fmalado. Tomado eíle confelho , lhe puzeraÕ

caia na Vilia , na qual affiíliíTe com algum de feus,

irmaõs



Belchior de Pontes, 7
irmãos , entregando todos á obediência dos Padres
da Companhia , cujas eícólas daJli por diante liaviaõ

de frequentar. Naõ fe efqueceo o noílo menino , fora
da cafa , e fujeiqaõ de feus pays , da boa educação;
que nella tivera ; antes com os exercícios fantos

,

que naqucllas eícólas fe coftumaõ , crcícia cada vez
mais naõ fó no ufo das letras , mas também das vir-

tudes.

Quiz Deos moílrar o que elle havia de fer quan:
do mayor

, e moílrou-o do modo feguinte. Vivia
em S. Paulo huma virtuoía mulher , may de Salva-
dor Jorge , e Domingos Jorge , a qual tendo vivi-

do muitos annos fora da Villa em fantos exercidos
,

faudoza porém da frequência dos Sacramentos , cotn
que fe alimentaÕ as almas puras , e amigas de Deos ,

dos quaes havia falta no lugar , em que vivia
, pedio

a feus filhos que a puzefíem na Villa
, para que con^

forme a anciã do feu coração íe latisfizeíle de taÕ fo.

berano alimento. CondeícenderaÕ elles com os pios
dezejos de fua mãy , e poíla na Villa , feoccupava
em ouvir Miflas , e frequentar os Sacramentos , de-
forte que chegou a íer conhecida por mulher virtuo-
ia

, penitente , e íanta. Paííando o noíTo BeichioE
pela fua porta acompanhado de outros meninos , ef-

ta mulher lhe beijou os pés. Palmarão todos ; e feu
irmaÕ António Domingues, que também íe achou
prefente

, referio o cafo a feus pays : e naÕ conhe«
cendo , como menino ', os deílinos do Ceo , que
queria com aquelle obfequio dar a conhecer a fantida^ /
de futura

, a que elle havia de chegar , attribuio a
eleiqaô dos pés de feu irmaõ á cafualidade

, julgando
que o eftarem entaõ mais hmpos do que os feus, a
motivarão áquelle exceíTo : naõ advertindo que o

eílã>
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eilarem os feus tcenos puros feria motivo mais efficaz

para hum aólo taõ heróico , a naõ kr movida , co.

mo íupporaos , aquella mulher de fuperior impulío.

Como feus pays cuidavaõ muito no augmento

do filho , tanto que houve opportunidade , íeguindo

o iouvavei coítume daquelies tempos , lhe deraõ

meílre , com quem aprendeíle também os galanteyos

da voz
,
para que em idade competente recreaííe co-

mo ciíne os ouvidos dos que lhe aífiíliííem
,
quando

nos altares , a que eftava deílinado , o ouviílem lou^

var a Deos. Neíla arte achou dificuldade , como
eile ao depois confeíTava , ou porque íoíTe mais di-

vertida , do que lhe pedia o génio , ou porque a íua

yoz fe naõ accommodava com tanta variedade de fi-

guras : mas como era fujeito á vontade de feus pays;

pós toda a diligencia para confeguir com trabalho , o

que talvez por natureza naõ pudera alcançar.

Com os exercicios de ler , e cantar ajuntava'

fempre os das virtudes : e como eílas com o ufo íe

hiaõ connaturalizando em fua alma , hia dando mayo^

res finaes delias. Da humildade , como fundamento

de toda a perfeição Chriílaa , dava ja baílantes mof-

trás ; porque converfando com os da fua igualha

;

os perfuadia a naõ pizarem com força a terra , fun-

dando o íeu difcurío em duas coufas : a primeira, por-

que era may , e aífim como ás mãys íe deve de Di •

reito natural , e Divino toda a reverencia , aíTim tam-

bém fe devia á mefma terra eííe refpeito
,

ja que teve

a fortuna de íer may : e fegundo a lubmiíTaÕ do feu

conceito
,
perdia efta reverencia a taõ grande may ;

o que com força fora do neceíTario a pizava.

A fegunda caufa,€m que fundava o feu difcurfo,

era •, porque a terra no dia do juízo , ainda qne era

niãyj
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inay , havia de fazer o officio de accuzádor , e por
iílo íe devia tratar com mais brandura , ou para que
naõ tiveííe que dizer áquelle Supremo Juiz , ou para
que fofle também branda no accuzar. E naÕ he eíia

pequena advertência em quem accuza
,

pois talvez
hum a pequena falta , como he o pizar a terra , fe íe

delata com mais apparato , do que convém , faz cref-

cê la tanto
, que poderá igualar a raeíma terra. Eíles

eraõ ja os feus penfamentos naquelles annos : e como
trazia tanto na memoria o dia do Juizo , de quem ou-
tros muito fe efquecem , repetindo eftes aáios todas
as vezes que via aos outros meninos com os feus
brincos pizar a terra

, por iílo crefcia cada vez mais
na virtude

, augmentando-íe efla no meímo tempo ;

em que elle tanto temia , e íe humilhava.
Com a humildade conlervou íempre a fmcerida-

de de menino cm tal extremo
, que todos os cafos ,'

que lhe íuccediaõ adverfos , os attribuia a feus pecca-
dos. Tanto que íoube ler ; e cantar , o recolherão
ieus pays para o retiro de Pirájucára , ou foíTe porque
os cabedaes os naõ ajudavaõ a fuílentar o filho tanto
tempo na Villa ; ou porque talvez por eíle tempo
foy Deos fervido levar-lhe o pay , ou por qualquer
outro deílino

, que naõ podemos alcançar. Poílo no
íítioi o mandou fua mãy aíTiílir aos trabalhadores

, pa^
ra que com a fua viíla luziíle mais o ferviço. Obedeceo
o bom filho

, e íeguindo o coílume de feus patrícios

,

levou huma efcopeta
, para que com o exercício da

caça , de que abunda a terra
, pudeíTe alleviar ou os

calores do Sol , ou os frios das geadas.

Appareceo nefte tempo hum Veado , fez lhe tií

ro
, mas com taõ máo fucceíTo

; que o eítrondo da
pólvora o fez mais ligeiro ; do que talvez era por na-

-^ E tureza.'
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tureza. Mal teve olhos para o ver
,
porquê as lagri-

mas eílavaõ taÕ promptas na confideraçaõ dos pecca*

dos
,
que em (i prefumia ,

que períuadindo.fe que o

erro naõ fora cazualidade , como ordinariamente cof-

turr.aõ os que uzaõ deíle divertimento , o attribuio

logo ás fuás culpas. Celebrarão os trabalhadores com

rizo eflas lagrimas , e lhe íerviaõ de divertimento em

íimiihantes fucceílos : mas como ignorantes naõ co-

nheciaÕ quanto tinha profundado em feu coração o

conhecimento do peccado
,
pois o julgava capaz de

fer author de todas as deígraças.

CAPITULO III.

Uo milito quQ aproveitou no cfyinto'^ fendo efiu-»

danU.

Lguns annos íe deteve em Pirájuqára , ajudan^

do como bom filho a íua may no exercido de

Lavrador , e quando ja a idade o fazia menos apto

para que entre meninos fe applicaííe aos primeiros ru»

dimentos da Grammatica , determinou lua mãy man^

dálo para o eíludo , affignalando-lhe por meííres os

Padres da Companhia de JESU , de qu€m tinha ja

aprendido naÔ fomente a ler ; mas também a formar

coro íufficiente perfeição os cara6leres,de que uzaõ cõ-

mummente os homens para fe entenderem , e com-

municarem. Obedeceo Belchior , e poílo na Villa ,
íe

siaõ defcuidava do feu aproveitamento , difpondo

deforte a íua caía , que naÔ lhe faltando as horas ne-

ceílarias para o eíludo , e para ouvir a íeus meílres

ms efcólas , lhe lobraílem algumas para feus exercícios

âípintuaes. As do dia occupava no eíludo , e nos

.

"
fixer-

Ív;i|i
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1

exercícios de devoção , a que obrigaÕ as leys de quem
aprende nos pateos da Companhia , a qual todo o íeii

cuidado põem em entrefachar com o proveito do ef-

tudo o augmento do eípirito
,
querendo ao meímo

tempo formar hum perfeito compoílo de corpo, e alma.
Reílavaõ lhe fomente as da noite para que livre-

mente , e conforme ao fervor do feu efpirito , as gaf*

tafle em exercícios fantos. E para que íem a pertur»

baçaõ dos de caía fe pudeííeapplicar ao íanto exercí-

cio da oração , difpunha que ceaííem os mais , ne-

gando elle ja naquella idade eíle alimento a íeu corpo,

aílim como lhe tinha negado a pequena refeição da
manhaã. Recolhidos todos em íeus apozentos , le

recolhia também elle no feu : e em quanto repouza-

vaõ os mais , velava elle em fervorofa oração , a
qual prolongava até as onze horas da noite. Dada a
hora , acordava a todos , e entrava com elles no Ora^
tório

,
que havia em cafa , e accendendo algumas lu*

zes , alternava com elles as Ladainhas de noíla Se.

nhora : nem era difficil aos cazeiros eíla fua devoção;
porque como a meninos os contentava com algumas
fatias de paõ , e coufas íimilhantes

, que para efíe

fim guardava , enfinando-lhe a íua caridade a fer de-
voto fem moleília alhea.

Fugia a companhia de outros eíludantes , enten-
dendo que fempre foraÕ as más companhias veneno
das virtudes : pois tem tal attradivo os vícios, favore.

eidos de noíTa mefma natureza
,
que a maneira de pe^

íte inficionaÕ a quem os toca ; e como bafiliícos ma-
taõ a quem os vê ; e por líTo de tal iorte fe efcondia,
que em íahindo das eícólas fe mettia em cafa : e co-
mo fe ainda nella eílivefíe pouco feguro ; fe retirava

ao feu apozento
, guardando o com tal cuidado

,
que,'

B ii fem
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íem o chamarem , na5 fahia dsile. Divertia íe algúas

vezes íeu irmaõ JoaÕ de Pontes com o fuave de muíi«

cos inílrumentos , mas elle nada prezo de terreílres

melodias , íe coníervava como ferpente furda , que

foge á fuavidade do encantador , no feu amado reti-

ro. Nem o ter aprendido a cantar era motivo fufficien-

te ,
para que em companhia do irmaÕ gaílaíle algum

tempo neíle licito exercicio : antes de tal lorte íe houi

ve em toda a lua vida ,
que quem naõ foubeííe que ti*

nha aprendido efta arte
,

julgaria que nem ainda mui«

to de longe tinha cortejado ao harmoniozo Apollo.

Eíle trato retirado excitava aos menos devotos

e a quem de ordmario parece que oíFendem as virtu-

des , que naõ querem imitar , ou afazerem fuás experi-

ências , ou ao menos a fe divertirem com a raoleítia

alhêa. Huma , e outra coufa fe vê no cafo íegumtei

Succedeo ter entrado o noífo Belchior em cafa de ou-

tro eíludante huma noite ,
quando ao fahir achou ou-

tros de embofcada , os quaes atirando hum tiro , e

fazendo eílrondo com as efpadas , fingiaõ acomettêlo.

Correo aíluílado o noflo eftudante ^ e como nos cafos

repentinos fomente occorre aquillo ; em que cada

hum tem formado habito , levantou a voz , e quan-

do coílumaõ todos invocar o favor do Rey , invocou

elle a Rainha dos Anjos ; repetindo cora defcompaí-

íadas vozes a Ladainha da Senhora ;
que coílumavá

rezar , dizendo Sanãa Maria , Sanãa T>ei Genetrix

&c. A eílas vozes fe feguiraõ as rizadas dos aggref-

fores apodados a divertir-fe : mas naÕ deixarão de

aprender com a experiência
,
quaó imprefla tinha em

íua almaa devoqaÕ da Senhora ; e como nas mayore^

anguftias fó a ella fe deve invocar.

Ainda que procurava viver retirado ^ naõ deixa-

da
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va com tudo de íer compaíTivo , recolhendo em fua
cala a muitos

,
que ou com o titulo de parentes , ou

de neceflitados queriaõ nella hoípedarfe. Succedeo
porém recolher a hum

, que , pouco attento ao que
devia a Deos , ao leu hofpede , e á lua peííoa , fe

auzentou mais cedo do que convinha , e fem íe deípe-,

dir, levando-lhe huns chapeos de fuás irmaãs
, que

na mefma cafa tinha deixado fua may , deílinados a
fervir nas occafioens , em que vinhaõ por alguns dias
aíTiílir na Villa. No tempo determinado veyo a may
com a mais família , e achando a falta , o reprehendeo
afperamente : e como a cólera de huma mulher irada
nem fe fatisfaz , nem deixa de repetir muitas vezes a
caufa dejua queixa

; repetio muitas vezes a reprehen.
íaô , naõ valendo ao innocente filho , nem a carida.;

de , cora que recebeo ao hofpede , nem a paciência
\

e humildade , com que a ouvia.

Fundavaõ-fe as luas queixas em ter Belchior re-
cebido o tal holpede em fua cafa : ena verdade , fe el-

Jenaõ fora compaffivo , achara ella os chapeos
,
que

tinha deixado. Deílas taõ bravas reprehenfoens infe-
rio^o obediente filho que era vontade de fua may que
naõ hofpedaíTe mais em fua cafa peííoa alguma ; e
aíTentou comfigo a naõ dar pelo tempo adiante agaza-
lho

, ainda que foíTe com prejuízo da lua caridade ;

pois também pode fer virtude o deixar alguma vez de
íer^virtuofo. E obfervou eíle propofíto com tal exac-
<;aõ; que nem aos melmos parentes admittia

, jul-
gando talvez que tinhaõ menor titulo para ferem
admittidos em huma cafa

; que tinha fechadas as por-
tas aos peregrinos

; pois naõ attendem tanto os fer-
vos de Deos ás peíToas , a quem fazeraLO beneficio ;
quanto ao motivo porque o fazem.

Sen»
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Sendo para outros compaíTivo , fó comíigo era

rigorozOc Tratava o íeu corpo como a inimigo , en-

genhando lh€ o íeu fanto ódio alguns ardis para o mor;

tifícar , ainda naquellas couías ,
qtie a natureza , e

a arte tem inventado para allivio. Huma delias he a

cama , e eíla preparava taÔ regalada
,
que lhe era

ímpoíÓvel o forano
,
quando o acomettiaõ os fervo-

res do feuefpirito. Deparou-lhe Deos no quintal da

caía , em que morava , hum formigueiro , e recor-

rendo a eíle como a tezouro , onde tinha depofitado

em humas formigas ruivas o inftrumento da fua morti-'

íicaçaÕ , trazia em huma telha grande quantidade da-

ouelles animalejos envolvidos na meíma terra , e bo-

tandoas entre os lanqois, íe defpia a toda a preíla, dei^

tando-fe nu ,
para que ellas furiofas por fe verem ac-

comettidas , e fora do lugar em que viviaó , vingai-

íem em feu corpo tantos aggravos , fendo tanto mais

pepozas 5
quanto faÕ por natureza mais inquietas.

Repetio ifto tantas vezes
,

que huma índia 5

que era caía o fetvia , reparando naquelle novo artifi^

cio , e até enta5 naõ viílo género de defcanço , che-

gou a perguntar a hum menino i
que na mefma cafa

aífiília ,
qual íeria a razaÕ de tal exceíFo. Mas íe ella

antiga nos annos naõ conhecia a valentia de hum ef-

pirito ,
que tanto vencia , e domava ao íeu corpo j

como a entenderia a innocencia do menino , a quem

faltava naÕ íómente a noticia da virtude , nsas talvez

nem ainda o nome da mortificação teria ouvido. Nem
era íómente eíle o ardid de que uzava ; porque fe nas

formigas achava mortificação para a cama , nos moí-

quitos lhe naõ faltava que padecer ; quando com a

freícura da agoa havia de alleviarfe. Era coílume an-

tigo em S. Paulo \ ou porque foíle mayor a fmceri-

dade
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dade daquelles tempos , ou porque , eílando menos
povoada eíla terra , dava occafiaÕ roais opportuna

,

fahirem feus moradores no tempo do veraõ
, nas ho-

ras
, em que o calor do Sol mais fe accende, a banhar-

fe nos rios Tyetê , Tamandatiy, que com as fuás agoas
regaõ aquella Cidade.

Sahia também o noflò eíludante , e quando os
outros procuravaõ refrigerar-fe dos calores do Sol com
o freíco das agoas

, procurava elle intendendo- fe- lhe
mais os fervores do efpirito ; alleviá lo com as molef-
tas picaduras dos mofquitos. Deípia fe , e poflo na
margem do Tamandatiy

, para aquella parte , onde
tem os Religiofos de noíía Senhora do Carmo o feu
Convento , fe expunha á fúria dos moíquitos , os
quaes , ainda que pequenos animalejos

, parece que
mal íatisfeitos com as agoas do rio , em que viviaõ

;

pertendiaõ faciar-fe com o feu fangue. Bufcavaefle
lugar , ou porque o retirado delle o convidava , ou
porque a Senhora

,
que no alto fe venera , lhe incita.;

va mais a devoqaõ. Nefle eílado fe confervava largo
tempo , e fe algum dos que fe lavavaõ , vendo-o
maltratado das moleílas picaduras daquelles animale-'

jos, lhos queria aífugentar , o impedia, dizendo que
os deixaííe

; porque buícavaÕ fua vida- A fíim dis-

farçava a fua mortificação r mas naÕ he muito que
bufcafiem aqueilas volantes 4nguixugas a fua vida no
langue alheyo

, quando elle com fangria taÕ penozâ
fazia tanta diligencia por melhorar a fua.
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CAPITULO IV.

Continua a melma matéria ãe fuás virtudes fendo aiu'

da eftudante.

NAÕ parava o ódio que tinha a feu corpo cm o

entregar fomente ás formigas, e mofquitos j

porque , naõ contente com o privar do almoço , e cea,

com que ordinariamente fe alimentaõ os mais homens,

nem fatisfeito com o alimentar huma íó vez ao dia,'

ainda niíTo o mortificava ; porque humas vezes lhe da«

va fomente alguns legumes , outras algumas ervas

;

e naõ poucas milho crú ; naÕ fendo poucas as vezes

que eíte regalo fe lhe concedia fomente no terceiro

dia ,
paliando os mais em jejum , e fem murmurar

dos rigores de feu efpirito
,
que taõ mal o tratava. E

naõ faltaõ teílimunhas
,

que digaõ que algumas

iVezes íe eílendia a oito dias efle exceíTo ; porque re-

colhido era hum apoiento de fua cafa j naõ coní

fentia que algum dos que com elle viviaÕ pertur-

baíTe os fervores do feu oitavario , ficando taÕ íau-

dozo deíle retiro , que o repetia algumas vezes. Nem
he diíficil de entender que gaitaria eíle tempo em fer-

yorozos exercícios , e devota oração , voando feu ef-

pirito como pomba a defcançar nos braços do leu

amado i
fendo o feu corpo o que pagava efles fervo-

res com a falta taÕ continua de alimento: le he que ellè

naõ começava ja a gozar as delicias , de que abundava,

fua alma.

Cora eíles rigores o tinha taÕ amedrentado ; qué

fe naõ fe atrevia a brotar nem ainda nos eílimulos

;

em c[ue a carne no florente dos annos , como eraõ os

em

fia



Belchior de Pontes, ty
cm que elleentaõfe achava, coítuma brotar

; pof-

to que o demónio com terríveis fuggeíloens fízcíTe todo
o poíTivel para o fazer cahir. Era nelle íummo o re-

cato
, porque entendendo que he a pureza joya taÕ

mclindroza
,
que até a vifta

, quando he mal inten-

cionada
, lhe introduz à maneira de olhado , cu ba-

filifco
, peíljfero veneno, fazia muito para que feus

oJhos fe naõ defmandaíTem ; e conhecendo que he ef-

pelho
, que com qualquer hálito perde o eípíendor ^

naò fó naõ fallava , mas nem ainda permittia que
diante delle fe trataflem matérias menos puras. Nem
Jhe era difficil reprehender os mais ; porque, naõ íó pe-
la idade crefcida , como pelo grave do feu trato , fe

fazia refpeitar. Era taô conhecida nelle dos outros eí«

tudantes eíla virtude
,
que fe acafo íuccedia virgem á

praâ:ica eílas indecencias , a mudavaÔ logo , fe eJJe

lhes vinha fazer companhia. Tanta he a efficacia da
caílidade

, e tanta a excellencia defta virtude
, que,

fazendo bom a quem a poílue , naõ deixa de melho-
rar ainda áquelles

,
que a naõ querem guardar.

Com eílas virtudes fe difpunha para as confií-

foens ,
c Communhoens. Eraõ ellas frequentes , pori

que determinando as leys das efcólas da Companhia
huma fó vez em cada mez

,
para que com o ufo def-

tes Sacramentos fe refaçaÕ as almas dos que nellas íe

criaõ ; elle , fentindo fe faminto de tanto bem
,
gof-

tava de oito em oito dias daquelle Sagrado Paõ , fen-

do taÕ liberal para fua alma
,
quanto para feu corpo

era efcaíTo. NaÕ caufa porém ifto admiraqaõ a quem
faz diílinqaÕ de hum , e outro alimento

;
porque co-

mo no íentir de S. Gregório he próprio da Eucharif-
tia caufar fome

,
por iíTo naÕ íe atrevia a paíiar mais

de oito dias íem chegar a taÕ fagrada mefa ; e como
Ç o luf-
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o fuílento do corpo caufa faflio

,
por líTo prolbngavá

a fua falta por muitos dias
,
para que, tirando lhe a ex-

teníaÕ do tempo eíte impedimento
,
pudefle goílar

das ervas , e legumes ,que lhe ofFerecia.

Finalmente, como era eftudante , erajufloque

também tiveíle luas ferias ,
para que até deíle tempo

tiveílemos que aprender. Ha junto á Cidade de S.

Paulo
,
pouco mais de duas legoas de diflancia , hum

bairro, aquemderaÕ o titulo de S. Amaro ,
porque

em huma formofa, ainda que pouco ornada Igreja

veneraÕ íeus moradores como a Patrono eíle Santo.

He bairro aprazível por natureza , em huma campina

de tal forte levantada , que , nad perdendo o titulo de

vargem , dá baílante matéria aos olhos para fe diver-

tirem. He cortada de hum famozo rio , fobre o qual

por dous diverfos lugares formarão íeus moradores

duas formofas pontes , as quaes ainda que naÕ imita5

na perpetuidade as da Europa
,
por ferem de madeira^,

imitaõ quanto he poíTivel a perfeiçiÕ da arte. Cobrem:

fe fuás margens de arvoredo de tal forte levantado j

que íervindo de lhe impedir baílantemente os rayos do

Sol , e produzir frustas ] com que fe alimentaÔ íeus

peixes , naõ impedem , antes recreaÕ a vifta de quem

com curioza attençaÕ o confidera. He finalmente eíle

lugar cercado por huma parte de outeiros ,
que co-

mo muralhas formadas pela natureza
,
parece que o

querem defender das inclemências do Sol
,
quando fe

põem , fe he que lhe naÕ querem offertar hum levan--

tado , e formoío maufoleo ,
quando morre.

Neíle bairro tam bem dotado da natureza mora:

va huma fua tia , cbamida Catharina de Pontes , em
cujo fitio paliava algunas vezes o tempo das ferias o

nQOo eíluiknte; mas çqmo o feu coraqaõíe naÕ di-

vertia

iitt
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vertia com coufas da terra , buícava lugar mais oppor-

tuno para cuidar nas coufas do Ceo. Deparou lhe

Deos neíle íitlo huma arvore
,
que entre os feus gaí

lhos lhe formava hum tal aflento
,
que fervindo lhe

de defcanço ao corpo , lhe naó impedia os allivios da

alma. A cila íubia pela manhaa , levando hum livro
,

cuja liçaõ era todo o leu divertimento. Era elle ja na-

quelle tempo fummamente aíFeiçoado á Paixaõ de
Chriílo : e como neíle livro fe apaícentavaõ naÕ fo-

mente os olhos com as eílampas , nas quaes via aquel-

\qs debuxados incentivos de léus compaífivos affeâos,

mas também o entendimento com a liçaõ de taÕ fa-

grados Myíterios
,
prolongava a fua aífiítencia naquela

le lugar até o meyo dia.

NaÕ quizera porém eíle novo Eílelita que o Sol

foíTe taõ apreflado em feu curfo , que chegaíle a affig*^

nalar tal hora
;
porque como naquelle livro tinha fua

alma taõ excellente manjar , naÕ queria ter occafiaÕ

de deixar aquella meia. Porém a tia, querendo alimen-:

lar a lua familia
,
procurava com todo o empenho que

deícefle da arvore , e acompanhaíle os mais. Mas el-

le , como nada appetecia menos do que os feus manja-

res , reziília , ainda que de balde 5 porque ella , ja

com rogos importunos , ja com preceitos , o obrigava

a deixar aquella fua amada atalaya, Delcia com tudo

taõ anciozo delia
,
que apenas refeito com a caridade

da tia , íe tornava logo para o feu antigo repoiifo ,

prolongandoo tanto tempo ,
quanto gaftavaomeí-

mo Sol em chegar ao feu occazo : e como os dias

eraÕ de Janeiro , tempo em que faz o feu curfo junto

ao trópico , enchiaÕ baflantemente as medidas a léus

dezejos. Defla forte gaflava as fuás ferias em S. Ama^
ro ; e le eíle era o íeu exercício , quando folgava ^

qual feria , quando eíludava. C ii CA-
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CAPITULO V.

Vertenãe entrar na. Companhia \ vms mo he admita

tida»

MAis de vinte e três anoas de idade contava ò

noílo eíludante , occupando a mayor parte

deíle tempo mais no eíludo da perfeição Ghriílaâ ^

do que no eíludo da Grammatica , que aprendia ;

ainda que de tal forte fe applicava á virtude
,
que fe

naÕ delcuidava das letras
,
procurando afFormozear

ao mefmo tempo lua alma com duas joyas ,
que fa-

zendo-a agradável ao Summo Artifice , a naÕ faziaõ

ingrata aos homens. Naó deliberava com tudo no

modo de vida ,
que havia de feguir ;. porque ainda

que lhe naÔ faltaílem impulfos de íe dar todo a Deos

no exercicio de bom Sacerdote , com tudo naõ íó a

falta de cabedass , mas também a ds Prelados rezideni

tes em fua meíma pátria , o impediaõ a feguir eíle de»

zignio. Acertou porém ouvir em huma occafiaÕ as

virtudes, e famozos exceílos, com que o grande

Sol do Oriente S. Francifco Xavier tinha defcorrido

por aquelle emisterio , lavando a huns nas cryílallinas

agoas do fanto bautifmo , e melhorando a outros cont

o íonoro eílrondo de íuavoz, e de feu exemplo 5 e

começou a affeiçoar fe ao feu inílituto.

Confirmarão também eíle aílumpto fimilhantes

exemplos praticados neíla nova America , e tanias

vezes viftos na fua meíma pátria com as virtudes raras,

e portentozos milagres , cora que o Venerável Padre

Jozé de Anchieta , e JoaÕ de Almeyda tanto a illuí-

ardendo ainda muijo iuílrozas nas memorias

de

i!i
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de todos- eílas mal apagadas Juzes. Porque íe o primei^

ro íoy Sol , que luzindo no Oriente iljuílrou a Compa-
nhia , e a igreja , cíles foraõ Planetas de tanta gran-

deza
,
que allumiando tanta Gentilidade neíle Braí/l

;

naÕ deixarão de ter luzes , com que iiluílraflem a to-

da a Companhia, deixando- nos muitas efperanqas de
vermos também illuííiados com elles es melmos alta-

res. Com eítes exemplos determinou íeguir eíle iníli-

tuto , incitando o também a taÕ grande empreza a
multidão de índios

,
que habitavaõ todo o S. Paulo

;

íaõ ignorantes da Ley Divina
, que íe naÕ difterenqa-

vaõ daquelles
,
que habitavaõ as brenhas , mais do

que o terem ja eíles deixado as íuas choupanas , tra-

zidos por violência , e traças de íeus payzanos , e vi-
vendo com pouca luz de noíla lanta Fé , períeveran,'

áo ainda aquelles nas fuás íerras , e ignorâncias.

Via além diílo tantas Villas , e Lugares fóraÉ

da íua pátria cheios da meíma cegueira , e quazi todos
nectííltados de quem os alIumiaíTe ; porque tendo-fe

diffundido eíles novos habitadores por tantas partes 5
iiaõ julgava poíTivel que os poucos obreiros

,
que via(

no Collegio de S. Paulo, fcíTcm baílantes a tantíi

meííc. A caridade o movia a deílruir tanta cegueira J
mas julgava íer neceflario beber primeiro as luzes j

que havia de communicar, na meíma fonte, en|
que a tinhaõ bebido aquelles famozos homens , que
ellepertendia imitar. Occorriaõ-lhe com tudo varias

diíficuldades em os feguir
;
porque, olhando para fi, julí

gava fe indigno de íaõ íanto infíituto : e olhando pa-
ra a Companhia

, julgava que o naó admittiria
j por-

que ella íó bufca tenras plantas , que enxertar em
feus jardins;, e €i\^^ attendendo aos feus annos

,
julga-

va-íe incapaz deíles enxeitos.
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Via*íe fenhor da idioma

,
que aquella Gentilida-

de profelTava
, porque era naqueiles tempos commum

a toda a Comarca ; e ainda que a íua humildade lhe

propunha iníufficiencia para as letras , com tudo a

íua caridade o advertia que
,
para doutrinar tanta ru-

deza , feria baflante qualquer inílruqaõ na doutrina

Chriítaã
,

pois nem nos feus ouvintes haveria capaci-

dade para raayores diícurfos. Aífim lutavaÔ a íua hu-

mildade , e os íeus deze/os , e ainda que efles o inci;

tavaõ a propor aos (uperiores da Companhia os feus

intentos , com tudo a íua humildade o detinha. Ani;

mou-fe finalmente a declarar o quanto padecia feu coí

raçaõ com o dezejo de empregar o reílo de fua vida

feguindo as bandeiras da Companhia : mas com tao

ináo fucceíío ,
que naõ confeguio do Padre Provin-

cial o deípacho
,
que com tanta anciã appetecia. Na5

deímayou com eíla repuííá o nofíò pertendente , anri

tes lembrado talvez daquella famoza fentenqa do Poe-

ta

:

S^epe ãedit , (juoã dura ne^at fortuna y precando;

Se determinou a inílar , para que confeguifle , ao me-

nos por importuno , o que por prudência íe lhe ne-

gava.

Tinha para fi que em fe lhe abrindo as portas da

Companhia , lhe ficavaÕ também as do Ceo de par

em par : e affim como eílas fe abrem por violência

,

e fupplicas , affim também determinou abrir aquelias

á força de petiçoens. Mas entendendo que a fua cauía,

para íer bem defpachada na terra , íe devia primeiro

negociar no Ceo , tratou de o combater com fervo-

rozas oraqoens, Tomado eíte confelho
,
julgou que

nenhuns Patronos feriaÕ mais a propofito para alcan-

í^ar o que desejava
,,
dç que os mefmos

j
^ue deraõ

moti-

IB
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motivo ás íiias anciãs. Recorreo a S. Francifco Xa-
vier , e aos deus Veneráveis Padres Anchieta , e At
meyda , tomando os por medianeiros para com a May
de Mifericordia , a quem queria ter propicia nefta em<

preza : pois eílava certo que fendo ella o meyo
, por

onde coíluma Deos corr.municar aos homens os feus

favores , naõ chegaria a alcançar o defpacho
, que

pertendia , em quanto ella naõ quizeíle prezentar a

fua petição ; e por iíTo naõ defiília de recorrer a ella,

e de lhe propor os feus dezejos com firme eíperanqa de

fer bem ouvido , e melhor deípachado.

CAPITULO VI.

He íiãmittido na Com-panhia 5 e -paffados algum amof
ordena fe de Sacerdote , e volta para S,FauIo.

ENtre efperanças bem fundadas nos feus Patronos

e defconfianqas nafcidas de íua humildade
, paí-

fou algum tempo o noffo pertendente, fem que a
dilaqaõ lhe diminuiílê o fervor , nem a repulfa o aco-

bardaíTe : mas continuou com tal efpirito a pertenqaÕ

,

que vendo no Collegio de S. Paulo novo Provincial,

fe animou a propor.lhe o dezejo
, que tinha de empre%

gar toda a íua vida em lerviqo da Companhia
, pe«

dindo lhe com toda a humildade que o admittiflè no nu*

mero de feus filhos. Era elle neíle tempo o P. Fran-

cifco de Avelar , íujeito de taò conhecida virtude
^

que gaílou alguns annos da fua velhice em %bricar de

quintins ( fiuólas ,que íe achaõnos campos da Bahia )
grande quantidade de Coroas , e Rozarios , para que
repartindo as cem os pobres , lhes introduziílíí no co-
ração a dçvoçaõ á Virgem Senhora , impondolhes a

obrij
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obrigação de applicarem a primeira Coroa ^ õu E-ofá*

rio
,
que rezaíTem , em beneficio das Almas do Purga;

tório •, querendo alíeviar com eíle pequeno fubridio

tantas penas , e introduzir no coração deíles novos

devotos hum temor fanto a tanto fogo.

De taÕ aniraoza pertençaõ inferio o Padre Pro^- |
vincial que o pertendente era movido de íuperior im-:

pulfo ; e ainda que havia difEculdade em o admittir^

attendendo a íeus annos , com tudo , informado de

fuás virtudes, e admirável procedimento, com que

a todos tmha edificado , íe rezolveo a admitti'lo.|

Nem foy de menos eílimaçaô no conceito daquelle

grande Prelado a noticia , que teve ^ da muita peri-

cia da Língua Brafilica , de que o tinha dotado o Ceo,

julgando que era iujsito a propoíito , e talhado para

a neceíTidade daquelles tempos , nos quaes, fendo gran^

de a meíle , lhe naõ íobravaõ os obreiros .• e movido

deílas , e outras razosns , o mandou preparar para a

viagem ,
que havia de fazer em fua companhia. Qual

foííe a alegria do íeu coração com efle avizo , enten-

derão todos aquelles
,
que alcançaÕ o que muito de-

zejaõ , íendo eíta tanto mayor
,
quanto mayor foy a

difficuldade em a confegtiir.

PreparnU'íe com preíleza ,
para que com o meí-

mo Padre Provincial navegaíTe para a Bahia a ter o

feu noviciado , e aprendeíle de caminho , ou a dei.

xar de fer Religiofo da Companhia , ou a tolerar com
paciência todas aquelias moleílias ,

que padecem os

que mettidos a primeira vez entre quatro mal pregai

das taboas , nao fó naõ experimentarão os perigos

,

a que le expõem os que navegaÕ , roas nem ainda

podem fer teílimunhas de viíla , que ha taô inquieto;

€ bravo elemento. A natureza íe acobardou ao fem ani-

mozQ

P*
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mozo eípirito

, e chegando á Bahia com feliz viagem,
íe lhe abnraõ logo as portas do noviciado , fendo ad-

mittido ao numero dos filhos
,
qne naquelle fagrado

ventre criava a Companhia. Foy eíle ditozo dia o de

25. de Junho de 1670. prezidindo a taõ ameno jardim
de virtudes o P. Manoel da Coítã , o qual como cui-

dadozo jardineiro procurava regar aquellas tenras flo-

res
,
para que a feu tempo produziíTem os frudos

,

que delias eíperava a Companhia.
Poílo ja no noviciado

, tratou de amoldar a fua

vida aos diólames
, que o fogozo eípirito de S. Igna-

cio deixou eículpido em fuás regras, imprimindo as

de tal forte em íiia alma
,
que cm toda a fua vida cui-

dou muito em que lhe naõ íaltaíle hum ápice
,

a que naõ deífe pontual execução
, tendo para fi

que eraõ ellas o caminho
, e degráos íeguros para fu«

bir
,
qual outro Jacob , até o Empyreo. Aqui lançou

os fundamentos a todas as virtudes , em que foy emi-
rente

;
porque ainda que na oração , e mortificação

tinha profundado tanto , faltava -lhe com tudo o fir-

me
, e folido da obediência , coftumando fe a tomar

fó aquellas mortificaçoens
,
que, didadas pelo efpirito

da Companhia
, fe ordenaõ naÔ a debilitar , mas a

domar o corpo , neceíTitado de forças para emprezas
do mayor íerviço de Deos , e a orar naquelles tempos,
era que o ferviço do próximo defle lugar

;
porque ain»

da que a occupaçaó de Maria fe julgou melhor do
que a de Martha

, com tudo he de nenhuma eílima-
çaõ

,
quando íe acha fora de Bethania , ou fem obc;

diencia.

Aqui teve principio aquella taõ extremada po-
breza

, que nunca chegou a poíluir coufa
,
que pii-

dcíTc ter o titulo de curjofidade
j pois nunca teve ai-

D ca,

V «p H
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ca , baul , ou fimilhantes alfayas , ainda que fofleiri

de pouca eílima , em qus pudefie guardar coula ai-,

guma. E ainda que aqui naõ começou a fer Anjo na

pureza , começou com tudo a guardá-la deíorte
,
qus

le podia chamar Cherubim na perfeita guarda deíle

Paraizo , naõ coníentindo entrar nelle algum afpide
,

que com o veneno de algum penfamento impuro pu-

deíle manchar taÕ cândida açucena. Teve porém aqui

a fua obediência fundamentos taÕfolidos, que ern

toda a fua vida moílrou eflar fem vontade ,
gover-

nando fe em tudo pela dos Superiores. Com a humil-

dade cavou alicerces taõ profundos , qus chegou a le^

vantar huma muy alta torre de perfeição , exsrcitan»

do de tal íorte as virtudes todas
,
que naõ achava ex-

ercicio algum religiofo ,
que lhe naÕ pareceíle bem.

Finalmente , de maneira fe houve naquella elcóla de

perfeição
,
que paííados os dous annos foy com agra-

do admittido a unir-fe com Deos com aquellas fortes

ligaduras , e doces laços , com que coftuma a Cora<

panhia atar a íeus filhos.

Feito ia Religiofo , cuidarão os Superiores em
lhe dar occupaçaõ , em que , conforme a feu inílitu-

to , ferviííe logo a Companhia. Para o exercício das

letras o julgarão menos apto ;
porque gaílando os

annos , e as forças ,
que eraõ poucas , em partir ar-

gueiros nas efcólas , ficava-lhe diminuto o tempo pa-

ra degolar os monftros ,
que no confeflionario , e mif-

foens , com mayor frequência fe encontrão. Olharão

para S, Paulo , e julgaraÕo apto para aquelle paiz

;

porque o íer maduro nos annos , e perito na Lingua

Brafilica, taõ neceflaria naquellas partes ,
que tanto os

naturaes , como os Portuguezes cora o commercio do

Gentio , de que fe leryiaÕ , a tmhaõ connaturaliza-

do

MMMÉÍ 1
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do ; o eílavaõ inculcando para eíle rniniílerio. To-
mado eíle confelho , o applicaraÕ á aquelles eíludos

,

(;ue , íendo baílantes a formar hum perfeito Parocho
,

lhe naõ gaílaííem o tempo , e opprimiíTem o efpirito;

e tanto que o julgarão deítro
, procurando primeiro

ordena lo de Sacerdote , lhe aflignaraõ o Collegio de
S. Paulo , para que em íuas lezidencias , e diftriólo,

que he de muitas legoas , deíabrochaíle o efpirito

,

de que o conhecíaõ dotado.

Chegado a S. Paulo o P. Belchior de Pontes

,

íoy cortejado dos parentes , e amigos
,
que íumma-

mente íe alegrarão com a fua vinda. Entre elles o vi-

7Ítou Antaõ Pires , a quem a confiança de antigo con-

cifcipulo deo occafiaõ a perguntar como lhe hia de
fortuna. Refpondeo Antaõ Pires que bem

; porque,
deixada a Villa, tinha fabricado hum fitio para a par-

te do mar , onde tinha abundância para fua cafa : e
querendo dar moflras do que algum dia aprendera

,

concluio o feu arrezoado dizendo
,
que nem fempre o

diabo eílava atraz da porta. Apenas tinha nomeado o
diabo

,
quando o noílo P. Belchior

, perdida aquella
natural benignidade , com que o tinha recebido , ef-

tando coílumado a naõ ouvir tal nome , o reprehen-
deo afperamente , dizendo que quando por aquelles

benefícios devia dar graças a Deos , naõ era bem no-
mear o diabo, inimigo das almas, e pay de men-
tiras.

Defculpava.fe Antaõ Pires dizendo que era ada-
gio : mas o P. Pontes , tendo mal feridos os ouvidos
com taõ peílifero nome , nem por adagio lhe permit-
tiao nomeá-lo. Ena verdade he coufa digna de laíti-

ma ver o coftume taÕ ma] introduzido no mundo de
nomear o diabo

,
quando os homens afílidos com as

D ii moleí.
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moleíliás ; e trabalhos deita vida

,
querem dezaffogac

o coração pela boca , eftando taÕ pouco lembrados

da pia devoção de S. Bernardo , o qual no SantiíTimo

Nome de JESU achava dezaíFogo a todas as anguftias

de íua alma
;
porque íe o ouvia pronunciar , lhe for^

mava nos ouvidos huta fom muito agradável : fe

acertava a proferi-lo , era tal a fuavidade
, que lhe pa-

recia goílar hum favo de mel : e finalmente , ou o ou-

vifle , ou o pronunciafle , fempre lhe deixava no cora-

ção fumma alegria.

CAPITULO VII.

Sua Humildade.

Eftituido ja Religiofo a S. Paulo, começou a poE

em praxe aquellas virtudes
,

que no noviciado

tinha aprendido : e como á humildade chamaÕ os

Santos fundamento de toda a perfeição Chriftaa ,^

porque fem ella naõ pôde haver fé , a qual necefíitq

de hum entendimento taÕ rendido
,
que abrace fetn

mais diícurfo tudo quanto fe lhe propõem ; naõ pô-

de , haver eíperança firme , nem conhecimento das

mercês , e benefícios de Deos
,
porque fó a humilda-

de enfinando a agradecer a Deos o recebido , fabs

eíperar coufas mayores : e finalmente, naÕ pôde haver

virtude alguma ;
porque a prezumpçaõ radicada em

huma alma deílroe tudo quanto Deos quer obrar em
hum coração humilde : e por iílo , havendo de eícre-

ver as virtudes , em que fíoreceo o noíTo Heróe , de-

ve ter ella o primeiro lugar ; porque fe he fundamen?

to das mais y naÕ fe poderá formar conceito , de

quani
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quam eminente foy cm tcdas , cm qiiSnto naô vii-

mos quanto profundou neíla virtude. Eímerouíe
tanto nella

,
que parece fó cuidava em htmiJhar-íe

,

pois naõ havia em fua pefioa couía alguma
,
que naq

deííe indícios delia.

Se algucm lhe fallava , reípondia com voz laÕ
fubmiíla , como íe tiveíTe pejo de ler ouvido. Quan.
do vinha das aldeãs ao Colkgio , entrava na Cidade
com huma poílura ridícula

,
que, a naõ fer ccnhecido;

e taÕ refpeitado, pudera caular divertimento á mais
tenra idade , ancioza fempre de encontros com que
divertir fe. Entrava a cavallo , o qual ornava cora
hum lombinho ; e fe alguém reparava na falta da
íella , dizia que os íeus achaques lhe naõ permittiaõ
uzar delia : e para ter quem lhe defendeíle a cabeça
dos ardores do Sol , uzava de hum barretinho de algo-
dão tecido a modo de meya , mas taõ qurrado

,
que

perdida a primeira cor preta
,
que a lama de que uzao

os naturaes lhe tinha communicado
,

paílava quazi a
kr vermelho , correndo- fe naõ íó de durar muito

,

mas também de le ver em tanta publicidade. Acom-
panhava o íempre o feu bordão , arrimado de tal

íorte debaixo do braço
, que poftoao comprido mais

parecia lança de cavalleiro
,
que dezafiava cem aquel-

Ja farça o íeu deíprezo , do que bordaõ para ajudar
hum homem velho. Era o feu ultimo enfeite o breviá-
rio

,
o qual carregava íempre em huma bolía de cou-

ro ao tiracolo : e para que naõ lograííe fomente nas
entr?.das eflas occaíioens do feu defprezo , tizava da
raefroa farça^, quando voltava para as aldeãs.

Era taõ baixo o conceito
,
que de fi tinha

, que
quando fuccedia mandarem no fubílituir algumas ve-
zes í;os meílres, que faltavaõ ás claíles

,
paímava todas

L as
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as vezes que via errar algum menino • porque tinha

para íi íer impoflivel haver quem naõ foubefle o que
elle lábia. Eííe conceito o fazia naõ pregar de ordi*

nario em púlpito
;
porque ainda que era grande a co*

pia de razoens , e força de efpirito , principalmente

pregando pela lingua ao Gentio , a quem por mais

neceífitadp defte eípiritual ahmento de melhor vonta-

de doutrinava , com tudo, attendendo a que naô tinha

verlado eítudos mayores , uzava comroummente de

cadeira : e conheciendo todos quam acertados eraÕ os

feus confelhos
, pois reípondia muitas vezes com ef-

pirito profético , fendo por eíla cauía procurado co*

mo oráculo ; elíe com tudo eílava taõ longe de co-

nhecer eíle dom , que abertamente confeílava naÕ fa-

ber aconfelhar : e aífim o chegou a efcrever a hum
fujeito que o coníultava , dizendo-lhe logo no princi*

pio : Senhor , eu naõ fei dar bom confelho.

Se luccedia, declarando algum futuro,advertir que
as peíToas , com quem fallava » tinhaõ reflectido nas

fuás palavras
,
procurava logo capeá-las , enfinando-

Ihe a fua humildade taes razoens , que parecia naô
íer profecia o que tinha dito. A íFim o experimentou

Sebaíliaõ Dias Barreyros , a quem diíle, deípedindo fe

delle , que no dia do Juizo fe veriaÕ outra vez. O
fuceíTo moílrou que fallava com efpirito profético ;

porque indo para a fazenda de Araqariguama , como
diremos em feu lugar , enfermou , e voltando para o

Collegio morreo , íem que viífe mais a Sebaíliaõ Dias:

mas porque eíle reparou no dito , começou a disfar-

çá-lo com as íuas enfermidades , dizendo que todo o

motivo
,
porque lhe dizia aquillo , era por fe ver ja

com muita idade , e carregado de achaques. Quando
obrava alguma maravilha diante de teílimunhas , co-

mo
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mo naõ podia encobri-la , feguindo o exemplo de Chri*
ílo

, quando delceo do Tabor
,
pedia que a naó pu.

biicaílem. Finalmente , de tal forte dirigia as fuás ac-
çoens, que quem refleâifle iiellas havia de cnten-
der que fe naõ affaílava hum apice das leys de hu;
roa muy profunda humildade.

Eíla excelientiffima virtude o eníinava a naÕ fe
contentar com o vil conceito

,
que de fi formava :

mas reajçando muito os íeus quilates, lhe introduzia no
coraqaõ o dezejo de que o deíprezaílem também ou-
tros

,
fazendo de fua parte todo o poffivel para confe-

guir taõ fanto intento
;
porque até no gefto do corpo,

e rnodo de andar , inculcava defprezo , coníeguindo
naõ poucas vezes fer menos eílimado dos queimais at-
tentos ás couías do corpo,naõ attendiaõ ás perfeiçoens
da alma. Succedia dizerem-lhe que era virtuozo : mas
elle,appellando logo para as fuás culpas,confeí]ava que
era o mayor peccador de todos. Eíla mefmaconfiílaõ
fazia

,
ainda quando o Ceo, querendo moílrar o quan-'

to íe agradava de íeus trabalhos, lhe cobria o roíto de
refplendores. Se alguém o nomeava por Santo , coo-
fervando humas vezes huma inalterável compofiçaô
de animo

, que nem fe move com louvores , nem
com vitupérios

j refpondia com donaire , e como
quem de fi mofava , dizendo ; Santo Cim , ma% de pdo
podre: outras vezes porém dava moílras do muito
que íentia aquelles louvores , reprehendendo , ainda
que fem eííeito , os feus elogiadores

; e por iíTo fe lhe
notou em certa occafiaõ huma notável defcompofi-
c,aÕ de animo , entendendo a fua humildade que
com titulo disfarçado o tratavaõ como a Santo.

Foy o cafo. Achava-fe na igreja do Coilegio
ouvindo confiíioens, echegando-fe a eileíua irmaa

Maria



->;- yJBgfcj^" >,^.-—.--.

':'
'

I;

5 1 Vtda do Padre
Maria Domingues de Pontes , lhe perguntou íe era vi-

yo feu marido Belchior de Borba Paes,que entaô anda.

V3 no CertaÕ. Ouvio o Padre a pergunta , e repre-

zentando lhe a fua humildads que daquelle modo o

tratava como a Santo , levantou de improvizo a vóz,

dizendo : Que nad era Santo para /aber /e era vivo ,

ou morto jeu marido. Com eíla repulfa naõ defconfiou

a mulher de alcançar o que pertendia
;
porque mul-

tiplicando fupplicas o moveo á commizeraçaó : pois

tem tal harmonia entre fias virtudes, queahumil-

dade naó defpreza a caridade , a quera venera como

a Rainha de todas as virtudes, É o meímo foy co-

moverem la lhe as entranhas á piedade
,
que fentir íe-

logo cheyo daquelle divino íopro do Eípirito Santo ,

proferindo hum oráculo feliciííimo , e declarando naÕ

ló a vida do marido , mas também a chegada á fua

cala dahi a poucos dias. Qual fofle o gozo daquella

até entaÕ defjoníolada matrona com eíla reípoíla ,

quem o poderá explicar
,
pois naÔ duvidava ver

cumprido no tempo fignalado aquelle vaticinio ? Che-

gou o tempo , e com elle o marido
,
por quem tan-

to fuíjpirava , tirando muito antes , a pezâr da humil-

dade de íeu bom irraaÕ , a elperança
,
que com taÕ

larga auzencia tinha ja quazi perdida.

Era na opinião de todos julgado por Santo , e

por iíío, além de outras demonftraqoens , com que ex*

primiaô efte conceito
,
procuravaÕ haver delle algum

efcrito. Cahia elie facilmente neíle ílmto engano ,

porque ,
querendo introduzir a devoqaó dos Santos ,

coílumava dar de fua letra as oraqoens , com que a

íanta igreja os invoca : e muitos, aproveitando fe do

íeu zelo, lhas pediaÕ naõ tanto para ferem devotos dos

Santos , a quem fe dirigiaõ as oraqoens , como para

te-

.1'm:;
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terem letras fuas; pois nellas tinhaõ eíEcãz remcUio
contra as mordeduras das cobras. Aflim o fez o Ca-
pitão António Pinto Guedes , o qual , fabendo que
para efte eífeito fe guardavaõas luas cartas

,
quereni

do levar comíigo, quando caminhava para Coriytúba,
taõ fingular remédio, lhe pedio em Araçariguama

,

onde então aíTiítia , huma oração , e lhanamente
confeíla que naõ fora o feu intento íer devoto , mas
fim o ter letras fuas ; e quiz Deos que íe naõ fruílraí-

fe o íeu conceito
, pois com ella curou a duas pef-

foas , e três caens mordidos de cobras , como dire-

mos em feu lugar.

Também íe encommendavaÕ frequentemente
em fuas oraqoens

,
quando queriaó feliz iwzz^^o nas

íuas pertençoens : mas elle , julgando fe grande pecca»
dor , ainda que naõ deixava de fdzer o que Ihi pe.

diaõ , coníeíTava que naó íeria ouvido de Deos , efpe-

rando alcançar fomente por meyo das oraçoens dos
mais Religioíòs íeus irmãos o que íe lhe encommen-:
dava. AíTim o efcreveo ao Capitão FrancifcoRodrigiies

Penteado
, o qual, vendo fe afflido cm hum negocio;

lhe tinha pedido que alcançaíle de Deos com fuas

oraqoens o bom defpacho delle. Diz aíTim a carta :

"Nos rafcunhos y que mefez , me ipeâia encarecidamente

minha divida , e ohrigaçad , que tenho de encommendar^

a Deos meus amigos : afftm o vou fazendo^frincipalmen'
te nos mementos da MiJJa , mas como grande peccador
naõ lerei ouvido de Sua Magejlade ; mas confolo-me

que ha quem tem merecimentos ne(la Sagrada Heligiaõ
para ler ouvido de 'Deos em favor de v, m, , que (aõ

os Keligiofos delia.

Sendo taõ baixo o conceito
,
que de {i tinha

,

era fummo o que tinha dos outros , tratando a todos

E com
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com tal reípeito , como fe foílem íeus fuperiores ; e
naô íicavaõ izentas deíla ley ainda aqueilas pelToas,

com quem j ou a confiança do fangue , ou da amiza-
de coftuma facilmente difpenlar. A's fuás meímas
fobrinhas dava o titulo de Senhoras , e a feu irmaõ
o R. Padre JoaÕ de Pontes, a quem tinha dado o
primeiro leite da doutrina , naÔ negava taò honori-
fico appelhdo. Quando vinha de fora ao CoIIegio
cortejava a todos , que encontrava nos corredores

,

ainda que naÕ foíTem Sacerdotes
, quazi com o joe-

lho no chaõ. Era muito mayor o conceito
,

que fa«;

zia dos Sacerdotes , e por iíTo lhe parecia perfeita

quanto nelles via , attribuindo ás fuás imperfciçoens
o naõ obrar como elles.

Em huma occafiaô íé achou na Aldêa de Itapy-
cyryca , onde entaõ afliília , hum Sacerdote noílo,
que do Collegio foy ajudá-lo a feftejar a Noíía Senho-'
ra , e vendo-o dizer Mifla , a ouvio : diííe-a elle com
mayor expedição

, do que coílumava o P. Pontes |
o qual reparando na prefla , naõ deixou de reparar
também na perfeição com que a tinha dito : ecomo
trazia tanto na memoria os feus peccados , e venera-
va muito as virtudes alhêas , attribuio logo o tê-la dit

to aquelle Sacerdote cora tanta perfeição á graça de
Deos

,
que nelle reconhecia ; dando a entender que

das^ íuas imperfeiçoens lhe nafcia o íer vagarofo. Mas
naõ he iflo muito de admirar

, porque he lince a hu-
mildade

, e com a mefma perípicacia olha para as vir-

tudes alhêas , como para os defeitos próprios.

Sendo eíle o conceito, que formava dos particu.
lares, qual feria o que formava dos Superiores! Era tal,

que ainda que em fua prezença fugia á adulação ,

que com capa de virtude até nos clauílros fe chora no-

tavelmente

mmm
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tavelmente introduzida ; naÕ excedia o modo

,
que

preícreve a Companhia em cortejá-los : com tudo
em fua auzencia

, principalmente quando fallava nel-

les diante dos íeculares , os tratava com muita eípe-

cialidade , caufando com iílo notável edificação aos
que o ouviaõ. Finalmente , foy o P. Belchior de
Pontes taÕ excellente na humildade

, que hum Reli-

giofo bem exercitado em virtude
, que nos últimos

annos de fua vida o conheceo , á boca chêa o chama-
va humildiíTimo , affirmando que naÕ tinha viílo ho-
mem mais humilde,

CAPITULO VIII.

Sua religiofa Vohreza.

NAÕ confifle a virtude da Pobreza,no fentir de S;

Jeronymo , em deixar íómente as coufas deíla

vida
;
porque muitos Filofoíos antigos , como foraõ

Crates , Diógenes , e outros , também as deixarão ;

fem que tiveííem a fortuna de íerem verdadeiros po-
bres. Confiíle porém em deixarem o affedo a eííes

mefmos bens : pois parece que deixa pouco , ou na-
da , o que , deixando tudo , conferva ainda preza , e
cativa a afFeiçaõ daquillo mefrao

, que deixa. AíTim
deixarão os Sagrados Apoílolos os feus barcos , ere.
des , e também muitos outros

,
que , feguindo a fua

doutrina
, puzeraÕ os olhos na fumma pobreza de

Chriílo Crucificado. Hum dos feus mayores imitado-

res foy o noflb Padre Belchior de Pontes , o qual ain-

da que em deixar a cafa de léus pays fizeíTe pouco ,

por ferem poucos os cabedaes , que poíTuiaÕ ; com
tudo

, em os deixar com hum tal deíapego
,
que ape-

E ii nas
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nas queria o precizo , fez muito , e o mais que podia

fazer hum perfeito pobre.

Sendo íecular fe conformou com o modo com^

mum dos do feu tempo , e de íua igualha : mas tan-

to que entrou na Companhia de tal forte fe defarrai-

gou feu coração de tudo o que heter
, que fe naõ

via nelle couía ,
que excedeíTe o valor de dous cruza*

dos. Naõ tinha baul , arca , ou em que pudefle guar^

dar couía alguma , ainda que foíle taô vil
,
que foíTe

de palha. Além do feu breviário
,
que lempre trazia

comílgo ao tiracolo em huma bolfa de couro para o
livrar das chuvas, achou -lê lhe depois da fua morte

hum Contemptus mundí taÕ pequeno
,
que fó elle

podia íer exemplar da pobreza
,

pois naõ excedia o
volume de meya cartilha. Defte jaez , e pouco mayo-

res eraÕ dous manufcriptos , nos quaes fe lêm alguas

de fuás oraqoens , devoqoens , avizos efpirituaes ,

caíos de moral , e algumas receitas , com que a fua

caridade acudia aos índios taÕ neceífitados de médi-

cos
,
que fe os Religiofos naõ exercitaííem com elles

eíle officio
,
pereceriaõ fem remédio. Naõ eraõ de

mayor eílimaçaõ as diciplinas , cilicios , contas ,

e algumas outras aFayas
,
que fervindo para o exerci^

cio de luas mortificaçoens ^ e devoqoens , de nada

ferviaõ á curiofidade.

O que tinha mais precioío era huma Imagem de

Chriílo Crucificado , emprego total do íeu coração :

mas ainda eíla naõ excedia os limites da fanta pobres

za , íervindo-lhe íó aquella crucificada Imagem de

efciilpir em fua alma tantas dores , e chagas
,
que;

ainda entrando mortas pelos olhos^lhe feriíiêm muitas

vezes o coração. Os íeus vertidos eraó taõ pobres ;

qne talvez fe envergonhariaÕ de os veílir ainda os mef*

mos
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mos mendigos. Eraó de algodão , panno tao pouco
eflimado

,
que até os meímos efcravos traí^alhaõ pelo

naõ veflirera. A lua roupeta envergonhada de tantos

remendos , e perdida a primeira cor
,
que tmha rece.

bido na lama
,

ja parecia vermelha ; e huraa peííoa,

(jue com mayor attençaõ olhou para ella , naõ íe

atreveo a divizar qual fora o primeiro panno, Imita-

vaõ as meyas , e o ourelo a cor , e antiguidade da

roupeta ; e fe eílas alfayas quizeíiem litigar ancianida-

de
f
naõ feria fácil o decidir.

Tinha comtudo a fua roupeta hum grande pre-:

ílimo
;

porque ouvindo confifloens encontrou huma
penitente taõ pobre , e taõ mal fofrida

,
que lhe foy

neccílario grande copia de razoens para a perfuadic

que aquellc eílado lhe convinha mais para a fua fal-

,vaqaÕ , do que fe vivefie muito abaílada , e com as

mayores riquezas do mundo ;- porque aos pobres he
roais fácil a entrada no Reyno dos Ceos , fendo taõ

difíicil aos ricos , como he difficil enfíar hum calabre

pelo fundo de huma agulha : mas como todas eílas

razoens , amda que lhe cativavaÕ de alguma forte o
entendimento , naÕ penetravaõ o intimo da affeiçao

ás coufas deíla vida •, appellou para a fua roupeta;
para que entrando-lhe pelos olhos em tantos remen-
dos huma como qumta efíencia de pobreza , a roo-

vefíem a levar com paciência as neceífidades ^ de que
tanto fe queixava,

Se os Superiores movidos de caridade ; e talvez

corridos de verem hum íubdito taÕ mal veílido , lhe

queriaÕ dar roupeta nova , de tal forte íe empenha-
va em agradecer o obfequio , moílrando cora toda
aefficacia que lhe bailava a que tinha

,
quefe viaÕ

obrigados a deixá-la. Só em alguns dias rnais fole-

mnes
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mnes uzava dè outra

,
que fó fe podia chamar menos

má ,
para que com aquella muito prezada galía appa^

receíís no altar , e offereceíTe a Deos o íanto íacrifi''

CIO da Miíía. Os feus pés , ou nunca , ou raras ve-

zes calçavaõ çapatos^ de cordovaõ , contentando-íe

com huas de veado taõ mal alinhados
,
que os con-

íervava com a meíma cor , com que tinha íahido do

cortume. O chapeo naÔ defdizia das mais alfayas
^

fendo em tudo muy conforme com a íanta pobreza;

NaÔ teve porém a fortuna da roupeta ; porque len-

do eííicazes as fuás razoens para impedirem os Supei

riores a lhe darem outra nova , naõ foraó baítantes

para que hum íubdito armado com a obediência lho

naõ tiraíle,

Pedio licença para fahic fora do Collegio hum
Religiolo , e lhe nomearão por companheiro o P-

Belchior de Pontes. Valeo-fe elle da occafiaõ , e ou

movido da caridade , ou julgando que o chapeo , de

que uzava o nomeado companheiro , era indecente á

hum Sacerdote , cuja ancianidade o fazia digno de

toda a eftimaçaÕ ,
pedio ao Superior outro com que

o melhoraíTs. Naõ foraÕ neceflarias muitas fupplicas;

porque , como era íabida a neceílidade, facilmente con-»

cedeo o que lhe pedia entregando-lhe hum novo ;

para que de fua parte lho deíTe. Avizado o P. Pontes,'

foy para a portaria bera alheyo da deígraça
,
que ha-

via de fucceder ao feu chapeo. Tanto que o vio o

companheiro, oífereceolhe o novo , querendo cora

termos políticos perfuadi-lo a que uzaííe deíle : e va»

kndo-fe dos artificios da eloquência , lhe propunha

ja a muita ancianidade do que tinha , affirmando cora

todas as veras que neceífitavaõ tantos annos de algum

reparo , e que fò no novo ,
que lhe oífertava , fe po.

dia
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dia achar: ja Jhe dizia que era indecente ; equenaÔ
íó fe naÕ accommodava com a íanta pobreza , mas
que nem ainda condizia bem com o alinho , com que
muitos querem ver aquellescom quem trataÔ ; e que
fendo elle fujeito taÕ bufcado , era bem que ao me-
nos em couía de taõ pouca porte condelcendeíle com
o goílo aJheyo.

Muitas outras razoens allégava , íem que al-

guma delias foíle baftante a perluadilo a que deixaíTe

o chapeo : antes allégava pela fua parte que aquelle
,

e naÕ outro , lhe convinha
; porque fó elle concordava

com o mais veílido , e muito mais com os fsus annos:
e que com as fuás caas naÕ dizia bem coufa nova

,

pois parecia mal que fofle o veílido novo , e o dono
velho. Aífim difcorria a fua humildade a íavor da íua
pobreza: mas o companheiro, vendo que gaílava o
tempo de balde ; lhe deo a ultima bateria armado com
a obediência , dizendo-lhe que o acceitaíle

,
porque

aíTim o mandava o P. Reytor. Foy eíla voz hum
trovão

,
que o rendeo

; porque acceitando logo com
toda a lubmiííaó o chapeo , caminhava com ú\z as
ruas como fe levaíTe na cabeça hum capacete , ou al-

gum pezo, que muito o opprimiíle. Eíla foy a defgra-

çado feu chapeo: ena verdade era juílo que fó às
mãos da fanta obediência acabaíTe huma alfaya

, que
era joya taÕ eílimada da fanta pobreza. Finalmente,
até nas cartas moílrava o amor

,
que tinha a eíta vir.

tude
; porque guardando o louvável coílume

,
que

havia neíla Província , de naõ gaílar mais de meya
folha de papel , de tal forte íe accommodava na el-

crita, que naõ excedia taÕ fanta ley.

CA.
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C A P I T U L O IX.

Sua extremada Fureza»

A pureza diííe S. Ambroílo que tinha virtude

para fazer Anjos , e le a algum homem fe pode
dar com verdade taÔ glorioío titulo , he ao P. Pontes;

pois coníervou por toda a vida a pureza , com que
nafceo. Ja difiemos , fallando da fua meninice

,
que

fora taõ íignalado neíla virtude , e taÕ conhecido poc
ella

,
que naó coníentia em íua prezença ainda a mi-

niraa palavra lafciva , chegando a mudarem de pra-

éXkã. os que juntos em alguma converfaçaÕ menos
pura entendiaÕ que lhes vinha fazer companhia , te?

mendo as rigoroías reprehenfoens , com que procura?

ya emenda los. Com efta pureza íe ornou fua alma j

vivendo deíde os primeiros annos fora da cafa de feus

pays em terras mfluxivas de laícivia , e entre peflbas

taõ propenfas a eíte vicio , que talvez as mefmas ,

que lhes daõ o leite , faõ as primeiras que os induzem ^
perder ta5 precioía joya.

Coníerva-le ainda hoje era S. Paulo eíle aboí

minavel coftume
;
porque os que pertendem apro*

veitar os filhos com as letras , cuidando muito em
lhes buícar cafas em que morem na Cidade , os en-

tregaõ ao cuidado de huma índia , deixando-os total-

mente á diícriçaÕ do tempo , e dos annos ] tirando

a mayor parte delles o fru&o de os ver augmentados

em vicios , e pouco aproveitados nas letras , a que

os inclinavaõ. NaÕ foraÕ baílantes todas eftas hber-

dades ,
para que , deixando o caminho da virtude , fe

entregaífs aos vicios o noíio Heróe : antes fazia todo

o poí;
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o pcíTivel para conícrvar íempre intada a caflidadc

;

porque ja naquelle tempo tratava taõ mal o íeu cor-

po com diciplinas, jejurs , c abíímencias de três,

e majs dias
,
que mal poderia cuidar em tal dezatino

,

quem tanto íe empregava em mortificar feu corpo.

E fe eíla era a fua pureza íendo íecular
,
qual

leria vivendo na Companhia , onde por obrigação de
regra havia de imitar a pureza dos Anjos com a limpe-
za de corpo , e alma ! Foy ella taõ extremada

,
que

chegou a declarar a huma peííòa mui confidente
, que

ainda que até a primeira confiííaõ
,
que fez , íendo me-

nino
, nem minima tentação tivera neíla matéria

,

com tudo
,
que ao depois toraõ taõ terriveis as bate»

rias , e taõ porfiadas
, que em vinte annos continues

naÕ perdera o inferno a eíperança deo fazer cahir
,

ainda que pela Mizericordia deDeos nunca coníentira:

mas que paílados eíles annos rariíTimas vezes fentira fi.

milhante tentação. Com e (te premio , a muy poucos
concedido

, foraõ galardonadas tantas vidorias : por-
que chegar a vencer de tal íorte, que o temeíTeo meí-
mo inferno

, e que juIgaíTe menos ittáo o naÕ teniá lo

do que vê lo laureado com tantas coroas
,
quantas

eraÕ as vezes que vencia , allUlando contra eíla virtU'

d:: tantos contrários
,
quantas íaÕ as fuggeíloens do

demónio , e da meíma carne
, que , como in-migo

domeílico , heo peyor , e mais valente ; he coufa, íe

naõ rara
, ao menos muito admirável.

Efta foy a fua pureza vivendo na Companhia
em fazendas

, e aldeãs , e andando por caminhos j e
certoens

, onde faÕ tantos 05 laços
, quantas ÍaÕ !al-

vez as peííoas
,
que fe vem , e fe encontrão. E o que

mais admira
, he

,
que naÕ perdeíTe efte bom nome

entre peíicas taõ fáceis em fallar
,
que dizem , e aílir-

F maÕ
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niaõ como certo o que , ou fonharaÕ , oíi levemen-

te imaginarão. Fazia elle da lua parte todo o poffivel

para confervar íempre freíca eíla cândida açucena
,

uzando dos falutiíeros remédios
,
que apontaõ os San-

tos. Cercava a com os eípinhcs de hnma rigoroza pe».

nitencia , regava-a com as continuas Meditaçoens da

PaixaÕ de Chrjílo , de Nofla Senhora , e outras ; e

com o temor fantode peccar , tendo efcrito de fua le-

tra algumas confideraqoens muito a propofito para if-

fo : e finalmente com huma contmua , e rigoroía mo-

deftia
,
que parece tinha feito concerto com os feus

olhos , á imitação do S. Job ,
para naõ ver , nem cui-

dar couía alguma contra eíla virtude.

Eíles remédios porém ,
que eraõ eííicazes para

vencer íiig^eíloens , com que os inimigos invizjveis

coílumaõ tentar , naÕ foraÔ baílantes para vencec

hum demónio vizivel
,
que com toda a efficacia pro-

curou desluílrar , e eícurecer o lucidiífimo efpelho da

íua pureza , fendo-lhe neceííario appellar para outros

rem edios , que á maneira de cautérios o livraííem da

terrivel tentação , com que huma mulher o chegou

a provocar; porque deflescorreyos uza muitas vezes

o demónio
,
quando por (\ naõ pode vencer , e der-

rubar os fervos de Deos, Na aldêa de Itapycyryca

houve huma índia taõ preza de hum deíordenado aííe-

61:0
,
que chegou a entrar-lhe no cubículo , e a pro-

pôr-lhe o feu depravado intento. Era a cafa naquelle

tempo expoíla a eíles infortúnios
;
porque como fe

tinha mudado de novo a aldêi para aquelle lugar

,

era huma pequena palhoça , e fervia mais para dsfen.

der os rigores do Sol , e chuva , em quanto le naõ fa-*

bricava outra com melhor commodo para a religioía

obíervancia , como hoje fe vè , do que para evitar

os
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os inconvenientes

,
que íó na audácia do infernal ini-

injgo podiaõ ter a (ua origem.

Tanto que elle ouvio os filvos daquella veneno,

za lerpente começou a defender íe
, propondo lhe

naó fomente , a fealdade da culpa , e o rjgor com que
no inferno fe caíliga , mas também a obrigação que
tinha de fer puro

,
pois a fua proíiílaõ o obrigava a

imitar a pureza dos Anjos ; mas vendo que naõ baila»

vaõ a brandura , e a força das razoens para a difiua-

dir , com injurias a fez deixar o apozento , e largar o
campo de taô terrível batalha. Naõ íe deo com tudo
por vencido o demónio , antes começou a iníiigá-la

de novo
,

para que aprezentaííe novas batalhas j mo-
vcndo-a a entrar-lhe mais vezes no cubiculo , e com
a meíma defenvoltura , com que tinha entrado a pri,

meira vez ; ainda que com o mefmo íucceíTo , e vi-

tio ri a do fervo de Deos , o qual uzando fempre das

armas da vileza derrubou tanto a foberba de Lúcifer

,

como a defenvoltura da aggreííora.

Confiderando porém nos muitos encontros
, que

tinha tido , e na porfiada ouzadia , com que fora

piovocado , começou a bufcar meyo maiscfficaz,

para que com hum íó tiro desbarataíle aquella muralha
deSatanaz: e lembrado talvez daquella celebre aflu-

cia , com que os Romanos , canfadosja de pcieijar

coQi os feus efcravos
,
por ultimo os vencerão ; de-

terminou armar fe com hum azorrague
,

para que
acabaíiem de render os açoutes , a quem naõ tmhaõ
rendido de todo , nem as razoens , nem as injurias.

Tomado efte confelho , confiderou no modo , com
que o havia de executar , íem que ella perdeíle a boa
reputação que tinha : pois naÕ cuidaõ menos c^ fer-

vos de Dsos em livrar-íe dos perigos , do que em con-

F ii feivar
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íervar ferapre illezo o bom nome dos léus próximos.

Alas o Efpirito Santo lhe deo luz para achar o meyo,

e lha naõ negou para achar o modo.

Mandou ajuntar algumas mulheres da mefma al-

deã , e entre eilas veyo o alvo dos íeus difcuríbs. Tan*

to que as vio juntas , ordenou lhes que varreílem o

terreiro junto á porta da Igreja. Em quanto ellas íe

occupavaõ nefle exercício , íe armou elle com hum
azorrague , e acomettendo áquella , que tantas ve-

zes o tinha acomettido , a caíligou alperamente ,

imputando lhe a pouca diligencia , com que íe exe-

cutava o íeu preceito j e naõ fomente a culpava de

vagaroza , mas também de influir nas mais tanto va-

gar : e para que naõ indicaíle aquelle rigor algum cri-

me de mayor porte
,
participarão também as mais

de alguns , ainda que naõ taÕ pezados golpes. Foy
eíle remédio taõ eíficaz

, que trocando aquella infer^

nai fúria o amor em ódio , daili por diante nem dos

olhos o queria ver , fazendo todo o poíTivel , para

que íó com muita neceíTidade appareceOe diante delle.

Naõ o faziaÕ ouzado eflas viótorias , antes del-

ias lhe naícia huma continua cautela em todas as luas

acqoens
;
porque aiii:ia quando lhe mandavaÕ algum

prezente , inquiria o fexo do menfageiro , e naÕ i^n-

ÚQ diíFiculdade em o receber da maó do portador ;

quando era homem , com tudo quando era mulher ,

o mandava receber , e agradecer pelos rapazes
,
que

ferviaÕ em cafa. Chegou a tanto eíle exceíío
,
que

ainda as meímas mulheres , cuja natural inclinação

he íervirem íe^com peííoas de feu fexo , tendo noticia

deíle recato , fe íerviaÕ dos fâmulos
,
quando o prezen-

teavaõ. A eíla cautela íe ajuntava hum continuo re*

colhimento, eílando fempre fó, e como íugitivo, iodas

as
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as vezes que as neceíTidades

, ou fuás , ou do próxi-

mo
>
o naÕobrJgavaÕ a fahir , tendo para fi que a ma-

yor parte das faltas contra eíla virtude naícem de ver,

e íer vjílos : pojs naó appetece o coração , fenaô o
qae vè

, ou ouve
,
por íerem eflas as portas

,
por on-

de o inimigo comraum dá os feus aílaltos , rendendo
com laílima irremediável áquelles

, que como Di-
na cuidaõ pouco em guardá-las. Affim fe armava
hum homem taó penitente para confeguir huma vidoí
ria taõ perfeita

,
que naõ chegaíle a fentir em muitos

annos aquella contrariedade
, que padecem quazi to-

dos até os últimos extremos da vida.

Como era taÕ amante defla virtude, punha todas
as íuas forças , para que foíle naó fomente eílimada

;

roas também leguida , bufcando todos os meyos pa»;

ra a plantar nos coraçoens daquelles
, com quem tra-

tava
;
por íer muito natural ao fogo converter a tudo

em fogo
,
e ao íimilhante produzir outro fimilhante.

Ouvindo confiíloens
, fe chegou a elle hum peniten-'

te taó cativo da luxuria
, que a mayor parte dos

íeus cuidados fe dirigiaõ á execução de taõ má incli*

naçaõ, vivêdo como efcravo rendido,e voluntariamen-
te íu jeito ao ím appetite. O officio como era de AI-í

fayate
, divertido pelo fuave das vozes, que neílas of,-

ficinas commummente íe ajuntaÓ
, pouco mortificati-

vo do corpo
,

e coíluraado a ver , e talvez a entenj
der com quantos paílaó , dava-lhe baítante occafiaô.'
Teve porém a fortuna de que entre tanta defenvoltu-
ra chegaíle a declarar ao P. Pontes taÓ má vida , e
pecvería inclinação.

Ouvjo qWq com paciência : mas tanto queíen-
tio dezaffogada aquella confciencia

, e que naó oc-
çukava nada

, { ponto tap iieceííario para íer curado
;

que

t
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qui ha ifnpDÍTi^^el o remédio a quem eícondea enfer-

itiidade ) reveftindo-fe de hum íanto zelo o reprehen-

deo afpsramente , declarando lhe o perigo da lua fal-

yaçiõ , as penas merecidas , e a afpereza ,
com que

no inferno le caíligaô fimilhantes culpas : e mifturan-

do ,
qual outro Samaritano, o óleo com o vinho ,

lhe

dibuxou com vivas cores a formozura da caftidade
,

eas laureolas , com que na gloria fe coroaõ os caílos
,

naõ íeado menor excellencia deíli virtude o fazer An-

jos áquslles , a quem a luxuria tinha feito demónios.

E para que formaííe pleno conceito de fua má vida ,

lhe propôs a incapacidade de chegir á fonte da pureza

fio Diviniííimo Sacramento
,
prohibindo lhe o rece-

bê-lo naquelle dia , e mandando o que dahi a oito

dias voltaííe a confefiar-fe
,
procurando primeiro dif-

pôr fe , como convinha,

Obedeceo o ditozo penitente , e voltando no dia

fignalado , o confeílou íegunda vez: e mandando for-

talecer aquella alma com o paõ dos Anjos , c arma Ia

com o inexpugnável eícudo de Chriílo Sacramentado;

de tal forte fs lhe apagou o fogo da concupiíceocia ,

como íe com huma inundação de agoa o íuffocara.

Aííim o declarou o mefmo penitente ,
recompenfando

com huma vida muito exemplar a efcandaloza ,
com

que atè entaÕ tinha vivido. DeRa forte trabalhava pa^

ra inculcar a todos eíla fanta virtude ,
procurando

como Sol illuílrar as almas ,
que queriaô gozar de fuás

luzes ;
porque aíTim como os vicios á maneira de con-

tágios iníicionaõ , aíTim também as virtudes ,
como

beneecos aílros produzem influencias ,
dezejando

achar difpofiqoens para fe introduzirem nos coraçoens

de todos.

CA-
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C A P I T U L O X.

Sua religiofa Obediência.

FOy tam prezada de S. Ignacio a virtude da obe-
diencia

,
que eícrevendo huma carta acerca de-

íla matéria, c]jz que íofreria vera feus filhos menos
avant^ajados em outras virtudes ordeiiadas á mortifi-
cação do corpo

, ainda que niílo os venqaõ os filhos
de outras Sagradas Familias

, com tanto que na obe-
diência levem a todos vantagem. Nem íe contenta o
Santo Patriarcha com ver rendidas íòmente as vonta-
des

, mas
, aípirandoá mayor períeiqaÕ

, quer que de
tal íorte attendaõ ao mínimo aceno do Superior

, que
até o entendimento Jhe íeja íujeito. Efte he o ponto
ultiiuo

,
e mais fubjime

, a que pôde afpirar hum
perfeito obediente : porque ainda que o render a von-
tade feja aólo heróico , com tudo , como íe exercita
em potencia livre

, e que obra
, porque quer , fica

menos abalizado
, e perde muito da íua cílimaçaõ

;

mas fujeitar o entendimento
, neceíTitando-o a bufcac

razoens pa^a^fe fujeitar á vontade do Superior, ainda
quando eJle neceffitado a obrar julga muitas vezes me-
ihor o íeu parecer , he o mais a que pôde íubir eíta
virtude.

Efmerou fe tanto nella o noíTo Heróe , e impri-'
mio-fe tanto era fua alma efta doutrina

, que fendo
tao íublime em todas

, parece que fó nefta fe quiz fi-
gnalar

, como íe elia íó fora o alvo de íuas acqoeiís.
Obrava deforte

, que parece que nem tinha vontade
para querer, nem entendimento para julgar

;
porque

como tinha a vontade de íeus Superiores . julgava

que

i.
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que para governar-fe erâõ efcuzadas as íuas potencias;

Naõ repugaava a qualquer coufa ,
que lhe mandai-

lem , ainda que fofle difficii : e por iíío difcorreo em
MiíToens difficultofiífiraas naÕ fomente da Cófta , mas

também das Villas , e Lugares de S. Paulo mais dif-

tantes , lendo o feu deícanço neílas fadigas a continua

aíTiítenca das aldeãs. Finalmente fó havia dilaqaõ na

fua obediência
,
quando a havia em o mandarem.

Ja o vimos taõ rendido á vontade do Superior ;

ainda quando o amor á íanta pobreza podia dar.Iugat.

á obediência , entendendo que íempre as virtudes fe

irmanarão entre fi .- mas como eâe conceito naõ era o

fuperior , o defprezou, querendo que antes íicaíle me-

nos airoza a fua pobreza , do que atrever fe a obrar

contra eíla virtude , deixando de acceitar hum cha«

peo novo ,
que da parte do Superior lhe oftertaraó.

E íe alguma vez ,
ouvindo confifíoens na noíla Igreja

em dias de concurfo , via contenderem entre d , coma

coflumaÕ as mulheres
,
para terem a fortuna de ferem

ss primeiras
,
que chegaííem a confeílar fe

,
procura-

va focegá Ias,promettendo que a todas havia de ouvir:

e para que a brevidade do tempo naõ fizeíle menos

verdadeira a promeíTa , e nos deixaííe eíle grande eXj

emplo de fua obediência , accrefcentava ,
quefenao

obílaíTe a obediência , deixaria de ir ao refeitório pa-

ra ter mais tempo de ouvi las. No cafo porém em que

pelo largo das confifTosns foíle neceíTario , iria pedir

licença para naõ jantar, para que nem elhs fe pri-

vaíTem da occafiaÕ de receber taõ íoberano manjar,

nem elle do mérito de lho mmiílrar.

Deíía forte tinha rendida a íaa vontade á do Su •

perior
,
que nem para ir , nem para deixar de ir á

mefa lhe ficava liberdade. Nem lhe occorria que o

fet

I mÊÊÊÊà
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fer hofpedc , c ancjaõ de tanta authoridade eraÕ ino^

tivo badaníe paia que , inteiprctando a vontade do
Superior, ticaíle ro coníeílionario, ainda quando a pie.

dade da caula lhe pedia íubminiíli ar rrizocns para en-

tender que o Superior naõ fó leria contente , mas
ainda lhe agradeceria o ter elle diípeníado naquelia

obediência. Finalmente , era taô delicado neíla maté-

ria
,
que , achando fe huma vez na Sacríília dando gra-

ças depois da Mjfla,íenaÕ atreveo a dar huma Hoííia,'

que ihe pedirão
,

porque naõ tinha licença para

iíío.

Deíle rendimento da vontade pudéramos inferir

qual foíle o do entendimento : mas para que naÕhou*
vede duvida , quiz Deos que também deíle nos dei;

xaíTe hum fingular exemplo. Eílando em S. Paulo

o ExcellentiíTimo e Reverendjffiir.o Senhor D. Jofeph
de Barros e Alarcão,primeiro Biípo doRio de Janeiro,

fuccedeo ter hum particular cora o P. P^eytor do Col»
legio , o qual naquelia occaílaÕ tinha ido a huma fa-

zenda. Efperava-o o ExcelkntiíTirro Senhor por ho-
ras , efuccedendo entrar ptla portaria o P. Reytor
todo molhado , a tempo em que í; hia o P, Pontes a

fallar com o mefmo Senhor Bi 'po , Jhe diíle o P. Rey-
tor que fe Sua Excellencia lhe perguntaíTe por elle

,

diífeíle que ainda naõ era chegado. Ouvio o Padre
com a fubmiílaõ cofiumada ,

e foy todo o caminho
díícor rendo no cafo

;
porque fe dizia que naõ tinha

chegado, faltava á verdade, efe confeííava que ti-

nha vindo, faltava á obediercia. Neílasanguílias ,"

conforme ao depois contou o companheiro , brotou
neftas palavras: SeeufaUàcomoT.Reytor , como
hei de dizer que naõ veyo .' Tr.rtoque o ouvio o com-
panheiro

,
querendo foce^á lo lhe diíTe : Naõ vè F.

f



í:i<ê^usá*!v-i^,i,íij. :.«y8-^.aÉ ^jfegi<Bgtei^»><.>.' .vJÍAf^^adt;

%m

jo '^'Fída do Padre
"R. que he Superiora Mas elle, como trazia tanto dian-

te dos olhos a obediência , entendendo que com aqucl-

las palavras lhe infinuava eípecial poder nos Superio-

res para diípenfarem em algumas couías com os íeus

fubditos , refpondeo iogo que naõ tinha poder para

diípenfar na mentira.

Chegou finalmente á caía do Senhor Biípo . o

qual tanto que o vio , como eípcrava naqueíjedia pe.

lo P. Reytor , lhe perguntou logo fe era chegado,

i^qui foraÔ mayores as anguílias : porque fe vsa em
termos de que qom a reípoua , ou hr.y)z de faltar á

verdade , ou á obediência ; e com o li!cncio faltava

ao refpeito
,

que fe devia áquclle Piincipe com? ms-

noícabo da íua opinião. Mas como ella làtiirta par.

t€ favorecia tanto a lua JinmiWade cc-m abono ;f.vnã:«

mo da íua 0''cd;í:'nci? , tant-oqus^ofuvííiiapergi^nra;

levantou o h :n-:brrí dj?eifO'íem'd5zeí- palávrgíí.pe! f la-

dido O Senhor K íi^o oue o Padre , ou o naõ Oiivira

,

ou o mõ en:J!';U-^ra , levani^ju a voz perguntando is-

gmda vez íe era ia fhegsdo o P^Reytor díi íua via-?

gem. Mas o P. Po: .íes ^if^ ccn'0 tinha* caJíí:do á pri-

meira pergunta , affim também le callou á íegunda,

levantando íómente o hombro efquerdo , e abaixando

mais os olhos. Vendo o companheiro ao Exceiientií-

fim o Senhor ja perturbado com a refpoíla , confeílou

lhanamente que era chegado , mas que naÕ tinha da-

do ja a obediência a Sua Excellencia
,
porque tinha

chegado todo molhado.

Deíle meyo nzou para que nem mentiíle , nem

'deixafle de fer obediente, logrando neíles lances a

íua humildade o que íerapre appetecia •, porque o Se-

nhor Bifpo , ignorante do cafo, fez delle ta5 máo con-

ceito
,
que aviílando-fe np dia feg^uinte com o P.

- Reytpc
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Reytor deo diílo moílras , dizendo lhe ; que louco me
mandou cá V. R. hontem l Pergunto- lhe por V.R;,-
Jev.inUi-mc hum horebro , torno Jhe a perguntar, e
Jevanta me o outro. Declarou lhe cntaõ o P. Reytor
o que com o P. Pontes tinha paílado , e foy tal ô
conceito

,
que formou aquelle grande Prelado da fu:t

virtude
,
que mcílrando íer Príncipe em dominar , e

vencer as fuás paiícoens a favor da verdade , edavir^
tude, íe fefvio ao depois delle algumas vezes para exaw
minar tanto aos Sacerdotais , a quem havia de dar po^
der para confeílar, como dquelles, a quem havia de ad*
niittir ao Sacerdócio, p£;miíiJnuo Deos que ficaííe

exaltada a fua virtude peio mefmo caminho
,
por on-

de elle a queria encobrir , e abater.

Efle era o linoda fua obediência ; porque ain-
da que cJla obrigue

,
quando l;e períeitiííima

, a íujei-

tar o entendimento
,
procurando move loa feguirops-;

recer do Superior contra o que íente , e julga, com
toda a força , e efficacia de razoens ; com tudo naÕ
obriga

, quando ha matéria de peccado : pois naÔ
podem efíar no meímo altar a Arca de Deos , e o ido;
lo Dagon : mas iílo

,
que parece impofíivei , íabecon»

cordar muito bem huma obediência perfeitiflima
; pori

que, unindo as virtudes esiíreíi, fabenaó faltar aos pre-'

ceitos do Superior
, aproveitando as occafioens de fe

humilhar
:

pois he certo ^ue também as virtudes tem
léus lances de mercador , e deíles géneros íaõ muito
ambidolos os que asproíeííaÕ.

Finalmente
, até o meírr.o Deos parece que quiz

dar nos a conhecer o fino da íua obediência , manifef.
tando lhe a vontade ccculta do Superior. Sahindo
huma tarde a doutrinar o Gentio

, quiz o meímo P.
Reytor fer íeu companheiro : e tendo junta muita

.G^ ii plebe

I

J
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plebe em huma rua ia rga entre a Matriz , ea Mifef

rlcordia , íb retirou o P. R.eytor, deixando-ono meyo
daqueila multidão. Começou elle a íua doutrina , e

ateando íe lhe no coração pouco a pouco os feus fer»

(vores ,
gaílou nelia tanto tempo

,
que o P. Reytor

,

ou enfaíliado de eíperar , ou lembrado talvez de al-

guma couía , a que o obrigaííe o feu officio , defejou

t]ue elle acabaíTe , e en:i voz baixa deo diílo moflras,

dizendo a huns homens
,
que eílavaõ junto delle, ef-

ías palavras : A^uel/c P. tem tanto que dizer ! Nao
foy neceílario algum outro avizo

,
para que o P. Poiv

tes defle iim a taõ fervoroía acçaÕ
\
porque no meímo

ponto conciuio a doutrina , e veyo buícac o P. Key-

to: para íe recolherem ao Gollegio.

CAPITULO Xí.

¥-1

mÉ

Suas mortificaçoens.

JA vimos o ódio
,
que tinha a feu corpo ; e como

íendo ainda fecular o mortincava a íeu goílo
;

por-

que além do comer íer pouco, e huma vez ao dia,

falta va-íhe muitas vezes por três dias eíla limitada li-

beralidade. Além do cilicio , e diciplinas , fabia tam-

bém ,
qual outro Daciano, inventar novos géneros de

mortificação ,
podendo com razaõ queixar íe o feu

corpo naõ de fe ver caíligado com afpereza , mas com

aleivozia ;
porque tingindo que o deícançava na cama,

topava cora as forniigas , e fingindo que o alleviava

dos calores do Sol com o frefco das agoas, o empunha

aos moíquitos , cuflandolh^ eíle prezun^ido allivio

naõ poucas gotas de fangue. Mas tanto que entrou

Religioío , amda aue naõ íez pazes cora elle ,
mode^

rou

«««'



rou com fiTclo os leusiiguies aceoiDmcdancfo íe ás ieys

da xJoropanlua , que de tal forte quer penitentes a

íeus Filhos
,
que lhes naõ faltem as íorqas para ajudar

a fcus próximos. Afliílindo no Collegio accoromoda-

va-fe cora o coramum
,
gaAando ordinariamente o

tempo da mefa com o primeiro prato
,
que lhe pu^

nhaõ.

Naò deixava comtudo de bufcar modos de íe

efquecer do refeitório
;
porque vindo comroummente

ao Collegio nos dias de feíla , caminhava para o con^

ftífionario ; e como íempre tinha muitos , a quem ou-

vir
,
porque todos fe queriaÕ confeffar com elle , fe

dilatava deforte
,
que era neceífario chamá-lo para

jantar. Quando porém aífiília fora dos Collegios , fe

eíquecia de todo
,
paílando alguns dias íem comer.

Na fazenda de Araçariguâma o achou cazualmente

hum Sacerdote vizinho , e confidente , muito cccupa-
do em reprehsnder hum gato ,

que tinha comido hu-
mas poílmhas de peixe

, que elle guardava para aquel-

le dia , confefíando lhanamente que havia três dias

que naõ mettia bocado na boca. Era o feu comer
parco , e vil, uzando as mais das vezes de feijaÕ, e can-

gica
, guizado efpecial de S. Paulo , e muy próprio

de penitentes. Confia de milho groíío de tal íorte que-
brado em hum pilaõ

,
que tirando-lhea cafca , eo

olho , fique o mais quazi inteiro. He manjar taõ pu-
ro , e íimples

,
que, além da agoa , era que fe coze ,

nem fal fe lhe miílura. Finalmente he íuílenío pró-

prio de pobres
, pois fó a pobreza dos Índios , c a

falta do fal por aquiellas partes pcdiaõ íer os invento-

res de taõ faborozo manjar.

Quando fuccedia achar fe em cafa de íeculares

acodindo aos enfermos , ou a moribundos , era o feu

prato
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prato regalado humas ervas : e fe recuzavaõ ; ou poí
politica , ou por compaixão hofpedar taó mal a
quem com tanta charidade os fervia , appellava para
as íuas enfermidades

, infinuando com taes veras que
lhe faziaõ damno os outros guizados

,
que perfuadi^

dos das fuás razoens , fó ervas Jhe punhaô na mefa.
As gallinhas, que fervem a todos os enfermos, íó
a elle faziaõ mal ; e fendo ellas alimento para todas
as enfermidades , fó para as fuás naõ lerviaÕ : e por
iffo

, quando lhas punhaõ na mefa , rejeitava
, que-

rendo que as íuas enfermidades íó com ervas foífera
curadas , deixando-nos fundamento para crer que fe
em muitas ha virtudes occuitas para curar , naquel-
las havia fympatia com a fua mortificação.

Se a conjunção do tempo dava lugar , íubiaô
de ponto as fuás enfermidades

, por iíTo indo confefi
far a cafa de Catharina de Oliveira

, pedio que lhe
cozeílem humas beldroegas fem fal , encobrindo a fua
mortificação com a capa da enfermidade : e deíla
íorte as meímas enfermidades, que em humas caías
adraittiaõ íal nas ervas , nas outras lho prohibiaõ.
iTambem muitas vezes lhe eraõ neceílarias para fe cu-
rar dietas taõ rigorozas , que paílando três dias fem
comer , no fim delles era muito pouco o que comia.
Deíles ardis uzava para íe mortificar , moílrando com
eíles exceílos que lambem labem os virtuoíos uzar
de fubíilezas para darem á luz tantos enganos. Ainda
que defde moço naõ coílumava almoçar , com tudo
nas Quartas , Seflas , e Sabbados era indiípenfavel o
feu jejum. Qual Me o rigor

, que nelle obfervava ;
podemos inferir do largo das íuas ceas. AíTiílindo na
Aldêa de Mboy reparou hum índio

, que entaõ o
fervia , quefe naõ extendiaõ ellas muitas vezes fenaô

a hum



Belchior de Pontes, yj
á hum ovo ; c íe eftas eraõ as ceàs

,
quaes haviaõ de

íer as confoadasí

Era taõ ardilozo neíla matéria
J que aproveitan-'

do também as occafioens, que lhe miniílrava o lugar ;'

inventava novos géneros de mortificaçoens dando á
]uz taes guizados

,
que fendo pouco conformes ás

kys
, que enfma a arte da cofínha , eraõ muy con*

íurmes com o dezejo que tinha de padecer. Na Al-
deã de Itapycyryca achou na mefa huma talhada de
paó de ló , e como o appetite o inítigaííe a come la ^

Uz huma tal miílura , que ao mefmo tempo , em que
condeícendeo com elle , o deixou bem caíligado. Foy
naqueiie dia o jantar de peixe , e como no lugar há
ínlta de frefco , lhe puzeraó íalgado, junto com huma
íigella de caldo , em que íe tinha cozido. Tanto que
clíe o vio,julgando que íe lhe oííerecia occafiaõ oppor5
Uína a íeus defignios , lanqou o paõ de Io no caldo ,

e miílurandoo doce com o íalgado, o comeo.
Reparou no cafo Vicente Luiz de Faria

, que
fc achava na mefa , e com a confiança de raoqo , e
parente fe atreveo a notar-lhe a acqaõ , ainda que com
o dezejo de Wiq confervar a faude , e augmentar a vi-

da. Mas elle julgando que era bem naõ perder a oc-
cafiaõ de o doutrinar , refpondeo que era verdade que
o appetite tinha feito o feu officio, provocando-o a co.'

mer o paÕ de ló da mefma forte que lho tinhaÕ pofto;
mas que por iOo mefmo o miílura va

,
porque perden-

do^o aqucar com o acre do fal a fua atSlividade, ja lhe
naõ fabia a doce , antes lhe parecia tudo peixe. E co*
mo todos tem obrigação de mortiíicar o corpo , era
juflo que naquillo fe mortifícaíle , advertindo-o de ca^
minho, que naÕ eraÕ fò o cilicio, e adiciplinaos
inítrumentos da moitificacaõ , mas que em tudo í
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quanto fe oííereceíle , devia andar apercebido a naÕ

dar goílo a íeu corpo
,
por ler elle confederado com o

mundo o mayor inimigo da altna.

Em cafa de feu irmaÕ António Domingues real-,

içou rouiío efla nova arte de temperar ; porque ajan.

tando em hum prato bananas , batatas , cangica , e

carne
,
que entaÕ lhe puzeraõ na mefa , miílurou tu*

do deíorte , que a confuzaÕ dos fabores íó podiaõ

concordar era huma quinta eílencia de mortificação ;

€ para que naÕ faltafie a eíla nova iguaria algum acir

pipe , lhe expremeo hum liraaõ , adubando também
o azedo deíla fruóla aquelíe guizado

,
que attenden.

do fe ao muito que com elle merecia , bem le lhe po-

de dar o titulo de ambroíia : pois naÕ conduz tanto

para os banquetes da gloria a fuavidade , com que
neíla vida fe galantea o paladar

,
quanto a afpereza

dos manjares , com que elle íe mortifica. Eíle efpiri-

to de mortificaqaÕ procurava também plantar no co-

ração daquelles , em quem notava melhores difpofi-

çoens , enfinando-os a naÕ provar o prato de que mais

goflaíTem , ou ao menos a deixá-lo , tanto que tivef-

lem goílado alguns bocados : e quando iílo por algum
incidente naÕ pudeíTe fer

,
que miíluraííem os guiza-

dos •, porque cilas miíluras os faziaõ de ordinário deí-

abridos , mas muy faborozos áquelles , a quem tinha

communicado Deos a graça da mortificação.

Parece que fempre trazia na memoria as pala:

vras , com que S. Paulo enfinou aos Corinthios a mor-

tificação
;
porque íempre trazia o íeu corpo cingido

de cilicio , e com tal recato , que apenas nos deixou
íinaes do muito

,
que com elle padecia. Repararão

alguns que quando andava fe retorcia : e fácil he de

crer que as dorôs lhe cauzavaÕ áquelles movimentos-,

porque
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porque tinha o corpo tao maltratado

J que aJguas
ytii.QS lhe era neceííario curar as feridas para poder vi,

ver. Afliftindo alguns annos em Carapicuyba, ajuílou.-

íc com hum menino,filho de hum íeu amigo,de quem ao
depois daremos noticia, a quem enfínou a guardar fe-

gredo de tal forte
, que , em quanto foy vivo o Pa-

dre
, o naÕ defcobrio : mas naõ fe atreveudo a callar

o que era digno de manifeílar , mai.s para admiração
;

do que para exemplo, declarou a feus irmaÕs que o P.
Pontes, fiando-fe delle , lhe pedira algumas vezes

,
que

com huns pannos
,
que para iflo trazia , lhe ahmpaí-

íe as chagas
,
que lhe tinhaõ caufado os cilicies ; e

que feita eíla diligencia le tornava a cingir com elles,

como íe o torná-los a pôr foíTe remédio efficaz para íe

curar: imitando niílo áquelles taÕ celebrados pós ti-

rados da lança de Achilles , os quaes tinhaõ efficaz

virtude para curar as mefmas fendas, que tinhaõ cau-
íado. Uzava de cilicio tecido de arame , mas porque
eíle naõ abrangia a todo o corpo

, lhe ajuntou hum
gibaõ raõ afpero

, que para fe^expHcar hum índio
,

que lho vio
, diíTe que arranhava.

Similhante era o rigor, com que uzava da di-
ciphna

;
porque ainda eílando era cafade íeculares a

mõ deixava nos dias,que, conforme a lua devoção, ti-

rha deftinado : mas com tal recato
,
que íahia de ca-

ía á alta noite para naõ fer fentido. Nem he iíto diffi- .

cil em S. Paulo, onde coílumaõ feus moradores fabril
car nas íuas fazendas recamaras para os hofpedes de
rai forte unidas ás caías

, que, ficando da parte de fó-

ta, fe poílaÕ íervir íem detrimento , e independentes
da mais família. Mas quiz Deos que também neíla
matcria nos deixafíe que imitar

,
permittindo que fof.

U íentido. Era ella ngorofa , e deixava nos veílidcs

H inte-
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interiores taõ evidentes fmaes

,
que chegarão a repa-

rar nelles os que tinhaÕ cuidado de lhe lavar a rou-

pa. Finalmente
,
parece que até o pequeno allivio da

cama naó perroittla ao íeu corpo ; porque fendo hof-

pedado em cafa de Domingos Leste de Carvalho Re-
go , andando em Miílaõ com o Padre Manoel Corrêa,

eíle pedio huma taboa para deícançar o companheu
ro , e repararão os íervos

,
que coílumavaÕ concer-

tar as camas dos dous hofpedes
,
que a que pertencia

ao Padre Pontes naó neceííitava de novo alinho,

porque fempre a achavaÕ com o mefmo aceyo , com
que a tinhaÔ preparado a primeira vez.

Em Tabaté notou também JoaÕ Vaz Cardozo;

Juizaclualdaquella Villa, fimilhante rigor; porque
hoípedando-o emíua caía, quando alli fezMiííaõ com
ó Padre António Rodrigues, e mandando preparar

camas para os feus hofpedes com aquelle aceyo , e

decência
,
que á fua peíToa, e eílado era devido, achou

que o Padre Pontes , regeitando o faíto da colcha
,

cuidara muito em exaltar a alcatifa
,
que lhe tinha

poílo aos pés da cama , dando-l he o ofHcio da colcha

para reparar os rigores do frio : e enrolando o colchão

com tudo o mais, o pôs de parte y contentando-fe com
o pequeno allivio , que lhe podia mmiflrar o catre , o
qual , como era tecido com correas dê couro cru , era

mais accommodado para a íua mortificação , e devo»

^aÕ; pois fe podia confiderar nellecomo em grelhas,

expoílo ás inclemências do frio , aífim como S. Lou-,

renço ás do fogo.

Andando taÕ attenuado com eílês rigores
;
que

ítpenas trazia a pelle íobre os oíTos , admira ver co-

mo podia acudir ás necefíidades dos próximos em
Miíloens , e ConEÍIoens diftantes ^ e. muitas vezes a pé,

em-

mmmm UH
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mente em todos os miniíterios , de que iiíaaCorap^,
nhia

,
e de que em particular daremos noticia : mas

como com eíles exercícios creícia a valentia do íeu
elpirjto peJos meímos paílos , com que fe diminuiao
as forças do corpo

; por iílo íopportava tanto traba-
iho

,
como fe também participafle o corpo do meímo

vjgor
, de que abundava fua alma.

CAPITULO XII.

De outras virtudes^ em que floreceo,

NAõ le contentava íó com eílas mortificaçoens,
apoílado a naõ dar aJJivio ao íeu corpo, e eílen.

dendo-as também ás mais potencias. Mal íe foube de
que cor foraõ os feus olhos

;
porque era taõ natural

nelie a modeftia
, que querendo formar fe humqua-

dro
,
alguns annos depojs de morto , e duvjdando íe

com que acqaõ íe devia pintar , foy de parecer hum
Religiofo

, que o tinha conhecido
, que o debuxafíem

com os olhos baixos
, pois elle raras vezes os levan-

tava. Quando entrava na Igreja em dias de fefta nao
permittia aos feus olhos o pequeno allivio de ver a va^
nedade

,
e predozidade , com que ella fe ornava

,

contentando-fe com dizer Miíía , e recollier-fe. Com
o mefmo rigor íe portava, tanto no confeíTionario, co-
nio no altar, e quando andava pelas ruas, pregava
como S. Franciíco com a fua modeflia.

Sendo o íeu fikncio tal
, que ou naõ havia de

iMIar
,
ou havia de fallar de Deos , e couías que íer-

viíiemao aproveitamento do próximo
, cem tudo era

tao elevado em fallar nos myílencs do Senhor , da
H ii Virgem
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'V'i^'g'^'^"í Senhora, ou de algum Santo

,
que o largar

squsila praólica era a mayor pena
,
que podia ter. Era

já taõ notada eílaíuadevoqaÕ
, q quando íubílituia aos

Meílres
,
que faltavaò ás claíles , uíavaõ alguns eftu-

dantes , para o divertirem de fazer claíle por algum
tempo, perguníar.lhe alguma duvida com o livro aber.

to, e marcado com algum regiílo. Tanto que e lie o

via
,
procurava logo faber de que Santo era , e co-

meqava a declarar ao tal eíludante , e aos mais, que íe

achavaõ prezentes, ávida daqueíle Santo , enfma fi-

do os a que aprendeffem delle a viver bem , e lhe

imitafiem as virtudes: mas tanto que scabava a pra-

élica , cuidava logo em fazer o officio , a que o ti-

nha deílinado a obediência , e acabado o tempo , tor-

nava ao íeu amado filencio \ e para o guardar com o
rigor da Regra

,
que fó permitte fallar quando liane-

ceflidade , obfervava hura recolhimento taõ rigorozo;

que o naõ viaõ fóra do cubiculo íenaõ em coufas

preeizas , e neceílarias, , -*i>

Fugia totalmente a familiaridade ; e por iífo naõ
vizitava peíloa alguma fem muito urgente neceíTidade.

Se algum Religiozo lhe entrava no cubiculo , rece-

bia-o com caridade , mas de pé ; e tendo ouvido ao

que vinha , o hia logo encaminhando para a porta
,

fazendo pouco cazo de que o tiveíTem por impolitico,

fó por naõ perder a occafiaõ de íe coníervar no feu

amado filencio , logrando também por eíla caufa me*

íior eílimaçaõ de alguns, que, fundados nas prud^n-

cias do mundo , o julgavaõ menos prudente. Efte

inefmo rigor obfervava nas cazas dos feculares

,

quando le achava em MiíToens , ou quando por algum
outro titulo de caridnde nellas íe hoípedava

;
porque

o naõ viaõ fora do apozento ^ que lhe davaÕ , fenaó
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quantJo confeílava, dizia Mjíla, e pregava; ou rcí-
pondia a algumas couías, em que o coníultavaõ. Fi-
nalmente

, parece que naô íabia as politicas , com
que os homens cortumaó tratar- le ; mas taõ Jonge
eílava de affugentar os próximos, que antes como
fombras ,apoíladosao naó deixarem , o íeguiaõ com o
mefmo cuidado

, com que clle procurava^evitálos.
Naõ faltava com tudo á aqueiias recreaçoens;

em que cofmmaõ achar- íe os Reljgiofos todos os dias;
ainda que era taõ pouco o que falia va

, que íó ref'
pondia ordinariamente ao que lhe perguntavaõ

, cu
julgava precizo. Em huma deílas occahoens fe ievan-
tou huma queílaõ íobre o tempo , em que chegaria
ao porto de Santos a fragata , em quecoííuroaô na-
vegar os Religiozos

, quando fevizitaõ aquelles Col.
legios. Dividirão -fe os circundantes em pareceres,
fundando cada hum o feu difcurfo nas conjeduras

'

que o tempo
, e as noticias antecedentes lhes mini!

ílravaõ. Foy-fe pouco a pouco altercando o ponto,
e paliava ja a ler porfia , o que tinha corr.eçado por
fimples diícurfo. Tinha callado até eiitaõ o Padre
Pontes

,
e querendo focegar aquella

, que parecia dií.'

cordia
,

difie
:
para que íe canfaõ voíías Reverencias ?

ámanhãa pelas íeis horas haõ de chegar noticias da
fragata. Pafmaraõ os Religiozos cora apropoziçaõ,
e na hora fmalada chegou correyo com carias

, buf-
cando o comboy para fubirem os Religiozos

,
que vi-

nhaõ para S. Paulo. Affim via com olhos baixos gs
futuros

,
e aílim falkva nas fuás recreaçcens

, tÇ^^^L"

Ihando profecias : mas por lílo fallava affm
, porque

callava fempre
; e por iíío via tanto ao longe

, porque
ao perto via taÕ pouco.

Deílas mortificaçoens gxteíipres facij he infe-;
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rir qual foíle ã fua mortificação interior. Era nõtá*

vel a fua paciência. Nunca fe moftrou fentido com os

infortúnios de amigos , ou parentes , nem ainda de

pay , e may ; mas moílrando no roílo a meíma íere-

nidade, que lograva fua alma, dizia que os havia

de encomendar a Deos: e com tal effsito ,
que pa-

rece naõ proferia palavra
,
que naõ foííe huma pro-

fecia. Hum grande trabalho padeceo hum feu fobri-

nho
,
porque de hum tiro eíteve próximo á morre , e

efcapando delia naõ deixou de ficar aíTmaladopor to-

da a vida. Os irmãos, íeguindo o coílume taõ antigo

,

como o meímo mundo , de defaííogar o feu fentimento

com os parentes Religiofos , recorrerão logo ao Pa-

dre Pontes , perguntando-lhe que fim haviaõ de ter

aquelles trabalhos ? SentiaÕellesfummameníe verem

que eícapando daquelle perigo neceííariamente havia

de ficar prezo , e enlaçado com os duros , ainda que

para muitos íuaves laços do fanto Matrimonio
,
quan?

do elles o tinhaõ deílinado para o Sacerdócio.

Ouvio-os o Servo de Deos lem íe alterar, e con^

lolando-os lhes difle
,
que cedo teriaõ fim aquellàs

moleftias. Sarou ofobrinho, e, podo que violento,

feguio os lances da fortuna , recebendo por mulher a

que tinha fido caufa de tantos damnos. Depois diílo

mandou o Padre Pontes ao noyvo
,
que dalli por dian-

te fofle rezar com elle o Officio Divino
,

perfiítindo

tanto nefta fua determinação
,
que fe alguma vez fal-

tava , o mandava chamar logo
(
porque morava di-

ílaníe pouco mais de raeya legoa ) dizendo que naõ
pegava fem ells no breviário. Repararão alguns em
fazer tanta diligencia para que foubede rezar hum
homem ,<|iie viad taõ alheyo do Sacerdócio com o vin.-

•culo do Matriraonio : .mas elle, naÕ declarando o fu-

'ki: turo
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turo

,
reíponJia fomente, que muitos fecuJares tam-

bemrezavaô oOfficio Divino. Naõ cnttiideraô dlts
então oqueaquclJa cercmonia f;gnifícava

, mas com
a morte da mujher le perfuadiraó que com aqueila
efcura íarçi lhes declarava quam cedo le havia de
dedicarão feivjço dos altares, como elies dezejavaó
oque ateentaõ para taõ [agrada empreza choravaõ
iinpolíibiJitado.

Quiz ao depois hum íeu irmaõ invefligar o mo.
do, com que elle tinha alcançado aquellas deternii-
naçoeris do Ceo

; mas elle,dizendo que as dirpoziçoens
da mulher naõ indicavaõfaude, e vida larga, asen-
cobrio. Sendo porem certo que muitos vivem tempo
dilatado, ainda quando a natural di fpozicaõ

, e pro-
porção mdica o contrario

, cfaro fica
, que íó das de-

terminaçoens Divinas tirava elle a certeza da íua mor-
te, h lílo claramente íe moílra naõ íó pela diligencia
com que fe houve em eníinar ao fobnnho a fezar a
UííicioDivino, mas também pela difpoziçaõ

, com-
que então íe achava a mulher

; porque
, á'cm de con-

tar poucos annos de vida , era adornada de huma tal
gordura

,
que podia naõ fó apoílar gentileza com as^

mais tormozas
, mas também duração.

Naõ quiz porém Deos que ficaíle em duvida eílá
profecia

,
e permittio que com termos mais claros a

expreílaíle alguns mezes depois
; porque nafcendo hum

filho ao fobrinhx) o levarão a baptizar â Igreja de^Noaa Senhora dos Prazeres em Itapycyryca Foy o
i^iiniítro daquelle Sacramento o meírao Padre Pentes,
o qual

,
no tempo em que lavava ss maõs depois de

baptizar a criança diíle a Jufti na Luiz, que também
affiflia ao aâo

, zjhs palavras : Vc efie, a quem agora
^^ptizamos hum filho, pois hevçmnU- lhe havemos ãe

auvir
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ouvir a Mífja. Naõ fe paíTaraõ muitos ãnnos , fem

que ella vifls defempsnhada a palavra do Servo de

Djos
;
porque naõ íó o vio celebrar a Miíía profeti.

zada, mas ainda exercer muitos annos o Oííicio de

Parocho na Freguezia da Cuda , chegando a largar

quazi decrépito taô honroza occupaçad.

Naõ alteravaõ as injurias aqueiís coração taõ

coílumado a padecer. Se algum menos attento lhe di-

zia alguma palavra picante, ou abaixava a cabeça

,

como quem dava lugar a que pafíaííe , ou íe ria. Oc-
caziaõ houve , em que eílando por feu companheiro

hum Irmaõ Coadjutor , a quemíe tinha dado o cui-

dado do temporal da fazenda, conforme ao coílume

antigo da Provincia
,
para que o Padre mais livre , e

defimpedido pudefle acudir tanto ao efpiritual dos de

cafa , como da vizinhança ; menos attento ao que

devia, como íubdito a íeu Superior, lhe diííe em huma
publicidade que naÔ era elle o Superior , ufurpando

com reprehenfivel ouzadia a juriídiçaõ ,
que lhe naõ

tocava : mas o Padre Pontes taô longe í;fteve de fe

alterar, que disfarçou a deíattençaõ com hum mode-

rado rizo. Naõ lhe davaõ menor occafiaÕ de padecer

alguns Religiozos
,
que o queriaÕ mais apreííado na

Miíía , e confeííionario -, como fe a períeiçaõ deíles

Sacramentos confiMe na preíla : mas ainda que ou-

via as queixas , naÕ deixava de obrar como entendia^

lembrado talvez de que havemos ds dar conta a Deos

das MiíTas , e Coníiíloens pelo numero , como peio

bem , 00 malfeito delias.

As enfermidades íoraÕ continuas , e por muitos

annos , mas toleradas cem tal paciência
,
que fe naõ

queixava.Andando em Miííaô pela Cóíla fe lhe inflam-;

íiiaraõ deforte as hemorróidas, que chegarão a cnar bi-

_ chos

,

iliHíill
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;
elle porem as tolerou com tal filenciaj que íó

entaõ íe íoube
,
quando chegou a eílar taõ proftrado

,
que íe naõ podia menear. '1 odos viaô que padecia

'

mas eJle nem o pequeno aiJivio de referi-Jas admittia!
Huma occafiaõ porem , em que chegou a dar conta
a hum confidente de huma moleília

, caufou admira-
çaõ a fua conformidade com a vontade de Deos; por-
que a cada paíío interrompia a narrarão , louvando
ao meímo Senhor

, que lha tinha dado. NaÕ eraõ
com tudo íufficientes para o izentarem do trabalho :

pois nem as fíílulas lhe prohibiaõ andar a cavallo pa-
ra acudir aos enfermos

,
quando affiftia nas Aldeãs ;

nem odefculpavaõ a vir ao ColJegio nos dias de feíla
a ajudar aos outros Religiofos nas Confjfloens

, e Mif-
fas cantadas ; nem o livravaó de outros miniílerios ^

em que o occupava a obediência , íendo que eraj
baílantes para debjhtarem hum corpo

, que naõ foííe
animado de taÕ valente eípirito.

Era notável a fua conformidade com a vontade
de Deos nos trabalhos

, admittindo-os como rozas
,

que vindas da fua Divina maó eraõ preckízas , e mui
femeihantes áquelles ramalhetes de mirrha

,
que tan-

to prezava a Alma Santa: e por iílo quando fe lhe offe.
recja boa occaíiao

, animava a todos a íe conforma-
rem

,
e a levarem com bom animo as moleílias

,
que

o Ceo lhes enviava
; porque o fer Deos Supremo Se

.

nhor era motivo fufficientiíTimo para que por puro
amor leu as tolerafiemos , advertindo que faõ flo.

res muito eílimadas nos olhos Divinos , e repartidas
aos feus familiares com mais larga maõ.

Coroavaõ-fe todas eítas virtudes com huma fim-
piicidade verdadeiramente columbina , a qual nafcen-
do com elle o acompanhou até a moite. Era taõ

I alhevo

'í
•

'
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^llieyo das ctviíozas maehinas , com que hoje fe vive

ro mundo, que as naÕ entendia, perfuadido a qus
era coílume de todos os homens dizerem fíncéramen.

te, como elle fazia, o que queriaõ. Nos últimos
annos de íua vida , eílando na fazenda de Araqari-

guàma , o vizitou hum conhecido de génio defenfada»

do , o qual querendo divertir a outro íujeito
,
que a-

calo alli fe achava , pedio ao Padre Pontes hum copo
de vinho. Touxe-o elle promptamente , mas naõ taõ
cheyo

,
que naÕ ficaííe alguma parte delle por encher.

Tanto que o hofpede o vio
, pedio-lhe huma tizou-

ra ,
e pegando nella fingio querer cortar aquella parte

do copo
,
que como inútil ficava emcima do vinho.

Acodio o Padre com toda a prefla, e muito
alheyo da farça, pedia com inílancia que lho naõ cor-

taflem
; porque havia de dar conta delle ao Padre íeu.

Superior. Parou o caio em rizo , ainda que das veras,

com que pedia , naõ deixarão de conhecer a finceri-

dadecomque obrava. Vivia taó alheyo das coufas
deíla vida

, que fendo o valor do dinheiro taõ ordi-

nário, que até os de pouca idade o conhecem , ú\^:
com fettenta e cinco annos de idade fe foy defle mun-
do íem o conhecer. Defejando fabricar na meíma fa.

zenda de Araqariguâma huma Igreja com mayorca*
pacidade do que a que tinhaõ

, pedio algumas efmó-
las para a obra. Achou quem lhe offereceíle quatro
mil reis , e fuppondo que era baííante para a fabrica,

o declarou a hum vizinho , taÕ fatisfeito , como íe íó

som aque% efmóla pudeÁe concluir o que intentava,,

CAPt
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CAPITULO XIIÍ.

Sua Oraçaô.

^^7

JA diflcrnos que deíde muy pouca idade, eain-
da embaraçado com os eíludos , furtava muitas

horas da noyte acdefcanço do corpo, para que, dan-
do as ao íuave fomno da Oração, melhor pudeíle deí.

cançar. Guardou elle fempre o coílume de íe naõ dei-

tar, lem que deíTe algum tempo aeíte fanto exercício;

e contentando«íe com muy poucas horas de fomno, tor-

nava a eíle doce emprego do feu coração. O íeu con<
tinuo recolhimento nos roubou a noticia das horas,
que empregava de dia nefle defaíFogo de feu eípinto ;

mas naõ faltou quem reparaíTe
,
que quando naõ eíla-

va no confeífionano , ou junto ao altar mór , eíla-

va ipo Coro orando com tal applicaçaõ
,
que nem re-

parava nos que entravaÕ , ou íahiaõ ; nem ainda com
qualquer eílrondo

,
que cazualmente fuccedeííe na

Igreja , íe movia.

Sendo Superior na Aldeã de Mboy fuccedeo
tocar-fe á raefa , fem que elle acodiíle ao final da
campainha. Eíperou algum tempo o companheiro , e
como tardaííe, o mandou chamar. Foraõ os menlagei-
ros ao cubiculo , e naõ o achando, correrão o quintal,

e outros lugares , onde julgarão que o poderiaõ def.

cobrir: mas ^ ou por pouca diligencia em buícá-Io,
ou porque ainda naõ era chegado o tempo de fe deía-

tarem os doces laços , com que fua alma eílava for-

temente atada, o naõ acharão. Voltarão íegunda vez
regiftando com mayor attençaõ os meímos lugares

;

por onde ja tinhaõ andado , e o acháraõ
,
qual outra

Alma Santa
,
paitecendo delíquios entre as flores, e

I ii pomos
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pooios dâquslle quintal , e com o breviário na maÕ;
mas taõ abíorto

,
que, naõ dando íé dos rapazes

,
que

obufcavaõ , deo lugar a que a feu íaivo viííem , e go-

zaílsm de taõ admirável efpeólaculo. Ainda caminhanJ
do , e obrando alguma outra couía, de tal forte fe ein-

bebia nas íantas confideraçoens , era que occupava p
entendimento , que a nada mais advertia.

Occafiaõ houve,em que eíleve a perigo de per-

der hum olho ; porque embebido na confideraçaó das

virtudes de S. Franciíco Xavier,naÔ advertio em hum
ramo de efpinhos

,
que eflava no lugar por onde ca-

minhava. Affim o confeíTou ao depois , dizendo que
S. Francifco Xavier o livrara de perder hum dos

olhos
;
porque naquella occafiaõ andava o feu penfa»

mento occupado com as fuás virtudes. Fazia todo tí

poflivel
,
para que fó , e retirado das creaturas pu-

át^^Q contemplar nas perfeiçoens do Creador ; e poc
iíTo quando fe achava em cafa de fecuíares , cercado
de negócios pouco conducentes á fua Salvaqaô , fin-

gindo algum retiro , fe eícondia em, algum bofque vi-

zinho, eahi gaílava largas horas^ achando~fe melhor
naquella folidaÕ entre os harmoniofos cantos dos pa&
farinhos

,
que com fuás vozes mais facilmente lhe le.

vantavaõo penfamento ao Ceo , do que entre os ho-
mens , que com fuás impertinentes pradicas de lá lho

tiravaõ.

O modo ordinário de orar era de joelhos diante

de alguma imagem de Chriíto Crucificado , ou de
Noíía Senhora : mudava com tudo eíla reverente po-
ftura , quando o apertava© muito as íuas enfermida-

des ; principalmente aquellas , que lhe impediaÕ o
jogo das cadeiras; porque entaõ ainda deitado deco*
íias naõ. deixava a Qxaçaõ. E ainda aíTirn e^i tal a fua

comi

timiiiÊmÊtmmm
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corrpoílura

,
que caufava devo<^aõ

;
porque levainu-

tlas as macs
, e portos os olhos no Cco , lá íiibia íua

alma a gozar daquelJe bem
,
que ainda naõ pcdiad ver

os íeus olhos. Era íummo o cuidado
,
que tinha neíla

matéria
;
porque em hum dos feus manufcritos , de

que já falíamos , fe iiaõ vários avizos de S. Ignacio
,

para que com ellcsdeípertaíle o fervor na Oraqaô.que!
rendo participar do fogozo do íeu eípirito muitas faif.

c^s
, com que íe accen deílè, eaíFervwizaííe íua alma

;

porque he próprio dos fervoroícs bufcar meyos de aug-
mentar os feus íervores

, peiíuadidos da fua humilda-
de

, que até entaÔ nada cbraraÕ^ e que he a íua vida
tíbia , froxa , e negligente.

Na Oraçaõ vocal fe portava com a meíma reve-
rencia

, e devoção. Era notavelmente vagarofo no
fallar

, c por lílo quando rezava , ajuntando a exterior
pronuncia com a interior attençaó

,
proferia palavra

por palavra, queixando fe algumas vezes de naõ po-
der dizer o Fater wíler com a brevidade , com que
o diziaõ os mais Religioíos

, quando juntos em Com-
munidade louvavaó ao íeu Creador. Era notave) o
trabalho, que tinha em rezar o Officio Divina, ga?
ílando com elle muitas horas , e fendo comummente
o breviário o ornato de fuás maôs

, quando algum
Rejigioío lhe entrava no cubículo. Em huma occa-
fíaõ quiz hum Sacerdote alleviá-lo do trabalho , e pe-
dio-lhe que rezaílem ambos , para que alternando os
Pfalmos

,
e as hçoens , fatisfizeílem em menos tem •

po
,
e com menor canfeqo taõ harmonioza taréa. Ac-

ceitou elie o convite
, e rezarão ambos JSÍatínas , e

Laudes; mas pouco íatisfeíto o Padre Belchior, tor-
non-as a repelir ao feu modo, deícuJpando a repeíiqaô
com o eícrupulo de nad ter ouvido bem alFumas
^^"^^^^

"

Com
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Com à harmonia daquelías bem temperadas cor«

idas íe diípunha para paflar o dia em fantas confidera-

^oens , e muito mais para que , apparecendo no altar,

oflFeteceíie com todo o aífeólo de fua alma aquelle Di.
,vino Cordeiro

, que tem as íuas delicias entre os lí-

rios da devoção , fendo o Oííicio Divino o feu primei-

ro emprego , tanto que a luz do dia dava lugar. Era
notável o cuidado

, que tinha , em naõ faltar ás ru-

bricas, e naõ fomente tinha muitas apontadas de fua

letra , mas também, quando eftava íóra do Collegio

,

confultava por cartas muito tempo antes aos Padres ,

que no Collegio afliíliaÕ , para que naÕ faítaíls aqueí-

le ponto de perfeição á fua reza. Finalmente cuidava

tanto neíla matéria , como fe ella fó fora o objedo
dos léus cuidados.

CAPITULO XIV.

Suas ãevoçoens.

M toda efla hiílorta me hei de queixar ; ain-

da que fem remédio ; áo grande recolhimento

deíle Servo de Deos
;
porque com elle nos roubou as

noticias ,
que melhor podiaõ fervir para noílo exem-

plo
,
que he o fira que nella pertendemos : mas quiz

Deos que nos íicaííem os feus manufcritos , nos

quaes apparecem alguns veíligios , ainda que muy
|

apagados, de feus fervores. Já o vimos movido a en.

trar na Companhia ;
porque teve a dita , e felicidade

de entrarem por feus ouvidos as grandes virtudes de S.

Francifco Xavier , e do V. P. Jozé de Anchieta

,

Joaõ de Almeyda : eíe elle tanto os imitou nas Mií

ibens , e aipej;ez^s do feu corpo , titmbem quererií

logras'

Mi
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lograr por fua interceílaõo fruólodos ki^s trabalhos. 4
S. Jgiiacio amava como a Pay , fazendo todo o pcCfi,
vtl para executar naõ fomente as legras

, mas ainda
osavizos, que para augmentoefpiruual de feus Fi.
lhos deixou eícrjtos , tendo apontado muitos de fua
Jetra ; e fe as virtudes de S. Francifco Xavier lhe ar.
rebatavaõ tanto as attenqcens, queeílevea ponto de
perder hum dos olhos, ccmo já vimos

, quaes íeriaô
as medita çoers íobre as virtudes de taõ íanto Pay !

Defde o noviciado tomou, por eípecial Advoga-
do a S. Eílanislao Koska

,
para que dcs fervores , e

perfeição de hum Samo
, que em taõ poucos mezes

denoviíjO, e ainda do ventre da Religião paílou pa-
ra os altares

, aprendeílè qWq a íer fervoroío noviço,'
e fanto Rejjgiofo. Nem fe Jhe acabou com o novi'
ciado eíla devoção, pois ainda nos últimos annos, ern
que já coníummado em virtudes caminhava para o Ceo
a toda a preíla

, pedia que o encommendaílem a eíle
Santo, ísiaõ teve menor devoção a S. Genovefa

, ten-
Go-a taô entranhada no coração

, que nas ultimas
horas

, em queeftava para fahir defís mundo , ccmo
diremos em feu lugar

, pedio que íupplicaílem por el-
ie a eíta Santa , e era juílo que cila entaõ fe naõ eí.
queceííe de quem em lua vida a tinha trazido tanto na
memona. Semelhante aíFedo teve a S, Anna , róis
confeílou a huma peíToa que á^íÚQ os primeiros an-
nos

,
em que tinha veríado as eícólas , a tinha efco-

Jhido porefpecial Advogada : e pouco fatisfeito com
eíteobíequio

, procurou quea mefma peííoa, a quem
cfeclarava eíle fegredo , o ajudaííe , dando-lhe para
eitefím a oração da Santa

, querendo íer devoto até
com a devoção alhêa.

-Com p primeiro leite entendo eu que mammoia
sa devQ5

i
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a devoção á Virgem Senhora

,
pois já vimos que fuã

IVIáy, vizitando por íeu confelho a NoíTa Senhora de

Móníerrate , cobrou perfeita faude. Naquelles íeus

manuícritos tinha apontado a devoção dos fette go.

zos
,
que a Senhora teve nefte mundo ^ e dos fetie

,

que goza no Ceo , com a promeíla , que fez a mefma

Virgem [conforme a revelação feita a S. Thomaz
Arcebifpo da Cantuaria ] de alegrar na hora da mor-

te a quem devotamente rezar íette Ave Marias á

honra dos fette gozos , que agora tem no Ceo , e a-

prezentar a feu Santiííimo Filho fua alma depois dõ

morto. E quem temerá infeliz fentença apparecendo

diante daquelle Supremo Juiz com tal Patrona ? Ti-

nha também huma devoção de MiíTas offerecidas a

NoíTa Senhora ,
para que ella, guardandoas como fi-

deliífima depofitaria , as aprezentaííe a íeu Bendito

Filho naquella tremenda hora , em que a alma do que

as diíle , ou mandou dizer , fahir defte mundo. E
como a occafiaõ

,
para que fe guardaõ, he ada mayoc

neceííidade ,
que tem os que vivem , me pareceo

apontá-las a qui ,
para que fe poíTa aproveitar deflô

meyo quem o quizer lograr. He a primeira da Incar^

naçaõ do Filho de Deos ; a fegunda do feu Naíci-

mento ; a terceira de íua Circumcizaõ ? a quarta de

íua PaixaÕ ; a quinta de fua glorioza Refurreiçaô 5

a fexta he oííerecida á meíma Senhora , e he bem que

feja da feíla, a que tem mayor devoção quem as

offerece.

NaÕ perdia occafiaÕ de promover a íua devo-

ção , contenta ndo-fe com que ioílem devotos , e

veneraílem a íaÕ Santa Mãy , ainda que folie com

algum pequeno obfequio. A huma íenbora enfmou

«^ue rezaíls trss Salve Rainhas de joelhos todos os

dias.
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dias
,
porque com efte obfequio , ainda que (5e pou-

co trabalho, ganharia o deícanço eterno
,
que efpe-

rava. ImpíimiofeJhe tanto no coração eíla doutri-
na

, que elia
, e fuás filhas , e algumas outras pef-

foas
,

a quem a communicaraõ
, pontualmente a exe-

cutavaõ
, fabendo que fora enfinada pelo Padre

Pontes. Nem ha muita duvida em crer que a Vir-
gem Senhora lhe houveíTe de cumprir a palavra

;

porque íe bailou a muitos o rezarem huma Ave Ma-
ria

,
e ainda á algum o trazer fomente o Rozario, fem

o rezar
, para que confeguiííe taó ditozo fim

; porque
naõ bailaria á aquella matrona eíla fua devoção

,
para que à taõ devotas laudaçoens fe feguiíle eterna
gloria

, quando vemos aquellas entranhas taõ chêas
de piedade

, quepareceTó procuraõ titulo para íalvar ?

Quando algumas peifoas aííliaas com os tra-
balhos defla vida o coníuitavaõ para que os reme-
diaííè

, logo recorria aos thezouros da Omnipotên-
cia Divina depozitados nas maõs da Senhora , enfi-
nando.Íhes a fua devoção: ecom tal effeito

, que fe
viaõ remediados. Eílando na Aldêa de S. Jozé , re-
coneo a elle hum homem , a quem duas filhas íolíei,
ras íraziaõ aflàz deíconíolado

; porque a pobreza o
JmpoíTibilitava a dar-lhes o eílado

, que deísjava. Vi-
via elle^em hum fitio junto ao Rio Verde , diftante de
povoado, ecomo delie naõ tirara os lucros

,
que as

luas efperanças lhe promettiaõ
, determinava larga lo,

para ver fe com a mudança topava propicia a fortuna,
que até entaõ fe lhe moílrava adverfa : mas naó fe
atrevendo a executar efta determinação fem o coníeJ
Jho do Padre Pontes

, lhe declarou aan^uília, que
padecia.

^ ^

Ouvio-a ú\q , e a reípofta foy
,
que com to.

K ^
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dasas vcMs encommentlafíe a íuas filhns que foíTem

muito devotas de NoíTa Senhora
,
porque elia asaju.

dana: e que por nenhum caio largaíTe aquelíe fitio
;

porque diziaõ as velhas ( com eíb fraze disfarí^OL] a

íua profecia) que pelo tempo adiante fehwiaõ de
fundar nas Minas muitas Villas, e que entaõ cor.

refponderiaõ os lucros ás fuás elpcranqas. ComeCja-
vaó entaõ as Minas , e nem ainda occorria que
liouveíle de vir tempo , era que fe fundaíTem Villas

;

e muito menos tempo , em que lhe pudeílem fervir

de emolumento : mas como recorriaõ a ejle como a

Oráculo , executou promptamente o confelho enfi.

nando a fuás filhas o muito que deviaÕ confiar na

Máy das Virgens , efperando deila o feliz eílado
, a

que afpiravaó. Naõ íe paííàraõ muitos annos , íem

que fe fundaíiem as Villas profetizadas , e íegumdo fe

delias os lucros
,
que appetecia , chegou a ver com

muito goílo feu amparadas as filhas com o vinculo

íánío do Matrimonio,

A mefma devoc^aõ da Virgem Senhora enfinou

a outro ,
que por carta o confultava íobre a mudan-

ça dos lugares , em que vivia. Mas porque iflo

melhor íe entenderá de fuás mefmas palavras
,
porey

aqui parte dehuma fua carta. Diz elia aíTim: „ Eu, fe-

„ nhor , naõ feydar bom confelho , íó me lembro aos

^, que pedem remettê los á Virgem May de Deos
,

„ que nos trabalhos foccorre aos que lhe rezaÕ feu

^, fanto Rozario. Eíle he o remédio
,
que dava S. Do^

„ mingos,quando no mundo andava pregando os My-
„ ílerios do Rozario de Nofla Senhora. Pelo que digo

,^ a V. m. que íe quizer acertadamente mudar- íe , e

,., vender o fitio
,
que agora tem , reze o terqo do Ro-

•,,,zana da Virgem Noíla Senhora por quinze dias cfl^-

recido
ry

VB
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„ recido pnra a mudança

,
que íor legundo a vontade

,, de Dcos.

Era muy bufcado
, principalmente de mulheres

que viviaõ deíconíoladas , ou porque os maridos
a (peros por natureza as mortifícavaõ , ou porque as
occaíiocns

, com que andavaó enlaçados , de tal for-

te Jhe roubavaÕ os aíFeólos
, que íó punhaõ os oJhos

em íuas confortes como em fífcaes de (eus vícios.

Era para todas remédio labido , e experimentado a
devoqaÕ de ^Toíía St:nhora, enfinando a humas que
por elpaqo de nove dias rezaíTem nove vezes o Àíag-
mficat cada dia

, a outras que rezaílem o Rozario de
jodhos, eque ao deitar o puzeílem dtbaixo da ca-
beceira dos maridos

; a outras finalmente mandava
fazer novenas de quinze dias a Noíla Senhora da
Rozario, cujo titulo ihe roubava muito os affedos,
enfinando as a efperar o remédio dos males

,
que ex-

perimentavaõ
,
por maõs da Senhora , fe com todo o

affedo lhe oíFertaíIem cada dia hum Rozario : e era
tal a confíaní^a

, que tinliaô na execuqaó deílís pre-
ceitos

, que de ordinário íe viaÕ remediadas.

Huma das que fe chegou a elle com femelhan >

tes aíBicçoens foy Therezade Araújo das principaes
famílias de S. Paulo , a quem o marido

, prezo de
outro affedo, dava má vida. Sentia ella fummamente
tantos aggravos , e para alleviar as anguílias de feu
coração

, veyo do fitio , em que morava , buícaf ao
Padre Belchior de Pontes. Achou-o na Igreja do
Col.egio confeíTando

, e defcobrindo lhe as moieítias,'
que padecia

, t\\Q ihe mandou fazer huma novena a
NoíTa Senhora do Rozario por efpaço de quinze dias,
dizendo-lhe que íeria infalliveimente bem defpacha-
da, eque no fim íe tomaííe aconíef[ar: e para que

K ii iiaÕ
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naô duvidaílemos que tinha os olhos no futuro í

accreíceotou
,
que com huma enfermidade fem pe-

rjgo havia de ceílar tudo. Coníolada com a prcmeíía
voltou para o íiíio aquella matrona , e feita a nove-
na , tornou á Cidade a confeílar-íe com o Servo de
Deos , edando-lhe conta do que tinha obrado , ac
crefcentou

, que nada tinha melhorado íeu marido:
mns eils Jhe refpondeo

, que já Noíla Senhora íinha

atalhado tudo ,
e que daih em diante haviaõ de vi-

ver bem.

NaÕ percebia ella como íe tiveííem atalhado

já tantos males
5

pois até o dia , em que tinha fahido

do fitio, tmha experimentado osmeímos aggravos;
mas

,
paíladas poucas horas , tendo noticia que com

hum pelouro o tinhaõ poílo na tarde antecedente ás
portas da morte , entendeo que aquelle era o meyo

,

com que NoíTa Senhora tinha atalhado já os feus

defgoítos : e caminhando para o fitio a toda á preíía,

confolava hum filho
,
que a acompanhava, dizendo lhe

que naõ havia de morrer íeu pay , fundando toda a

fua eíperanqa nas palavras , que tinha ouvido naquei-

]e dia ao Servo de Deos. Foy a enfermidade prolon-

gada
,
querendo Deos que com rooleília de três me.

zes naõ íó pagaíTe os peccados paflados , mas tam-
bém aprendefie a naõ moleftar mais a fua conforte

;

pois naõ ha regra
, que mais enfme a naÕ deígoílar,

como a experiência em padecer. Servia o ella ale-

gre , efperando que o havia de ver livre do perigo
,

e da occaíiaõ , como ao depois vio , e admirou. O
mefmo efteito experimentou D. Leonor de Sequei-

ra , a quem o marido cora íemelhantes vicios trazia

baílantemente deíconíolada : mas aconíelhando-fe

com o Padre Pontes lhe pôs por efpaço de nove dic^s

o RozariQ

gy"
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ò Rozario debaixo da crbeccjra , confí:indo muito em
Noíía Serhora, que por íiia jnterceílaõ hr.virõ de
viver ao depois cem grande paz , como cem muita
coníolaçaõ íta

, paílados poucos dias , ccir.eccu a
experimentar.

Também me perfuado que teve eípecial de-
voção ás aJmas do Purgatório

; porque na carta

,

que acima apontey , tornando a repetir Jhe a devo,
çad da Virgem Senhora , conclue que oíFereça tudo
em foccorro das almas áo Purgatório. Continua cila
aíllm, depois de JheaíTignardous lugares, para onde
fe podia mudar: „ Torno a dizer a V. m. que reze poc
'„ quinze dias hum terço cada madrugada ; e íe a íe.

„ nhora íua mulher o rezar também , íerá melhor, pie-
5,zentandoíempre á Virgem eílasduasparp.rens, pa-
•„ ra q jal ella

, e íeu Santiílrmo Filho , Chriílo NoíFo
'„ Senhor, for fervido mudar-fe V. m., oferecido todo
'„eíte breve ferviço para foccorro das benditas almas
„ do Purgatório.

C A P I T U L O XV.

Sua ãevoçad à Taixaõ ãc Chrifio.

Ainda que era grande o amor
, que tinha á

Noíía Senhora
, notava fe com tudo nelje h um

lingular aífe(Slo
, e efpecisl devoção á Paixão ds

Chriílo. Ainda verfava os efludos occupado cem os
primeiros rudimentos da Gramniatica, e ja cuidava
muito em aproveitar neíle amor

;
porque já o vimos

naquellas fuás ferias taõ applicadoaos Myílerios Do-
Joroíos da Vida de Chriílo

,
que julgava rigoroío ca-

Iti^o tirarem-no da arvore, ejpi que gaitava os dias
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em fantâs meditaçoens ,

para que chegaíle a comer^

aigumi coufa ,
goílando mais daquellc Divino Paõ

,

que era todo o íuílento de fua alma. Com JESUS
eraó todas as fuás delicias , e a elje recorria em to-

das as fuás neceíTjdades. Parece que íe naõ paííava

hora , em que fe naó lembraíle delie , tendo para eííe

íim hiima muy devota Oração , na qual nos deixou

huíii vivo retrato dos feus aíFeòlos. Dizia ella affim :

,, JESU bom , JESU piedoío , naô me dezam-

„ pareis , nem me deixeis perder. Sede Vos meu eícu-

;„ do , minha guarda , meu governo
,
para que poíla

,, refiílir a forqa de meus adverfarios \ e fahindo vence-

„ dor me goze , e alegre , me exercite em voflos lou-

„ vores : a virtude de voíTa Santiífima Cruz me guar^

5, de , e defenda de meus inimigos viziveis , e invizi-

„ vejs. Amen,
Era efta a fua continua jaculatória ; porque

èfcrevendo-a no íeu manuícrito lhe pôs eíle titulo ;

Oração , cada -paJjínJio ,
que he ãe muita utilidade*

Liaõ fe mais algumas devoçoens , como era hum Of.

ficio da Santa Cruz , e algumas outras Oraçoens ,

das quaes fe infere bem quam ferido tinha o cora-,

^aò
;
pois efcrevendo a jaculatória , com que S. Ig-

nacio defaffogava o íeu eípirito nos exercicios efpi-

rituaes
,
que comeqa : Anima Chriíii , janãifica me :

iendo cada verío huma fetta
,
que , fubindo aos Ceos,

chega a ferir o amorofo coraqaõ de JESUS , lhe ac-

crefcentou huns adjectivos , com os quaes moílra

que naõ fó participou do Santo Patriarcha a devo-

qaõ , mas também o fervor do efpirito. Nem lhe era

neceííario o retiro de feu cubículo , para que podeíle

occupar-fena cõfideraçao detaÕ Dolorofos MyílerioS;

porque bailava qualquer acçaõ
,
que de alguma forte

lhe

i

flT""
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Jhe reprezentaíTe taõdoloroío eípedaculo

,
para que

o feii entendimento
, íeguindo os impulíos do fcu af-

fedo
,
íe enibebeííena confideraçnõ

,
que tanto acaío

íe Jhe offerecja.

Caminhava em certa occafiaõ à cavallo , e
acertando a cru/^ar as maÕs íobre o arçaõ dianteiro
da fella

,
de tal íorte Jhe deixou o enttndiírento a

confideraqaõ do que fazia, por attender ao que com a.
quella acçaõ íe lhe reprezentava

, que largando as
rédeas ao cavallo

, e atraveílando o íeu bordão, que
fempre trazia comfigo, entre o arçaõ dianteiro ,' eo
corpo, lá fefoy apôs dofeuJESU, a quem aquel.
ia acqaõ reprezentava caminhando prezo , e forte."

iTiente atado. AíTim caminhou largo tempo , e taõ
fora defi, que naó attendia fe andava, ou parava
o cavallo. Sentindo o demónio vê-lo tam bem occu-
pado

,
lhe governou o animal deíorte

,
que tirando o

do caminho
, o guiou por entre duas arvores poílas

cm tal diílancia
, que naõ recuzando paíTar pelo

meyo,ach3Íre reziílencia no bordão
, que kvava aíra-

veíTado, e o derrubafle. Logrou o ardjl
; porque o

bruto íentindo reziílencia no bordão forcejou deíor-
te

,
que deo cem o Padre em terra. Com a queda

tornou em íi
,

e pafmou do fucceíTo
, mas fem Jezaõ •

porque o íeu JESUS , em quem elle confederava
comaquellas ataduras, e como cordeiro manío entre
tantos lobos

, naõ permittio que pengaíTe , conten-
tando-fe com ver a íua alma , com a memoria de fuás
psnas , e dores , taõ maltratada.

Naõ parava a íua devoção fomente ncs ndos
do entendimento, e aíFedos da vontade, mas tamj
bem procurava recompenfar de alguma forte as mui-
tas dorcs

_,
q^ue contemplava no feu JESUS , com

as
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as que voluntariamente Jhe oíF^recia. Vinha ria Se-

mana Santa ao Collegio , e aíTiflindo com os mais

Religiofos no Goro todo o tempo , em que íe can-

tava oOfficiodas trevas, tanto que ouvia o BenS'

ãi^us , íahia , e entrando no cubiculo gaílava to-

do o tempo , em que íe cantava o Miferere , caíli-

gando o íeu corpo com huma rigoroza diciplina , e

vingando com duros golpss as injurias
,
que tanto ao

vivo nos propõem a Santa Igreja ; e para que fe naõ

acabaíTe em taô poucos dias a memoria de tantas do-

res , renovava em todas as feílas feiras do anno eíle

voluntário facrificio de feu corpo , o qual naõ feria

menos agradável aos olhos Divinos , do que eraõ na

ley velha os dos Cordeiros
;
porque fe eíles, fó porque

reprezentavaÕ a manfidaõ, com que Chriíto fe havia

de oííerecer no altar da Cruz pelos homens , eraõ de

fummo agrado; também aqueile
,
porque nafcia de

hum efpirito contrito , e humilhado , naõ perderia

a eílimaçaÕ na piedade Divipa.

Também quando orava, principalmente diante

de alguma imagem de Chriílo Cruciíicado,reprezenta-

va muitas vezes com os braços abertos o duro Ltínho,

cm que via encravado íeu amado JEStlS, queren*

do com taÕ devota acçaõ imitar os Serafins , de que

falia Ifaias , os quaes abrazados em feliciíTimos incên-

dios de amor pertendiaõ com as azas abertas fignifi^

car naõ iómente o muito que amavaõ , mas também
o muito quedeíejavaõ padecer. Finalmente, até naí

cartas
,
que efcrevia , moílrava bem quam fçrid(

tinha o coraqaõ com o amor de JESU
,
pois íe liai'

nellas eíle íalutiíero nome tantas vezes
,
que parece

lhe naõ íabiaõ as regras , em que elle fe naõ achava

efcrito; e fendo certo que naÕ profere a língua ,

:. .
íeiíaõ
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íênaõ o que feeíconde no coraCj^aõ , neceíliriameute
hivcmos de dizer que cra o íeu hum Ethna , onde
í: ercondiaõ as chammas do afteólo

,
que continua-

mente lhe fahiaõ pela boca. Eraõ fummas as fauda*
des, que tinha do feu JESUS , e por iíTo eícrevendo
a huma peíloa

,
que lhe fallava em ter íaudades fuás,

lhe diz aífim ; „ Será bem que tenhamos defejos, c fau,

„ dades fem medida da Salvação, que he noíío hora
,,JliSUS: ter do Salvador ,e Redemptor em vida

„ muitas vezes faudades,allevia as penas doPurgatorio.
A MiíTa

, como memorial perenne das maravi-
Iha^s de Chriílo

, ehuma muito efpecial reprezenta-
qad de fua Paixão

, era onde íe eípraiavaõ os aíFe-

6\os do íeu coração. Gaílava nella tempo confidera-
vel

, regiílando com devota advertência os myíle-
nos

, que neila íe reprezentaõ. E como era notável o
proveito

, que tirava íua alma de taõ doce memoria

,

fazia todo o poíTivel
, para que todos , ou quando

celebralTem
, ou aMiííem a efle tremendo Sacrificio

danoíTa redempçaõ, foííem advertindo aos doloroíos
paílos

, que nas acçoens do Sacerdote íe reprezentaõ;
porque deíla forte, íeguindo os afFeaos compaílivos
da vontade as confideraçoens do entendimento, feria

grande o írudo
,
que naquelie monte de mirrha co-

Iheriaõ as almas devotas. Até o aliar bufcava accom-
modado a eíle jntento

; porque de ordinário dizia
Miíla no altar dedicado a Chriílo Crucificado

,
pa-

ra que k alguma vez por variedade do entendimento
perdeííe taõ dolorozas efpecies , lhas íubminiílraííem
logo os léus olhos bebendo as em taõ lagrada
fonte.

^

Era notável a devoção , com que a dizia , valen^
do íe também de algumas ccnfideraçoens pias

,
que

L o aju daíltm
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o ajudaOem a eílar naqueile lugar com a devida at«

íençaõ. Fazia inuito por naõ perder occarjaô de a dizer,

e encommendâva a todos os Sacerdotes que a naõ dei--

^aíTem fem juíla cauíii ; e ainda quando as íuns cnfer-

midadcs lhe naÕ permittiaÕ chegar ao altar , a ouvix
com muita devoção. Com íer tanta a frequência ,.

com que a dizia , naõ k enfaíliava do aliar , lem-
brado talvez de hum rotolo , que tinha apontado de

iua letra , cujo titulo era: Defpertador hreve de Sa*

cerdotes com ãemazia MprelJados em dizer Mijfa , no
cual , notando a preíla

,
pouco decoro , e devoção

;

com que nella aíTiílem , conclue aífjm : Conheçaõ to»

dos que eflou indevoto , c que de Sacerdote mais ;?j-

rece que tem o nome , do que ajuhílancia. NaÕ nota-

va Com tudo a moderação , com que a dizem os

mais Sacerdotes, antesattribuia a fua perfeição , e

brevidade a eípecial graça de Deos.

Queixavaõ.fe alguns, que julgaÕ tempo per-

dido o que íe gaíla com Deos , verem- no tanto

tempo no altar , e armados , ou com a confiança de

íiraigos , ou porque por alguns geílos inferiaõ alguma
cauía fuperior , lhe perguntavaõ a caufa de tanta

diiaçaÕ: mas elle commummenteos fatisfazia , dizen-

do que lhe pezava de acabar taõ depreda. Mas co-
mo Deos

,
quando dá os feus dons , c faz alguns fa-

vores, naõ quer que fiquem occultos , o rnoveo a
declarar a hum mais confidente que era todo o mo-
tivo da fua dilação naõ fe atrever a commungar , e

a receber a Chriíío em quanto íe lhe raaniíeílava vi-

vo na hoflia , e que efperava que o meímo Senhor
íe torna0e a encobrir debaixo dos cândidos acciden.

|es , para que entaÕ o pude fie receber. Eíla era a fa-

sniliAÚdade
^
que tinha com aquelle Senhor

,
^ue tem
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as fiias delicias com os filhos dos homens. Aíllin ih.j

pagava a grande dcvocaõ , com que chegava ao ai-

tcir, e a viva íé , cem que o ttatava, obrando duas
maravilhas para coníblaqaó do íeu fiel fervo; porque
confolando o com íua real , e vizivel prezença , fe

tornava a encobrir
,
para que em íeu peito excitaflc

novos fervores,

Deíla familiaridade lhe naícia a filial confían-
<;a com que o tratava

; porquequando queria , como
Moyíes, laber alguma coula , naquelíe fagrado ta-

beinaculooconíuitava , merecendo muitas vezes al-

cançar a noticia dos fegredos, que fó a Deos eík-
vaõ rezervadcs. Indo a caía de Sebaíliana Ribeyra

,

a tempo em que a choravaõ defunta , fe entriílecco
com a noticia, que lhe deo o Padre Joachim de Go-
doy, de ter ja acabado a vida : mas dizendo Mjfia íè

reviílio íua alma de taes confola(^oens
, que até no

roílo fe divizaraó
; e chegando á Sachriília , ornado

ainda com as fagradas veíks , declarou a feliz forte

»da defunta, dizendo ao Padre Godoy, que appli-i

caíTe alguns fuífragios pela alma de Sebaftiana Ri-
beyra

, porque ajudada delles fahiria brevemente do
Purgatório.

Chegaraó-íe a elíe duas mulheres afUi^as , e
deíconloladas, pedindo que ihesdeíle noticia de feus
maridos, queeílavad aufentes no CertaÔ. Ouvioas
elle, mas como a petiqaô feria tanto a fua humil-
dade com o conceito

, que m c firavaó ter da fua vic
tudc

, íe irou dizendo lhes que naõ era Deos para fa-
bec femeihantes coufas. Naó desconfiarão eilascom
a rcpuKa

, antes multiplicando fupplicas o importa^
naraõ deforte

, que elle para as contentar lhes diíTe

que quando efiiveíle dizendo Miíla íizeílem eílas íuas

L ii de^reca-
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deprecaçoens a Deos. Aquietarão ellas com o qox\»

íelho, e acabando de celebrar diííe a huma quedahi
a dous annos eíperafle por feu marido , e a outra fig.

nalou hum dia
, em que hâvia de efperar o feu , cum-

prindo íe tudo nos tempos determinados.

A' viíla diílo naó he muito de admirar que,
dando grac^as depois da MiíTa , uíaíle da jacuiata.
ria, de que ulava S. Ignacio, comentada a feu modo;
porque como tinha a Deos taõ prezente

, e a coníi-

deraqao taÕ viva , defaffogava feu coração com
aquelles ardentes aífeólos. Succedia algumas vezes,

andando fora de noíTas caías, retira r-fe largo tempo
a algum boíque vizinho

,
para que livre das impor-

tunas converfaçoens dos homens pudeíle livremente
occupar-fe com o feu JESUS , ficando taõ namo;
rado leu coração , e taÕ íatisfeita fua alma com eíle

Divino manjar
,
que fe naõ lembrava de luílentar o

corpo, fendo neceílario efperar por ú\q
^
quem o

tinha era caía , largo tempo para o poder hofpedar;
AíTim correfpondiaó as graças aos favores, difpon»

do-íe com hum largo agradecimento
,
para merecer

no dia feguinte novo favor
;
porque como aquelfe

negocio fe tratava cona hum Deos taÕ liberal
, que

defeja lummamente occafioens de favorecer , e por
hum homem taÕ humilde

, que tudo , quanto obra-
va

, julgava de nenhum preço , e eftimaçaõ
, por

iíío eraõ contínuos os favores , c prolongadas ai
gi^aças.

CAPI^
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CAPITULO XVL

Do cmor de Veos , e do preximo.

SEndo tnõ fervoroza a íua devoção na OraçaÕ,
também havia de fer grande , e fervoroío o aníor'

com que amava a Deos ; porque íe a Orsçaô he a
fornalha onde forjad asfettas

,
que , deitando fendo

o coração humano, vaõ íerir o coração de Deos,
e fendo taõ elevada a fua Oração ; cíaro fica

, que
também havia de fer elevado eíle amor. Poucas fo-^

raõ as noticias, que nos deixarão ofeu retiro, e a
grande cautela

, com que tratava com os homens

:

mas íe muito ama quem muito obra , obrando tan-
to por amor de Deos o Padre Belchior de Pontes

,

he fem duvida que amava muito. Tendo aborreci-
mento a tudo o que ha nefle mundo , fó queria o
amor de Deos

, e do próximo : e com o mefmo cui.
dado

, com que deíprezava as riquezas
, que quazi

todos eílimaõ muito , eílimava eile as riquezas,
que no amor de Deos íe encerraõ. Diz*a que na5
havíamos de amar a Deos de qualquer forte , e com
qualquer amor, masque o devíamos amar com to^
das as forças do corpo

, e alma ; e proferindo eílas
palavras, íobrevindo-lbe huma como enchente de-
ite Divino fogo

, de tal forte fe lhe inflammava o co.
raçaõ

,
que, íubjndo-lhe ao roílo, lho deixava todo

corado.

Eílc amor fe lhe accendia mais naauelJes dias ^

em que a Igreja feííejava a Chriílo , e a Viro-em
Senhora

, fendo entaõ mais repetidos os feus aáos

:

e pouco fatisfçito do feu amor , o procurava introduzic

nos
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nos coraçoens daquelks, com quem tratava , apon-

tando varias razoens , com que os pudeííe mais fa-

cilmente mover. Mas para que iílo k veja com
mayor evidencia , me pareceo efcrever aqui parte

de hiima fua carta. Diz ella aííim : Temos obrigação

ãe imitar a Chrifto Senhor No[fo , õ qualpaãeceo ou-

tro tanto , e muitos mais ânuos
, fàcom o amor infini»

to de fuás creaturas , e o amor com a corrcfpondencia ,

€ a imitação de amor fe paga. Temos obrigação de lar"

gar os defejos , e amor das creaturas , -para o por , e

empregar todo no Creador , e pedir-lhe jeu amor , e

graça com continua oração
;
porque he dom , e mercê

de Deos
,
que dã a quem lhe pede : efem amor , e cari-

dade com Deos, naÕ podemos confegmr Jalvaçaõ , nem

podemos ter verdadeira contrição de peccados
;
porque

importa mu to em vida fazer muitos aãos de amor de

'Deos
,
principalmente nas fedas da Virgem Senhora

''No\ja , efeu Bendito Filho»

Acompanhava a efte amor o fanto temor de

Deos , irmanando-fe deíorte
,
que nem deixava de

amar por temer , nem deixava de temer por amar-

Delles lhe nafceo hum grande aborrecimento a todo

o género de culpa , deíorte que em todo o tempo
,

que viveo na Companhia, naõ íó naõ cómctíeo culpa

grave , mas nem ainda leve com advertência : e do

que delle eícrevemos
,
quando era fecuiar , bem íe

pode inferir que foy defta vida íem perder a graça
,

que no fanto B^ptiímo fe lhe conimuiiicou. Era ta;

o aborrecimeuto
,
que tinha á mentira

,
que aind.

íendo eíludante propunha com grande horror a enor

midade deíla culpa ; e fendo ja Religioío caíligav,

com afpe reza aos índios pouco eícrupuloíos em cahi

neíla falta. Kem atteodia ao í^r leve
j
porque comú

a liviaii
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fc liviandadc lhe naõ tirava o íer culpa , fcmpre a jul,

gava digna de caíiigo. Já diííemoso cxccíjo que fez,

Í6 por naõ íaltar áveidsde, quando o ExcclJcntiífi.

mo Senhor D. Jozc ]he perguntou pelo Pídre Rcy,
tO'r , a quem cfperava : e íe o recato, que linha cm
niaterjas taó miúdas, era taõ admirável, qual íeria

cm m.aterias de fua natureza graves

!

Naõ íe poupava ao trabalho para introduzic
nos coraçoens dos homens o ódio

,
que tinha ao pec

cado
;
e por iíFo naõ fó nas praóljcas , mas também

nas cartas introduzia
, com o amor de Deos

, o ódio
á culpa, Cnfinando-osa naõ temer nem ainda a morte
temporal por evitar a eterna. Na que deixamos ef.
crita conclue affim : Velo que ws imporia minto em
vida fazer muitos aãos de amor de T>eos , principal-
mente nas feílas da Virgem Senhora NoJ/a , e de feu
Bendito Filho

, o qual via , e fentia infinito chove*
rem as almas para o inferno de noite , e de dia [em.
cegar

;
epor ijfò infinito dehjava verfe pregado na Cruz

para livrar as cimas das penas eternas : e nos manda^
que

,
para naõ peccar , naõ temamos a morte temporal^

para nos livrar da eterna, que nos caiifa o peceado.
Algumas outras pudéramos apontar , cujos diícuri
íos le encaminhaÕ a eíle fim ; mas como havemos de
eícrever algumas em outros lugares defta hjíloria,
e delias fe inferem os deíejos

,
que tinha de ver deíler'^

rado domundoopeccado, poriíTo as naõ referimos.
Fomentava elle taõ íantos ados com varies

avizos efpirituaes
,
que de lua letra tinha apontado

,
dando a hum o titulo de Vcfpertador heve para a
alma dtfcuidada

^
no qual diícorre fobre a quellas pa-

lavras : Quis
, quid ,

iihi
, quoties

, quibus auxiUJs.cur;.
çuomodo, çuando, moArando a gravidade dacolpa,

a Deos
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a Deos oíTendido , e a ira , com que arguira ao pec-
cador com aquelias raefmas palavras. A outro deo
o titulo de : Amzo bnviffimo para naõpeccar ^ amar
a Dm, e aborrecer o feculo , o qual contêm razoens
taõ eíEcazes

, que me pareceo conveniente eícrevê-

las aqui pelas meímas pahvras , cora que elie as

deixou elcritas , e faÔ as feguintes : Mil annos na
cala de T>30S , he como o dia , que hontem pafou : tre-

zentos annos he como a pmmira hora, Huma hora na
cajá , e may do peccado

, que he o inferno , he como mil
annos : tudo quanto fe padece míle Jeculo , he como
hum jopro : tudo quanto fe padece

, fe padeceo , e

lia de padecer , he como hum relâmpago, comparado com
o Purgatório. Com eílas confideraçoens crefciaõ ca-
da vez mais os feus fervores , naÕ perdendo oecafiaõ,

;em que pudeííe moílrar o muito
,
que amava , e te-

mia.

NaÕ lhe faltava também o amor do próximo •

forque como eíles dous amores íaò irmãos , ainda
que o amor do próximo venera ao amor de Deos
comoairmaÕ mais velho, com tudo fazem tal ío«

ciedade
,
quelenaõ pode achar hum fem o outro. E

fe o amor de Deos fe prova do muito que íe obra
pelo mefmo Deos

, quem pôde negar que áo muito
que fe obra em bem do próximo , íe deve inferir o
quantoíeamaao próximo: porque fe inferimos , do
muito que trabalhou Jacob por Rachel , o amori
que lhe tinha

, e do muito que Deos obrou pelos
homens , conhecemos o exceíTo do feu amor ; tam-
bém do muito que obrou o Padre Belchior de Pon-
tes pelo bem dos próximos

, podemos inferir o quan-

íp os amava.

Quem p confidcrar , fanto que fe ordenou , e

. - . voltou

«*«í
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voltou para S. Paulo
, mettido entre índios por trais

de quarenta annos
, fervindo a todos , e cathequizan-

do a tantos
,
que vjndo de íuas brenhas fem luz de

te
,

e tendo perdida a liberdade
, que tinhaó por na-

tureza
,

ás maõs da violência de quem os trazia
tendo íómente a fortuna de poderem alcançar a li-
berdade de FiJhos de Deos

, ouvindo a doutrina
,que em fua própria Jingua Jhes communicava

; quem
olhar para os muitos, que bautizou

, confeíTou , e fa.
cramentou

,
naô deixando de lhes jíHair quando he

majs pengofo o tranzito defía para a outra vida , fa^
zendotodo opoíTnel para que entregando as almas
nas mao de quem á cuíla de tantos trabalhos , e tor-
mentos os tinha remido

, gozaílem na Gloria o írudo
de tanto Sangue

; entenderá bem quanto amava ao
leu próximo.

Quando tinha aígum índio doente, naõ fómen-
te o vjzitava

, e coníolava com fuás palavras , mas
também

, fazendo o cíficio de caritativo enfermeiro
procurava allevjá lo

, guizando lhe com fuás próprias
mãos o que havia de comer : e lendo elle taô ini-
migo de guizados

, e temperos , taô paciente nas
luas enfermidades

, que as naõ manifeílava
; era

grande cozinheiro para os neceíGtados , e a meíma
coiifolaçaô dos enfermos. Era o feu medico, applican.
c^oXhzs as medicinas , eíludando-as , e fazendo ddlas
apontamentos

, para que a íèu tempo lhas pudeíle
applicar. Quando as fuás moleílias davaõ lugar , e
havia falta de cavallo

, fazia comummente as jorna-
das a pe

,
para que naó tiveífem os índios trabalho

em carrega lo
:
e naõ fe fatisfazia fó com iílo a fua

grande compaixão
; porque em quanto os via carre-

gar a rede
, andava o feu coração como anguftiado ,'

M conhe-
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conhecendo queeraeíle acaufa daquella raoleííia'

ainda que muy ligeira para homens coílumndos a

levar pezes extraordinários pelas triayores ferras , e

por caminhos quazi íem caminho.

Temperava com tudo eíla grande compaixão

deíorte, que, quando os achava culpados , oscaíliga.

va >
para que exercitaíTs também com elles eíla virtu.

ds; porque muitas vezes íao mais eííicazes para homens
de pouca esfera os caíligos para íeguirem o bem

,

áo que a fuavidade das razoens , e a bondade da roef.

ma acçaÕ para deziílirem do mal. Mas eíles
,
que

pareciaÕ rigoi^es , desfazia logo a fua grande carida-

de : porque como o génio dos índios he taõ volu-

vel
,
que eftando em feu juizD , a maoeira de meni,

nos ,com qualquer aftago fe efquecem das injurias
,

aíTim também fe eíquecem dos caíligos : e por iíTo aos

caíligados prezenteava , oíFerecendo lhes alguma cou-

ia do que na meia lhe punhaÕ para fcu fuílento ;

exercitando com huma fó ac^aó duas virtudes
;
por

que privando íe daquelle prato fervia á mortiSca.;

^aÕ , e oíFerecendo-o ao caíligado lhe tirava algum'

rancor
,
que ainda podia perfeverar no feu coração.

Naõ permittia que andaílem defunidos , mas fe algíía

vez fuccedia terem entre fi alguma defaíFeiçaó com
boas razoens , e doces palavras procurava uni los.

NaÔ era menos o que obrava a favor dos íecu-

lares, quartdo nas Aídêas acudia á vizinhança
;
pois

parece que mais era para elles a íua afííílencia , do
que para os meímos índios , por quem tanto traba-

lhava: porque ja no Confeííionario ouvindo os com
íumma paciência , ja acodindo aos enfermos em fuás

caías , e muitas vezes a pé , e deícalço íem receyo de

chuvas , € tempeílâdes ^ e p que mais he , acodindo

muitas
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muitas vezes km íer chamado , e por eípecial voca-
çió do Ceo

, como depois veremos , es quaes, eflan-
do em perigo de vida temporal , naõ tinhaõ quem os
encammhaííe para a eterna ; ja eíperando por elies

muitas vezes quazi até o meyo dia
, para que gozai,

lem dos thezouzos
, que no fanto Sacrificio da Mif.

fa ficarão para todos depozitados; ja indo dizê-Ja
ás íuas mefmas Capellas , como fez varias vezes ncS
ultunos annos de íua vida , síílílindo em Araqari-
guuma

, aonde hia quazi todos os Sabbados meya
Jegoa^, e confeílava também algumas peíloas

,
que

tinhaÔ ella devoção
;

ja nas Miíloens continuas
, que

em luas meímas caías fazia
, querendo como merca-

dor Divino Jevarlhes fem trabalho a faívaçaõ
^
ja

difcorrendo pelas Viilas de S. Paulo, eacodindoaos
roais diílantes da cóíia do mar , naõ deixando de
doutrinar aos meímos Coritybanos , enchendo a te;
dos de beneficies, lendo a confolaqaõ dos defcon-
folados

, conit-ihdro dos ignorantes , e finalmente
tudo a todos

, que úúIq íe queriaõ aproveitar.

CAPITULO XVlí.

Vay em MiJ/ad pela Cofia até Femagudy
e Corytyba,

SUppoílo já p grande amor de Dsos; edoproxi.
mo, de que era dotado, claro fica que também

havia de fer grande o zelo da lalvaçad das almas

,

por ler eíle o defaíFogo deíles dous amores. Hede-
faffogo do primeiro

, porque fazendo com que DeoS
feja amado

, e fervido de muitos , ama o , e ferve.
o cora o coração de todos , íendo tanto mayor eíle

M ii amor

,
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amor, quantos mais íaõ os coraçoens

,
que amaõ.

-He deíaíogo do íegundo
,
porque naõ fe pôde querer

bem algum ao próximo ,
que com eíle íe poílà com:

parar
;
porque como a íalvaqaô íeja o fim , a que to-

das as couías humanas fe devem dirigir , pois com
cila fe alcança tudo quanto íc pôde deíejar ; por iíío

quanto mais fe procura a faívaqaõ dos pro:?iimos, tan-

to mais fe moílra o feu amor.

Eíle zelo o fez trabalhar os muitos annos

,

que viveo na Companhia, naÕ perdoando a traba-

lhos , moleílias, e aíHicqoens para confeguir eíle

fim , tanto em Miíloens volantes , como de aífiílencia,

fazendo todo o poíTivel , para que fe aproveitaííeín

todos do feu trabalho, querendo imitar aquelle Se*

iihor , que trabalhou tanto pela falvaqaò dos ho-

mens, que chegou a dar por elles a rneima vida.

Emprendeo a MiíTaÕ da Cóíla taõ difficii
,
que de-

fanima aos mais robuílos ;
porque quem olhar para

o immenfo das prayas , e taõ dezertas
,
que por íor-

í;a íe ha de caminhar cada dia grande numero de íe-

goas para íe achar alguma choupana , em que def.

canqar a noite ; tao faltas do neceílario
,
que nem

ainda os cavailcs, que em outras partes com o feu

trabalho alkviaõ muito eílas fadigas
,
podem viver j

taõ cheyas de bahias , e braqos de mar , que para

is paílarcm com menor riíco , fe haõ de furtar ao

íorano as horas , em que he mais profícuo â natu*

íeza
i e finalmente taõ faltas do fuílento para confer-

var a vida
,
que neceífitando muito léus habitado-

res de quem os encaminhe para a vida eterna , fe.

chaÕ as portas a eíla dita , fó por naõ terem em fuás

cafas com que hofpedar a quem com tanto trabalho

,

e fem mais dispêndio leu lha qfferecem 5 conhecerá

bsm a faa diíHcaldads. Eíla
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p^EHa Miílaõ emprcndco animoiOj procurnndo de-

larraigar os vícios tom exhortaqoens feivorozas, e
aírjltindo com muita pontualidade

, e paciência no
conftíTionario. Em huma deílas cccafjoens íe che.
gou aellehum homem, a quem huma próxima oc
caíiao tinha de t&l íorte prezo

, que nem ainda
quando os mais deíenredavaÕ fuás almas de taõ efcu-
ro Jabyrintho, e as branqueavadcom as agoasda Pe
nitencia, íe atrevia elle a quebrar os laços, e deixar
os duros gnlhoens

, com que eftava fortemente ata,
do

,
fendo tanta a íua cegueira

, que , ou fuppondo
que podiaõeílar juntos no mefmo altar a Arca , e o
ídolo Dagon, ou fingindo que fc podi.õ unir, fe
chegou ao noíTo MifT-onario para que o ouviííe de
Confiflao. Pôs nelle os olhos o Padre Pontes

, e
penetrando-lhe o intimo da alma , Jhe M^ que fe
íoíle difpor primeiro

, para que, recebendo a abfolvi-
íao,gozaí]edos benefícios, quenaquelle Sacramen-
to tinha depozilado a piedade de íeu Author.

Com cila repulfa íe retirou o indiípoílo peni.
tente

,
e ou porque íe naõ atreveo a largar o íeu

torpe divertimento, porque he diíficil deixar o que
com aíF.do fe poílue

, afloprando o demónio o fo,
go, que ateado ainda que feja em hum íócoracaõ
abraza a dous

; ou porque naõ entendeo que com'
squella viíla lhe tinha lido o coração

; tornou fecunda
vezarraílando as mefmas cadêas. Mas como a dilpozi
çaó era a meíma

, e aquelle lince naõ tinha pndi-
do em tao pouco tempo a perfpicacia , lhe deo
também deíla vez a meíma refpoíla, Naõ fe rendeocom lílo o endurecido penitente, ainda que o Efpi-
iito ^anto naõ deixava de o combater com fortes mf-
piraqoens

;
mas como o coíluiue he taõ valente

,
que

íçra
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tem efficacia para formar huma nova natureza

,

e \\ú\^ eílava já taõ envelhecido^; por iílo ainda vol.

taado terceira vez íenaõ rezolveo a largar o objeólo

de fua perdição, Aprezentou íe ao Padre
,
para que

o ouviíle , maselle , uíando da merma brandura , o

deíp^ídio dizendo- lhe: que ís foíle preparar primeiro

para chegar a taõ alto Sacramento.

Entendeo finalmente que a occafuô
,
que tinha

em eafaí , era o motivo de o naÔ admittir
,

pois íe via

com tantas repulias fem fer ouvido : e ajudado in-

teriormente com os auxilios da Divina graça
,
que-

brou os grilhoens, com que eílava fortemente atado,

lançando fora a concubina , e propondo viver para

o futuro como verdadeiro Chriftaõ. F-iito lílo , buís

cou quarta vez ao Padre , o qual , tanto que o vio ,'

IhediíTe : Jgora fim, confôffè-je V. m. Pafmou o peni-

tente ,
porque , do que tinha obíervado , entendeo

que o MiíTionario naõ fomente lhe tinha regiílado o

coração ,
quando vinha indrípoílo , mas que tam-

bém conhecera a diípoziçaõ prezjnte : e naõ duvi-

dava que tiveíTs noticia do que em fua caía tinha

obrado, fendo certo que até á|iieile tempo nenhúa

noticia tivera delle. AíTim trabalhava para falvar a

todos , animando os a feguir as virtudes com os exer-

cios fantos ,
que nelíe notavaô : e ficou taÕ impreí?

fa nas me-morias eíia MiílaÔ
,
que muitos annos de^

pois fe lerabravaõ delLa , dando Ihi o titulo de Reli-

giofo Sinto.

Ajudou muito a eíle conceito o acharem fe poc

aquelias partes algumas peíloas , que ja tinhaõ delle

noticia ; porque chegando á Vilía de Iguape a tem-

po , em que faltava Sacerdote para dizer Mií]a ao

povo
,
que eílava junto , elk caminhou logo para

a Sachri"
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á Sacbriílm a íatijsíazer taõ pio dtftjo i\lguns aos
que eftavaõ no adro , lembrados do vngar

, com que
elle celebrava

, comeqaraó aqueixar-íe
, e a dar mo-

ílras do grande faíiio
, que tinhaõ de lhe ouvjr a

ISIiHa, dizendo aos circunílantes: Toemos Mi[fa cm^
prida

, valha nos Deos, cjue a Mtfa he muito compnda^
Preparado o Padre, lahio a dizer Miíla , e fazendo no
fim a coíliimada doutrina ,diíre : Eu digo Miff^i , co-
v:o fojjo. Repaiaraõ no dito osquejxozos

, e fízeraõ
rotavel, e bem merecido conceito ^o Teu MiíHcna;
rio

,
entendendo que era impcíTivel por via ordinária

o conhecimento
,
que teve da íua repugnância.

Doutrinados os moradores da Còíla , e paílados
grandes trabalhes no leu cultivo , reflavaô-llie asim.
menfas Serras de Corytyba. Saõ dias huma conti-
nua muralha

, que ccmeçando nos aítiíHmcs pro.
riontorics da Ibiapába

, vaõ correndo cem pouca di^
ítancia do mar até as celebres Serranias de Chyle. Por
muitas partes íe communicaõ es moradorts da praya
com os do Certaõ

, mas difficuítozamente íe achai

á

entrada rnaJs diíEcil do que na Corytyba. Aili
,
pare-

ce
,

fe vê poílo em praxe o que celebrou como fabu.
loío a Antiguidade, admirando íe de ver homens taõ
audazes, c rcbuílcs

, que pendo montes íobre mon-
tes

, prezumiíTem íubir por elles ao Ceo
; porque

alem das nuvens íerem taõcazeyras neíles xi\i:ini^^

que quem as vê debaixo julga chegarem ao mefmo
U;o

,
ou íe vem quando tempeíluozas arrojando chu-

vas, e rayos
, ou quando ferenas cauíando ne-

brinas t^o groíTas
,
que parecem huma n^iuda chu-

va. Fílao huns montes íbbre ouírcs
, e quando íe

encontra rlgura plano, faõ i^ms 2.^ larras , e taõ
proíandas

, que neceílariamentç íe haõ de pr.íJar a pé.

Saõ

'•í
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Saõ povoadas ãs Serras de madeyras ; mas táo hu^

niida5,,que ha grande diíEcuIdade em accender fogo^

para paílar a noite. Finalmente, íaõ taÕ dilatadas as

mattas, que os mais robuftos gaílaÕ dia e meyo
çin atraveílá las.

, Naô íaõ também poucos os psrigos
,
que fe

encontrão nos campos de Corytyba
,

po^^q^e ha

Itambés taÕ aJtos
,

( aílim chamaõ os naturaes as con-

cavidades) que naícendo hum pinheiro no profunii

do deitas covas , dá parabéns á fua antiguidade
,
quan.

do chega a ver o Sol , ficando os feus ramos fom-:

branceiros á terra , e ofíerecendo alegre , e vi(2:orío-.

fo os feus fruébos aos viandantes , os quaes os pode-

riaÕ colher fem mais trabalho , do que eílenderem

as maõs as fuás ramas , íe naÕ temeíFem o precipicio,

com que a pouca firmeza da terra os ameaqa. Neftes

campos fe nota hum natural deílempero •, porque,

X)u fe haõ de tolerar os exceífivos calores do Sol

,

ou le haõ de padecer as inclemências do frio. He
efte taõ exceflivo

, que , fendo muitas as geadas , e

taÕ groílas as nebrinas
,
que encobrem o Sol quazí

até ás dez horas do dia , íaõ com tudo o menor tor»

mento
;
porque lhes fica muito que padecer com hum

vento , a quem os naturaes deraõ o nome de Bogio
,

oqual, trazendo comfigo o gelado do Sul, parece que

iquer reduzir aquelles campos a regelo.

Todas eftas diíticuldades mais íerviaÕ de efli-

mulo , do que de remora ao noíío Miífionario , en.

tendendo que lhe naõ feltariaõ por aquellas brenhas

monílros que degolar : pois a falta de Sacerdotes

,

e a diílancia dos lugares próduzsm ordinariamente

grandes monílruozidades. Olhoj para o eíleril daquel-

k CertaÕ , e animou fe a rega lo á maneira de fecun-

: diíDma
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tíifllma nuvem com as copiozas agaas da doutriaa.
Habitaõ aqucllas vaíliíTimas campmas muitas fami."
liis, asquaes vivendo abadadas dos bens da fortu-
na procedidos de grandes manadas de gados cazei-
ros

,
e íiiveílres

, que cobrem os campos , vivem
com tudo muy faltos dos Sacramentos

, paílando ai.
gumas vezes annos mteyros , fem que obedeçaõ
aos preceitos annuaes por falta de quem lhos admi-
niílre

: e ainda que eíles damnos fe vera hoje muito
remediados com a nova fundação de Villa , e Fre.
guezia

;
naõ deixaõ com tudo de fe eílender ainda

as deíobrigaçoens muito além da Quarefma , fendo
os longes a cauía deíla extenlaõ. Naõ faltavaõ tam-
bém fujeitos

, que, mal fatisfeitos com asabundan.
cias, que produz a íuperfície da terra , cuidavaõ
CTUJto em lhe inveíligar as entranhas

, perfuadidos
com^ algumas experiências que fe occultavaõ nellas
as vêas de ouro

, porque tanto lufpiraõ os homens.
Neílas diligencias encontrou o noífo Miífiona-

rio ao Capitão Salvador Jorge , o qual , deixando
a luacafa, e família naParnaiba, tinha paílado al^
guns annos naquelle Certaõ minerando, fem que o
continuo, e baldado trabalho o defenganaíTe que naõ
roanifeíla Deos os tezouros da terra a quem faz pou-
ca diligencia pelos doCeo. Mas obrigandu-o afal-
ta de mantimentos a buícar a povoação , quiz Deos
que fofle atempa, em que o noílo Miífionario com
o leu íervorofo zelo fecundava aquelles dezertos ; e
querendo aproveitar taõ feliz encontro , o convidou
a ir confeíTar a fua familia. Com eíla occafiaõ lhe
P^^rguntou o Servo de Deos , quando íe havia de re,
colher a fua cala : e refpondendo f^lk que devia mui-
to

,
e que naõ tinha tençaô de entrar em íua caía ,

í^ em
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em qtíahtò naÕ achaíTe com que fatisfazer a feus

acredores , o confolou o Padre , dizendo lhe que
Deos era bom Pay , e que naquelle Pinhão [ aflim

explicaõ os naturaes o feu Outono ] íe havia de re.

colher. Acabada a JSÍiíTaõ , voltou o Padre para a
Villa de Pernaguá , e fahindo nefiè tempo dous cri-

minoíos a reíugiar-íe nos dezertos da Córytyba , en.

trarão pelos mattos com tal felicidade
, que , con-

vertendc-fe a defgraqa em ventura , defcobrirao ouro.
Com efta noticia acudio o CapitaÕ Salvador Jorge

,

eem breve tempo tirou tanto
,
que , voltando para

íua caía no tempo fignaíado
,
pode naõ ló fatisíazec

aos íeus acredores , mas ainda ornar a fua cafa com
varias peças de ouro.

Com eftas efpirituaes correrias
,
que os Miílio*

narios da Companhia tem feito por aquellas partes ,

íe tem melhorado muito naõ íó os moradores da
Córytyba, mas tamhem os da Coíla, e Ptrnaguá

; por-r

que , correfpondendo os frudos ao continuo trabalho,,

e cultivo, fe nota nelles huma notável mudança:
aíTim o efcreveoo noíTo Miífionano , alguns annos,
depois que fez eíla Miííaõ , a hum amigo. Diz eJle

affim : D'antes [ falia da Córytyba
] fervia para paf-

/ar efia vida breve
, porque hoie demais temo melhor^

que he a vida efpirrtual
,
que V. m. e todos delemmos ;

por quanto os moradores de Pernagud tem muito me'
Ihorado com a doutrina dos Fadres da Companhia de
JESUS , e tendo gado , e o mais em Córytyba , cref.

cem também em bens efpit ituaes , e teníporaes junta-

viente. Até aqui a carta : mas fe elles tem melhorado
tanto, íendo a doutrina, que receberão, como de
nuvens volantes ; íerámuHo mayor

, quando a rece-

berem de nuvens poílasem feu emisferio com a funda-

rão do novo Collegig era Pernaguá* CA-

iiinii
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CAPITULO XVUI.

Suas Mijfòens no dídrião de S. Vauh:

ILluílrado o Certaõ da Corytyba , deo volta a
noflo Miffionario para S. Paulo, caminhando

neíle giro quazi cem léguas. Naõ baftou com tudo
efta Miííaõ para faciar o grande zelo , em que ardia
da íaivaçaõ das almas

j
porque reítituido ao Colíe

'

gio difcorreo em diveríos tempos pelas Vilias , e Lu-
gares annexos , exhortando a todos com grande fer-
vor de efpirito ao fanto temor de Deos

, propondo-
Ihes os cafligos

,
que merecem as culpas nefta , e

na outra vida. Na Freguezia de Nazareth praticava
em huma deitas occafioens , fazendo invetiva con-
tra os vicios

, quando levado de íuperior impulfo
brotou em ameaças , dizendo que , fe naõ fe emen-
daílem

, fentiriaõ huma arribação de Onças
, que

muito a leu pezar os vizitariaÕ

He terrível eíle ameaço a quem conhece a bra^
veza deite animal

; porque , imitando aos gatos na
hgeireza

, e difpoziçaõ do corpo , também os imita
na traição com que faz a preza : e crefcendo alguns
tanto

,
que faô como novilhos , caufa admiração

vê los taõ raíteiros , e cozidos com a terra
, quando

querem accõmetter, que quem naõ tiver noticia dei*
ies, os julgará pequenos cachorros. Saõ taõ lubtis
no andar

, que
, fendo bem conhecidos os raflos

,

naõ affugentaõ a caça com o eílrondo dos pés
; por*

que tanto que a aviítaõ , movem- fe com tal atten-

ç lõ
,
e ligeireza

, que naÕ he fácil quebrarem com o
p-zo do corpo algum pao , ainda que feja pequeno ,

N ii e iecco.
i-l'; -.ri

¥í^\
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e fecco. Finalmente

, fc chegarão a prova? alguma
vez carne humana

, faõ os peyores falteadores das^

eílradas
; porque

, deixando os mais animaes , ió de
homens íe querem fuílentar.

Como o ameaço foy condicionado , bem po»
demos inferir que fe naÔ emendarão; porque foy tai

a quantidade deíles animaes
,
que , deixando as bre-

nhas, bufcaraÕ a povoação
,
que bem moílraraõ {qx.

executores da Divina Juítiça. Tanto que anoitecia ,'

entravaõ como falteadores infeílando as cafas dos
moradores : mas como os caíligos de Deos nem íem^
pre fe dirigem ás pefloas , contentando fe muitas ve»

zes a Juíliça Divina com caíligar nas fazendas
,
per»

mittio que naÕ mataílem peíToa alguma , empregan-
do a dureza das íuas unhas fomente nos caens , os

quaes , como vigilantes carcereiros
,
guardava© a íeus

donos prezos em fuás caías , para que purgaíTem

com a violência do medo os peccados paííados , e fe

moveílem com mayor efficacia á emenda dos futu-

ros
;
porque daquelíe caíligo , ao parecer leve

,
pa^

diaõ inferir qual feria ao depois , íe Deos lhes tor-

naflfe a mandar femelhantes algozes : e fe elles faõ

taõ bravos , e cruéis , que huma fó onça armada de

fua natural fereza dá trabalho a muitos
\
que feria íe

muitas fe uniíTem a vingar as injurias, que tJnhaõ

commettido os homens contra leu Creador

!

Com o rigor dos caíligos miílurava também
o íuave das profecias

,
para attrahir a todos a feguic

o bem , e fugir do mal , que era o fim dos íeus tra-

balhos. Fazendo MifíaÕ em Araçariguâma , na Ca.
pella de Gonçalo Simoens, fe levantou do confêí-

iionario , e chegando á porta , procurou a Joanná
Leme , mulher de Françiíco de Sequeira ,

que havia

aiuiQS
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Belchior de Fontes, lo i
ânnos íe tiiiha aufentado para o Certaõ

; e tanto
que a \io

, lhe dific que prtparaíle o jantar para Teu
marido, que ahi vinha. Alvoíoqouíe a caía com a
repentina i ( ticia , e dividirao-íe em pareceres es cir-;

cunílantes
, duvidando muitos do vatJcinio -, porque

coroo corria hum rumor pelo bairro que era morto
o fujeito

, que havja de jantar
,

julga\ aõ efcuzada
aquella diligencia : mas naõ fe paííaraõ muitas ho.
ras

, Icm que chtgaíle Franciíco de Sequeira , o qual
reaproveitou dos guizados

, que para o receber ti*

nha preparado íua Companheira.
Naõ le lhe occultava também neílas Miíloens

o intimo dos coraqcens humanos , fiando lhe Deos
eíles fegredos

, para que fe aproveita flèm muitos do
<€u zelo , e melhoraílem a vida. Va VilJa de Jaca-
rey fe chegou a elle António de Barros , a quem
huma antiga occaíiaõ tinha feito calejar de tal íorte

na culpa
, que ou íuppondo que fe podiaõ perdoar

huns peccados íem outros , ou enganado daquella an-
tiga íerpente, que coíluma reltituir aos peccadores
no confeíGonario

, para naõ confleílarem os feus pec*
cados

, o pejo, que lhes rouba para oscometterem;
naõ fe atrevia a defcobrir-lhea mortal chaga da fua
alma. Procurava oConfeíIor, como Medico Divi-
no , e que conhecia muito bem a enfermidade

, ani-
má-lo a lançar fora o veneno, que o matava: mas
elle

, como enfermo que fe acha melhor com adoen-
qa

,
fó por naõ tomar o amargo da medicina , o en-

cobria.

Tinha-fe já paíTado largo tempo , fem que a
fuavidade das íuas palavras o pude fiem mover a de^
clarar fe

, quando cheyo de hum íanto furor \h!i ba*
teo com a maõ no peito ^ dizendo 3^Ç lançai^ fóía

do
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-ido coração aqueík dragaÕ

, que lhe efláva impfidiri.

do o confeííar hem , e verdadeiramente as fuás cul.

pas. Alterou fe o penitente , e vendo que o ConfeíTor

conhecia o máo eftado defua alma , naõ fó vomitou
o veneno, declarando lhanamente a fua culpa , mas
também deo tal volta á vida, que, lançando fora

a occafiaõ
, procurou d^alli em diante remir com a

mud-inça de coftumes o tempo
, que até entaÕ ti»

nha perdido.

AiTim difcorria por todas as Villas , e Luga,
res deS. Paul), fendo grandes osconcuríos, e in-

numeráveis as Gonfilloens
, gaitando nefle fanto

exercício os dias , e muita parte das noites , naÕ per.

doando a trabalho para confeguir o fim de os falvar*

Gonfultavaô-o como a Oráculo naÕ fó no que per-

tencia ás íuas confciencias , mas ainda em outros
negócios de cuidado , elperando faber o fim

,
que

bavjaÕ de ter ascoufas, que emprendiaô; enaÕhe
menor prova deíle conceito o chegar a confultá-lo o
feu mefmo companheiro, quando o gráo de Meftre,
com que íe via laureado , o podia rem^jver deite

emprego : mas he tal o acerto da virtude
, que ain-

da os que fe prezaõ de Letrados , le querem acertar,

attendem com eípecial cuidado aos feus diótames.
Naõ perdia occafiaÕ de fe occupar em taõ íanto exerí

cicio , e com tal fervor de efpirito
,
que ainda quan-

do osannos, que ja caminhavaõ para os kttenta

,

e as forças muito diramutas com os achaques o def-

culpavaÕ
, difcorreo três mezes e raeyo com tal

írudo
,
que as mefmas. Villas , e Freguezias o de-

clararão
,
pedindo aos Superiores da Companhia que

lhe repetiíísm íemelhantes benefícios.

Ajudava muito ao feu zelo a natural eloquência

da

MM
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da língua BrafiJica , de que era dotado ; porque pe-
netrando os delenganos do coraçcõ cem a mefma
efFicacia

, com que a propriedade da lingiia feria es
ouvidos

, craõ niujto ma) ores es fruâos
,
que tirava

das luas prrdicas: pois tem a lingua nativa
, arma-

da de hum íervoroío efpirito , mayor efficacia
, pj.

raque, rendidas as vontades , acreditem, e íigaò os
ouvintes o que le Jhes enfina. Aílim o experimentou
no principio da Igreja o Princ pe dos Apoíblos

, o
qual havendo de pregar a naçcens muito diverfas

;

uCou do dom de Jinguas
;
para qi!e , ouvindo cada

hum na mefma lingua
,
que tinha mammado

, taÕ
foberana doutrina , lha introduziííe no ccraçaõ com
a raeíma íuavidade , com que era ouvido. Era em
todas as partes, por onde andava, o Deos da paz

, pa.
cificando a muitos

,
que com todo o empenho pro-

curavaÕ deílruir fe , e evitando as mortes , em cu-
ja execuqaõ eftava depozitado o deíaffcgo dos que
íe julgavaõ offendidos

, fe he que avalec tia do ódio
o naõ tinha ja íubido a ponto de honra : pois tem
chegado a ignorância humana a tal cegueira

, que
julga digno de louvor , o que deve chorar fe como
ignominia. Era com tudo tal a efficacia , e fuavida^
de, com que lhes fallava

,
que fe rendiaõ ainda os

mais obíiinados.

^ No diílridlo da Aldêa de Taquacocetuba vi-
viaõ dous homens principaes , em cujos peitos efta-
va o ódio ja taó arraygado

, que íeguindo aqueile
aforifmo muy celebrado dos Farizeos: Oculum pra
oculo ,

CíT' dentem pro dente
,
pertendiaõ tirar a vida a

outro fí u igual
, entendendo que \6 aíJlm fe fatisfaziaõ

de kmelhante aggravo commettido contra hum feu

íobr.nho. Eraõ repetidas as diligencias; e por horas

•'<'\'"



104 F^ida do Padre
fe erpifavá á execução de taõioi^ua maldade. Teve
noticia o Padre Belchior de Pontes , ecom tanta ef-
ficacia fallou aos oíFendidos

, que, perdoando a in-

juria , fe reconciliarão publicamente com o matador,
firmando huma paz taó fincéra , como fe o recebeU
fem em lugic do fobrinho , de quem eile violenta-

mente os tinha privado. Muitas outras familias go-
zarão deíle beneficio , deixando de cauíar graves
damnos

,
períuadidos da fuaviJade de fuás palavras

;

porque como eraõ animadas de hamefpinto pacifi-

co , era impoíTivel que naõ ateaííe nos coraçoens da-
quelles

, com quem tratava , a mefma ferenidade ,

que gozava.

A P I T U L O XIX.'

Suas Miffoens , e algumas maravilhas em caja do
Capitão Már Amador Bueno.

HUm dos fujeitos mais authorizados , de que fe

ornava antigamente a Villa de S. Paulo , foy
'Amador Bueno •, porque , exercendo na fua Republi-
ca os mais luílrofos cargos , chegou a empunhar o
baílaõ de Capitão Mór. NaÕ diminuiaõ tanta gran-
deza os bens da fortuna

;
porque em fua fazenda con-

tava de ordinário quazi trezentos índios, podendo
entrar o feu fitio naquelles tempos no numero dos
populofos bairros , de que íe compunha a Capif ania

:

ainda que hoje, pela variedade dos mefmos tempos,
apenas íe fabe o lugar , onde exiítio aquella abrazada
iTroya. Nem eraõ baílantes os amiudados contágios
para lhe diminuirem os cabedaes

; porque como
cíles fe fundavaõ nos índios

,
que traziaô do Certaõ,

edis

IHHilBI N H



Belchior de Pentes, ^105»

e el/e por íi mcímo , e por íeus procuradores recebia
grandts levas

, continuou no meímo auge , cm
í]uanto Jhe durarão as entradas.

Frequentava o Padre Belchior de Pontes eíía
fazenda

, porque con:io nella achava taõ copicza
meile

, e bem difpoíia para os celleiros da Igreja
;

(
pojs naõ tem diíílcnldade os índios em receberem a

Pó
, tanto que os tiraõ das íuas brenhas ) naõ lhe

loífna o coração deixa la perder por falta de obreiro;
Acuuio algumas vezes, principahuente na QuarefJ
roa

, convidado
; mas naõ eraó neceííarias eítas ce-

remonias
, quando íabia que eraó chegados novos

cathecumenos
; porque entaõ , ou aíriílifle no Colle-

gio
,
ou em alguma das Refidencias vizinhas , acudia;

a cathsquizá los
, e a diípo-los para receberem, o fan-,

to Baptifmo
, naõ fendo poucos os que tiveraõ a áú

ta de o receberem das íuas maõs. Elevava muito o
feu zelo a deíbeza na lingua

; porque como lhes
fallava em idioma que elles entendiaõ

, applicavao-
íe com algum goíto ás doutrinas

, e fe faziaõ capa-
zes em breve tempo dos myíierios

, que lhes enfinai
va. Cuidava muito em lhes afFear os vicios , enfman-
do os a det^eítar os erros , com que íe tinha õ criado ;
e ate entaõ tinhaõ vivido 5 naõ deixando de lhes proi
por a formozura das virtudes , a que os queria in^
clinar.

Naõ faltava também a confeífar os antigos
Chnílaõs, e a todos aquelles

, que íe queriaõ apro.
veitar dofeutrabalho,ajuntando áefficacia dasrazoens,'
com que procurava emenda los

, o rigor dos caíligos
,que lhes profetizava. Hum dos que íervjaõ neíta cafa

era hum Mamalúco
, naõ fomente Lazaro no nome,

mas também na coníciencia
; porque huma má oc*

^ caíiaõ,

'•í !• :
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caíiaô; com quem tratava , o tinha poHo naqudíe
eílado. Foy eíle a confeílar fe com o noflo MiOlona.
rio

,
e lhe manifeílou a enfermidade que padecia.

Mas elle
,
querendo curar taõ envelhecida chaga

,

Ihs declarou o caftigo futuro
, que o efperava , e a

fentença
,
que no Tribunal Divino eílava contra elle

fulminada, dizendo-lhe que havia de acabar a vida,
dahi a poucos dias , de hum rayo. Com eíle avizo
quiz que andaíTe fempre prevenido

, para que cora
a vida temporal naô perdsfle a eterna , fe aquella
fatal defgraqa o naõ achaíle emendado. Imprimio-
fe tanto na memoria de Lazaro eíle vaticinio

, que
d'alli por diante viveo fempre triíle , e defconfolado

,

naõ duvidando como reo pagar deíle modo as culpas
commettidas.

Nem eraÕ baítantes para o divertirem os diverj

timentos , e feílins
, em que cazualmente entrava com

os outros feus iguaes
;
porque no melhor da feíla

,

lembrado da íua íentenqa , os deixava , e, íendo de
fi melmo pregoeiro, repetia o que tinha ouvido ao
feu Confeííor •, querendo Deos que deíle modo co-
nheceíTemoso rigor de fua Divina Juíliqa , e, a graça
que tinha communicado ao íeu grande íervo o Padre
Belchior de Pontes. Naõ fe tinha ainda paílado hum
mez

,
quando em huma tarde fe levantou huma tro-

voada , e temendo o Capitão Mor Amador Bueno
que com a ameaçada chuva feperdeíTem humas tai-

pas , que entaõ mandava pilar , deo ordem para que
a toda a preíFa íe cobriíJem. Era hum dos trabalhado-
íes o Lazaro

, e como era chegada a hora , em que
íe havia de executar o caíligo , cahio hum rayo , o
qual , derrubando a quatro, envolveo entre ellesao La-
zaro. Aciidiraõ os de çú^ aos feridos çom vanos re-

i
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Belchtor de Pontes. 107
mcdios , iras íó pura o Lazaro íoraõ eícuzados

; por-
que ,íicandg os mais com vida , elle acabou á violên-
cia do fogo. E na verdade era juílo que ao fogo da
concupílcencia íe leguiíle o do rayo

;
pois naò tem

menos efficacia efte para queimar o corpo , do que
aquelle para matar a alma : e era bem que foíTe o
íeu algoz taó bravo elemento

,
ja que elle por fua

culpa íe fujeitou á violência de huma paixaõ taõ mal
ordenada.

Suavizaõ eíles rigores outros vaticínios cheyos
de felicidades , cora os quaes excitava a efperanqa
daquelles

, a quem cabia taõ feliz forte : pois naó du.
vJdavaó que nos tempos deílinados pela Divina Proí
vidência

, e fignalados por elle , houveflem de tec

feu ultimo complemento. Abonavaõ efle conceito
os muitos caíos , em que fe molhava ter4he com mu-
nicado Deos naõ fomente a chave dos coraçoens hu.
manos

, para conhecer , e cl^clarar o que nelles íe oc^
cuitava

, mas também aqutlles íegredos, queosho;
mens julgaõ occultos

,
por fe obrarem deforte

,
que

por via ordinária naõ podiaõ ter chegado á íua noti-
cia ; eporifío naõ he muito que correllem á porfia
a confeílaríe com elle, e a aíTiílirem ás fuás doutri-
nas

, por ferem eíles os lugares , em que , além do
fru6lo ordinário , lhe notavaõ muitas vezes eflas gra-
ças.

Na mefma fazenda vivia huma Carijó chamada
Jacinta , a qual , vendo occaíiaÕ taÕ opportuna para
íe confeíTar

, fentia muito ver-fe impedida
;
porque a

fenhora ignorante da íua vontade a occupava no fer-

viqo do campo , deíviando deíla forte toda a oppor-
tunidads

, que podia ter em* cafa para coníeguir os
feus bons defejos^ Pàílaraõ-íe dous dias , íem que fe

O li animaííe
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animaííe á declarar a afHicqaõ de fua alma , contcn:
tandoíe com o pequeno allivio, que cofrumaÕ dar
as lagrimas a quem naõ póje alcançar o que muito
deíeja. Para remediar eíle damno determinou no ler-

ceiro dia ir muito cedo ao apozento
, em que íe reco-

IhiaoPadre, a confeííaríe antes que a tornafiem a
occupar. Com eíla determinação bateo á porta , e o
Padre Pontes

,
que muito d^antes \hç^ tmha lido o co-

ração , confervando íe no feu recolhimento
, e íem

abrir a porta
, lhe refpondeo que eíperaíle

,
porque

logo iria confeííá la. Chegarão neíle tempo mais pe{-
loas

,
elahindo o Padre do apozento íe virou logo

para a Jacinta , e lhe diííe : Para que andais choran-
do ? Eu naõ havia de ir daqui fem vos coníeílar. Por-
que naõ declaraítes á fenhora a voíla vontade ? Eíla
naõ addivinhava

,
e por iflo vosoccupava. Ditoiílo;

foy confeííá la, deixando-a naõ fomente coníolada
,

mas também admirada de verdefcuberto o íeu cora-
,çaÕ

, antes que eíla o tiveíle declarado,
A Joanna da Cunha coube a íehcidade de fnas

profecias
; porque , tendo-a ouvido de conhíTaõ

, \hz
diíTs que huma peíToa a defejava por mulher , e ainda
que era de menor esfera

, por fer efcravo , com tuda
que naõ repugnaííe o cazar-fe, porque elle havia de
íer liberto

; e além de a tratar com o amor devido ao
íeu eílado, experimentaria fempre rizonha afortuna,
e viviria com aquella abundância

,
que foííe neceíTuria

para paíTarem eíla vida íem neceíTidade. Com eílas
promeíTas determinou eíla acceitar o cazamento , mas
fentioasrepulíasde Amador Bueno , o qual, atten-
dendoraaisásrazoensdeeílado, do que ás profetiza'
das fortunas

, íe naõ atrevia a dá la a Joaõ Gomes
;

qu3 a períendia, julgando indecente á fua pefloa eíle

matrimonio^
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tníitrimònio

; porque íendo cJJa íua ji míiá , ainda cjue

baftarda , e elle feu efcrnvo, ficavnõ per ríla parte
com muita dcfigiialdade

,
poílo que 1.0 n^ius djíleul.

lem pouco.

Mas cf.a
,
que parecia a mayor diíEculdíide

, fe

venceo facilmente
; porque o meimo FaQre Pontes

,

que lahia a forte futura deíles defpozados
, advertio

que oin-jpedimento propollo já n^õ tinha lugar; pois
a primeira mulher, que tinhaõ dado ao pcrtendente
com asmefroas condiçoens

, que ntíla ccTicoiriaõ
,

por ter /ido irmaãhílarda de íua mulher, ótinhfÔ
ja di:poílo para efie novo parenttíco: e ie eile , fen-
do eícravo

,
pode fcr curhado de fua mulher : porque

naõ poderia também fer leu
, quando na fua maõ

eítava o tirar- lhe o impedimento dandolhe a liberda-
de, que lhe faltava? Convencido deíla razaÕ, con-
íentio no cazamento, e o tempo tem ja provado a pro-:

.fecia
j porque Joaõ Gomes naõ fò alcançou a hber.

dade
, mas em mais de tnnta annos

,
que tem vivido

comjoanna da Cunha, nunca íentio os cffeitosda
pobreza, poílumdo os bens, que baílavaõ pra paílar
conforme o íeu eflado : e tem chegado á velhice com
huma paz, e tranquilidade tal, que pôde íer appe-
tecida dos que deíejaõ fer bem cazados.

Sabendo Martha de Miranda que íeu. marido
Amador Bueno mandava convidar o noílo MiÍIíq.
nano

, dizia que havia de fer a primeira
, que íe havia

de confeííar
, tanto que elle chegafle

, para ter a feli-

cidade de fe confeílar fegunda vez
, quando t\k eRi-

.veíTe para fe ir. Chegou finalmente o Padre Pontes,
eella, ou cccupada com os cuidados da caía , ou
efquecida dos feus primeiros fervores , foy dilatando
a coníiííaõ

, até que- tm hum dia , fazendo o Padre a

íua
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íua coílumada doutrina, a que ella aífiília da parte

de dentro da cafa , fahio neftas palavras : Antes de eu
vir ^ andava humafejfoa dizendo que fe havia de con-

fiffar duas vezes
, huma em eu chegando , e outra eíian*

do para ir , e porjim nem huma vez fe tem confefa-
ão

,
podendo fazer o que dizia. Confundida aqusUa

Mationa com a reprehenfaó , e certa que por via hu-
ínana naõ tinha fabido a íua determinação, o pro-
curou o logo

,
e feconfeíTou.

Na meíma cafa íe acharão juntas Antónia Le-
me de Moraes

, Maria Buena , e Gatharina Buena
,

asquaes, tendo fe confeífado , e eflando juntas em
lugar fecreto comeqarao a murmurar do íeu Confeí^

for. Deraõ motivo á murmuração as msímas Coníif-

íoens , que tinhaÕ íeito com o Padre Pontes
\
por-

que dando conta humas ás outras do que tinhaõ paf.

fado no confeflionario , acharão que nenhuma delJas

fora reprehendida , e defla falta o começarão a ar-

guir , dizendo que naÕ era bom Gonfeííor. PaíTou íè

o tempo , e na primeira doutrina
, que o Padre Pon.

tes fez , defcobrio a murmuração , ainda que naõ
declarou as complices do deliólo , com eílas pala-

vras : FalIaÕ de mim
, que naõ /ou bom Confeffbr , por^

que naõ reprehendo : naõ confifle nifo o fer bom Confej'

for. Continuou a fua doutrina , mas ellas naô dei-

xaraõ denotar as palavras , fazendo pleno conceito

de que lhe tinha communicado Djios a graça de

conhecer o que ellas íecretamente tinhaÕ praólicado.

Finalmente
,
queixando fe o mefmo Capitão

Mór Amador Bueno de aíTiflir em hum fitio doen-

tio , onde lhe morria muita gente, com fmaes de

querer achar algum lugar , era que íormaííe outro
,

no qual naõ experimentaíle aquelles damnos ; Ihs

diíís
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diíTe o Padre Pontes que íe íitualTe na parngcm

,

aonde cazr.almente levantafie huma Cruz. Correo o
tempo

,
e em huma matta arvorou hiima Cruz, fem

advertir que rquelle era o Jugar deílinado para o fi-

tio
;
mas fazerido-o lembrar as dcenqcs, que pade-

cia
, mandou roçar a matta , e pondo nella o feu

Gentio experimentou os ares mais benjgncs , e fau-
daveis

, como lantifícadcs com a prezenqa de taÕ
Sagrado Lenho.

CAPITULO XX.

Seu ardente zelo de /alvar almas,

NAô eraõ baílantes íis Miíloens
,

para lhe ex-
tinguirem a fede , que tinha de fsJvar almas

;

porque buícava todos os meyos pcfTiveis para as in-'

troduzir nos paços da Gloria. Quando fe achava no
Collegio

, lahia pela Villa a doutrinar o Gentio, de
que naquelles tempos abundava S. Paulo

; porque
comova fahida ordinária dos Teus moradpies era ao
Certaõ

, e delle tiravaõ grandes levas , era tal a
abundância

,
que contavaõ alguns nas fuás fazendas

quatrocentos
, outios quinhentos

, e algum chegou a
contar mais de novecentos. Faltava a tanta multi-
dão, fe naõa luz da Fé , ao menos o claro conhe-
cjmento dos íeus myílerios

; e como era notória eíla
falta

, punha tcdo o cuid:^.do em lhos declarar
, uían-

do de comparaqcens rafleiras
, e que pudeííem fer

entendidas de entendimentos groíTeiros, e que ordina-
riamente fó percebem o que lhes entra pelos olhos.

Ajuntava-os em huma praça junto á Jgreja da
Mifericordia

,
e poílos em íilejias fe nietíia entre
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ellís. Tomava nas mãos huaia véiaaccezá^^ e com
eila ihes declarava o altiffimo Myílerio da SantiíTima

Trindade
, explicando o como era Deos Trino erti

PeíToas , e hum na eílencia ; porque aíTiiTi como fe

notao na véla três coutas , as quaes , ainda que faó

entre fi taõ diílmdlas
,
que huma naó he outra , con*

ílituem hum fó compoíto ; aíTim também fe notao

naquelie incoaiprehenlivel Myílerio , e que tanto

fupera a capacidade humana, três Pefloas realmente

diílin61:as , e hum fó Deos. Pelo que viaõ na véla , e

porque naÕ deixa de enfinar Deos interiormente ain-

da amayor rudeza , faziaõ conceito de taõ alto My-
ílerio , miniílrando-lhe a véla accezi muita parte da

luz
,
para que , dando hum confenfo taô neceilario;

fe falvaílem. Enfinava lhes com os myílerios as ora^

(;oens do Catheciímo
, que na lingua Brafilica íe irrii

primio
,
para que naÕ íó foile mais fácil a fua intel-

ligencia , mas também com mayor agrado as deco-

raíTsm ^ íeguindo-fe deílas continuadas fadigas gran»-

des fruólos.

Em huma deílas occafioens , era que eílava

rodeado de hum numeroío concurfo , n^õ íó de ín-

dios , raa? também de Portuguezes , fuccedeo che-,

gar hum rapaz a tempo , em que a doutrina eílava ja

muito adiantada , e tendo pejo de fe introduzir nas

fileiras á vifla do Padre , fe veyo chagando occul-

tamente , e fe intrometteo
,
quando elie virado para

a outra banda naõ podia dar fedo novo ouvinte:

mas apenas fe metteo entre os mais
,
quando o Pa-

dre , como fe tiveíTe viílo , e notado a íubtileza com
quetmha entrado , fe virou logo para eiie, eílranhan»

do lhe o naõ ter vindo mais cedo á fanta doutrina ;

€ naõ çfperando. ddculpa , lhe defcobrio a cauílv da

íua
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fua tardança. Palmarão todos, e muito mais o de-
linquente

, vendo que fc lhe naõ occultara huma
ac<;aõ,a qual, como elle ao depois confeíTou

, hu-
manamente íe naõ podia faber.

Quando celebrava fora das noflas Igrejas em
alguma Capella particular, era iníallivel a doutrina
depois da Miííi

, guardando fempre o coílume de
explicar os fagrados m) fterios aos índios na fua lin-
gua. Finalmente, tal era 6 deíejo

,
que tinha de

que chegaííe a todos a notiaa dos myfterios da Fé
,que

, quando as occupaçoens davaó lugar , fazia
huns quaderninhos de papel , e eícrevia nelles a dou:
trma Chriílaô

, que compunha na Imgua da terra
;

remettendo-os aos Parochos mais diíbntes
, para

queelles,repartindo.osaos Freguezes , lhes íizeííeni
doutrina fem trabalho , e o Padre alleviando affim a
confciencia de huns , alcant^aíle também por eíle
meyo a falvaçaõ daqueiles , em cujos coraçosns
entrafiem as luzes deílas verdades.

Eíle zelo fe lhe notou também nas converfa-
çoens

, nas quaes inílruhia a cada hum conforme o
ku eftado. A huns cnfinava devoçoens , e, íe era ne-
ceííario

, lhas dava por efcrito : a outros encommen.'
dava que todas as manhaãs fizeííem hum ado de
contriíjaõ

; que fe conformaílem com a vontade de
Leosnos trabalhos, os quaes, comorozas vindas de taõ
íoberana maõ

,
fe deviaó eííimar

, e coufas femeíhan-
tcs

:
mas quando encontrava algum com melhor difpo-

zKao, lhe enfinava alguma oração breve , ou jacu-
latória, para que, repetindo-a todas as manhaãs , íe
fortaleceíTe com eHa contra as tentacoens

, com que
o Gemonio naquelle dia o combateííe

; huma delias
eraeíta: Senhor, qmntas vezes tiver tenUcao , Umtas
vos louvo, P Aos



mm

fyf:0;,

j-í:;íigs'í:i

í'
'«

h
'

114 VíJa doPaãre
Aos Sacerdotes , cuja tentação ordinária he

ferem Parochos, e ás vezes íem terem partes para

iílo , encommendava que fugiílem de procurar Igre-

jas , em que foííem Curas de almas
;
porque ^ííqs oí-

licios lenipre encarregaõ as confciencias
,

pois raras

vezes fazem os Parochos quanto devem : mas que fe

conteníaííem com igrejas naõ Curadas
;
porque ainda

que a eílas" íaltem as rendas , fempre daõ o que ba.

íla para a fuílentaçaô , e trazem comíigo menor tra-

balho , e grande íocego da coníciencia , podendo
com mais facilidade , livres do pezo de almas alhêas^

fubir aosdeícanços eternos.

No confeílionario porém parece que fe lhe in-

tendia mais o deíejo
,
que tinha de falvar a todos ;

porque com os penitentes exercitava todos os feus

fervores
,
para que , recebendo os frudos de taÕ pie.

doío Sacramento, branqueaííem fuás almas , eas en-

chelíem das graças , que com tanta liberalidade cor-

rem das fontes do Salvador. Recebia-os com carida-

de , ouvia os com paciência , e exhortava-os com to-

da a efficacia , humas vezes inculcando-lhes o amor

,

outras o temor fanto de Deos ; fendo taes os íufpi-

ros , com que íe deíafFogava íua alma
,
que feriad

baílantes a enternecer pedras , e liquidar bronzes
,

querendo ou introduzir os íeus penitentes nos paços

da gloria , ou toda a gloria nas duras penhas de feus

coraçoens abertas á força de taes fuípiros. Gaílava

no confeífjonario tempo confideravel , e de tal forte

fe occupava com cada hum , como fe a elle fó hou*

veíTe deom4r. Trazia de memoria textos da Sagra-

da Eícritura, ditos de Santos , e razoens
,
que os mo-

V€Ílem , accrefcentando os coníelhos , que repartia a

eada hum , conforme ao eílado j e- diípoziçaõ
,
que ihe

notava.
"

Repre-
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Reprchendia com cfiicacia

, propondo ao vivo
o eílado prezente

, os males futuros , e a piedade de
Deos, em cítcndcr os prazos á vida, c]uando os
mtlraos peccados ferviao para aprtííar a morte. De
femcJhantes termos uiou com hum Índio

, o qual to.

mado do vinho de tal íorte perdeo o tino , que , le-

vando-o para caía , mais parecia morto que vivo
,

exhortando-o a fazer aípera penitencia
, pois o tinha

livrado Deos da boca do inferno. O mefmo fez com
outro

, o qual feconfetlava de ter enfeitiçado a hun$
caens

j porque leu amo naõ fomente o perfeguia
,

obrigando o a perder o lomno para ir caqar ve^iãos
^

(exercício muito ordinário em S. Paulo) mas tam^
bem o caftigava : e entendendo que com os enfeiti-

çar fe alleviava à fi , e ao amo
,
que taó cedo o a«

cordava , deíles trabalhos ; buícou meyo , e o pôs
em execução

, privando os com o malefício da po^
tencia

, de que elles mais neceffitaó para deícobrir
a caça

,^
e confervando-ihe as mais lem defeito

,
para

que naõ chegaíTe á noticia do atuo o íeu ôdião,
Ouvio-o dk

, e aííeando-lhe com as razoens já decla«
radas tanta enormidade

, o obrigou a desfazer o ma^
leíicio com a devida cautela de naõ intervir nova
fuperíliçaõ

; para que, tornando aquelles animaes ao
íeu antigo preílimo

,
gozaíle o amo dos emolumen-

tos
,
que da íua caça lhe rezultavaõ.

Quando encontrava penitentes envelhecidos em
cnipas

,
e de vida depravada

, além das exhortaçoens,
que raras vezes curaõ lemelhantes enfermos , uíava
de outros remédios, perfuadindo-os a que tornaílem
ao menos por hum anno a confeííar-fe com elle nos
tempos que lhes íignalava. Etal houve, que por
dous annos executou eíta Ley

, confeílando -fe no
P ii primeiro

I
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primeiro anno todos os mezes , e no k^Xí^o de dous
em dous, com tal eíFeito

,
que ainda hoje confeíla de-

ver ao feu zeJo a emenda da fua vida. Era taõ efficaz

eíla medicina , que raras vezes uíou delia
,
que naõ

melhoraíle o penitente , aílim como melhoravaõ to-
dos os que com zWq fe coílumavaõ confeílar ; fen-

do difficil ao coração humano , ainda que a culpa o
tiveíle com nova metamorfoze convertido em pedra,
reziílir á violência do fogo

,
que com fuás palavras

lhe infundia. Quando fuccedia confeílar fora das
Igrejas em alguma cafa particular , mandava pôr
junto a fi huma imagem de Chriílo Crucificado

,
pa^

ra que , entrando os defenganos envoltos em taÕ
precioío Sangue pelos olhos dos íeus penitentes , os
ízeíle capazes de colher os fruólos

, que para a fau-

de do género humano produzio a arvore da vida.

Até nas cartas moítrava o deíejo
, que tinha de

íalvar a todos
, propondo nellas os enganos deíla

vida , e a felicidade da que efperamos
;
procurando

humas vezes com o amor de Deos , outras com a
fealdade do peccado movê-los a fugir do mal , e fe.

^uir o bem : mas como eíla matéria íe declara me-
lhor comas fuás palavras, porei aqui parte de al-

gumas cartas fuás. Diz elle aífim em huma efcrita ao
Capitão Mór Thome Monteiro de Faria : ISlad tenha

V. m. outro -penÇamento , nem outro mterefe , fcnad

defeiar como poderá feguir o caminho da falvaçaõ,
Eíia vontade , e defejo more na alma deV.m.^ que me
farece em jua pátria o poderá confeguir com a reãa
direcção de tantos Fadres de eípirito , que lá ha de
achar. As penas , que V. m. diz padece

, jad avizos

do Ceo , que o mifericotdiozilftmo Deos nos envia pa^
mms defportar a [u/pirar j e pedjr-jhe perdão , e fua

divina.
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,
que muito lhe enfiamos , naô meiws que

o j}reciczi(/:wo Sangue ãe feuVmgenito Filho JESUS
Chriflo , o qual nos aviza , dizendo que wuiiosjad os

chamados , e poucos os efcolhidos : procure V. vi. fer da
numero dos poucos.

Em outra eícrita a António de Almeyda La-
ra , diz aflim : Efcuzado era fazer eftu a V. m.^ mas
confiderando o muno , e ii.finito

,
que ncjjas almas cufiá'

raõ a Chriflo Senhor noffo , me ohriga a efcrever a
V. m. , demais dcíia obrigação infinita , que devemos
a T>eos

, que foy enviar a [eu Unigénito FiUw d ter^

ra para nojja red.n.pcad , e tolerar tormentos
, que os

demónios inventarão , crucificando- o por waõs (acrile-

gas dos mimãros da maldade : nós também renovamos
efta maldade , e crueldade , crucificando com nojfos pee-
cados a Chriflo , como diz S. Paulo ; e fe V.m* naÕ
fabe , cu naÕ conhece as fuás culpas , eu lhe direi , naõ
todas , algumas fomente^ Primeira : V. m. tem quebra»
do o quarto mandamento : Honrarás a teu pay , e a
tua mãy

; ^ naõfò nao honra ^ mas dejobedice a quem
c teve em Juas entranhas , e o pario com dores , e a
cnou com grande paciência , alimpando- o , e dando-
lhe leite , e agora paga em defobedecer , e nad manda
ao inenos o que delia levou

, que /aÕ os moços ; efle he o
legundo peceado : deve m.andar-lhe os moços , alias

quebra o fettimo mandamento. Tombem quebra o quiw
to pela opprefad , que faz a hma vii.va fem caufa:
todo o aogravo feito a hv.ma vw\a , unha cve {eia

rica
, he peccado

, que Irada ao Ceo ; e que (a a tendo
queixa rac/cravei de quem recebt o dito a^oy^xo^ co-
vio V. m, tem aggravado ? Veja nad terdlmfm^ [fah
vo fem confifjcw) que offim acabaò tcdos, a ene de/o'

kdecemajíuspays
, evmys'. [emâ quer vir , como

era
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era km , mmãe o cjue de cd levou.

Quebra tamhem o oitavo mandamento , infamân^
ão-fe nefla rebeldia

, e defobMiencia , cjue faz a {ua
mây

^ e fazendo eíirondo pelos conhecidos ^ e parentes.

Nenhum filho pôde mandar a fua may , nem pedir-

lhe o que Deos naô quer : naõ [eh rebelde a fua may
;

porque o ca/ligo da ira iufh de Deos nop Senhor nad
tarda (obre a cabeça deV, m,\ a Deos jeia dado com
eãe avizo. Eíle era o commum eílyio de fuás cartas,

e ainda qu3 nas que deixo eícntas apparecem nao
pequenos raílos de íeu fogofo efpirito ; cotn tudo
em outras

, que em léus lagares apòntarey , fe verá
bem o defejo que tinha de lalvar a todos: deixan-
do , por naõ caníar ao Leitor , algumas outras

,

nas quaes também fe notaõ femelhantes fervores.

CAPITULO XXL

Affifle na Aldèa de Carapicuyba , e obra

algumas maravilhas.

A Primeira Aldêa , em que aííjílio o Padre Bel.

chior de Pontes depois qje veyo da Bahia,
foy Carapicuyba. Eflá ella diílante da Cidade de S.

Paulo pouco mais de cmco legoas , em hum fitio

alegre por natureza , abundante de agoas , ainda que
falto de peixe

,
por lhe ficar huraa legoa diílante o

rio Tyeté
, de donde fe prove todo o circuito da Ci.

tíade. Povoou fe de índios trazidos ào CertaÔ por

induflria de AíFonío Sardinha, o qual , aproveitan»

do fe do íeu trabalho , com o titulo de admíniílrador

,

em quanto viveo , os deixou por fua morte ao Col-

legio deS. Paulo juntamente com al^^ins eicravos, que

no
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tiomeímo lugar o íerviaó. Accey tarados Padres, e,

leparando os catives
, deixarão libertos os InJios

pondo lhes JSljíIlonarios, que os dt utrinaíÍLm
, e os

coníefvaííem na Jibtrdade , em que tirihaõ nafcido,
ficando deíla Icrte muito melhorados, pois nas luas
brenhas Jhes faltava a Juz da Fé , e a doutrina

, que
ao depois tiveraõ com a fujeiqaõ dos Religioíos.

Alguns annosfeconíervou no mefmo lugar eíla
povoarão, mas como as terras da noíía America
deícahem muito, tanto que lhes íaltaõ as madeiras

,

e os leus lavradores le naõ gpplicaÕ aos arados
, e

mais inllrunentos
, cem que na Europa íe fazem

eternas as fazendas
5 foy neceílario mucá-la psiaicr,

ras virgens
, e cubertas de mattos , onde houvcíle

commodidade
, para que os índios

,
que ja eraó mui-

tos
,
pudeílem ter abundância de mantimentos cem

que fe íuílentaííem. "NTaõ pareceo bem ao Padre Poni
tes eíla mudança

, e he tradiqaõ entre es mefmcs
índios que t\\ií diílera que raÕ havia de deixar de
fer Aldêa Carapicuyba. O tempo tem mt ílrado cue
foy vaticínio

;
porque alguns dcs índios mi.dacos

para Itapycyryca nunca deixarísõ o lugar , em que
fe tinhaõ criado : e por mais diligencias que íizeraõ
os Religiofcs, para que vivefiem juntos, chegan.
do a derrubar-lhes as caías

,
que tinhaõ em Carapi.

cuyba
, nunca o pud^raõ coníeguir

; porque elJes
affiíiindo nas Aldeãs

,
que lhes aíTignalaraõ

, nos dias
em que eraõ bufcados , vinhaÕ nos outros fazer as
íuas lavouras na íua amada Carapicuyba , íendotaõ
tenazes no k\k propozito

, que foy neceílano con-
deícender cem elles : e tem multiplicado deíbrte

,
que

já fe Ihts fez Igreja dedicada a S. Joaõ Baptifla, aonde
de temposem tempos tem MiíTiçnario.que osdciUrine^
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diga MiíTa , defobngue da Quarefma , e acuda tam.-

bem a feítejar cada anno o Santo feu Padroeiro.

Confirma eíla profecia outra naÕ menos fm-
gular

;
porque mandando o Padre Reytor do Coilcí

gio no anno da ij]6, fazer a dita Igreja ; íuccedeo

acabar-íe a tempo , em que naõ houve lugar de las

vrar madeira para huma Cruz, que íe pertendia le-

vantar defronte da porta. O Reiígiofo
,
que afliília

á obra , vendo a falta , e tendo prefla de fe retirar

para o Collegio com os oííiciaes que a haviaÓ de fa-

zer , ordenou aos índios que puzeííem huma Cruz
antiga

,
que eílava defronte das caías , em que fè

recoUnao os Religioíos
,
quanJo por alli paífavaõ.

Obedecerão elles , e poda a Cruz , íe lembrarão os

índios velhos que aquella mefma tinha eílado nc

adro da Igreja antiga , e que o Padre Belchior ti-

jiha dito que ainda havia de fervir em huma Igreja

nova , que alli fe havia de fazer. E quiz Deos que
diirafie ao depois de mudada mais de oito annos,

para que íe naÓ perdeíTe com a íua ruina a memoria
de taõ fignalada profecia.

Deíla Aldêa cuidou muitos annos fervindo aos

índios em tudo o que podia. Fazia lhes as doutrinas,

e quando faltava , por occupaqaõ , ou enfermidade
,

uíava de Cathequiíla defiro , fendo infa Uivei aos

Domingos , e dias fantos neíle fanto exercício, no qual

inftruhia por fi meímo a todos em tudo , o que era

neceífirio para ferem bons Chníhõs
,

participando

também os vizinhos neftas ocoafioens de íeus fervo-

fes. TiveraÕ muitos índios vindos do Certaõ a boa
forte naõ íó de ferem inítruhidos , ra-\s também met*

tidos por elle no grémio da íanta igreja. Curava-os

nas íuas enfermidades , ,e era tanta a íua caridade ,

que



Belchior de Pomes. 12

1

que aprendendo de alguns curiofos as medicinas , as
efcrevia ^paraqueaícus tempos lh:s pudcííe appli-
car. Elle cuidado com os de caíli lhe naõ impedia o
acudir a qualquer hora ás Confiííoens , e mais acca-
zos, para que o chamavaô os vizinhos, fazendo fe

todo a todos pelo amor de Deos , e guardando fem-
pre eíle eílyio em todos os lugares em que aífiftio.

Naõ fe eílreitava o íeu zelo fó aos feus índios,
nem íe acabava na íua Igreja , mas íahia muitas ve-
zes pela vizinhança a ouvi-los de GonfiíTaõ em fuás
mj fmas Capellas. Entre outros fe chegou a eile o fi-

lho de hum Cavalheiro , de quem ao depois faremos
menção

, para fe confeflar. Era ainda de pouca ida-
de

,
e levado

, ou do pejo natural
, que tem alguns

de deícobrir a peiToas conhecidas os feus peccados
,

ou talvez por naõ fe períuadir que fazia mal
em encobrir huma vibora

,
que \hQ defpedaqava

a alma
, callou hum peccado. Como o Padre lhe

via o coração
, e conhecia o veneno, que nelle íe

occultava
, diíTe-Ihe que manifeílaíTe a<; fuás culpas j

porque naÕ fe tinha inaiíuido o Sacramento da Con.
fiílaõ para dizer virtudes , mas para abíolver pecca-
dos

,
amda que foílem de fua natureza muito enor-

mes. Naõ fe animou o menino com eíle avizo a
a defcobrir-íe

, antes, levado da inlinaçaõ
,
que tem

quazi todos os de pouca idade a mentir', encobrio fe^
gunda vez a msfma culpa. Inflou o Confeilor

,
pro-'

pondo-lhe quaÕ grave injuria faziaõ a eíle Sacra-
mento

,
os que nelle encobriaõ peccados

; porque
Tribunal de miíericordia , e ordenado por

fendo

Chnílo para remédio das almas, ellesíe naõvahaõ
de tanta liberalidade

, antes o defprezavaÕ
, quando

negavao aos Sacerdotes, legítimos Mmiílros daquela

Q le
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le Sacramento , as culpas commettidas.

Mas como todas eflas razoens ainda o naÕ mo-
veííem a declararfe, propôs lhe o perigo da íua fal,

vaqaÕ , e a obrigação que tinha de deícobrir feus pec-

cados a algum Confeílor
;
porque, lendo nulla aquel-

la ConíiílaÔ , naõ ficavaó perdoados os que tinha con-

feílado , antes fe augmentava o numero com aquelle

novo facrilegío. Com íemelhantes razoens, propoílas

com a valentia de eípirito , de que era dotado , fe

sniraou o menino a declarar a fua culpa. Tantoque
animou-o com brandura , enfmando o a

declarar aqualquer Sacerdote
,
que pelo tempo adian-

te efcolheÒe para medico de fua alma , toda a íua

confciencia : poiso remédio de quem pecca eflá em
defcobrir cora pezar do paííado , e propozito de emen-

da para o futuro. Ficou taÕ impreíía no coração de-

íle Cavalheiro eíta doutrina ', que attendendo mais á

glona
,
que a Deos refulta das virtudes de feus Ser-

vos , do que ao feu bom nome , ainda hoje a confelTa.

A caridade o obrigava a fahir com frequência ,'

e a deixar o feu amado retiro
,
quando as neceííida-

des dos próximos o obrigavaõ , naÕ fendo bâílantes

para o impedirem nem as diflaaciís dos lugares

,

nem o afperf^ dos caminhos 5 e por iílo, vindo de Ytú
o Capitão Braz Gomes Corrêa , e querendo vizitá-lo

de caminho , foy neceíTario efperar por elle
,
porque

andava então occupado neflas efpirituaes correrias

:

mas chegando pouco depois , e perguntando- lhe

onde tinha ido ; reípondeo que fora coníefiar huns
enfermos. EilavaÕ quatro na meíma caía , e para os

dous primeiros , a quem fuppunhaõ ja ás portas da

morte , o chamarão , fazendo por entaÔ pouco cafo de

outros dous , a quem no dia antecedente tinha pro-

ílrada
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ílrado hiima enfermidade. EUe porem fegurou a eíle
amigo que o5 Uoiis

,
que fe julgavaõ com enfermidade

mortal, nad haviaó de perigar: mas que os dous
que fe fuppunhaõ levemente feridos , caminhavaõ a
paíTos largos para a fepultura. Os effeitos moítraraõ
que íe naõ enganou o Padre com os enfermos

j por-
que perderão a vida os dous

, que naõ temiaõ a mor-
te

^
e lograrão ao depois faude perfeita os dous

,
que

tuó próximos á ella fe juigavaõ.

Também acudio a alguns taõ neceílitados

,

que naõ tinhaõ quem Ihcscharaafíè Sacerdote, que
os dingilTe

, e fizeíie aptos para o Reyno do Ceo , e
como lenaõíabe quem lhe defie eílesavizos, bem
podemos inferir que os feus Anjos Cuílodios faziaõ
eílas diligencias. Em huma madrugada o vio

J'
zeph

de Barros
, vizinho de Carapicuyba

,
que acaío íe

achava em hum Capaó[aílim chamao aosboíquescer-
cados de campe.

] que eftava entre as Aldeãs de Ca-
rapicuyba, e Maruery

, fazendo madeiras para certa
obra

,
atravefíar hum feital

, por onde naõ havia ca-
minho

: e perguntando-lhe de donde vinha ; refpon-
dco que fora á Maruery confeHar huma índia

, que
na via muito tempo eílava enfarma

, e que em fe con-
feílando acabara a vida.

Difla efta Aldêa de Carapicuyba huma legoa
,

e eíta fituada junto ao rio Maruery naquella parte
;por onde entra no Tyeté

, participando os índios,
por eleiqaõ do V. P. Jozeph de Anchieta feu pri-
tneiro fundador, da abundância dos peixes, oue era
ambos os rios íe criaõ. Com elles exercitarão tam-
bem 'Jguns annos o Padre |oaõ de Alracyda

, eos
mais Religiofos da Companhia os feus fervores, mas
íoy precizo deixá-los

, quando
, por violência dos mo-

Q Jí radores
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radores de S. Paulo , fe vio obrigada a Companhia t

defamparar , naÕ íómente as Reíidencias
,
que em

toda a Capitania adminiflrava , mas ainda a mefma
caía, em qise vivia na Villa. Foy governado muitos

annos por Capitanias íeculares , em cujo tempo ex-

pecimsntaraõ aquellas almas a falta de Sacerdotes

,

a qual ja hoje fe vê remediada com a affiílencia de

Religiofos de NoíTa Senhora do Carmo , a cuja di;

recçaó fe entregarão.

Illuíirou Deos tanto zelo com huma grande

maravilha , permittindo que em hum dia , em que o
Sói fe moftrava com o calor mais aólivo , botaíTem

no terreiro quantidade de trigo , de que abundava S.

Paulo
, ( cuja falta fe chora hoje ,

porque em lambi-

quês os eíliílarao os antigos, fazendo delle agoa

ardente )
para que em hora competente íe malhaífe;

Efperavaõ os índios fem receyo
,
quando entre tanto

defcuido apparece huma trovoada largando agoa era

abundância , e ameaçando ao trigo huma fatal ruina.

He o lugar fujeito a eíles infortúnios
, por eítar da

parte do Oefle , Sul , e Noroefte cercado de mon-

tes , os quaes com a fua vizinhança impedem a viíla

das trovoadas, que ao longe íe íormaõ. O5 índios
,

aíluflados com taÕ inopinado fucceflo , acodiraõ ao

Padre , dizendo lhe que mandafle recolher o trigo •,

mas elle cora toda a feguranqa o mandou malhas.

Pafmaraõ elles da rezoluqaõ , mas obedecerão : e

quando cuidarão que íicaííe fó a palha
,
perdendo íe

o graõ , naõ íó com a forqa da agoa que cahiíle -^

roas tarabem da que correíTe ,
por eílar o terreiro em

huma pequena ladeira •, admirarão que naõ íó as

agoas ,
que fe deípenhavaÕ das nuvens , mas também

as-q^ue pqílas [i n^ i^a% fQrmavad çaxoeiras , ref-

geitaraõ
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peitarão todo o circuito , em que eílava o trigo, tian.

do lugar a c^te o alimpaílcm com grande íocego , co-
mo Te o Cco eíliveíle revcílido dt Sol , e naõ íuneílo

com taÕ hurrenda tempeílade.

Fiualiiunte , neíle lugar fe começou a notar
nelle o dom, que tinha , de fazer le invizivel

; porque
íendo buícado para jantar, o naõ acharão, ainda
que com diligencia correrão a cafa , e hum pequeno
pomar

,
que eíla\ a junto a ella. Era íeu companheiro

o IrmaÕ Manoel LeaÔ , o qual, vendo que naõ appa-
recia

, mandou fazer a meíma diligencia legunda vez,'

e o acharão rezando debaixo de huma daquejlasar^
vores

, por cnde tinhaõ ja paílado a primeira vez

,

fem o terem viflo ; e perguntando lhe íe tinha ido a
alguma parte , reípondeo que íempre alli tinha eíla -

do. Daqui bem íe infere
, que ás mais graças

, que
Deos lhe tinha ccmmunicado

, fe devia ajuntar eíla
;

pois naõ declarava menos os muitos méritos , e a
grande familiaridade

, que tinha com aqutiie Senhor,
que, cuidando muito em illuflrar o íeu Servo

, permit-'

tio que o naõ viíTem
, talvez para que o naõ intec-

rompeflem
, quando elle com tanto deívélo íe occu-

pava em feus louvores.

CAPI^
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CAPITULO XXÍI.
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Contràhe amizade com o Capitão Fedro Vaz de

Barros
; vanos fucejfos tm jua cafa ; proz

fetiza-lhs a morte ^ e declara a jua

bemaventurança.

Vivia junto á Aldeada Carapiciiyba ,em hum
fitio diítante huma legoa, o Capitão Pedro Vaz

de Barros, Cavalheiro dos principaes de S. Paulo;
o qual com a communicaçaÕ de tantos annos de vi-

zinhança travou com o noíío Heróe huma mui fer-

voroza amizade. Era a íua cafa de numeroza famiiiay

tendo debaixo de íua jurifdiçaõ mais de quinhentas

almas
,
para cuja doutrina , e da vizinhança , convi-

dava muitas vezes ao feu bom amigo
,
para que em

huma Capelía
, que tinha no feu Sitio , lhes íizeíle

MiíIaÕ por alguns dias. Como efta occupaqaõ era

muy conforme ao zelo , e deíejo , que tinha de falvar

a todos , acceitava o convite
, gaitando neíle impre.

go em diverfos tempos femanas mteiras.

Ao exercício das Conâíloens ajuntava também
as doutrinas depois da Miíla , exercitando eflss ados
de tanta caridade principalmente na Quareíma

;
por-

que como o lugar he defviado da Freguezia , íe davaõ
por fatisfeitos os Reverendos Parochos com hum
taô zelofo íubítituto. AíTiília neíle tempo na meíma
cafa

,
para que, começando mais cedo o feu trabalho,

acabaííe em menos dias a íua Miílaõ. Creícia com
a aífiííencia naõ fó o amor , mas também o conceito,

que de feu MiíTionario fazia eíle Cavalheiro
;
porque

le na Capella o compungia com as palavras , em caía

o movia
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o movia com o leu continuo recolhimento

; píisíe
advertio que , acabadas as funqoens nectfíarias

, fe
recolhia no quarto

, que lhe davaõ , aos ftus íantos
exercícios

, lem que gaftaííe o tempo cm convcrfa-
çoens Tuperfluas, ou paííeyos ocioíos.

Paííados alguns annos , adoeceo Maria Leite
de Mefquita

, cem quem eílava fantamente unido
aquelle Cavalheiro com o vinculo do matrimonio

;

e como o mal crefceíTe
, peduaÕ ao íeu bom amigo

que a foílc coníolar com as íuas palavras , e fortale-
cer com os íantos Sacramentos para o caminho da
eternidade

, a cujas portas na íua opinião eílava ba-
tendo todas as horas. Acodio qWq promptaroente,
ouvio-a de ConfiíTaõ, e dilpoílo tudo como convi-
nha

, fahio do apozento, e caminhando para a Ca-
peila diíTe aos circunítantes que a enferma naÕ eíla-

va boa. Acabada a Miíla , ouvido cantar o Bendito^
que

, íegundo o louvável coílume introduzido nas fa-
zendas, no fim delia íe coíluma cantar, brotou neílas
palavras: Bmcafa, onde fe canta tam bem o Bendito

y

nad ha morte
, prepare Je para trabalhos, Succedea

tudo affim ; porque ainda que a enfermidade crefceo
deíorte

,
que paflbu alguns dias fem falia , com tudo

recuperou a faude , vivendo depois muitos annos
, e

padecendo os profetizados trabalhos, de que foraõ
caufa íeus raefmos filhos.

NaÕ pararão aqui os obíequios , nem as obras
maraviihozas , com que eíle Servo de Deos , agrade-
eido aos benefícios

,
que recebia , enriqueceo aqusila

cafa
;
porque

, cuidando tanto da faude daquella ma-
trona, naô deixou de cuidar também da faude dos
fervos. Foy taõ rigoroío em hum d^^quelles amios o
Sarampo

,
( enfermidade , a que os índios de ordi-

nário
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nano refiflem pouco

)
que depois de ter acabado ^'

muitos daquella cafa, ainda continuava com tal fú-

ria
,
que indo a ella o Padre Pontes achou oito en-

feraios. Movido de tanta laílima , ordenou que to-

dos , os que alli íe achavaÕ , ou eíliveílsm inficio-

nados do mal , ou naõ , íe difpuzeíl^ai
,
para que

lavando as manchas das culpas com as falutiferas

agoas , que no Sacramento da Confiííao fe occultaã,

€ recebendo em fuás almas a Chriílo Sacramentado ,

mereceílem os enfermos recobrar com taõ íoberana

medicina a faude , e os faÕs ficaíTem prezervados de

taõ terrivel contagio. Obedecerão elles prompta-

meníe , e tendo ouvido a to Jos de Confifíaõ , diílè

Miíla , e lhes deo a Sagrada CommunhaÕ. Acaba.

das eílas funqoens com toda a devoção , fahio ao

terreiro , e pondo os olhos no Cso diííe : Bafta , 6>-

tihor \ baila de cafiigo. Com eflas vozes fe appiacou

o Ceo , e fe purificarão deíorte os ares
, que os doen^

tes cobrarão a faude perdida , e os íaõs a continua-

rão muito perfeita.

Reflava.lhe fomente o feu grande amigo, o
qual ^ ainda que recebia como próprios os benefícios

da fua caía , e os agradecia , com tudo naô exhauria

o grato animo do íeu bemfeitor ; e por iílo, pafiados

alguns annos , conhecendo que íe lhe chegava o
tempo , no qual, como era mortal, fe havia de execu-

tar a fatal fentenqa de morte intimada a todos os hoí

inens , e executada com tal rigor
, que, começando

iio primeiro
,
que a contrahio , íe vay executando em

todos fem excepção ; e querendo dar-lhe alguns

finaes de quaÔ cedo havia de pagar também aquella

divida , o vizitou , e defpedindo-fe com a coílumada
sfFabilidade lhe diíTe : Senhor TedrQ Vaz , a morte

anda
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'enãa vnato perco de 7jós. Naõ reparou no dito aquel.
íc Cavalhcjío

,
porque como lhe fallava íempre de

Ueos
,

e os homens de mayor esfera
, quando iograÕ

laudc
, em nada ^uidaõ menos , do que na morte •

julgou que guardava também naquelia occaíuó o
mclmo ertylo.

Continuou o Padre as fuás vizitas , e femprè
eraõ ncítas;occafioens o íeu ulti-^o F^/^ aquellas pa,
Javras

:^ SenJior Fedro Vaz , a morte anda muito per-
to de nós, Chegou-fe finalmente a Quareíma , e ten-
do-lhe defobrigado a família , como coílumava , ao
defped:,r.íe o abraçou com finaes de hum muy cor.
dial aftedo

, repetindo-lhe as meímas palavras ; e
como aquelie ultimo era o ultimo avizo , o repetio
três vezes, na mefma occafiaõ

; porque da rua tor-
nava a abraçá-lo, accrefcentando que o amor jhe per^
mittia aquejlesexceílos, porque fe naõ veriaô mais.
Delpedio.fe finalmente

, e mudando de Aldêa por
ordem dos Superiores, deixou como por preceito aos
filhos, que naquelle anho re^aíTem hum terço do
Rozario a Noíla Senhora por tenção de feu pay.
Deites exceílos entendeo , e inferio Pedro Vaz que

"

fe lhe chegava o tempo , no qual
, pondo termo á

vida , havia de apparecer no Tribunal Divino.
Defperfuadia.o a mulher fundando os feus dif-

curfos na roburta difpoziçaõ
,
que lhe notava : mas

elle tiado nas palavras do feu bom amigo fe períuadia
que morria; porque reparando no exceílo , com que
o tinha abraçado contra o feu coílume , dizia : A-.
quelle Servo de Deos fô afim me podia avizar , e cer-
tamente naõ tinha licença para me dar efie avtzo com
mayor exprefaõ : epor tifo ferey contado no numero do::
nejcios

, Je o naõ recekr como vindo da maõ de Tieou
^ Com
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Completo o anno , íe vio cumprida eíla profecia •

porque , adoecendo, em fette dias acabou a vida. Naô
íe occuitou ao Padre na Aldêa de Taquacocetyba, di-,

ílante mais de onze legoas, eíle fatal fucceíío
; por-

que alguns dias depois recebeo carta Maria Leite

mulher do defunto ^ na qual lhe dava o pezame , e

reparando aa data delia, acliou que fora efcrita no
meínio dia , em quefeu marido fallecera.

Naõ pararão aqui os íeus affeéíos
; porque co-

mo a fua amizade era fundada em Deos , naõ fe a-

cabou com a morte , mas paílando deita á outra vi«

da , lá a foy continuar, ou aperfeiçoar, excedendo de-

ita lorfce muito as que celebrarão os antigos em Ni-

zo , e Eurialo , e em Pilades , e Oreíles •, cujo^ ex-

ceílbs
,
podo que íoraÕ taõ extremados em vida ,'

Gom tudo naõ puderaõ paílar alèra da morte. Aca-

bado o anno depois do failecimento do feu amigo, foy

da xildêa de Taquacocetyba a Carapicuyba , onde
aíTiília Maria Leite de Mefquita , a qual fentida pe*

la auzencia do feu conforte Jtinha piílado todo aqusl?

le anno de nojo , e na occaziaÕ fe achava moleílada;

e mandando aos de cafa que rezaílem hum Rozario

pela alma do feu amigo , elle foy dizer MiíTa pela

meíma intenção.

Acabada ella , reveílido de huma extremada

alegria , á\?iQ áquelia matrona
,
que naqueila hora

fe tinhaõ acabada as penas ,
que até entaó tinha pa-

decido no Purgatório a alma de feu marido , e que

tinha fubido já aos refrigérios eternos : e querendo

que naqueila cafa houveíTe a mefma alegria
,
que

gozava já o feu diiofo amigo , encommendca a Ma-
íia Leite qui dalii por diante fe acabaíTsm aquellas

demoaítraçQsns de íéíitiíiieíito , e íó cuidaíís muita
em
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cm doutrinara {m família, aíTnn como o tinha fejto

o defunto íeii marido. Divulgou Ib cfte cafo , e que.
rendo hum familiar armado de alguma curiozidade
inveíiigar o modo , com que o Padre Pontes tmha
conhecido tanta felicidade , Jho perguntou; masel-
le occuítando o reípondeo

,
que huma pefloa de mui.

ta virtude lho tinha dito.

Naô faltarão porem alguns
,
que , olhando (o-

trente para as acqoens externas , e para o modo de
vida ao leu parecer naõ muito ajuílada de Pedro
Vaz de Barros, quizeraÕ duvidar deíle dito do Pa-
dre Pontes : mas para moílrar Deos que íad muito
divcríos os feus juizos , e que podem facilmente fal-

var-íe os homens
, quando deveras o bufcaÕ , e íe ar-

rependem
; permittio que o mefmo Padre muitos

annos depois declarafíe em huma carta eícritaa hutn
amigo eífa grande dita de Pedro Vaz

, querendo
com o feu exemplo tirá-lo das Minas , em que eílava
como de aíTento com prejuízo de fua caía ,' e move.
lo a retbrmar a vida. Diz aíTim a carta : Tomo pOr
motivo fazer e(la a V: m, o Jermos no efludo condifci-
fidos antigamenU com o Capitão Pedro Vaz de Barros;
<iv.e Deos tenha em gloria

, fogro de V.m. , o ^ual
foube viver com a doutrina dos Padres , e governar fe
por ellcs tanto 720 temporal para pufjar e(ia vida hra
ve

, tranfitoria
, e enganoza , com.o para alcançar a

permanente
, e eterna

,
que lie fó o para que fomos nafa-

dos
,
ecreados; c afim , feguindo a verdade clara, e

re/plandecente
, confeguio a falmçaõ. Até aqui a carta,-

que ao depois em íeu lugar poremos maisextenfa, a
qual comas ultimas palavras nos tirou toda a duvida J
que podia haver acerca da verdade

,
que deixamos

eícrita,

K. ii CA-
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CAPITULO XXIÍL

Varios Juccefos nâ Aldèa ãe Tãíjuacocetyhci*

TAmbem á Aldêa de Taquacocetyba tocou a

boa forte defer vizitada muitas vezes pelo noíTo

Herde
;
pois naõ era bem que tanta luz íe occulíaílè

em hum fó lugar
,
quando Deos o tinha deftinado

para alkimiar com a íua doutrina , e rara,s virtudes

o diílciólo de S. Paulo. Diíla elia da Cidade íette

legoas , e eílá fituada junto ao rio Tyeté
, gozando

por eíTa cauía os íeus moradores da abundância do
peixe , que nelle is cria. He o terreno plano , ainda

que bem açoutado das trovoadas
,
por lhe ficareni

pouco mais de duas legoas as ferras do Arojá , on-

de parece que fe formaó os rayos, e coriícos , como
íe naqueile lugar eíliveííè a officina de Vulcano

:

xnas com tal feguranqa vivem os índios naqueile

fitio debai}íO da proteção de Noíía Senhora da Aju-

da , que, fendo muitos os rayos , e corifcos
,
que tesn

cabido nos lugares circumvizinhos , naÕ ha quem fe

lembre de ter cabido na circumferencia da Aluêa hum
ió ,

que iroprimiííe a voracidade das luas chammas
era coufa que a ella pertenceíle.

Foy aquella Capella de hum devoto Sacerdo-

te ^ o qual por lua morte a deixou á Companhia
,

para que com a fua doutrina naõ fó fe confervaííem

os índios, que até entaõ adminiílrara , mas também
cora a devoção

,
que tem á Senhora , fe contmuaíle

íempre em feu aug« aquelle Santuário ,
que era o

alvo dos feus affeâos. NaÕ foraõ baldadas as fuás

cíperanças
j
porque

j
padççendo ruína por injurias

dos.
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<Jos tempos , feve hoje muito melhorado

, tanto no
edifício

, ccm.o no ornato , com que feiís ndminiílra-

dores querem ver a (anta Imagem. Vcíle lugar fe

notarão no noíTo Hcróe aquelles meímos dons , com
que tinha jJluíirado a Carapicuyba , conhecendo os
coraçoens humanos , e profetizando luccefíos, que,
muito a pezar dos tempos , tiveraô a Tua ultima exe.
cuçaÕ ; lendo também o Deos da paz, communi-
candoa a JSIattheus Jacob, e a outros parentes

,
que,

naò attendendo á razaÕ do íangue , e á ley Divina,
procuravaÔ matar- fe ; porque , como era o meíriío
em todas as partes , neceíTariamenie fe haviaõ de ver
nelle os meímos eíFeitos.

Ajuílou-íe hum cazamento entre os moradores
daquelle djílrido , e havida a licença do íeu Reve-
rendo Parocho , para que na noíía Igreja fe rcceheí-

íem com a aííjílencia do Padre Belchior de Pontes;
os noyvos , em obíervancia da pureza com que fe de;

vem receber es Tantos Sacramentos , foraõ confef.
far-fe. A noiva, chamada Erigida de Áíeyra , defejoza
de dedicar a Deos a fua pureza,

(
joya a mais precia^

za , com que íe orna huma mulher ) repugnavít
aquelle matrimonio : m.as ou levada do pejo femi-
nil

, ou do refpeito devido aos pays , naõ íe atrevia

a manjfeílar-lhes efle defejo ; e por iílo creícia tanto
Eiais a fua repugnância

, quanto mayor era o íeu fi.

Jencio : pois íe naõ atrevia a deícobrir a peíToa algu-:

ma a afflicçaõ do feu coração. Com eíla difpoziçaõ
íe ^chegou ao Padre, para que a ouviííe de Ccníif.
íaõ, Mas elle, tanto que a vio proíiradaa (eus pés,'
lendo-lhe naÕ fomente a coníciencia

, mos também
pondo os olhos nos tempos futuros , e naõ eíperan»
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do que ella com a capa do íigílío pat^^nteaíle as ati-

guftias , de que fe via foçobraJj , rompeoneítas pa-

Javras.

Qtie cada de confijlaõ vem V, m. fazer ? Naô
fah q:ie eíie cazamento , ainda que foy ajufiado por

vontade do jenhor pay , he huma mera dí/poziçaô de

Deos
,
que a quer cazada ? Bons faõ os defeios de con-

[agrar a Deos a luipweza \ mis vííio naô eftar ohri'

gada por voto , km pôde fer cazada , e deixar de jer

virgem
,
pois ha de ter filhos , dos qiiaes hum fe ha de

conjagrar a Deos \ outra jerd em lugar de V. m. vir^

gem , e outro nenhum deftes caminhos feguird. Nem
jupponha que o mefmo he fer cazaia

,
que ter muitos

godos com o matrimonio : pois fique certa que nenhum

gofto terd nelle com [eu marido
\
porque ha de vir tem-

po , em que ha de jer tanta a fua pobreza
,
que naô ha

de ter quem lhe carregue hum pote de agoa. Eítava

palmada com efle anauacio a mulher , e muito mais,

porque via defcubertas as aíflijçoens de íua alma

,

citando certa que a ninguém as tinha manifeítado

,

€ fuppondo que íó Deos podia íer delias teílimu-

nha.

Certificada deíla íorte que era vontade de Deos
que tomaHe eílado de cazada , d^jo o Teu coníenfo.

NaÕ fe pairai aõ muitos anna«, femque comeqaíTe a

ientir as profetizadas moleíti s : e conio o mando
eílava tanto de portas a dentro

,
parece que era pre.

cico que começafíem por cViQ. Qjaes ellas foíTem
,

e quaÔ pezadas , íe pode bem inferir
;
porque , dei-

xando a ÚU moça , e com filhos , íe auzentou para

as Minas
^ [ caminho que a pezar de fuás confortes

tomaõ muitos neíles tempos ] e nao contente com
eílâ diílancJa , atraveiíou Gertoens até a Bahia ,

ga-

ílando
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fiando ncfla peregrinaqaõ quazi toda a vida , tendo
vivido fomente em íiia companhia cinco annos : e
quando finalmente o tornou a receber cm caía, foy
para mayor pena íua

;
porque dcfpedindo.o moqo,

agil
, e lem moleília, o recebco velho, e com taõ

pouca íaude
, que vinha entrevado , íendo eíles os

]ncros, que tinha adquirido em tantos nnnos de au-
zencia. Mas fe nos vaticinios do Padre Pontes tive-
raõ principio tantas moleílias , tambcm liveraã aU
gum allivio nos ííí\^s coníelhos.

Forque querendo tile recuperar nps caldas da
Europa a íaude

,
que tinha perdido rc Bíafil, naõíe

atrcveo a fazer a viagem ícm a fua sppicvfc^aõ, o
qual confuJtado refpondeo

,
que para ranedio de

tanto mal bailaria a experiência de huma mulher,
que morava junto ás ferras do rio Parahiha

, a qual
com huns banhes o rcíljtuiria á íua sntiga faude.Se-
guio o parecer, e bufcando a mulher, experimentoi!
com feliz íucceílo os effeitos de taõ fajuíifcros ba«
nhos. Também os fjhos lhe naõ caufanó poucas
moleílias

; pois naõ deixaõ de padecer mtiío is
mãys

,
a quem Deos dá nutreroza fsmiiia , e pouco

com que^csíuílentar
, e pôr em eílado conveniente.

Mas naõ íoy eíla a m^avor angu ília, que pa deceo
;

porque tendo entre elies huma filha a chorou entre-
vada roais de treze annos

; porque brincando no
quintal , íendo ainda de pouca idade , com hum feu
irmaó, a mordeo em hum lagarto do braqo humd.
formiga grande

, a quem os naturaes chamaõ de man.'
dioca, por ferem a deftruiqaõ das plantas doBrafil,
e principalmente das mandiocas, de cujas raizes íe
faz a farinha, que he o fuílento commum : e com
tal iiiíelicidade a mordeo , c^ue, naÕ bailando os re-

mediosy

A
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médios, ílcou entrevada, coníèrvando íe com eftá

fatal deígraça fempre virgem , e podendo oíFerecer a

Deos o que fua raáy tanto eílimava , e appetecia.

Veriíicadas eftas profecias , reílavaõ os dous

filhos : a eíles pôs a mây no eiludo
,
quando chega-

rão á idai^ conveniente ; mas foy tai a pobreza
,
que

huíTi delies , feguiado o exempla de Teus pays, fe ca-

zou. Continuou porém o terceiro, e como eílava

deílinado por Deos para o íerviço dos altares , o foy

alimentando entre tantos infortúnios , e chegando a

termos de ferReligiofo , fe mudarão as couías defor;

te
,
que o naÒ admittiraÕ. Naõ íe eíquecia eiíe das

promeíTâs do Padre Pontes feitas a íoa may , e ain-

da que naõ acertava no modo , com que pudeííe

coníeguir taõ feliz eílado
;
porque com os bens da

fortuna lhe faltavao os meyos de o alcançar : com
tudo

,
quando menos eíperava , lhe deo Deos a rica

pobreza do Serafim da terra S. Francifco
,

permittin-

do que oadmittiííem no numero de íeus filhos.

Finalmente , curaprio.fe tudo com tai exacçaõ;

qu3 tendo eíla lenhara hum unico efcravo
,
que

lhe trazia hum pote de agoa , e a íervia , até eíle

lhe tomarão os acrédores do marido armados com o

poder da juíliça , e tem vivido já neíle deíamparo

mais de dez annos. Nem foy eíla a única vez , em
que o Padre Pontes lhe leo o coração

;
porque em

outras muitas occafioens, que com -elle íe confefiou,

naõ fabendô el!a que algumas coufas era(5peccados,

deixando por iíTo de fe accuzar delias , elle enfinan-

do-lhe a fua gravidade a advertia , dizendo-lhe que

as confcflaíle : e em outras occafioens a admoeílava

que fugiíís de tal , e tal culpa , fem que eila lha tiveííe

rnanifeílado.

Sendo
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Sendo taõ mimoza a íillia

^ parece que era juito
^ne também a muy participaíTe de algum favor, Ne.
ceílitou de hum parecer Maria da Cunha niay da
dita Brígida de Meyra , c acompanhada de feu mari*
do Pedro de Meyra foy á Aldeã a confultar o Padre
Pontes. Deteve íe ella largo tempo , e levantando-
le neíte tempo huma horrível tempeílade de chuva
e vento, temeo voltar para cafa. Animou-a o Padre
dizendo-lhe que foíTe fegura

, porque naõ havia 'de
cíiover por onde ella caminhaíTe. Fiada na promef-
fa emprendeo a viagem , e com taó bom fucceílo
que reconhecendo as nuvens a voz do Padre Pontes

'

fem algum outro império , aíTjm como o Sol antiga-
mente á imperioza voz de Joíué , naò largarão agoa
por aquella parte, onde ella caminhava

, dando Ju^
gar a que chegaíle a fua cafa fem perigo , e com gran-
de admira<;aõ dos que a viraÕ

, principalmente do
mando

,
que a tinha deixado na Aldêa.

CAPITULO XXIV2

Muda a Alãèa ãe M.boy
\ faz Igreja , e obra

outras maravilhas,

ALguns annos teve também a feu cargo a AI^
dèa de Mboy

, doutrinando os índios, e fer-
vindo aos moradores com o mefmo fervor de efpiri^

to
, com que tinha fervido em Carapicuyba , e Ta-

quacocetyba. Era com tudo neíia mayor o trabalha,
porque tinha annexa a Aldea de Itapycyryca diíbn-
te duasjegoas, a cujos índios acudia, dividindo or-
dinariamente o tempo da aíTiílencia

; pois como Ca-
ílor, e Polux illuílrava em huma íemana a huma,

S ena
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e na outra femana a outra , cauíando lhe naÕ pouco

tcabalho os accazos
,
que em qualquer delias fucce»

diiõ , fendo neceílario caminhar as duas iegoas mui-

tas vezes fora de tempo
,
para que oaÕ pereceílem

aquellas almas
,
que tinha a feu cargo.

Em hama occafiao Ihs íugio hum índio perteoí

cente á AUêa de Mboy , e tomando o officio de íai-

teador coTieqou a inftíílar a vizinhmqa de ítapycy.

ryca. Cahio nas mãos de hum dos moradores da-

quelle diftridto , o qual apanhiado-o em fragante de.

liólo o efpancou deforte
, que o deixou quazi morto.

NíJÍle defamparo procurou a ca a de huma mulher

chamada Juílina Luiz , de cuja caridade efperava

algum remédio a tanto mal. Naó foraÕ baldadas as

íuas efperanqas
,
porque reconhecendo ella o perigo,

nianciou logo avizar ao Padre , para que o viefíe

coníeflar. Partirão os menfageiros a toda a prefía
,

mas quando chegarão junto a Mboy , onde elie en«

taôeílava, ja outro correyofuperior , e mais ligeiro,

o tinha avizado ; porque o toparão em caminho buí-

cando aquella fua ovelha , que , ainda perdida poc

fua culpa , naõ defmerecia os agrados do íeu bom
Paftor.

Naõ lhe davaÕ também pouco trabalho os ac-

cazos da vizinhança ; porque a fua caridade o obri-

gava a íuílentar o pezo de três Freguezias muy dila-

tadas , acodindo ás íuas necefFidadcs todas as vezes

,

c em qualquer hora que o chama vaõ. Em caía de

Salvador Nunes eflando hum enfermo em perigo de

vida , o buícaraõ. Acudio e!le prompíamente a ou»

vMo de ConBílaô , mas do que ao depois fe vio
,

fe pode inferir que naÕ ió perdia a vida temporal

,

mas também a eterna
j

porque, tendo gaitado com a
enftírmo



Belchior de Pontes, 1 5 o
enfermo algum tempo

, fahio do air-ozento , e íem di.
zcr palavra

, entrca cm hum hoíque vjzinho. Pahi
a pouco voltou com o roílo taõ cheyo de luzes

,

que vendo-o Sdvador Nunes lhe áúk cdmirado ;

Que refp/andíjr he efte ,
queV, R. trazl I\'ías elle,

fazendo íinal com a maõ do pouco que tinha goíla-
do da pergunta , rt^fpondeo : Çiie rcfplandoi' pàde ter
liumpeccador l E íem mais atteaJera coula alguma

,

entrou no apozento , em que eíbva o enfermo ; e
gaitando com elle algum tempo íahio dando moflrcs
da efpecial confolaqaõ

,
que recebia pelo ver bem

diípoílo, dando-nos a entender com eíits fm^es que
a fervorozaoraqaõ ,queJhe encheo o roílo de Juzes,
de tal forte inflammou o coraqaõ do feu penitente
que o fez apto para o Reyno de Ceo.

Eíle cuidado em acudir aos enfermos em fuás
cafas naõ Jhe impedia o trabalho

,
que tinha com os

faõs na própria Igreja : porque como ella fica ein
tal proporção

,
que he como limite das tr( s Fregue*

zias vizinhas
, e elle com os íeus penitentes gaílava

tenpo confideravel
, tinha fempre grandes concur-

ios
, íendo neceffario algumas vezes gaííar parte à^

tarde no confeíTionario para confolaqaõ de alguns ;
que le naõ podiaó confefíár de manhaa , nem podiaÓ
voltar 110 outro dia

, por fer grande a diílancia era
que ficavaô as fuás caías. Quiz Deos moflrar o muito
que fe agradava do feu zelo , e quam accey ta lhe era a
devoção dos que fe confeíTavaõ, e moílrou-o do modo
feguinte em hum dia

, era que foy mnyor o foncur
fo

,
porque os vizinhos deíejozos de ganhar o Jubi-

leo concorrerão em gráiide numero. Era cile fó pa-
ra confeílar a tantos , e tendo-íe pafiado a manhaa-
íem que tivelTe ouvido a todos , diíle que podiaõ

S ii vir
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vir de tarde os que quizeílem aproveitar á occafíaõ.

Acceitaraõ elies o convite , e paíJada a tarde

no confeífionario , chegou por ultimo ja quazi á nois

te Anna do Eípirito Santo Chaves. Comeqou eila

a fiia Gonfiílad , e havendo até entaÕ pouca luz na

Igreji ,
par fe ter ja poílo o Sol , lhe parecia eílar en-

tre as luzes do meyo dia. Deteve-íe ella largo tem-

po aos pés do ConfeíTor , e devendo íer naturalmen-

te mayor o efcuro por íer ja taõ entrada a noyte

,

que lhe pareceo ter acabado depois das fette horas,

nemporino fe diminuirão as luzes: mas tanto que

deixou o confeífionario , onde eílava o Padre , logo

fenrio o efcuro , valendo- fe da pouca luz
,
que da-

vaõ algumas velas, que eftavaõ accezas no altar ,^

para fahir da Igreja.

Naó fe occupava fomente em exercícios efpi-

ritiiaes , mas attendendo também a algum commodo
temporal dos índios, lhes mudou a Aidêa.Foy ella no

íeu principio de Catharina Camacha , a qual paííando

deíla para a outra vida fam herdeiros , a quem pu-

deffe deixar a adminiílraqaó , e terras que poííuia , a

doou ao Collegio de S. Paulo , lembrada talvez que

tinha nelle a feu filho o Padre Franciíco de Moraes:

o qual ainda que pela íua profiíTaõ naõ podia herdar

índios como íujeitos , os podia herdar como livres ,'

para que gaílando entre elles alguns annos os admi-

niftraííe como Parocho , e dirigiíía como MiíTiona-

rio: pois naõ teria menor zelo em doutrinar os ja

convertidos , do que teve em converter a muitos, que

trouxe do Certaõ dos Patos. Eílava eíla Aldêa for-:

mada em huma ladeyra pouco alcantilada , mas

com pmrc^ viíla ; porque os montes , de que eílava

cercada , lha impediaõ , ainda que os pinheiros ,

que
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qne lhe formavaõ hiima como muralha j a fízeíltm
viíloza a quem iielia entrava.

Delle lugar a mudou para outro pouco diflan-
te

, no qual , amda que havia a mdma mconvemen.
cia da viíta pela vizinhaiK^a dos montes , ficava com
tudo aflentada em hum piano cercado de ribeiras,
as quaes

, ainda que naõ eraõ abundantes de gran-
des peixes

, com tudo produziaõ miúdos em tal quan^
tidsde, que podiaõ ajudar muito a fuílentaçaõ dos
Índios. Fabricou-lhes Igreja com íufficiente capacida-
de

, para que os índios , e vizinhos pudeíiem' com-
modamente oblervar os preceitos , a que eftaõ obri-
gados. Dedicou-a a Noíla Senhora do Rozario, coL
locando nella huma formoza Imagem

, querendo que
aié pelos olhos lhes entraííe hum cordial aííeclo a taõ
Soberana Senhora. Vê-fe hoje eíle Templo ornado
de hum formofo retabolo de talha primorozamente
lavrado, eja dourado: nem lhe faltaô preciofos or-
namentos

, com que íe celebre o fanto Sacrifício da
Miíía

;
porque ainda que naquelles tempos naõ po-

de o Padre Pontes ornaJo , naõ faltarão com tudo
fucceííores, os quaes levados da devoção, queíi-
nhaõ á Senhora, fizerao todo opoíTivel, para que
naquelle ainda que pequeno palácio eíliveíle com a
decência

, que íe lhe devia como a Rainha. Vê-íe
também nelle huma íormoza imagem de S. Miguel

,

cuja dsvoçac5 íe pega facilmente no coraqaõ do^ ín-
dios

;
porque como reprezenta o triunfo, que alcan^

çou do Demónio, querem-o por guia, e PatronJ
para íeraelhantes encontros. Veneraõ-fe também as
Imagens de S. Ignacio , S. Franciíco Xavier , e S:
Catharina pnmorozamente ornadas , e obradas; pa-
ta que

, íeguindo tao íagrados exemplos
,

poílaó co-

mo
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mo elks coníeguir o fim ,
para que forâÕ creados.

Cuidando tanto dos outros , fò de fi cuidoií

pouco ;
porque mandando fabricar caías para os ín-

dios , naõ cuidou em fabricar cafa para fi , e paca

os Miílionarios feus íucceílcres. Soube porém que

em tempos futuros íe haviaõ de fabricar , e naõ dei-?

xou de conhecer o fujeito ,
que eílava deftinado por

Deos para eíla obra ; porque , acabando a Igreja
,

diíle aos Mios que algum tempo depois levantaria

as caías hum Padre filho da terra. PaOataõ-íe alguns

annos , e fendo Superior o Padre Domingos Macha-
do , natural de S. Paulo , as mandou fazer , aítení

dendo ao grande mcommodo , que padeciaÕ os Mií»

fionarios com a falta de caías , em que commoda?

mente pudeííera viver. Cauíòu iílo admiração aos

meímos índios
;
porque vendo hum dos que tmhaõ

lervido ao P. Pontes na fabrica da igreja que onovo
Superior íe mudava para as caías ja capazes de fe

habitar , brotou neílas palavras : Dizem que naõ he

Santo o Tay Fontes
,
quando eu efteu vsndo fer verãã'

de o que elle dijje ; e continuando nas íuas admira-

ções contou ao Superior eíla profecia.

Eíle conceito de Santo era muy vulgar entre eí»

ks; porque naõ íó viaõ com os feus olhos cumpri-

das as profecias , mas também viaõ que fe lhe na5

occulíavaÕ as fuás vicioías operaçoens , cuja noticia'

íuppunhaõ refervada a Deos , e impcílivel ao conhe-

cimento humsno ; porque valendo íe do efcuro da

noite fahiaÕ das Aldeãs , e vagueando pela viíinhan-

^a voltavaõ a tempo , em que , íendo boleados de

manhaã , naÕ daiTem moílras da íua fuga : mas naõ

lies valiaõ todas eílas prevençoens
,
para que eíle

i5a outro dia os naÕ reprehsndeíie por eílas faltas

,

chegando



Belchior de Pontes, 14 >

cheg-^njo muitas vezes a caíligd los
, quando neíías

jorn?c..ns commettÍ3Õ c-imss di-nos de tal pena. Tu-
do jíto os movia a tazeiem hum conceito taõ fiipe.
rior

,
ainda que digno de taes virtudes

, que
, que.

rendo explicar coma língua, o que concebia o en-
tendimento

, lhe davaô o honorifico titulo de Abaré
1 upân

, que vai o mefmo que Padre Santo.

CAPITULO XXV.

Suaaffilhnciana Aldèa deS.Jozeph, e aU
guns prodígios

t quemlia obrou,

NA Aldêade S. Jozeph afllílio também alguns
annos onoílo H^róe. Diíta ella da Cidade de

5. Paulo para a parte do Norte vinte e duas legoas,
e eíla fituada em huma pUnicie diílante quazi meya
legoa do Rio Paraíba. He eíle aqueile famoío Puo
que

, venerando as íerras da Ilha grande, como a prini
cjpio de íuas correntes

, vay caminhando fempre vi.
zinho ao mar, feguindo a coíla para o Sul: mas te.
merofo das geadas de Capricórnio , bufca o Norte
algum tanto embrenhado no Certaõ , tributando fí.

nalmente luas agoas ao mar nos celebres campos dos
Gruaitacazes. He abundante de peixe , ainda que na-
quellas partes, aonde he mais violenta a corrente de
luas agoaí

, íó fe vê povoado de pequenos habitado;
res, porque os mayores bufcaÔ aqueíles lufares:
em que vivem mais a feu goflo : pois também os nos
leguem de aJgum modo a condição da terra ; a qual
diltnbuindo aos homens a fua dilatada grandeza ,-

deixou huns lugares mais férteis , e abundantes pa-
ra o regalo dos ricos, e poderoíos, rczecvando os

inúteis,
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inúteis \ equazi eflereis para remédio dos pobresr

Começou eíla Aldeajcop poucos povoadores,'

tendo a fua origem en^^ívuma fazenda de gado
,
que

quizeraõ fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo

em huns campos fituados no lugar , a que hojs cha-

maõ Aldeã velha , para cuja adminiftraqaã tirarão

alguns cazaes de outras Aldeãs : mas com tal fucceí-

ío le mudarão as couías , que pelos mefmos turnos ,'

cora que íe augmentavaô os Índios , diminuía o ga-

do , chegando a tal extremo
,
que de todo fe acabou,

Succedeo também o terem dado ao Collegio algumas

terras neíTa paragem ; e para que de todo naõ fícaf-

íem devolutas , determinarão os Religiofos pôr nel-

ias os índios : e bufcando lugar mais accommodadó

para formar a Aldeã , lhes deparou Deos huma aka

planície , a qual, efcapando das enchentes da Paraíba

^

os enriquece do peixe , de que abunda o rio naquel-

la paragem
,
por íer alli menor a correnteza , e ter

acima varias lagoas , onde fe cria,

Foy o primeiro author deíla obra o Irmaõ Ma*
noel Leaõ

, ( fujeito que também pudera ter lugar

nefla hiíloria , a naÕ irmos com tanta preíTa feguin-

do os paíTos ào Padre Belchior de Pontes ) o qual

querendo eternizar eíla nova Refidencia fabricou aos

índios cafas de taipa de piiaõ , começando a ordes

ná-la em modo de quadra ,
que ja hoje íê vê fechada;

ainda que com obra menos durável
,
por naõ fer a

pouca ambição deíles homens para mayores edifí-

cios. Fezlhes Igreja , na qual fe veneraõ as imagens

de JESU , Maria , e Jozeph , reprezentando ao vi«

yo a peregrinação
, que íizeraõ ao Egypto ,

para evi*

tarem com fua auzencia as iras de Herodes. Confer-

¥0u porèia fempre eiíla Aldeã o titulo de S. Jozeph

,

porquê
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Í)òrque veneraõ os íeus moradores a eíle Santo t'a-
triarcha como a Patrono. Foy hum dos fcus primei-
ros Miííionarios o noíTo Hcróe

, o qual procurou
com a meíma diligencia inílruir

, e doutrinar a efles
poucos, allim como o tinha feito c( m todos os
mais, que teve a íeu cargo, naõ fendo poucos os
annos, que com elles interpoladamente sííiílio.

Nao pararão as íuas doutrinas fomente em na.
lavras

;
porque efias de ordinaijo naó faó aS que mais

intimaõ : mas cora obras procurava move los a fe.

guir o caminho da virtude, permittindo Dfos que
também eljes foílcm teílimunhas das fuás maravilhas.
Em huma occallaõ lhe entrou ro cubículo hum In^
dío

,
que tinha o ofFicio de ferreiro , chamado Ma-

noel ^Pinheiro
, a dar-lhe conta das obras

, que lhe
tinhaÕ encommendado: e ainda queregiílou com di-

ligencia o cubículo , e ouvio a voz do X^adre
, que re-

zava
, com tudo naõ lhe foy poífivel vé-lo em to-

do o tempo que alii fe deteve. Como naõ entendeo
o que aqmllo era , fahio do apozento , e voltando
dahi a pouco, entrou com melhores olhos; porque
pode ver a reverente poílura , com que eftava re-
zando de joelhos. Admirado deo conta a outro Ín-
dio

,
mas elle , coflumado já a femelhantes fucceílos

,

naõ achou de que fe admirar , fatisfazend'o aos efpan'
tos docompanheyro, com dizer que eraja cofíume
do Padre o fazer fe invifivel.

Mas fe efles tiveraõ a viíla curta para o ver de
dia, teve outro olhos de lynce para o ver de noite
acompanhado de luzes. Junto ao apozento

, onde
elle morava

, efieve hum índio prezo por alguns dias;
Era tal a prizaõ

, que bem podia íer appeiecida dos
facinoroios

j
porque, além de fer taipa de maõ

;
^'

eítav^
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citava já furada, eem muitas partes íem o Barro

>

de que ellas fe formaÕ , e em tal proporqaô
, que poi.

dia ver o que fuccedia no corredor. Em huma noite,

depois de todos recolhidos ^ vio que duas luzes fe

chegavaõ á porta do apozento , em que eílava reco-

lhido o Padre Pontes , e que fahindo elle o acoropa*

nhavaõ ,
guiando -o para a parte da Igreja , e que

pela madrugada com a mefma reverencia o reftituiaÕ

ao primeiro lugar, de donde otinhaõ levado. Aiíur

ílou-íe a primeira vez , mas como continuarão mais

vezes com a mefma diligencia , ja nas ultimas paílai

va o fuílo a ler curiozidade , e admiração , naõ po-

de ndo entender jamais que Juzes foíTem aquellas , nem

o fim a que fe encaminhavaõ. Mas íe a mim me fo-

ra licito conjedturar , diflera que talvez eraõ as al-

mas
,
que elle pertendia alleviar das penas do Purga-

tório com fervoroza oração , fe he que a taõ prolon-

gada fupplica naõ ajuntava também as mortificaqoens,

c indulgências
,
que tem cípecial virtude para mitir

gar tanto fogo.

Nem foy fó efle o que teve olhos para o vec

tam bem acompanhado , mas em outra occaíiaõ lo-

grarão outras peíToas eíla dita. Em hum Sitio diftan-

te de S. Jofeph vivia com a lua famiha Domingas

Cardoza bem penetrada entaõ de hum notável fuílo ,

e defaílocego. Caulava lho hum Bartholomeu Fernan-

des , homem bem poderoío , e conhecido pelos in-

fultos , com que iníeflou alguns lugares de S. Paulo,

naõ deixando de fentir tambeoi as íuas farias os da

Coíla •, porque chegou a entrar na Villa de Santos

ao parecer , de Miffionario , repartindo

a feu geito o fal que lhe naõ tocava , com o titulo de

lhes alleviar as confciencias. Vagueava eíle homem
entaõ
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entaô por aquellas partes , e com intento de aflaltar

também o Sitio derta mulher. NaÕ k occuUaraÕ as
íuas anguílias ao Padre Pontes , e da Aldeã foy a
íua cafa ló a fim de a coníolar

, quando ella o naô
efperava ;

e para que de todo focegaíTe o íeu afflido

coraqaÕ ,
a aflegurou que em quanto elle alli eflivef-

fe , naõ havia de padecer os infultos
,
que tanto re.

ceava.

Alguns dias fe deteve no Sitio , quando em
huma madrugada levantando-íe os fâmulos da cafa
deíla matrona , viraÔ algumas luzes no alpendre , e
julgando que o Padre queria dizer Miífa , deraõ con-,

ta á Senhora. Chamou ella o índio Lourenço, que
acompanhava ao Padre , e declarando-lhe a noticia

,

que tivera , foube com efpanto feu que era ja couía
commua haver luzes , onde elle eflava. Nem foy
fó eíta a caufa das fuás admiraçoens neíla vizita

;

porque retirando -fe o Padre para a Aldeã, a aflegu,

íou que ja le tinha recolhido o íujeito
, que ella tan-

to temia, á fua cafa. Caufoulhe eíla noticia com
hum total alhvio da fua pena hum novo efpanto

;

porque ouvindo o que tantodefejava , naô acertava
a defcobrir o modo , com que elle o pudeíTe ter labii

do; pois eftava certa que naquelks dias naõ tinha
chegado ao Sitio peííoa alguma

, que lho pudelle
dizer.

Ainda que eftas , e outras maravilhas
,
que prcf

zenciavaõ os índios , eraõ fufficientes para fazerem
conceito , e eflima grande da virtude , com tudo
elle procurava movê-los ao exercício de todas com
exercitar com elles principalmente as da caridade

,

por ferem eílas as que mais os movem.
[
parece que

he por íerera as de que elles mais neceífitaô ] Era no-

T ii íaveimsnte
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taveímcnte compaíTivo

, e por liío aiada quando ai*

gumas vezes era precizo íahir da Aidea , e , ou por
falta de cavallo , ou de íaude , havia de fazer a viagem
em rede

, procurava alísviá-los o mais que podia
deíle trabalha. Em hum dia porém apeando-íe da
rede , e , ou ftngindo que parava , ou parando por
iieceíTidade

, os mandou ir adiante
, para que foílèm

deícançanJo , dizendo que ja hia. Obedecerão eiies

caminhando com o vagar de quem efpera ; mas paf*

fado algum efpaqo de caminho , encontrarão hum
íujeito , o qual da parte do meímo Padre os mandou
apreíTar , dizendo.lhes que ja hia adiante. Cauíou.
lhes reparo o avizo

, porque eftavaô certos que o Pa-
dre tinha ficado atrás, e que o naõ tinhaõ viílo paf-

far adiante: mas apreííando o paíTo fó o encontrarão
com grande paímo feia na Aldeã

, para onde então
caminhavao. j

Também com os moradores das Villas circunií

vizinhas exercitava os officios da caridade , ouvindo-

os no coníeflkmario , acudindo-lhes em íuas mefmas
caías

,
reípoadendo ás fuás duvidas , eípalhando pro-

fedas , cobrando outras maravilhas , attendtndo naõ
ló mente ao augmento efpiritual de íuas almas , mas
tambfm ao proveito do corpo , e bens da fortuna.

Na Piedade
,
que he huma paragem , em que paíTao

o Paraíba os que vao para as Minas geraes , vivia

com a fua farailia Monoel Diaz , a quem hum ini-

migo pertendeo tirar a vida com tal exceílo , que
tendo o mal ferido com hum tiro , lhe andava aos

alcances
,
para que com fegunda pontaria ementíaf-

fe o erro da primeira
,
julgando que (ó com o vec

na fepultura ficava faciada a íua ira , e bem fatisfeita

a fua vingança. Com eíle máo fucceUo determinou

Manoel
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lanoel Diaz
, ja convalcícido , deixar o 'Sitio , e

Hífcar algum povoado , em que viveíle : mas naõ
icertava a^Jeterminar o lugar

', ameia que naõ falta-
rão lujeitos

, que o convidaíTem para aílílir na V^il-
lã de Santos.

Para íe determinar com acerto foy a S< Joíeph

,

€ propondo ao noíío M^íiionario o perigo da íua vi.

da
,

e a perplexidade em que fe achava acerca do po.
voado

, que efcolherin para viver com a íua família-
Jhe diíTe o Padre qi^e foíle para a Villa de Santos i

porque nella teria propicia a fortuna
,
por íer terra

para pobres
, e de melhor Chriíiandade do que as

Mjnas. Seguio elie o parecer , e em mais de dez
annos, que viveo naquella Villa , experimentou quad
cneyo eílava de eípirito profético quando o tinha
conluitado: pois nelia viveo com paz, equietaçaõ,
naõ lhe faltando os favoráveis rizos da fortuna

, que
tanto appetecem os homens : mas eftes lhe durarão
íóraenteotempo, que fe deteve em Santos

; porque
morrendo-lhe a mulher voltou para S. Paulo , onde
lhe naõ faltarão moleílias , experimentando

, muito
a (eu pezar, que íe o acerto da primeira mudança
eíteve annexo a íeguir o confelho do Servo de Deos,
a pouca fortuna da íegunda lhe naícia de íeguir o
leu parecer.

Na Villa de Jacarey vivia huma mulher acom-
panhada de hum unico filho , o qual tirando a vida
a hum íeu contrario , temerofo da juíliça fe aufentou.
Chorava a pobre mãy a íua auíencia

, procurando
com todo o defvélo íaber o caminho

,
que tinha to-

niado
,
e o fim

, que tinha tido : mas todas as íuas
dihgencias eraõ fem frudlo. TinhaÕ-íe ja paílado
a%uns tezr.pos, quando em hum dia lhe entrou era

cafa
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caía o Padre Pontes

,
que entaõ aífiília na Aldeà

;

dizendo que lhe trazia novas do filho, que tanto

hufcava , o qual arrependido das íuas culpas fe rezol-

ir á Aldeã confeflar-fe , e que cortando o
niatto com eíla tençaó morrera no caminho ; mas
que tivefle a confolaçaõ de que íe tmha falvado. E
para que deíle taftimunha delia verdade , accrelcen-

tou que mandaífe ella quem atraveílafle o matto

pelo lugar
,
que lhe fignalou , e que paííados dous

dias neíla diligencia achariaõ o cadáver. Mandou
ella logo executar o que tinha ouvido , e lhe trou-

xera© o cadáver do filho , íem que alguma fera o
tivefle tocado.

Finalmente
, quero concluir eíle capitulo com

huma fingular maravilha , deixando muitas outras

para outros lugares. Em huma tarde íe levantou

huma trovoada com grande copia de chuva , e pe-

dra. Sahio neíle tempo o Padre ao terreiro , e poílo

de joelhos admirou a hum Franciíco Alvares mora?

dor na Villa de Taubaté , que na occafiaõ fe achou

na Aldeã , e prezenciou o caio
;
porque , fendo tan-

tas as pedras , o via illezo , e notava taÕ reverente

a meíma chuva
,
que naô fó refpeitava a peíToa do

Servo de Deos , mas também o lugar circumvizinho,

que elle occupava , deixando os enxutos. Cotri eílas,

e outras maravilhas fe augmentava muito o concei-

to , que delle tinhaõ , e por iíTo naõ he muito de

admirar que foíTe taÕ bufcado , como atégora temos

yiílo j e ainda iremôs vendo no decurío deíla hiftoria.

CAPIí
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CAPITULO XXVI;

Do conhecimrdo
, que teve dos coraçoens

humanos,

HUma das coufas rezervadas fomente ao co-
nhecimento Divino he o fegredo dos coraçoens

humanos
;
e zela Deos tanto eíta fua prerogativa •

que fó com alguns , e eflês muito poucos , ferves
feus diípenía eíla faculdade. Funda-íe ordinariamen,
te eíla lua difpeníaçaõ nos muitos méritos , e vir-
tudes raras, principalmente de humildade, que nos
taes ÍLijeitos reconhece; porque fe os dons humanos
íao tao occaíionados a produzir foberba

, quanto o
lerá hum dom taõ foberano

, que, fendo dirigido a
regiftar o bem

, e mal alheyo
, pôde do mal que vê,

loprando fortemente o vento da vaidade , formai
taes caítelios de fantidade própria

, que chegue '

qual outro Lúcifer , a perder a felicidade
, que an-

tes a força de reííílencias tinha adquirido. Mas como
CS dons de Deos naõ íe ordenaõ a deftruir , mas a
aperfeiçoar o íujeito, a quem fe concedem , bem po-
demos jnferir quam bem fundado eílava em todas
as virtudes

, principalmente na humildade
, queren-

do Deos moílrar deíla forte o muito
, que fe agra-

dava deíle feu fiel Servo , e o muito que nos rou-
bou o feu contmuo recolhimento , e o pouco tPàto
que tinha com os homens.

'

Eu naõ me atrevo a dizer que conhecia o inte-
nor de todos

, com quem tratava : mas era taõ co-
nhecida rielle eíla graça, quejoíeph da Silva Góes;
tornem da primeira nobreza de S. Paulo , á boca

chêa



I j;!' Fida do Padre
chêã confeflou que íe naõ atrevia a fallar com d
Padre Belchior de Pontes

; porque eílava certo qus
elle conhecia os interiores , equeíem duvida eílava

vendo osfeus defeitos , e peccados. E Manoel Pjnto

Guedes affirmcu que era tal o conhsciraento
,
que

tinha dos coraqoens
,
que andando o Padre em Mií-

faó , fô com olhar conhecia os penitentes
,

que

com eiie íe queriaÕ confeííar , mandando áquelles
,

a quem faltavaÓ as difpoziçoens neceííarias
,
que íe

foíTim preparar primeiro , e que tal dia vieílem con-

feííar- íe , fendo taõ pontuaes íemelhantes peniten-

tes
,
que naõ fajtavaõ no dia fignalado,

Eíle meímo conceyto tinhaõ as mulheres de S;

Paulo , e com haílante fundamento
;
porque muitas,

levadas do defejo de terem alguma relíquia lua , o
bufcaraõ na Igreja armadas com tizouras no tempo

;

em que ouvia ConíiíToens
, para que , quando eraõ

maycres os apertos, pudeíTem a feu fa Ivo roubar- lhe

algum retalho da lua roupeta : roas elle de tal forís

fe applicava a ouvir a que fe confefíava
,
que naãi

deixava de attender á que com malicioza íubtileza fe

applicava a taõ piadofo roubo , defviando de tal forte

a roupeta com os pés , que nunca puderaõ confe-

guir eíle intento. Mas ainda que naõ foííe eíla graça

taõ geral, que regiflaííe a todos, naõ deixou com
tudo de fer notável ; porque ainda depois de tantos

annos , ém que já íe naÕ cuidava das íuas virtudes
;

e íe achiõ taÕ poucos Religioíos
,
que o trataííem ,

pois em toda a Província apsnas exiíle hum
,
que

com elle viveo os dous últimos annos da fua vida
,

e poucos mais , que de viíta o conhecerão , me che,-

garaÕ á maõ alguns cafos, dos quaes alguis já íicaÕ

cícriíos, eos outros rezervei oara eíle lu^ar , com
os
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os quaes fe prova bem eíla verdade.
Sendo eíliidnnte no Collegio de S. Paulo o

Padre Francifco Xavier , foy ajudar á xMiíla ao Ser-
vo de Dtos

, que entaõ fc achava no mefmo CoJle.
gio

,
e citando atrás delle

, quando regiílava o Miííal,
]he deo a curiozidade de olhar para o ijvro , e acertou
a pôr os olhos no Evangelho , em que eílava eítn pn la-

vra ; Mamona^ cujo lígni ficado elie ignorava ; e defejá:
do interiormente íaber o que %nificava,fe naõ atreveo
a perguntá.lo.^Regiaou o P. com todo o vagar o Mi-
íal,e ocoraqaõd9ieuajudante;porque,fechado o livro,

íè virou para qWq , e lhe diíle eílas palavras : Pois nad
labc o cj fignifica Mamona? Mamona y%/2/)fa/ a riqueza.

D. Anna mulher de Luiz António de Sá Quei.
roga

, Governador da Praça de Santos , affirmou
que indo o Padre Pontes a fua cafa vira huma índia,
que acazo paílára

, a qual dava leite a huma criança,
e que olhando para ella diílera

,
que naô era bom

que aquella índia déíle de mammar áquella creaturi-
nha

,
pois lhe faltava ainda o fagrado Baptifmo.

Pafmaraõ os que o ouvirão
, porque eílavaõ na fé

de que era baptizada, e tinhaõ para iíTo fundamento
íufficiente

j porque feu avô , eílando no Certaõ dos
Batataes com o íeu Gentio , mandou bufcar a S. Pau-
lo hum Sacerdote

, que lho doutrinaíle , e metteire
no grémio da Igreja pelo ia nto Baptifmo. Masco-
mo era grande o conceyto

,
que tinhaõ do Padre

Pontes na matéria dos feus ditos , averiguarão o
caio, como era bem

, e acharão que o Sacerdote

;

que tinha ido áquella Miílao , era detaõ fanta vida'
que paOava quazi todos os dias com huma voluntá-
ria enfermidade

, que o privava das operaçcens de
racional

j e como para adminiftrar Sacramentos he

V
. neceflaiio
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neceífario o uío íivre daquella potencia para forraas

tençaõ , e pôr os mais requizitos , aílentiraô ao dito

do Servo de Deos
, julgando que era beni haptizálaj

pois era aquelle Sacramento a porta
,
por onde en-

tra na Igreja Militante quem quer ao depois entrac

na Triunfante.

Confeííando-fe com o Padre Pontes Anaílafía

do Eípirito Santo recolhida entaõ em Santa There,
za , íem lhe paflar pelo penfamento que devefle ai-

gama coufa , lhe diíle que le lembrafle das eímólas ,

que fizera , eílando ainda na caía de léus pays. Reí.

pondeo ella que eílas efmólas eraó frufto do traba»

lho , em que nos Domingos , edias Santos fe occuí
para , e que por iíTo nem reílituira , nem le per íua-

dira que tivefle tal obrigação. DiíTe lhe entaõ o ConJ
íeííor que tinha obrigação de reílituir

5 porque, ainda

que eraó frudo do feu trabalho , era entaõ filhafa.

milias , e eílava fujeita a íeus pays. E conforme ao
Direito allegado por Sanches , a quem cita Lacroix
liv. ^. p. i.mim. 1^4. pertencem os bens, que por

própria induítria adquirem os filhos, a feus pays.

E como hey de reílituir , replicou entaõ a Recolhi-

da , fe íe paíTaraõ ja tantos tempos , e naõ íey o que
devof Mas oConfeíIor , aífim como fabia que devia,

aíTim também fabia o quanto ; porque lhe diíle que
íó devia doze mil reis.

ConfeíTando-fe também com elle António Luiz
Peyxoto

, julgava que eílava perfeita a fua Coníiííaõ,

porque tinha declarado o que lhe lembrava. Mas
como o Confeífor lia no pergaminho da ína confcien-

cia mais peccados , lhe diffe que naõ eílava ainda

de todo confeíTado. Pafmou o homem , e fazendo

alli ham brevs exame , felembroa de alguns pecca-

dos
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dos, que ainda naô tinha dito, os quaes logo con-
fcflbii

; ficando com eíle avizo perfeito efte Sacra-
mento. O meímo fuccedeo ao ca^ .,iõ Tjmotheo
Corrêa

, o cjual confciTando-fe com ejle foy avizado
a que declarafle alguns peccados , de que fenaõ lem-
brava.

Foy chamado á caía de Juftina Luiz , fua pri.

ma, para confeflar huns enfermos, epaííando acafo
com hum feixe de Jenha hum índio chamado Patri-
cio, pôs nelle os olhos, ediííeá mulher: Sabeirmaa
(fut efie Vatricto he pjgaõ, Refpondeo elia que naô
era poíTivel

; porque fcu pay , tendo-o trazido peque-
no doCertaõ

, depois dt;*inllruido na Fé , o manda*
ra baptizar a S. Paub. Pois eu o chamo , diífe entaò
o Padre, e repare bem no que drz. Chamou-o , e
perguntando lhe íe era baptizado , refpondeo que
naô fabia. Inflou o Padre : Tois naô vos lembra
quando vos baptizarão ? Reípondeo eíle que bem lhe
lembrava

, porque quando o baptizarão
, ja era ba-

ílantemente creícido , e tinha idade fufficiente para
íe lembrar. Vois que dfedes , continuou o Padre

,

quando vos botarão agoa na cabeça , metteraò lai na
boca

, e fizerad as mais ceremoràas daquelk Sacra-
mento ?

Reípondeo o índio que lhe naõ parecera baptif-

mo tudo quanto lhe tinhaô íeito
;
porque quando

Jhe lançarão agora na cabeça , confiderara que talvez
eílaria menos aceado , e que por iíío o Javavaô ; c
que quando lhe metíeraõ o fal na boca , íe pcríuadi-
ra que faziaõ zombaria delle , e que por iíTo o lança-
ra fora

,
e o cjfpira. Da confiííaÕ do meímo reo

entenderão que naõ era baptizado , pois lhe faltara
a Fé paraç rer o que lhe tinhaô enfnado , e a vcn-

V ii tade
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tade naô fò para receber os beneíicios

,
que naqiielle

S cramento conimunica Deos aos que o recebem
,

mas também 7nra íe obrigar ás leys da Igreja, cujo
filho começava a fer dalii em diante. Compadecido
o Padre de tanta ignorância , lhe perguntou íe querja

que o bapíizaíle. Refpondeo que fim , e que ja havia
muito tempo que defejava fallar lhe

,
para receber

da lua maõ aquelle Sacramento
,

pois tinha ja o
conhecimento

,
que lhe faltou

, quando o recebeo a
primeira vez^ Bautizou-o , e foy toda a fua vida no
parecer de alguns bom Chriílâõ.

AíTiílindo na Aldêa de Itapycyryca , fe quiz
confeílar cora elle hum Indico de outra juriídiqaô , o
qual tendo bufcado vários Confeííores , em nenhum
tinha achado poder para o abíolvcr. Era o dia de
concurío , e pouco a pouco íe foy chegando para ter

também lugar de fer ouvido. Antes de íe pôr aos
feus pés reparou qne o Padre de tal forte tinha nelle
íixos os olhos

,
que o naÕ perdia de vida f e com

efta advertência começou a temer que elle tiveííe

conhecido ja o feu peccado ; mas como era taÕ oc-
culto

,
que fó elle o lábia, íe rezolveo a chegar , tanto

que os circundantes deraõ lugar; e antes de íe por
de joelhos

, lhe diíle o Confeílor que naõ tinha poder
para oabíolver

, mas que foíle a S. Bento confeííar.fe

com o D. Abbade
; porque nelle acharia o que buí-

cava^ Obedeceo promptamente , e alcançou a abfol-

yiçaõ
, que deíejava»

Na Aldêa de Carapicuyba o procurou com in •

tento de fe confefíar com elle geralmente Salvador
Leyte , e tendo manifeftado o que lhe didava a conf-
ciência , teve a fortuna de que o meímo ConfeíTor o
oajudaíie manifeílando-lhe algumas culpas ^ de que

eii@
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élle fenaõ lembrava , e as circunílancias

, que para
aqiielle aclo eraó neccllarjas , djzendo-ihe o tempo em
que íoraó commeitidas , e a malicia , com que fe

obrarão
;
porque ainda que a algumas elcuzava a in-

nocencia
, a outras aggravava a advertência

, por fe-

rem ccmmettidas cm tempo , em que o ufo da razaõ
ja era capaz de difceimr entre o bem , e ornai. Com
tilas advertências íe confeííou perfeitamente , e ainda
hoje fe naõ elquece de taõ grande benefício.

Na Cidade de S. Paulo k conícílou com úh
Paula Diaz , may de Domingos AfFonío Félix , e
tendo concluído o prcceílo de fuás culpas , efperava
fomente a favorável íentença da abfolviqaô. Mas o
ConfeíTor

,
que ainda via a fua confciencia gravada

com mais peccadcs , lhe difle que viílè havia muitos
annos que encobria hum peccado , e ainda que o uaõ
fazia por malicia , com tudo era juílo que fe accuzaíle
delle. Pafmou a penitente com a propoziçaÕ , e ref-

pondeo que tinha declarado ja todas as culpas , de
que fe tinha lembrado. Como o Padre a vio com
hum total eíquecimento

, julgou que era tem exci-
tar-lhe as eípecies com eílas palavras : Lemhefe quem tal tempo morava em tal bairro, e que por ãeiràs
da lua cajá morava certa pefoa , a quem, pelos ãilgoflos,
que lhe caufou , rogou algumas pragas. -Ouvidas tan-
tas circunflancias da peífoa , lugar , e tempo

, veyo
era conhecimento da fua culpa , e a confeííou.

Hum Jndio da AJdêa de Mboy entre as hifio-
rias, que cortava aos outros para confirmar os con;
íelhos, que coílumaõ os antigos dar aos moqos no
tempo das iras recreaçoens , era qwQ nunca callaílem
peccados nas Confiííoens

,
que fizeíTem cora o Padre

Pontes
j
porque confeííando-fe eileccm p Padre M

encobria
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encobíia hum peccado , íuppondo que elle o naÕ ia*

biu j mas que o Padre o avizara dizendo^lhe que íe

accuzaíle delle.

Luzia Leme , mulher de Pafchoal Leyte , affiri

ínou que indo o Padro Belchior a íua caía a tempo
em que o naÕ eíperava , íe aífligíra muito por naó
eílar prevenida para o hoípedar como deíejava , e

ainda que deíla interior aíHicçaô naõ tinha dado mo-
ílras, com tudo naÕ fe occultara ao Servo de Dcos^
porque tornando era outra occafiaó á mcfma cafa

,

lhe trouxe huns peixinhos , dizendo4he que fe naõ
affligiíle mais em hoípedá-!o.

Domingos Aííonío FeHx , Capitão Mor da Vil*

Ia de Taba té, indo á Aldeã de S. Jofeph , aonde eíla^

iVa o Padre Pontes
,
para fe confeílar com elle , e

lembrando íe , huma legoa pouco mais ou menos
antes de chegar á Aldêa

,
que o dia íeguinte era de-

dicado a N"oira Senhora do Carmo , defejou muito
ouvi-lo difjorrer íobre asexcellencias de taõ foberano

titulo. Chegou á Aldêa ja tarde , e apozentou íeem
huma cazinha ,

que lhe deo o Padre
,
para que no

outro dia fe confeílíiíle , íem declarar a peííoa alguma

o deíejo que tivera no caminho. Naõ fe tinha ainda

paííado muito tempo
,
quando lhe entrou pela porta

hum índio , o qual , mandado pelo mefmo Padre

Pontes, lhe oífereceo hum rolo de cera com hum
livro , dizendo-lhe que naquelle livro eílava marca-

do hum fermaõ, no qual podia ler as excelkncias

de Noíia Senhora do Carmo pois elle fe naô achava

capaz de pra^licar ao outro dia , como elle defejava.

Indo á Aldeã de S. Jofeph em romaria Felícia-

na Bicuda com íeu marido o Capitão Gafpar Vaz

,

teve no caminho huma moieília grave , e com ella

chegou
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chegou á Aldca. Augírtnuva a cada vez maishunia
intenor anguíiia

;
purque íahindo de fiia c::ía inten-

tava , tanio que tivtíle cumpndo com a íua devoção,
chegar a Jacarey a viziiar a fua avó

, que morava
naquella VilJa. Naõ tinha tlia dado conta ao mari-
do do inttnto

, jujgando taJvez que ra Ajdea Jhe
feria mais fácil o move lo

;
porque ainda que muitas

vezes haja difiiculdade em deixar a caía , com tudo
poílos em caminho com niais facihdade permittem
os maridos o que lhes pedem as íuas confortes. Co-
mo julgava fruílrados os feus intentos , crefciaõ as
anguílias , as quaes , ainda que íe occultaraõ ao ma-
rido , naó fe occultaraõ ao Padre Pentes

,
que tila-

va na mefma Aldeã
; porque lhe mandou dizer que

naõ tiveíTe pena
,
pois era vontade de Deos que na<5

fizefle a intentada jornada. Eítava prezente o marido,
quando lhe deraõ o recado , e como ella fe vio deí-
cuberta , confeííou fincéramente o que intentara.

^-^'^endo-íe confeíTado neíla mefma Aldeã com
o Padre Pontes Maria Rodrigues , fe retirou para o
feu Sitio : e paflando dahi a pouccs dias o mefmo
Padre em MiíIaÕ pelo lugar onde ella morava , de^
fejou tornar-fe a confeíTar. Chegou por ultimo , mas
elle a naõ admittio , dizendo que havia pouccs dias
que fe tinha confeílado, e que elle eflava taõ caníado

,
que nem a podia ja ouvir. Acabou finalmente a fua
Miílaõ, eretirou-fe para a Aldeã. Como elle a naõ
ouvio logo, eíemelhantes penitentes ordinanamen.
tejulgaó que naõ he trabalho, o que tem os Con»
feíTores

, principalmente em Miíloens , ríl^ílindo todo
o dia

, e muita parte da noyte no confeífionario
, e

púlpito; le agaílou muito, confervando em íeuco-
laqaõ huma desfeita tempeítade de iias contra o Sef.;
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yo de Deos. Paílados poucos dms , foy elle a fua
cafa , e lhe diíle que vinha fomente a moderá-la

,

pois eflava muito irada contra eíle. Pafmou a mu-
lher com eftas palavras

; porque como naõ tinha

raanifeílado a pe0oa alguma a interior ira
,
que con-

tra elle tinha concebido , e ainda coníèrvava , íe ad«

mirou de que dk ellando taõ diíbnte a tiveíle co-

nhecido.

Na cadêa de S. Paulo prendeo a jufliça a Ghrt-

ílovaÕ Peregrino Pinto. Tanto que o foube fua

mulher Anna de Lima do Prado , moradora na
Vilía da Parnaiba , fe pôs a caminho para a Cidade,

e querendo defafogar a fua magoa com o Padre Bel-

chior de Pontes , o mandou chamar á Igreja com o
titulo de fe querer confeíTar , ainda que o leu intento

fó era manifeílar- lhe a moleítia queaaffligia. PaflTa-

do algum tempo veyo o Padre , e chegando á grade

pôs os olhos em Anna de Lima , e fem a ouvir

,

nem dizer palavra , íe aufentou. Deteve-fe ella ao de-

pois mais de huraa hora , cuidando que voltaria o
Servo de Dcos : mas como elle naõ voltafle , e o
defejo de ver ao marido a apreíTaííe , fahio da Igreja

deíconfolada a bufcálo na cadêa
,
que entaÕ ettava

perto do CoUegio no lugar , aonde hoje exiíle o pe-

lourinho.

Chegada á prizaõ , achou na grade o marido , o
qual querendo manifeflar lhe a coníolaçaõ , com que
eítava , comeqou antes de a íaudar a dizer- lhe :

Mulher , agora vay defê lugar , onde vos e/lais^ o Pj.

dre Belchior de Fontes ; e me deixou muito conjolado

com as fuás -palavras , e hotando-me a fua hençaõ mt

àijfe que me encommendaffè a Deos , e que naõ fugijje j

forquÁ nad havia de padecet, molejlia. Pafmou a mu-

lher
j

-W;m
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, quando ouvio dizer que o Padre tinha chegado
ácadea; porque como eila lhe naó tinha communi.
cado o leu fentimento , nem nrianifcflado o feu defe-
jo

,
nem ellcs tinhaô conhecimento , ou trato alguni

com o Servo de Deos , íe períuadio que íó por mi-
liigre podia elle íaber o queella deíejava. Também
naõ ícy baldada a efperança

,
que na promeíla do

Padre Pontes teve Chriftovaõ Peregrino
; porque

naõ querendo fugir com osprezos, que , na fegunda,^
ou terceira noyte depois defte fuceflo , arrombarão a
cadea

, fahio pouco depois da prizaõ hvre do crime,
que lhe imputarão.

Ao conhecimento dos coraqoens humanos po-
demos também ajuntar o conhecimento

, que teve
de couías taõ occultas

, que (ó pareciaó rezervadas
aos olhos Divmos. Na Aldeã de S. Jofeph fe chegou
a t\k para íe confeíTar Domingos Affonío Fehx ; e
tanto que fe pôs de joelhos o começou a exhortac
dizendo- Jhe que cuidaffe muito em que foíTe verda-
deiro o arrependimento

, e o propozito daquella Con;
fíílaõ

; porque fem e\ks lhe naõ aproveitariaõ as di-
ciplinas

, que trazia na algibeyra : motivarão eílas
liltimas palavras notável paímo ao penitente

; porque
attendendo ao recato , com que as trazia

, julgava
impoíTivel o poder elle vê-las ; e conhecendo a ver-
dade

, com que fallava , entendia que fó por efpe.
ciai graça de Deos podia ter noticia delias.

Doutrinando o Gentio em caía de Domingos
Leyte de Carvalho Rego , coílumava fua mulher
Águeda Pedroza affiílir á doutrina de tal forte oc^
culta

,
que naõ pudeíle fer viíta. Em huma deílas

occafioens acudirão os ouvintes com tal vagcT
,
quQ

bem mcílrayap a repugnância
, que tinhaõ a taõ

iX lanto
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fanío exercício. Deo principio o Padre á doiítrina

\

e pela lingua da terra começou a reprehendê los di-

zendo : Vós fava vires d doutrina fois chamados
, e

vindes conflrangidos : alh e/iâ aquella mulher
, que

cuida que a naõ veio , que naõ eflã alU j)or me ouvir ,

fenjõ para ouvir a palavra de Deos , e naâ como vós
^c. e aíTim foy continuando a íua exhortaqaõ: E
na verdade Águeda Pedroza ja eítava no lugar coílu-

mado , e com o meímo cuidado , e recato , com que
íempre acudia a ouvi-lo , fe tinha occultado.

CAPITULO XXVII:

Tem noticia àe coufas aufentes.

O conhecimento do coração humano paflemos

para o conhecinnento
,
que tinha de couías mais

diílantes
;
porque aífim como tinha olhos de Lince

para penetrar os íègredos ;occultos , ainda que pre-

zentes , aífim também os tinha mais que de Lince

para ver as couías auíentes. Em huma occafiaõ lhe

pedirão que a toda preíía foíTe confeílar hum enfer-

mo , a quem pelos accidentes julgavaõ muito pr6xi3

mo á morte. Ouvio elle a petição, e com hum mo-

derado rizo refpondeo
,
que difíeííèm ao eníermo

,

que daqueila naó havia de morrer , e que quando
€Ítiveííe mais perto da morte , entaõ iria ouvi-lo de

Confiflaô. Succedeo tudo aífim
;
porque efcapando

daqueila , foy confeííá-lona ultima enfermidade.

Aífirmou o CapitaS Mòr Diogo de Toledo

,

que indo fua may ao Collegio confeílar fe com o

Padre Pontes , e que fazendo efcrupulo fobre a

quantidade das confpadas , lhe pedira que -a encami-
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nhaííc naquella matéria. O Padre , attendendo aos
feus muitos efcrupulos , refpondeo lhe , fem diflinçaÕ
alguma

, que comeííe de huma fó iguaria. Voltou
ella para caía, e contou logo o coníeiho , que Hiq
tinhaõ dado. Ouvio-a o dito Toledo , e reípondeo-
Jhe que naõ eftiveiíe pelo parecer, porque naõ era o
Padre dos melhores Doutores

, que tinha a Compa-;
nhia. Paííaraõfe tempos , e foy neceílario ao meímo
Capitão Mór hum confelho. Foy ao Collegio, e

,

eíquecido do raáoconceyto, que tinha formado do
Servo de Deos , lhe propôs a fua duvida pedindo
que o aconfelhafie. Refpondeo-lhe o Padre que ain-

da que naõ era dos melhores Doutores, que tinha
a Companhia

, com tudo que o feu parecer era aquela
le

, dizendo o que fentia na matéria , em que o conJ
íultava.

Afljílindo na Aldeã de Taquacccetyba ; lhe
mandarão da Viiia de Jacarey^diíbnte algumas iegcas,

hum cavallo
, para que com mayor commodo foíle

ouvir hum moíjbundo
,
que neceflitava de Confeílor,

com que alleviaííe aconiciencia para o caminho da
outra vida. Acceytou clk o convite , mas ao terr^po

,

em que montava
, conhecendo que ja fe tinha acaba-

do a vida ao moribundo , defpedio ao menfageiro
entregando lhe o cavallo , em que havia de ir. Re-
pararão neíla circunftancia , e , ao parecer

, pouca
caridade

, alguns âas circundantes , e marcando a
hora entenderão ao depois que neíTe tempo tmha
efpirado o enfermo.

Na Aldeã de S. Jofeph o chamarão para que
a toda a preHa foííe confeíTar huma enferma,
que eílava próxima á morte. Ouvio a propoíla , e
giíIq ao menfageyro que voltaíTe

,
porque era eícuza-

X ii da
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da aquella jornada

,
por,eílac ja defunta á enfefmrf

€ que trouxeílem o cadáver para lhe dar íepulíura.

Voltou elle com eíle avizo , e chegando á caía íou*

be que pouco depois de ter partido para a Aldea a

buícar o Padre
, eípirara.

Eflando em hum dia em cafa do íeu grande

amigo Pedro Vaz de Barros , de quem ja falíamos,

chegou á mefma cafa huma filha fua chamada Luzia

Paes , a qual com a confiança de filha , e pejo fe-

minil , tinha entrado por huma porta efcuza para

iiaÔ íer viíla. Tanto que íaudou aos de cafa íoube

que hum dos hofpedes era o Padre Belchior ; e pcí

zaroza de fe naõ ter preparado para fe confelíar , quei-

xou-le de a naõ terem avizado
,
para que , logran-

do tal encontro , tivefíe a fortuna de fe confeflac

com elle. Eílava o Padre no alpendre
,
quando iflo

le paíTava no interior da cafa , e em tal díílancia

,

que naõ podia naturalmente ouvir o que fe faliava

dentro ; e fuccedendo paílar pelo alpendre hum me-

nino , irmaõ da queixoza , lhe difle que difleííe a fua

irmãa que fizefíe aólo de Contriqaõ , e que fe vieíle

confeíTar
;
porque elle fabia que lhe baftava o exa-

me , que naquelles dias tinha feito de íeus peccados;

Com eíla ultima clauzula nos tirou todo o eícru pu-

lo , que podia haver de ter elle ouvido as queixas
i

pois naõ podia íaber naturalmente o exame ,
que a

mulher tinha feito em fua cafa.

Na mefma cafa eftava hunna índia chamada m

Leocadia , a quem huma enfermidade detinha havia 1
muito tempo em huma cama , e a quem , como vi-

zinha á morte , tinhaÕ dado ja todos os Sacramentos

;

quando em huma tarde veyo da Aldea de Carapicuy-i

ba o nona Padre a pé r e cora o íeu Breviário ao ti-

racolo
j|,
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i-acolo ; como coíhimava

,
pedindo que a toda a

prcíla oíiziííttn entrar no apozento, onde eílava a
cnítrma. Tanto que a vio

, perguntou lhe fe era

baptizada , e íe eO-ava inílruida na doutrina Chriíláa ?

Reipondco ella que a tinhaÕ eníinado , mas que naô
tinha Fé nos myílerios

,
que lhe eníinaraÕ. Entaõ

cora a brevidade
,
que pode , a inítruio , declaran^

do-lhe , como lempre coílumava , o Myílerio da
Santiífjma Trindade cora a femejhanqa de huma
vela acceza ; e tanto que a vio diípoíla, e crente ,'

a baptizou: ecomo nada mais eíperava aquella al-

ma , íe delatou das prizoens do corpo , voando de-

albada no Tangue do Cordeiro aos deípozorios eteri

nos. Feito iílo , deixou o apozento , e coníolando
aos parentes, diíle que fe tinha falvado , e íem mais
demora voltou para a Aldeã.

Vivendo nas Minas Geraes Fernão Bicudo
J

recebeo por procuraqaÕ a Maria Leyte filha de Ro,
drigo Bicudo afíiflente em S, Paulo no diílriâo de
Araqariguâma ; e efquecido das obrigaçocns , e en:
cargos do novo eílado , íe deteve alguns annos pre-
zo de hum deíordenado affeólo , com que o arraílai

va huma má occaíiaõ : e querendo o Padre Pontes
quebrar taô duras cadêas , mandou a Maria Leyte;
e a fua m.ay

,
que rezaíTem por efpaço de nove dias

o terço do Rozario
,
pedindo a Noíía Senhora que

\hz trou-^eífe a íeu marido
, promettendo tamjbem

elle ajudá-las com as Tuas íupphcas. Eíqueceraõ íc

ellas
, mas naÕ fe occultou ao Servo de Deos o feu

defcuydo
;

porque paíTados alguns dias foy á fua
cafa

,
e as repreiíendeo por iíla ifperamente. Co-

meçarão ellas logo a novena , e tanto que acabarão,
foraô conkílaríe com elle, p qual liíss diííe que



•Lr^MOSlisif..

'iirr

'«íi

1 6ô P^ída do Padre
naõ havia de tardar FernaÕ Bicudo. Parece que em todd

o tempo que elle íe deteve , lhe andava contando os

paílos
;
porque paíiados alguns dias efcreveo a Rodrigo

Bicudo para que lhe vieíle a ia liar , e tanto que o vjo,

lhe diíTe que eíperaíle pelo genro , pois fó para lhe dar

aquella nova o chamara. Finaíraente , dahi a três dias

chegou Fernão Biculo
,
publicando que Noíla Senhora

da Conceição naÕ fó o tinha livrado da má occaíiaô

,

mas que fora toda a caufa da íua vinda.

A's portas da morte íe achava Bakhazar da Co-

íla i
e de nada cuidava menos , do que da^eíernida-

de
,

para onde caminhava a paiTos largos. Eraô to-

dos os íeus cuidados a fazenda
,
que deixava , efque.

cendo íe totalmente dos bens eternos
,

que devia

efperar : e parece que he juílo caíligo de que fò cuy*

dem naquelh hora nos bens
,
que deixaõ , os que

cuydando muito em adquiri-los , cuydaraõ talvez

pouco em adquiri los bem. Neíle miferavel eíladofe

achava ,
quando foy Deos fervida levar- lhe a cafa a

Joaõ Nunes , o qual com íuaves palavras o perfua-

dio a que , deíprezando todo o temporal , lo íizeíle

cafo de fua alma , cuydando naquella hora nos íeus

peccados , e em pedir a Deos perdaõ delles •, porque

ainda que fuperaflem o numero das áreas áo mar,

com tudo mayor era a mifericordia Divina
,
prompia

íempre a perdoá-los : e que eflando ainda em tempo

de fe arrepender , naò era juílo que perdefle com os

bens temporaes a íalvaqaô
,

pois nada aproveita a

fazenda
,
quando por amor delia íe ^perds a Gloria

,

para que fomos creados.

Com íemelhantes palavras ditas com aquella

efficacia ,
que coíluma dar o Eípirito Santo naquella

hora
,
para que íe aproveitem os peccadores , cahio

na

mfm
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íia conta Balthazar da Coíla , e foraõ dalli por diante
nmydivcrfos os íeus cuydados ; porque, eíqueado da
fazenda

,
procurou os bens eternos , e acabou a vida

com taesados, que deixou eíperanqas bem funda-
das de que lii.ha alcançado o perdaõ deíuas cuipas,
e fe tinha lalvado. Paflaraõ-fe alguns dias

, e encon-
trando-íe o Padre Belchior de Pontes com Joaõ Nu.
ncs

, lhe agradcceo a caridade
, que com aquelle ho-

mem tinha uíado , dizendo-lhe que tinha feito hum
grande ferviço a Deos

;
porque com a fuaexhorta.

çaõ fora cauía de que elle fe íalvaífe. E para que
iiaô duvidafiemos que lhe tinha manifeílado o Ceo
aquelle legredo

, lhe foy repetindo a exhortaçaõ
;

que tinha feito ao moribundo , como fe , eflando pre-

zente , a tivera ouvido, e com muito vagar decorado.
Em huma Capella

,
que em tempos exiíiio da

outra banda do no Tyeté no diílrido da Villa da
Parnaiba

, íe feflejava aNoíía Senhora das Candeas.
Tinha o Juiz convidado para Panegyrííla ao M. R;
P. Fr. Sebaíliaõ Jvlachado , Religiofo Carmelita

;

e cuydando muito em que fobraííe tudo
, quanto jul-

gou neceflario para a celebridade do dia , nao pods
com tudo remediar a falta do fal

, que chorarão na-
quelle anno os moradores de Serra acima. Como era
taõ commua a neceíTidade , determinou preparar o
banquete

, julgando talvez que naõ eílranhariaÕ os
convidados oinfipido das iguarias , ou porque otar*
de^das horas, e a diílancia das fuás cafas encobri-
naõ eíle defeito-, ou porque a graça

, que lhe faziaõ
em aíTiflir-lhe á fefla , fuppriria a que faitaíle aos feus
guizados

, Ignorando que na caridade do Pí-dre Bel-
chior de Pontes , a quem elle naõ tinha Convidado,
lhe deparava Deos ofai^ com Que havia de temperar
eíle deí^oflo,

^

Tomada
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Tomado eíle coníeiho , mandou comboiar õ

Píégador ,
que entaó aííiflia no Convento

, que tem

aqueiia Sagrada Família na Cidade de S. Paulo
, pa-

ra que , fazendo a jornada com o commodo poflivel

,

eíliveííe prompto no dia fignalado. Vivia neíle tem-

po na Aldeã de Carapicuyba , diílante pouco mais

de cinco Ifgoas daquella Capeila , o Padre Pontes , o

quai
,
prevendo as faltas da feílividade , íe pôs a ca-

n^nho levando comíigo hum pagem , a quem entre^

gou três pratos de fal , e huma íobcepeíliz. Quazi pe-

las nove horas chegou , dando fim á íua viagem , e

fazendo -fe também convidado , brindou ao Juiz com

o fal
,
que levava , cauíando-lhe com eíta pequena

oíísrta todo o goílo ,
que elle defejava nas fuás igua-

rias. Pâílavaõ. fe as horas , e naó chegava o Prega-

dor : e como as anciãs de quem eípera fe augmeníaô

muito com a dilação , foraõ defabafar os íeus cuyda-

dos com o Padre Pontes , receofos de algum máo íuc-

c€ÍÍQ, enaõ efperado acazo.

Ouvio-os elle , e com a coflumada íubmiffaÕ

refpondeo que lhe naô tinha fuccedido nada , mas

qu3 naÕ havia de chegar a horas: porem que elle,

fuppriria a falta, e diria duas palavras. Agradecerão

a ofFerta , mas derminaraõ efperar. Era ja quazi meyo

dia , e defenganados de que ja naÕ vinha , entrarão á

íeílividade ; e pregou o Padre Pontes com tal exten-

íaõ ,
que julgarão naõ íer o Sermão repentino. Che,

gou finalmente entrada ja muito a tarde ,
e acaba-

da afefla , o efperado Religiofo ,defculpando a íua

tardança com huma neceilaria demora
,
que no ca-

minho lhe fobreveyo. NaÕ faltarão alguns , entre gs

muitos, que alliaífiíliraõ, que, reparando nas cir-

cunílancias do caío , advertirão em ter trazido o Padre

Pontes
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Pontes a fobrepcljiz

, e em dizer que havia (?e vir o
Pregador fóra de tempo , ficando períiiadidos que
muito antes previra todos eftes acazos , e que Jhe
naó impedira a diílancia dos lugares a noticia delJes.

Vindo da Aldeã deS.Joleph encontrou no ca*

minho com Seballiana Ribeyra
,
que entaõ cami-

nhava para a Cidade , e a quem naó tinha viílo havia
muito tempo. Paíladas as primeiras íaudaçoens , a
arguio de duas faltas commettidas no íerviço de
Deos

; perguntando-Jhe qual era a razão
, porque

deixara de ir á Cidade a ouvir as exhortaçoens dos
Pregadores

, e porque tinha deixado as devoçoens
,

com que em íuacaía ccftumava louvar a Deos , or-
denando em Coros a fua familia ? Fafmou eila com
as perguntas^; porque , como vivia retirada , íuppu*
nha que naÕ haveria quem com tanta exacçaô íyn.
dicafie os defeitos da fua cafa : mas como íe achava
comprehendida nos crimes

,
que lhe impuíavaõ , tra-

tou , como filha de Adaõ , de deículparfe ; e ainda
que ao primeyro deo alguma fahida com as adverfida-
àQ& da fortuna , naô achou com tudo com que úqU
culpar o fegundo

, propondo íómente emendar-ía
para o íutuio

, como fez , continuando em cantar as
coílumadas oracoens , e indo á Cidade , as vezes
que podia, a ouvir aos Pregadores.

CAPITULO XXVJII.'

Vay confefar (em jer chamado,

DO conhecimento
,
que tinha das neceíTidades

dos próximos, ainda queaufentes, paliemos a
dar noticia como as remediava

5 porque parecia im
'- - Y poíTivei
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^

poílivel que os naõ focorreíTe a íua grande caridade|

aioda que foííe á cuíla da moleftia própria \ lembra-

do talvez que o Teu amado JESUS também ácuílx
de trabalhos , fuores , e copioío íangue , tinha re»

mediado as neceíTidades do género humano. Hum
dos raayofes males , que padecem os homens , he a

culpa , donde fe lhes íegue a condenação eterna : e

como naõ ha couía de mayor eílimaqaô nos olhos.

Deos, ^Q que huma alma
,
por cuja íalvaçaô obrou;

tantas finezas
\
por iílo naò he muito que para íalvar

aos próximos fizefle também o noílo Herôe alguns

exceííos , concorrendo Deos com o feu zelo , e dan-

do-lhe noticias das fuás neceífidadss por menfageiros

muito occultos ao conhecimento humano.
Em huma occafiaõ entrou em caía de Maria

Leyte de Mefquita , de quem ja falíamos j íó , e an
mado com o leu breviário ao tiracolo , ds jornada

para a Villa da Painaiba, Tinha elle ja caminhada
íiuma boa legoa , e reílavaõ-ihe mais de quatro por

andar. Compadvícida aquella matrona de tanta foli-

daõ , lhe deo hum pagem
,
que o acompanhaíTe. Ga-

itou eiie dias na viagem, e ainda que agradeceo o
beneficio, quando voltou , nunca diíTe ao que tinha

ido. Mas como Deos naõ quer que muitas couías

dos feus Servos fiquem occultas
, permittio que ao

depois (e foubeííe o fim de taÕ apreíFada jornada . Ti-

nha fuccedido naquella Villa que Franciíco Bicudo

tmha tirado a vida violentamente a hum feu contra-

rio •, e como fedaquella morte nao houvera de daf

conta a Deos , nem íe lhe íeguiraÔ encargos de con-

íciencia vivia muito defcançado , como fe eílivera

'difpenfado na íatal fentenqa de morte intimada a to-

dos oshomeni.
Are-
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A remediar eíics damnos íe dirigio efla jornada

;

porque entrando na Parnaiba foy íaJlai á mulher do
defunto

, e com toda a energia a períusdio que pcr«

doaík a injuna
, que íe lhe tinha íeito

,
privando a

do conforte , com quem eílava íantamente unida.

1'anto que coníeguio eíiedeípacho , buícou o mata-j

dor
, propondo-ibe a obrigação que tinha de reílúuir

csdan.nos caulados áquella fenhora , esosíeusher-
deyros

; ecom taõ bom íuceíío ihe propôs eíla obri-

gação
,
que fendo a reítituiçaó o ponto irais difficil^'

a coníeguio também
, ajudando , e compondo as par-

tes, como deíejava. Mas como naõ era íó a mulher
a oftendida

,
lhe peuio tambúíro que íe coníedafle

, para
que com a abiolviçaõ puzeíle o real fello a tantos
negocies. Acceitcu o homem o convite , e feconfeí-
íou. Defpedio-íe finalmente o Padre , e naõ tardou
hum eílupor , o qual privando-o Jogo da falia , o
privou também pouco depois da mclma vida. Por
eíle íucceíío fe veyo em conhecimento que tivera íu^
perior noticia defts futuro

,
pois com tanta preíla

caminhou a remediar os damnos daquella alma.
Diílante da Aldeã de Taquacocetyba qunzi

huma legoa vivia Genebra Leytoa oppnmida com
huma mjOital enfermidade ; e em hum dia , em que
taivez foraõ mayores os apertos da doença , entiou
em grandesdeíejosde íe confeíTar com o Padre Belchior
de Pontes. Eílava elle aufente , e ainda que os de
caía lhe naô deraõ avizo , com tudo acudio elle com
preíleza a confolar a enferma com a ouvir de Con-
íiílaõ

;
e para que os defengaiíos entraílem em fua alma

com mayof efficacia , lhe legurou que com aqueila
enfermidade íe haviaó de acabar as rnokítias que pa-
decia : e naõ íe contentando com tanta generalidade,'

Y li como
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como fetiveíTe lido os Divinos decretos; Ihengná-
lou o dia, em que havia de pagar tributo á mortali-

dade. Chegou elle baílantemente apreílado , e com o
fucceíío íe deíenganaraõ os que o ouvirão , e foube-

raõ do caio
,
que ao Padre Pontes tinha concedido

Deos , com a noticia certa das neceífidades dos pró-

ximos , hum claro conhecimento dos futuros.

Em cafade António Domingues de Pontes, vi-

zinho de Itapycyryca , viveo alguns annos Ignes Do-
mingues Ribeyra may do noíío Padrs Belchior ; che-

gou elh a idade decrépita , e com qualquer acciden-

te ,
que lhe fobrevinha , íe amotinavaõ os de caía

;;

perfuadidcs que morria. Eícrevia logo António Do-
mingues ao Padre pedindo-lhe que acudiíTe a íua máy
que eflava próxima á morte. Eíle porém , fem fahic

da Aldeã, refpondia que lhe deíTem de comer
;
porque

eílaria fraca
,
pois naÕ era ainda chegada a fua hora.

Com eftes avizos , e reípoílas fe paííarao alguns tem-

pos ,
quando em huma tarde , em que menos fe ef-

perava
,
paílando pela porta de Juílina Luiz ,

por

onde entaõ era o caminho , a convidou a ir no dia

feguinte ouvir Miíla a caía de íua may
,
que ficava

vizinha , dizendo-ihe que hia fortalecê-la com os

Santos Sacramentos para o caminho da eternidade ,

cujas portas íe lhe abririaÕ mfallivelmente daquella

vez. Refpondeo a mulher que naõ podia íer o que

dizia, porque no dia antecedente a tinha vizitado ,

e nunca a tinha achado com fmaes mais certos de

vida , do que naquella occafiaõ. Elle porém a aííe-

gurou que infallivelmente havia de morrer.

Com iílo íe defpedio , e tanto que chegou á

cafa da may , comeqou logo a difpô la , dizendo lhe

qtie vinha confeíTá-k , e Sacíamentá Ja 5 porque íó

iílo
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iílo lhe convinha naquella hora: que naô Icmcíle a
morte

,
pois íó devia tcircr a conta

,
que havia de

dar a Deos. Ella , como íetripre vJvto cem eíle

cuidado
, icípondeo animoza que havia ja muitos

annos que cíperava taõ tremenda hora , e que conhe»
cia muito bem que havia de morrer. Com iílo íe

confolou muito o Servo de Deos , e na manhãa fc
guinte a couítíTou , e Sacramentou , dctendofe na
meíma cala até a tarde , e quando foy tempo de
dar final ás Ave Marias entregou aquelja ditoza mu-
lher a alma nas maõs de íeu Creador entre es fuaves

colloquios , com que fej mefmo filho a ajudou a
bem morrer. Tanto que eípirou , íe recolheo o Pa*
dre para a Aldeã , encommendando a todos que paí

ra ailivio de ieus ffflióíos coraçoeng trocaífem as Ia*

grimas em louvores de Deos. Da confolaçaÕ
, que

nelle notarão os circundantes , inferirão a feliz fcrte

daquelia alma , advertindo que naõ fora a m^enor das

íuas fortunas o ter tido naquella hora a íeu lado hum
filho

, que com íuas oraqoens tanto a pedia ajudar

diante de Deos.

Ao Sitio de Cuflodia Paes, moradora ro diílriéld

'de Araqariguama , chegou em huma manbaa o Padre
Pontes. Reparou ella naõ íó em o muito m.adrugac

do Servo de Deos , e em o ver todo orvalhado ,'

mas ainda em fazer aquejla jornada por hum cami-
nho pouco tnlhado , e exqujzito ; e admirada do
gue via, lhe perguntou a caufa de tanto errpenho:
Disfarçou eJle , dizendo que andava errado : mas
como o íeu intento era acudir a huma pobre Carijó,

que
,
poíla nas ultimas agonias da morte , fe achava

em tal dezamparo
,
que nem a íenhora , a quem fer-

.via
, quando tinha faude ^ fabia o miferavei edado,'

eiD
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em que eílava ; porque divididos os cuidados na affi-

ílencia dos muitos , que adminiílrava , lhe nad íobra-

va advertência para attender a quem tanto neceíii-

tava da íua caridade : por iílo guiado do meímo Su-

perior menfageiro ,
que como Eílreiia àos Magos

o conduzira áqueile portal, entrou em huraa cazi-

nhi , onde eílava aquella pobre , e deíamparada

Índia.

Ouvio ade ConíiíIaÕ , ajudou a a bem n^orrer;

e tanto que acabou taõ caritativo miniílerio , diííe á

mefma Cufiodia Paes, qus dava graças a DeoS
j

porque andando errado lhe tinha feito hum ferviço, lu-

crando- lhe huma alma com o Sacramento da Con.'

fiOaõ. Paímou a mulher do que ouvio
,
porque em

íua mefma caía tinha ignorado a enfermidade da Ca^

Djó , e agora por avizo de hum eíiranho entendia que

era ja morta : e entrando em deíejos de faber o modo,

com qu^ elie tinha percebido aquella neccíTidade

,

lhe perguntou quem o tinha chamado ; mas elle
,

guardvindo o fegredo
,
que requerem os dons deDeos,

lhe refpondíO íórnente que naÔ foíle curioza , e íe

retirou.

Ardia tanto em feu peyto a charida le para com
os próximos

,
que para ter noticias certas das luas

neceííidades o naÕ embaraçava o recolhimento do íeu

cubiculo , e quando caminhava fora delle , moílrava

conhecer por íuperior inílinélo os lugares , aonde as

havia. Com os índios caminhava em certa occafiaÕ
,

guando ao paílar defronte de hum Sitio ,
que eílava

ciiltante da eíírada , os deixou , mandandoos que

foííem adiante eíperá-lo em hum lugar
,
que lhes fig-

nalou. Obedecerão elies , e o Padre, atraveífando hum
Feital

,
que mediava entre o Sitio , e a eílrada , foy

direito

'/•'

i_i_
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tíircito d caía de hum enfermo

,
que pedia Confifiaó.

Oiivio o, e bulcaiiuo a eíLada chegou primeiro que
os índios ao higar dcUmado.

Sendo convidado por Bailhazar da Coíla da
Veyga

,
para jr á íua fc^zcnda do Tiej-pc , ac chegar

junto de huma Ca polia dedicada a IVoíía Stnhora
do Bom íucceíTo , em huns valJos

,
que hcje apenas

daõ hnaes do que íoraÕ naquclks tempos , íe apartou
dcs companheiros , que o levavaõ , c íe dilatou tem-
po confideravel na viagem. Tanto que voUou , fatis-

fez aos que o efperavaó , com confeííar fincér^mente
que fora adminiílrar o Sacramento da Coniifíaõ a
hum moribundo ; e que compadecido da ncctfiidade,

em que o via , fe detivera também em o ajudar com
os aàos próprios daquelJa hora

,
para que , entre-

gando a alma nas maôs de feu Creador , alcanqaíle a
gloria, para que fora creado.

Finalmente , em cafa de Maria Machada adoe-
ceo huma mulher da íua familia , e entre a? moJeíiias
da enfermidade fentia muito faltarJhe o Padre Bel-
chior de Pontes , vivendo em continues fu^pisos poc
elle. Crefcia a moleília , e com cila os deítjcs de o
ter comíigo. Morava a enferma no diílriâo de Ta-
quacocetyba , o Padre em diílancia de mais de dez
iegoas , fazendo íe impoíllvel á dona da caía o dar- lhe

avizo: mas querendo Deos coníolar aquclla eníer.

ma
, fez com que em huma tarde , cm que ella mais

íuípirava
, lhe entraíle o Padre Pontes peia peita , e

com elle a confolaqaó de o ter ccmílgo nriqueila ho?
ra , em que, fendo mayores as baterias do inferno

;

faõ também neceílariosmaycres esforços para vencer.

Pt>uco foy o tempo que lhe aíTiílio ; porque também
íoy pouco o tempo

2
que viveo ^ dejojs que chegou

oPa-

i'
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o Padre • e derpedinda-íe da caía , fs na<5 foube k ó
modo , com que veyo , foy natura! , ou fobrenatu-

ral , íendo certo que por tneyo hmnano naõ podia

ter noticia daquella enfermidade.

CAPITULO
He levado o Vadre Belchior ãe Fontes a varias

partes muy dtflantes em breve tempo a foccori

rer as neceffidades dos próximos.

Ainda que o conhecimento
,
que tinha das ne*

ceíTidades dos próximos , de que falíamos até-

gora , era por modo íobrenaturai
,

pois naÕ podia na-

turalmente faber o que íuccedia em lugares taõ di-

ílantes ; com tudo o modo , com que as foccorria ,

era natural , caminhando muitas legoas , e de ordi-

nário a pé , unindo a compaixão com a mortificação,

e o trabalho de lhes acudir. Agora porém efcrevere-

mos alguns cafos , ecn que naõ fó foy fobrenatural o
conhecimento , mas timbem o modo de os foccorrer

;

porque aflim como era impoííivel conhecer por modo
humano o que fuccedia em lugares muitas legoas di-

ítantes , aíTim também era impoífivel o pode los re-

mediar por modo natural em taõ breve tempo : e

parece que qui/. Deos moftrar muitas vezes neíle no-

.vo mundo a providencia
,
que tem dos íeus efcolhi-

dos , favorecendo- os por meyo deíle íeu fervo , e li*

vrando-os do lago do inferno , aíTim como nosíecu-

los atíás a tinha moílrado no mundo velho , foccor-

rendo por maõs de Habacuc ao íeu grande Servo Da«
niel prezo no lago dos Leoens. \

Adoeceo Margarida da Silva mulher de Jofeph

da

JMMlMMHaMWí
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da Silva: em hum Sitio, que tinha nodiflriâio do
rio Mandaquí, diilante da Cidade de S. Paulo mais de
huma legoa. Com as anguílias da enfermidade en-
trou em deíejos de íe coníeííar com o Padre Pontes.
Aífiília cJle entaõ na Aldeã de S. Jofeph , djílante

vinte e duas legoas ; ecomo em rr:u]heres crefcem
ordinariamente os defejos á mcídida da difficuldade de
osconíeguir, íoraõ fcm duvida grandes os que teve
entaô de fe confelíar com eíL-. "Quíz Deos cumprir-
Ihos , epermictio que quando efies mais íe lhe ateavaô
no coração , lhe entraíTe o Padre pela porta.

Tanto que ella o vio , aíluítou íe , e quizera
naõ ter tido vã deíejo

,
porque julgava impcííivel

fer o Padte
,
pois íabia que nem o tinha mandado

chamar , nem juJgava íèr poffivel que eJls foubeííe a
iua enítrmidade

, quanto mais o deíejo
, que teve de

le confeíTar com q\\q ; e muito menos lhe occorria que
tiveíle feito por íeu reípeito tal viagem : e por iílo fó

fe períuadia que era o demónio , o qual tomando a
íua figura a pertendia enganar, Eíconjurava-fe á íua
vifta , mas djzendo lhe elle que naõ era o diabo, a
períuadio que era omefmo

, por quem tanto íuípira-

va. Perdido o fuílo , fe confeííou com elle , e ao def.

pedir-fe , lhe fignalou hum dia , em que havia de
eítar na Cidade

,
para que entaô cem roais vagara

tornaíTe a ouvir de Confifiaõ : e tudo fuccedeo , co-
mo tinha determinado.

Deo o íarampo em cafa de Guilherme Vicente,
vizinho de Itapycyryca

, e com tal furja
, que efca-

pou fó elle , e fua mulher
, peio terem ja tido em

outro tempo. PediaÕ os enfermos ConfínaÕ , mas em
conjundlura taõ miferavel

,
que pereciaÕ fem remédio;

porque o íeu Pârqchp eílava enfermo ^ e o Sacerdo-

Z te^
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te , a cujo cargo eílava a Aldeã de Mhoy ^ e fó pu-
dera acudir , eílava em outra Aldeã diftante da lua

caía quazi quatro legoas. Com efla impoíTibilidade de
remédio crefciaó as anciãs nos enfermos , e eraõ raayo-

res os defejos de íe coníeííarem. Acha\^â íe entre elks

hum Índio chamado Miguel , o qual , eftando em
mayor perigo

,
pedia que íómente lhe chamaíTem ao

Padte Pontes. Era eíla a mayor difficiildade
; porque

elie andava em MiíIaÕ , e quando eíliveíle perto
,

iempre era mais de dez legoas. Neíla afflicqaõ íe

achava Guilherme Vicente , fera lhe occorrer meyo
algum, com que remediar taÕ extrema neceífidade

;

quando em huma tarde vjo da varanda da íua caía

caminhar pela eílrada hum vulto
,
que pelo geílo

lhe pareceo Religioío da Companhia : tirou porém
logo a duvida , porque chegandofe mais perto co-

nheceo que era o Padre Pontes
,
que bufcava a fua

cafa.

Qual foíTe a alegria ; cora que o foy receber
;í

fe pôde bem mferir do deíejo , que tinha de achar al-

gum Sacerdote
, que lhe coníeííaíle os enfermos , e

muito mais das anciãs , com que todos o procurava©,

principalmente o Miguel
, que fó a elle queria. Tan-

to que fe íaudaraÕ , lhe diílè o Padre : Èu naõ podia

cd vir , mas foube da fua neceffidade , e que eftã aqui

hum com muita anciã procurando por mim ; e affim lhe

he neceffarzo para a fua jalvaçad
, porque deíia nad ef-

capa. Dito iíto , tratou de confeflar os enfermos , e

de ajudar também a bem morrer ao Miguel
,
que tari-

to o defejava: e tanto que morreo deo ordem que o
levaíiem a enterrar na Aldeã. Feito iflo , fe defpedio

logo , e confolando a Guilherme Vicente , e a fua

TOiMJàex , \htiS diííe que íocegaílem
,
porque ja tinhaõ

acabado
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acabado os que daquelle contagio haviaÕ de morrer,
e que os mais, que eílavaÕ enfermos , farariaÕ ; o que
tudo promptamente íe cumprio.

No CoJJegio de S. Paulo pedio licença para ir

á Aldeã de Itapycyryca. Repugnava o Padre Reytor
conceder lha

; porque, fendo jaquazi cinco horas da
tarde

,
julgava impoíTivel poder q\[c vencer no reílodo

dia íette legoas de caminho ; mas replicando o Padre
Pontes que importava muito ao ferviqo de Deos aquel.
la jornada , lhe concedeo a licença

,
que pedia, Par-

tio elle brevemente acompanhado de hum pagem ,

ao qual, tanto que fahio da Cidade, diííe que foíTe

de vagar
, porque elle hia adiante cora mais preíla.

Chegou á Aldea
, que naquelle tempo eftava fera Sa-

cerdote
,
por íer fomente de vizita , e confeííou huma

índia
,
que pouco depois morreo. No dia íeguinte

chegou o pagem
, e perguntando a que horas tinha

chegado o Padre , achou que fora na meíma , em
que delle fe tinha apartado no dia antecedente.

No Certaô áo Cuyabá , diílante de S. Paulo
mais de duzentas legoas , adoecerão huns homens,
dos que juntos em frotas [ como íe expiícaÕ os natu-
raes ] entravaõ a conduzir índios , com que fe íer-

vifíem; e chegarão a tal extremo
,
que, fendo muitos

os doentes , naõ reílava hum fó
, que cuidaííe dos

mais. Era a enfermidade a modo de contagio , mas
muy ordinária aos que em certos tempos do anno
feachavaõ naquellas brenhas. EraÕ febres malignas,
e certos correyos da morte , ainda que compaííivos no
modo íuave, com quematavaÕ-, porque cauíando
hum pezado letargo obrigavaõ aos enfermos a paf-
íar em poucos dias do íomno temporal para o eterno.
Aílim fe achayaó todos prcílrados nas redes

,
que Ía5

Z ii as

S



m&m.

'm ':iJV

180 Vida do Padre
as camas muito uíadas no Brafil

, principalmente em
viagens , e taõ deílituidos do íoccorro humano

,
que

nem ainda podiaõ appellar para o Divino
;

pois o
íomno lhes impedia as potencias, e embaraçava os

íufpiros , com que pudeílem bater ás portas da Divi-

na miíericordia.

Naõ faltou com tudo a eíles necefíicados a ca-

ridade do Padre Belchior de Pontes , o qual preparai>

áo huma medicina íe achou em breve tempo mettido

naquella felidaõ , e acordando a hum dos apeílados

lhe deo a beber daquelle íalutifero nedar , com o
qual lhe aíFugentou taõ contagioío letargo. Tanto
que o vio acordado , entregou lhe a medicina

, que
levava em hum cabacinho, mandando-lhe que fizef.

fe o oíiício de charitativo enfermeiro deípertando aos

mais, e fazendo, os também beber a faude , que na-

quelle vazo lhe entregava. Feito lílo, fe pôs em mar»

cha. Acordando o homem , e querendo faber de don-

de ihe tinha vindo a laude , e porque menfageiro , fe

levantou da rede j mas íò pelas coílas conheceo o
feu berafeitor , divizando ja ao longe o Padre Bel-

chior de Pontes, que ou fugia para naÕ íer viílo^

ou para naõ receber o agradecimento
,
querendo re-

lervar para Dsos eíla gloria.

ííem foy fó huma vez
,
que caminhou aquelíes

dezertos , pois em outra occafiaõ fe achou junto ao
rio Anhaoguepú , diípondo para a gloria hum deíam-

parado. Oca!o foy taÕ fabido em S. Paulo ,
que raro

fe achava adiantado em annos , que o naÕ ouviíle i^

CQnfervando«fe ainda hoje nos modernos a fua memo.
ria , ainda que pelo decurío dos tempos ja com alguma
conf?3zaÕ nos accidentes. Eiiando em S. Paulo o

IxceUentiíHmQ Ssnhpr D. Joíeph ds Çaaos , e Alac-
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1

houve hum Clcrigo , conhecido vulgarmente

com o appelhdo de Padre Pcmpeyo , o qual, menos
ajudado ao íeu eflado , teve alguns dcfgoílos com o
feu Prelado : c queiendo livrar fe de novas moleílias

^

determinou ítgtiro caminho commum daqutll' s tem-

pos , auíentando-fc para o CertaÕ do Cuyabá : e naõ

falta quem diga que caminhava com animo de fazec

áílento em a)guma povoaqaõ das muitas
,

que tem
Caílella na noíla contra -coíla. Preparou canoa , e

embarcado com alguns índios foy furgir da outra ban-;

da do Rio grande em humallha
,
que faz o no Anhan»

guepú , ou Anhtndú.

Os índios , mal fatisfeitos com as impertinên-

cias do amo , e pouco tementes a Deos , tanto aue o
viraõ dormindo em terra , o deixarão , levando lhe a

canoa com tudo, quanto puderaÕ apanhar crmmo-
damente , fem lerem íentidos. Tanto que amanheceo,

le vio o pobre Clérigo naquelie dezerto defamparado

dosfeus , expoílo em huma Ilha , e km remédio hu^

mano fentenciado á morte
;

porque faltando lhe a

canoa, mantimento , e aseícopetas, com qie na-

quelles dezertos fe procura o fuílento , na() havia

outro remédio mais do que acabar á vidência da fome;

Poílo eíle deíengano , he fem duvida que ferir Õ gran-

des os deíejos de íe preparar para a jornada dci eteií.ida-

de , e íerisÕ fervorofos os fu ípiros , com que bueria ás

portas do Ceo, invocando o íoccorro Divino, já que fe

via dcíamparado de todo o humano-, e ainda qi eona o
li^Tou Deos áz morte>na5 quiz deixar de fermifericor-

dioío,dando-lhe Sacerdote, com quem defembaracaííea

cõíciencia.e purificafíeafua alma pnra entrar naGloria*

Caminhava neíle tempo o Padre Belchior da

PonLes acompanhado de huns índios para o CollegíQ
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de S^ Faulo

, e chegando a hum CapaÕ ; oii peque,

no boíque
, que fica junto ao rio dos Pinheyros, ern

hum lugar , em que teve Sitio Bartholomeu Paes , le

apeou docavaíio, dizendo aos índios que o eíperafr

lem aiJi
, porque hia a huraa neceíGdade. Dada efta

ordem,ent!Ou noCapaò. Suppuzecaõ elles que hia

a neceíTidade própria , mas vendo que fe detinha mais
do que era bem , ou deíejuíbs ds chegarem ao Coile-

fào , outemeroíos de aigum infortúnio
, que acaíò

tiveííe acontecido ao Padre naquella efpefíura , deter;;

minarão ver com os feus olhos o que lhes propunha a
fantazia. Entrarão no Capaõ , e depois de o correrem
todo, olharão para os campos circunvizinhos, e cer-

tificados de que rjaõ eítava naquelíe circuito , deters

minarão , dífpondo o aífim Deos , de irem para o
Collegio, elevarem ocavalio, julgando talvez que
teria e!b ia tomado a dianteira , fem que elles niíío

advertiííiim
, pois era eíle o fim da fua jornada.

Chegados ao Collegio fern o Padre , era muito
natural que ou lhes perguntafTem a cauía de trazerem

aquelle cavaílo íeliado, ou que elles mefmos pergun-
taíTem pelo Padre , a quem bufcavaÕ , contando fin-

céiamente o referido : mas de qualquer lorte que illo

foíle
, o certo he que íe naõ paílaraõ muitas horas ,

íem que elle chegaíle a pé , e encoítado ao feu bor-

dão , íendo que para andar naturalmente tantas le.

goas , eraõ neceííarios alguns mezes. He tradição

muito commúa daquelles tempos que o Padre Rey-
tor , reparando em o ver a pé , e íem os companheiros,
lhe psrgiintára a cauía daquelie excefío , e que elle

íincéramente refpondéra que tinha hido ao Gertaõ do
Cuyabáa confeiíar o Padre Joíeph Pompeyo , o qual,'

deíamparado dos feus em huma íiha ^ acabava a vida

fera

W!*"
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fcm Confiííàõ. Alas de nada diílo acho noticia no car-

tório do Collcgio.

Pafíaraó-fe alguns tempos , e ccrreo voz cm S.

Paulo que morrera o Clérigo naquelle deferto. Ano-
jaraõ-fe os parentes, e o que mais íentiaô era a noti-

cia da morte í*o íéu parecer infeliz
,

pois lhe dava
poucas eíperanças da fua íalva(íaõ

;
porque fabendo

que naõ fora muito ajudada a fua vida , entendiaô

que tinha acabado íem o remédio , que no Sacramen»,

to da Confifíaõ deixou Chíiíto a todos
,
que, conhe-

cendoíè inficionadados com a culpa, fe querem difpor

para a eternidade. Também he tradiqaõ daquelles

tempos que o Padre Reytor do Collegio , tendo noticia

da deíconlolaqaÕ dos parentes , mandara ao P?dre
Pontes que coníolaíTe a hum Cavalheiro irmaõ do de^

funto , contandoJhe o feliz íticcefío da lua morte;
pois merecia eíla attençaó

, por fer bemfeitor daquel.

le Collegio , e que o Padre obedecera.

Mas ou foflè eíle o modo , cora que logo fe fou-

be , ou naÔ ; a tradiqaõ commúa he , que, paliando

pelo mefrao lugar , em que morreo o Clérigo , alguns

homens, dos muitos , que por aquella parte ardavaõ
ao Gentio , viraÕ junto a huraa arvore hum hevia-
rio fobre hum altar feito de varas , e junto ao altac

huma íepultura pouco funda , mas bem povoada de
ofíbs

, que pela diípoziçaõ entenderão íerem rehcuias

de corpo humano. Viílo ijflo , tiveraõ curiozidade de
regiílar o terreno , e acharão efcritas em huma cafca

de pao eílas palavras : Arnú iaz enterrado o Fadrejo-

feph Vompeyo coufclJado peloFad^e Fontes: e alguns

accrefcentaó que também eílava efcrito o dia , em
que íe tinha confeíJado , ficando fem duvida a verdade

deíle cafo , íe íe confrontaíle o dia , em que defappa^

xecsa
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receo de S. Paulo , com o dia , que naquellá memo-
ria

,
para gloria de Deos , e credito de íeu betníeitor

nos deixou aquelle feliciíTimo deíamparado.

Finalmente
, parece que naõ cabia em hum ÍÓ

muido o deísjo
,
que tiníiA ds falvar airaas; e por

iílo , deixando a noíía America por breves horas , e

atraveílanda os mares , foy levado ao mundo vejho

a foccorrera huma Serva de Deos
,
que vivia no Rey^

no de Angola. O caío he taÕ admirável
,
que a fua

meíma excellenciae faz incrivel , e por iíTo quazi eíta*

,va rezoluto a deixa !o , mas como tem teílimunhas â-

dedigíias , me animo a efcrevê Io. Do Coliegio de S.

Pauio caminhava a cavalio com o Padre Gabriel
Fereyra

,
que entaõ era o feu companheyro, e áivQi'

tinio a moleília do caminho com o íuave dapraòlica,

chígaraô a hum lugar , no qual reparou o compa-
nheyro

,
que hia adiante

,
que o Padre Pontes ihe

naõ refpjndia : e levado da curiozidade olhou para

trás , e vio que o cavalio , em que até entaõ fora

montado , alleviadodo íeu pezo, caminhava á deílra

fellado , e enfceado. Ignorante do caío , voltou para

trás regiílando com muita diligencia grande parte do
caminho

, que tinhaÕ andado
, para ver fe o encon-

trava. Bufcou o, temerofo de algum infortúnio
, que

acaío tivefle fuccedido , íèm elle o preíentir ; mas to-

das eílas diligencias forad baldadas , em quanto naõ foy

tempo de voltar o Servo de Deos da íua milagroza

viagem
;
porque entaÕ ihe fahio de hum matto , e ca-

minhando cora elk chegarão ao íermo deílinado. Paf-

íado algum tempo , e voltando ambos ao Collegio,deo

conta o companheiro ao Padre Reytor do íuccefío , o
qual armado com a obediência foube do Padre Pontes,

que naquellá occafiaõ tinha ido ao Reyno ds Ango-
la a acudir a huma Serva de Deos. CA-

i,.!^,i,);i;

iUMMial tttÊÊÊiÊgÊm
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CAPITULO XXX.

"Livra a cafa do Vadre Audre Bavuel de hum efpiritõy

que a infeftava : fjJla com hum defunto
, que

Unha -promcttido huma romana ao Bom
JESUS de Igudpe , e dd /e noticia

de/ia miíamza Imag-em.

Endo a viíla do Padre Belchior de Pontes tanto
de lince

, pelo muito que divizava ao longe
,

naõ he muito que chegaíle também a ver as couías da
outra vida

;
pois era juíioque á modeília

, com que
de continuo mortificava os íeus olhos , fe íeguiíle o
premio de ver ainda aquilío

,
que era fóra da íua esfe-

ra. E eíla parece que foy a razaõ
, porque o Santo

Job mortificou tanto os feus olhos, obrigando os,
conforme o íentir de Hugo Cardeal , a naõ olhar km
cautela

;
porque ainda que íeja neceífario ver , com

tudo
,
como he fuperfluo o ver muito

, por iílo fe
concertou com elles a ver fomente o precizo

,
para

que pudcííe ter huma firme efperanqa de chegar a ver
ao mefmo Deos

, o qual , sílim como premêa com
grande liberahdade os trabalhos padecidos por íeii

amor com os goílos eternos ; aíTim também premia»
ria com vizaõ beata a mortificação

, com que neíta
vida íe privaííe de ver por feu amor. Naõ quiz porém
Deos que íoífe fó eíle o premio da grande modeflia
do Padre Belchior de Pontes

;
porque como fe irma-

nava com hum notável filencio
, permittio que ainda

neíla vida naó fó vine , e fallaííe com os moradores
dtt outra

, mas também que dks o cuviííem
, elhe

obedeceílem
, como provriõ os cafo-^ íeguintes.

Aa IsTá
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Na caía , que tinha o Padre André Baruel ens

hum Sitio diílante da Cidade algumas legoas, faíleceo

huma Híulher da íua família : feguiraõfe pouco depois

deíla morte taes eílrondos , einquietaçoens naquel-

la caía ,
que terrivelmente affligiaõ , e atemorizavaô

aquelle Sacerdote : tratou de buícar companheyro
,

que o ajudaíle a tolerar tanto eítrondo , e oaniraaííe

a viver com taõ importuna companhia. Tinha na Ci*

dade de S. Paulo hum irmaõ Religioío Franciícano
,

e luppondo que aquelle eípirito inquieto teria rdpeyto

a taõ íânto habito, o levou para o Sitio: mas nem afíim

confeguio o que defejava. Tinhaõ ja loffrido hum mez
eíte purgatório

, quando em hum dia entrou em caía

fem fer efperado o Padre Belchior de Pontes , que
entaÕ afliília na Aldeã de Mboy diílante mais de íeis

legoas ^ e lhes diíTe : De hoie em diante naÕ haverá

mais eflronão : e foraÕ baila ntes eílas poucas palavras^

para que fe aquietaíTe aquelle efpirito , e íocegafíe taô

desfeita tormenta.

Caminhava em outra occafíaÕ de Carapicuybat

para a Cidade com o Irmaõ Pedro Pereyra , e reparou

eíle que, muito antes de chegarem ao termo deílina-

do ,
parara o Padre Pontes , e fe puzera como em

converfaqaÕ ;
porque, ouvindo-o fallar , reparou que

íe callava , como quem eíperava refpofta: mas nem
via com quem fallava , nem percebia o que lhe dizia,

gaitando neíla invizivel pradica algum tempo» Aca-

bada ella ,
partirão para a Cidade ; e voltando depois

para Carapicuyba, mandou o Padre Pontes chamar

a Anna Cordeyra , e lhe pedio que eonvocaíie os pa-

rentes , para que juntos fizeílem huma novena de

terqos do Rozario , obrigando-fe também elle a ajudai

los com MuOb , para libertarem das penas do Purga»
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tório a alma de leu jrmaó , o qual tinha acabado
no Certaõ ás maõs do. Gentio , fem ter dado cum-
primento a huma romana

, que tinha promettido
a huma mila^roza Imagem

, que na ViJla de Jguá-
pe íe venera , a qual repreíènta a Chriílo prezo

,

e atado da meíma forte
,
que Pilatos o aprezentou

aos Judeos , depois de o açoutarem , e coroarem
de eípinhos

: e como naõ tinha feito eíla peregri-
naçaõ em quanto vivo , o mandou Deos peregri-
nar era penitencia deíla culpa é^lÚQ o lugar , em
que tinha acabado a vida , caminhando de joelhos,
e com os cotos dos braços

;
para que , aílim cqí

mo tinha imitado aos brutos em faltar ao prometti*
do, aflim também osimitafle, quando caminhava a
cumprir a romaria ; manifeílando-íe deíla forte o rigor
da Divina Juítiça em caftigar aqueiles, que, íendo
muy fáceis em prometter, achaó lummas difficulda-
des em pagar tad íantas dividas. Por eííe íuccefio en-
tendeo o companheyro que a invizivel converfaçaõ
tinha fido coro aquclle defunto

, por quem agora
mandava orar. Entrarão com a novena , e acabada
ella

, mandou chamar a mulher , e lhe diíTe que ti-

nha Deos ouvido as íuas íupplicas , e que por eJIas

abbreviára o Purgatório á alma de feu irmaÕ , e o tií

nha levado ja aos defcanços eternos.

Mas porque haverá alguns
,
que defejem faber

a cauía
, porque fe venera taõ fanta Imagem , íendo

certo que ha neílas partes muitas outras
,
que, tendo

culto pelo que reprezentaõ
, naõ influem tanta devoi

çaõ
, como eíla

; por iíTo me pareceo efcrever aqui
huma relação

, que o R. P. Chriflovaó^a Cofta de
Ohveyra^Jendo Vizitador daquelias Igrejas noanno
de 1730., deixou autentica no livro das Vizjtas da

Aa ij Igreja
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Igreja de NoíTa Senhora das Neves da Villa de Igiiá.

p3 , mandando que todos os annos Te publicaíle ao
povo ,

que íe achaííe á feíla
,
que le lhe faz a íeis de

Agoílo, e he a íeguinte :

Ssnào no anno ãe ló^j. mandados ãous Jndios

hoçaes , e [em conhecimento da Fé
,
por Francijco de

Mefgmta , morador na praya dajuréa
,
para a Villa

da Conceição a jeus particulares , acharão na praya de

Yna^ junto ao rio chamado Tufauna^ rolando hum vulto

com as juperfuidades do mar , a que vulgarmente cha-

viaõ rejacas , e reconhecendo o o Uvarad para o limite

da praya , onde fazendo huma cova o puzeraõ de pé
com o rofio para o Najcente , e ajfim o deixarão com.

hum caixão
,
que divizarad fer de cera do 'R.eyuo , e

humas botijas de azeite doce , cujo numero naõ pudeja-

ler de certo , as quaes coufas f; achavad divididas hum
pouco e/paço do dito vulto ) e voltando os Índios dahi a

dias acharão o dito vulto , quenad conheciad , no mef',

mo lugar , mas com o rodo virado para o Poente y w
i}ue fizeraó grande reparo pelo terem deixado para o

Isajcente , e naõ acharem vejligios de que pefjoa hu*

mana o pudef/e virar : logo que chegarão ao Sitio do

leu admmídrador , contarão o cafo , e a(ftm que le fouhe

pelos vizinhos , Je rezolveraõ Jorge Serrano , fua mu-

lher Anna de Góes , e leu filho Jorge Serrano , e fua

cunhada Cecília de Góes , a irem ver o que contavaõ

os índios : e chegados , acharão a (anta Imagem na

forma., que os índios tinhaõ expojio •, e tirando a a

metterad em huma rede , e a trouxeraõ alternativamen'

te os dous homens , e as duas mulheres até o pé do monte

^

a quechamad Jurea , aonde os alcançou a gente da Villa

da Conceição , que vinhaõ ao melmo effeito pela infor^

múÇâQ dos. índios ; a qual ^cnte da Concsiçad ajudaraã,
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'àcs qiwdro d cciuíuc^ítõ cia dita Imao^cniaté o mais alto

do diLo i)i0}itcjui-êa y deiuk os dons Iionhus ^ c ús duas

vmlheres com a inejma alternativa o traufporiarad até a
harra do Jbiio c/iui?judo Rikyra do Jgí.dpe , aomle fo-
raô os moradcrcs da Villu do ígiuipe k-Jcor a janta
Imagem y etrczendo-a com grande veneração, apu»
zeraõ no R.io , a que chamaõ hoje a Fonte do Senhor

,

para lhe tirarem o fúlitie , e encarnarem de novo , o que

con/eguirad depois dojegundo encarne pela imperfeição

com quejicãva ; e confcguido o ornato , a coJIocaraÕ ne:

(ia Igrfia de Ncffii Senhora das Neves , em que efid
,

aos doas dias do mezde Novembro de 1647. íim-os^ con-

forme achei no affènto de hum curicfo tirado de outro

mais antigo. Também achei informação de que era tra •

diçad que a fanta Imagem do Senhor Ecm JEòJJSvU
nha do Key?70 de Fortugal embarcada para Vernamlic-

CO , e que encontrando o navio outro de inim:gos InfciSf

lançarão os do navio For tuguez aJanta Imagem ao mari
para nad jer tomada , com o que je achou junto a ella

de cera , e azeyte -, e que no me[mo tempo , em que

foy achada a Janta Imagem na praya , forao vii-aspelo

Tadre Maneei Gomes ^ Vigário da Villa de S.Sei afliaõ,

pafjar pelo mar da parte do Norte para a do Sul jeis

luzes auezas em huma noite , cuja lucerna alliimiava

grande circunferência , a qual noticia dera o dito Vio-a^

rio defunto ao K. P. António da Cruz.R.eligioJo da
Companhia de JESUr

Até aqui o Reverendo Vifitador defcreven-

do fomente o modo , com que sppareceo

,

e foy levada á Igreja de Noíla Senhora das Ne-
ves aquella milagroza Imagem : mas porque a fama
dos íeus milagres a faz conhecida niíÕ fó na Coíla

,

mas tanibem no CertaÓ ; concgnendo a elja cem ro-

marias^
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marias , ç votos mu!tas peíloas do didriao de S. Pau-
lo •, me pareceo efcrever aqui » ainda que he fora

do meu intento , huma raarâViJha
, que aélualmen^

te efla infinuando o refpeito , com que le devem
tratar as coufas , que faÕ íantas. Na ribeyra , a que
hoje chamaô Fonte do Ssnhar , havia hum recanto
a modo de lagoa pequena , naquai, coma naõ fa*

ziaõ movimento as agoas , e era de pouco fundo

,

foy lançada a fanta Imagem
,

para a purificarem do
limo

, que no mar tinha recebido. Boyava e4la ,

por fer de madeira , e elles com piedoza audácia lhe

puzeraõ huma pedra emcima , ajudando-fe do feu
pezo para a confervarem coberta de agoa fobre ou-
tra pedra

, em quanto a puriíicavaõ. Muitos annos
ie coníervou eíle lago íervindo ds Pifcina aos necef.

fitados, e dando aos enfermos milagroza faude com
o trabalho íó de fe lavarem em taõ fantas agoas.
Abuzaraõ pofèm de tanta piedade humas meretrizes,

e a pedra
,
que até entaÔ era de pequena eílatura

,

querendo a feu modo vingar efla injuria , creíceo

tanto
, que tomando todo o circuito o tapou , dei-

xando íómente hvre o ribeyro , em cujas agoas ainda
hoje eftaõ depozitados grandes remédios para muitas
enfermidades.

CAPITULO XXXI.

Suas profecias^

V

QUem conhecia naõ íómente ao perto os corá-

çoens humanos, mas ainda ao longe tantos

acazos
i
naÔ he muito que também conheceíTs

os futuros
; pois taõ difficil he ao homem, hum como

outro

il^^
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outro conhecin^ento : e íe o dom t!e j^rofecia no
íentir de Alapide explicando o texto lo. de S. Joaõ
no Cap. p. do íeu Apocalypíe , fe naõ dá neftes tem-
pos

, íennõa peíloas muito abaJíizadas cm Fé , e vir^

tudts QithuliLrs
,
parece que de nenhuma forte pcde^

rei dar a conhecer melhor o noíio Hcróe
, íènr.o

medrando as fuás profecias. Muitas deixo efcritasja

neíla hjíloria , mas como naõ tiveraõ lugar todas,
as de que tive noticia

,
por iílo as rezervei para eíle

lugar; e delias íe pode inferir que difpenlou Deos
com elle na Ley, que refere S. Lucas no Cap. 4., de
naô haver Pioíeta

,
que tenha acceytaqaõ cm íua

pátria : pois era tal a eílimaçaó , e acceytaçrõ
, que

tinha o Padre Pontes em todo o diílnfto de S. Pau.
lo, que fe naõ atreviaõ os mais timoratos atmpien?
der coufas diííieis íem o feu parecer.

Padecendo vários achaques o R, P. JoaÕ de
Pontes

, irmaõ do noílo Heróe , deíejava achar al-

gum allivio na medicina. Impedia o a occupaçaõ
que tinha de Vigário na Igreja de S. Amaro , e re-

correndo ao ExcellentiíTimo Senhor Biípo, queefla-
va no Rio de Janeiro, Ihediíle o nolTo P^dre, muito
antes de chegar a noticia do fucceíTor

,
que oíijlçvia-

ria daquella occupaçaÕ o Padre Coime Gonfalves, o
qual acabaria a vida fendo Vigcrio. Paílado al^;um

tempo, chegarão os correyos , e trouxera© provizaÕ
ao Padre Coime , o qual morreo dahi a hum anna
fendo Vigário daquella Igreja.

A António da Silva , filho de Ignez Domingues^'

( o qual entrando na Companhia tomou o nome de
António de Pontes) animou o Padre Belchior a ap-
plicar fe aos livros, dizendo lhe que havia de ler

Reli^jiofo da Companhia. Aguns parentes , vendo-

o

I
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ja decreícida idade

, julgando que gadava ò tempo
de balde , oppunhaó4e a eíle defignio , dizendo ao

piy qu3 O tiraííe do eíludo : mas eíle fiado na pro-

msíli do tio naõ deziília em pedir ao pay que lhe

continiiaíle com a aíííílencia. Páííava-fe o tempo , e

ccefciao os annos , caufaodo lhe eíles oaÕ pequeno

impedimento, porque chegou a contar vinte íem íer

adaiittido : mas tendo efperança
,
quando parece que

a naõ devja ter
,
p^is naõ faô ordinariamente admit?

tuios nefta Província íujeitos de tanta idade, pedio,

e inílou deforte / que foy admiítido , coníervando lhe

D20S a vida
,

para que fe cumpriííe a profecia do ieu

bom tio , e morreííè no Noviciado , tendo vivido

neile , com muita edificação de todos
,

quazi dous
annos.

Em caía de Izabel da Cunha houve huma índia

chamada Luzia , a quem diíís o Padre Pontes que
naõ íóm^ue lhe havia de aíTiílirna ultima hora , mas
que também havia de dar íepultura a íeu corpo- Sue
cedeo tuJo aíTiu

;
porque, quando foy tempo , veyo

da Aldeã de S. Joíeph , aonde entaô aííiftia
, ao Sitio

da dita Izabei da Cunha , e confeílando a índia , a

ajudou a bem morrer , e a enterrou na Igreja de Nof-
fa Senhora da Ajuda , chamada vulgarmente a Ca-
pella.

A António de Oliveyra
,
que tinha mandado

huma carregação para as Minas Geraes
,
prometteo

o Padre Pontes , encontrando fe muito acafo com
elle

,
que a naõ havia de perder. Replicou António

de Oliveyra que já edava tudo perdido
;
porque ti.

nhaÕ roubado no caminho ao íeu mulato Jofsph ;

a quem a tinha encommsndado. Mas o Padre , vi-

rando is para a mulher , que também aili is achava

,

lhe

HHP
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lhe mandou rezar todos os dias hum terço a Ncíia
Senhora do Rozario : e fazcndo-o ella aííim

,
paíla-

do algum tempo, indo ambos a Mogi , humapeíToa
lhe reílituio cem oitavas de ouro, com as quaes fe

verificou a promeíía do Servo de Deos , de que naô
havia de perder a íua carregaqaÕ.

A Maria da Sdva , eílando taÕ enferma
, que

na opinião de todos havia de acabar daqueila enfer-

midade, diíTe que naõ havia de morrer: e íuccedeo
aíTim, como íe também a morte tivera refpeito aos íeus

ditos , e ejlivera obrigada a cumprir as fuás promeíTas.

Tendo Anna de Siqueira a feu pay António de
Siqueira nas Mmas Geraes , vivia afflida , e defcon-
íolada

, por lhe terem faltado noticias delie havia
muito tempo, Em huma occafiaõ , em que eílas af-

flicçoens maisamortificavaô , foy ter com o Padre
Pontes ,

e Ihs propôs as anguílias
,
que padecia. Con?

Iclou-a elle dizendo que dia de S. André viria o pay.

Chegou o dia do S.into , e também o pay
,
por quem

tanto fufpirava.

Em cafa de Joanna Leme , filha de Gonfalo
Simoens , eílava huma mulher taõ enferma

, que
julgando- íe fer neceííario lacramentá-la , mandarão
chamar ao Padre

,
para que viefle ouvi-la de Conní-

faõ. Veyo elle , e confeííou-a 5 e fallando ao depois

com os circundantes
, diíTe que daqueila naõ tive(lem

íuílo
, porque naõ havia de morrer : e olhando ao

meimo tempo para outra
,
que miniílrava íaa , e

iem enfermidade alguma , diíTe que quando vieíle da
Villa de Ytú a havia de achar morta. Succedeo tudo
f-ííim; porque a piJRieyra efcapou da enfermidade,
que padecia, e a que eílava faÕ adoeceo , e morreo no
tempo dáterrainado.

Bb Eílan-

!;
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Eílando na Freguezia de S. Amaro , veyo ã

pmâica Paranampanêraa
, que era hum Certaõ na.

quelle tempo muy trilhado dos ruoradores de S. Pau-
lo, ecorao eílrada para osCertoens do Sul. Tanto
que o Padre Pontes ouvio nomeá lo , diíTe que lhe

naÕ charaaíTern Pafanampanêma
,
que vai o melmo

que rio falto , ou bromado
, mas que lhe chamaílem

Parannajúba
,

que vai o meímo que rio amareílo
,

dando com eíle vocábulo a entender a preciozidade

do ouro , que em fuás entranhas fe occulíava ; e
olhando logo para hum menino, que eílava nos bra-
<;os de fua ama , diíle : ILde menino hdãeãefcobnr,
ejjas Minas. Succedeo tudo aíTim ; porque Domin-
gos Rodrigues

,
que era o menino , foy o que depois

as deícobrio. Sey eu que alguém duvidou deíla pro,
fecia

, porque attendendo ao vocábulo de Parannajú-
ba , eíperava que eíle lugar deíle tanto ouro

,
quan.

to a íua fantazia lhe propunha : como fe as profecias

fe deveílem entender no fentido , em que cada hum
as quer tomar ; e cemo eílas Minas faõ de manchas,
ainda que delias tem íahido muitas arrobas de ouro,
pois ha mais d-^ vinte annos

, que delias tiraõ efíe

preciofo metal , com tudo naÕ fatisfazem á mulíidaõ
de íujeitos

,
que a ellas acodem anciofos de tanta

preciozidâde ; affim como das outras Minas naõ tiraõ

todos , os que a ellas vaõ , os cabedaes que appe-
tccem.

Na Aldea de Noíla Senhora da Efcada íucce-

deo que, brincando duas crianças , huma dejlas mo-
leíiou a outra deforte

, que a fez chorar ; acudio a
n)ãy da queixoza , e reprehendeoa

, por ter rooleíla-

do á íua filha. Ouvie«.a o Padre Pontes, e reparan^

do em ihe ter chamado filha íua , diíTe : E^aja nao
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he vcffafilha. NaÕ íe paílou muito tempo ; fem (]uc

fe ville que tinha Deos eícolhido para filha fua
aquella meniiia

;
porque no dia leguinte , km que

tiveíle precedido doenqa
, ou indicio delia , amanhe.

ceo morta.

Eílava a Igreja deíla Aldeã arruinada , e para
que de todo naõ cahifíe , eílavaô arrimados á parede
alguns efpeques. Sentiaô os índios vê-la naquelle
eílado

, equeixando-feem huma occafiaõ, a tempo,
em que o Padre Pontes por alli paííava , eile lhes

diOe que íó depois da íua morte fe fana Igreja nova.
Succedeo aíTim

;
pcrque coníervando^fe naquelle efta-,

do slguns annos , depois de íua morte íe fez nova
fabrica.

Indo o Padre Joíeph de Moura na Cidade de
S. Paulo vizitar a íeus pays Fernando Rodrigues Go.
mes

, e Cathanna Percyra Pereíirella , lhe derao poc
companheiro o Padre Belchior de Pontes. Chegarão
acafa, epaííado algum tempo em converiaçaô , ap-

pareceo Franciíco Xavier Rodrigues, que entaÕera
de pouca idade , e como menmo fe afíentou junto
aos pays. Daqui tomou occafiaõ Catharina Corrêa
para dizer ao Padre Pontes que criava aquelle menií
no com muito mimo

, porque efperava que íoííe Sa-
cerdote , e que paia iílo o tinha mettido ja nas ^{qò-
las da Companhia. Ouvio-a elle , e refpondeo que
aquelle menino feguiria o eílado do pay. PaUataÕ-fe
os annos, e crefcendo o menino , tudo fe cumprio

;

porque naõ obílando o desvelo, com que fe òppli»

cou aos livros , e o empenho , com que procurou o
Sacerdócio

, íe cazou , feguindo deíle modo o eílado
do pay.

Pâl^a as !Minas Qzx':^^.^ , caminhavaõ Salvador

Bb ii Leyte,

i'H
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Leyte

, Mattheus de Siqueira , Eílevaõ Bicudo ; e
Dionyzio Alvares, e encontrando-fe na Paraíba com o
Padre Belchior de Pontes , elle lhes pedio encareci-!

damente que deziíliflem da viagem
, porque havia de

haver muita mortandade. Naô íe atreverão elks
a conceder ihe o que pedia , ou porque naô deraÕ cre.

dito á profetizada fatalidade, ou porque tinhaõ os
olhos no ouro

,
que hiaõ bufcar , e com iflo defcnL

pavaÕ a lua determinação com o frívolo pretexto de
eftarem ja em caminho. Como o Padre os vio rezo-

lutos a feguir a começada jornada , lhes pedio que
ao menos voltaííem logo , tanto que íizeííem lavoui
ras

,
porque haveria certamente muita mortandade.

ContmuaraÔ elles a jornada , e o tempo lhes deo a
conhecer o efpirito , com que fallava •, porque foy
tal a fome deíie anno

, que com a falta de mantimen-i
tos fe viraô aquelles dezertos povoados de fepultu?
ias.

Eflando em cafa do Padre André Baruel ; {xiq\

cedeo vir á pradica huma grande fecca , com que
entaõ caftigava Deos a S. Paulo. Começou o Ba^
ruel muy deíconfolado a ponderar os dam nos

,
que

ella tinha caufado : é o Padre Pontes , tendo ouvido
os feus difcurfos , o coníolou , dizendo-lhe que era
grande a mifericordia de Deos , e que fem duvida a
experimentaria naquelle dia , em que certamente ha-
via de chover. Naõ davaõ os ares finaes de agoa ; mas
quando menos íe eíperava , íe perturbarão deforte ,

que no mefmo dia choveo , defempenhando Deos a
palavra

, que eíle feu Servo tinha dado em prova da
íua grande mifericordia.

No tempo , em que foy Vigário da Vara em
S. Parolo a mefaio Padre André Baxuel ; aconteceo

furtar

iÉÉlMi
mimm
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furfar hum fujeito huma moça , com quem queri:^

cazar fe. Eílava ella dcpozitada por crdcm fua , em
quanto fe averiguavaô as djfficuldades

,
que comum-

mente occorrem neíles caíos : e quando ainda lhe

raõ occorria d&r licença para le receberem , Jhe en-

trou em C3ía o Padre Pontes , e com toda a tífica-

cia de íupplicas o períuadio a que naquelle mefmoi
dia os mandaíTe cazar. Naõ entendeo elle

,
por então,

qual foííe o motivo defta inopinada petiqaõ : mas
como era grande o conceito

,
que delle tinha , íem

attender ásdifficuldades da demanda , os mandou re-

ceber naquelle mefmo dia. Naõ chegou porém ao
feguinte , íem faber o fim daquelle empenho

;
por-

que como naõ chegou a amanhecer com vida o noi-

vo , entendeo que íò por confervar a honra daquella

mulher tinha feito o Padre Pontes aquelle exceíJb.

Ao Sargento mór Miguel Garcia Velho diíie

muitas vezes que fe retira iíe de Taba té
,
porque vi-

ria tempo , em que havia de ter hum grande caíligo

de Deos : e deíejando elle íaber qualfoíTe , nunca o
Servo de Deos o quiz declarar, dizendo Ic mente
queaíeu tempo o veria. Pa fia raõ íe a]g"rs ítnnos,

e além das pefles
,
que infeílaraõ aquellas partes,

vio os rigores de hum interdidlo , com oqua! expe.

rimentaraõ os moradores daquella Vlia notáveis ca-

lamidades.

A Scbaíliaò Diaz Barreyros pedio em certa oc.

cafiaõ , que delle fe auzentava
,
que fem attender á

obrigação de íeu cunhado Francifco da Silva
, que

entaõ eilava nas Minas , cuidaíTe muito de fuás ir-

mãas, porque elle naõ tornaria a S.Paulo, fenaÕ

depois que íoubeíle que era morta fua mulher. Paf-

fou ie o tempo , e a experiência moílrou ^ue faJlava

cora

l;ll|
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cora efpirito profético, porque Franciíco dá Silva
íó quando íoube que eáava viuvo toínou a S. Pau-
lo.

A Maria de Aranjo
, que de hum maligno gar-

rotilho eítava ás portas da morte , e ja facrameota-
da, diíTe que naõ morreria: e eícapou daquella en-
fermidade

, íendo que delia perderão naqueiie tempo
inuitosa vida. A Maria do ílozano diíle que havia
de padecer duas enfermidades , e que eícaparia com
vida da primeira , mas naõ da fegunda. Succedeo
aíTim

; porque, efcapando de hum panarício , morreo
de huma hydropezia.

Finalmente
, profetizou muito antes huma {q\

me
,
que houve era S. Paulo : e a muitos cníinou

Que foflem as fuás lavouras era hum anno grandes
ba^ataes; po!^que íó iíío produziria aterra. Obedece-
rão muitos, e tiveraõ com que remediaríe

, pade-
cendo os mais

, que deíprezaraõ o feu coníelho. '

CAPITULO XXXIL

Vrofetiza o primeiro levantamento
, (jue houve

nas Minas Geraes.

Ara moftrar Deos o muito que amava a Abrá-
haõ

,
e o quanto fe agradava dos íerviços

,
que

lhe fazia
, declarou ihe os cafligos futuros daquellas

taõ celebres, como infelizes Cidades de Sodôma,
e Gomorra

;
e para moílrar que guardava as Leys

de huma fmcéra
, e íirme amizade

, diOe que naõ po-
dia encobrir -lhe aquejie íegredo : e como os favores
concedidos aos Santos Patriarchas eraõ figura dos fa-

vores
,
que havia de conceder aos feus Servos nos

tempos

mmmBmm
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tempos vin;louros

, por iílo guardou também 'com o
Tadrc Belchior de Pontes

,
que com tonto aíítcloo

fervia
,

efta mefma ordem , deícubrjndo Jlie es cafíi-

gos, com que havia de caíligar as Minas Geracs
;

para que, decirrando- os muito antts , cu ítiviíTcmde
avizo a muiros

,
que como Loth ficarão Jivrcs da-

quelles incêndios , ou ferviílem de mayor caíligo
áquelles , a quem chegarrÕ eílas noticias, por nhd
terem evitado

,
quando podjaô , tantos cafligos.

Eílando nas Minas Geraes Jeronymo Pedrozo
de Barros , efcreveo o Padre Pontes a íeu iimaÕ Va-
lentim Pedrçzo de Barros , dizendo ]he que tanto
que recebtíle a íua carta , logo logo deixaíle as Mij
nas ,

e vieile para S. Paulo. Naõ acceitou clje o ccn-'

vite , e avizo , e foy huma das principaes cauías do
levantamento.

A Maria Pires de Barros , mulher de Rodrigo
Bicudo , mandou tsmbem huma carta

, para que com
todo o cuidado a remetteíle a íeu marido

, que entaô
fe achava nas Minas Geraes. Nella pedia a eíle feu
amigo, que com toda a brevidade fe recolhcík a íua
caía

;
porque naÕ fe paflaria muito tempo , dm que

padeceííem aquelles povos huma grande revcJuçaõj

Obedeceo eile promptamente , e depois vio que Deos
o livrara por meyo defte íeu Servo dos deílroços, quq
houveraó com o levantamento.

A Salvador Pires diíleque naõfoílê ás Miras
;

porque havia de íucceder nellas hum caio notave]

,

e íoy o levantamento. O Capitão Joíepli de Góes
teítimunhou que elle diílera a certo homem que nao
foíle ás Minas : mas no cafo , em que fe rezolveííe a
ir

,
que naÕ eíliveíle lá no tempo das agoas , e que

obedecendo elle em tuc^o., eícapara do levantamento,^

pe defjois houve, F^
ír
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Fazendo viagem para as msfmas Minas Antó-

nio Furtado de Pontes , encontrou na Aidea de S.

Jofeph ao Padre Belchior de Pontes , o qual o per*

íuadio a purificar com o Sacramento da Gonfiílaô a

lua coníciencia , antes que eraprendeíTe taÕ dilatada

jornada , accrefcentando que em todo o cafo voltaíle

logo , fignalando lhe por termo o dia , era que a

Santa Igreja celebra a Puriffima ConceyçaÕ da Vir-

gem Senhora. Executou António Furtado o que lhe

pedio , confeíTando íe antes de partir : mas faltando
,

ou por efquecimento , ou porque o negocio
, que

levava , lhe naõ deo lugar á fegunda parte da peti?

qao
,
pideceo grandes trabalhos com o levantamen-

to
,
que houve neíle tempo.

No fim do anno de 1707. chegou das Minas
Geraes a S. Paulo Jeronymo Pereira , e querendo ver

augmentadns os léus parentes em cabeJaes
, períua?

dio a íua fogra Juílina Luiz
,
que mandafie ás Minas

a feu cunhido Vicente Luiz de Faria
,
que entaõ

era de pouca idade , com hama carregação. NaÕ
lhe defagradou o confelho , e levada do intereíle tra^

tou de preparar o que o julgon convenienre. Naõ fe

fez iflo com tanto íegredo
,
que o naÕ íoubefíe o

Padre Pontes, e em hum dia
,
que o dito Vicente foy

á Miíía , íe certificou de tudo , começando logo a

perfuadilo com tanto empenho a que naõ fizeflea

tal viagem, que chegou a requerer- Ihs da parte de

Deos que deziíliííe delia. Deículpava íe o mancebo
com a obediência , dizendo lhe que eílava determi»

nado a ir fó porque íua ráãy o mandava.
Tanto que ouvio a defculpa , informado que a

ímãy eílava na Igreja , lhe mandou dizer quefe naõ rei

colheíTe a fua caía depois da Mifla , fem que primeiro

lhe
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lhe fallaíle ; e como efiava com o futuro caíligo tan-

tona memoria, continuou aperfuadi-Io a qaedezi-
íliíle daempreza, diz«ndo-lhe que o caíligo eítava

ja a cahii- íobre as Minas
; porque irado Deos com

as infolencias
,
que ndlas continuamente fe commet*

tJaõ , o permittia : no caio
, porém , em que fc ííe

,

de nenhuma forte eílivefle nas Minas em o mez de
Outubro daquelle anno : [ era elle ja o de 1708, era

cujos princípios fe tratava eíle negocio ] mas que in-

íaliivelmente eíliveíTe ja de volta para íua cafa
, pa-

ra que naÕ fuccedeíTe encontrar-fe com taÕ fatal deí.

graqa
;
pois era melhor ouvir contar ao longs o íuc-

ccdido , do que chegar de perto a expcrimenrá-lo.

Dito iílo , tratou de dizer Miíla , e depois delfá

propôs a Juítina Luiz o perigo , a que expunha o ri-

lho com as calamidades futuras
,
que taõ cedo ha-

vaó de experimentar as Minas, tornando a repetir-

lhe o melmo
,
que ja tinha dito ao íiiho. Com ifío

deziílio ella da intentada viagem , querendo antes

ter comfigo aoíilho pubre , do que por-fe em riíco

de perde Jo com a fazenda que levaíle. Naõ conhe-
ciaõ comtudo qual íofíe o caíligo

,
porque o Ser-

vo de Deos fó com palavras geraes o declarava :

in£S paílados alguns mezes em contínuos íuílos , e ef*

peranças de correyos
,
que deííem noticia de algum

fatal íucceílo
, chegarão novas do levantamento , ou

guerras civis
, que houve entre os Paujiílas , e fo-

raíleiros
, creícendo com o tempo os avizos das fata-

lidades , que em prejuízo de hum , e outro partido

íe hia5 multiplicando.

Na Aldeã de S. Jofeph diíTe a buns moradores
do Rio Moquira

,
que caminhavaÕ para as Minas ,

<que voltafíem logo , e que diíleííem aos mais Pauli-

Ce ílas

ri.r:.
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ílas

,
que entaõ habitavaõ por aquellas partes

, quê
até certo dia

, que lhes fignalava , deixaífem as Mi-
nas

,
e fe recolheíTem a povoado -, porque, fe naõ vieí-

fem , teriaõ graviffimo defgoílo : e na verdade foy
grande , o que tiveraõ com eíle levantamento. Fi-
nalmente

, Braz Cardozo á boca cheya lhe dá o titulo

de Profeta
;
porque vio executado o levantamento

,

por cuja cauía diíie a muitos que naõ foflem ás Mi<
sias.

CAPITULO XXXIII.

"Da-fe noticia deíie levantamento*

Endo do ordinário as guerras civis o açoute , cora
que Deos caftiga aos povos , naõ íerá muito de

eílranhar que aos peccados dos moradores das Minas
íe attribuaõ as guerras

,
que entre fi tiveraõ , tao

celebres
,

e decantadas com o appellido do levante
dos Embuâbas contra Pauliílas. Haviaõ dez annos

^
que fe tinhaõ deícuberto aquelles thezouros da na-
tureza

, e com a fama do ouro tinha concorrido ían*
to povo , naõ fó de S. Paulo , e de todo o Brazil

^

mas paflando além do mar a noticia de taõ preciofo
metal , fe abalarão também os Europeos com tal em-
penho

, que neíles breves annos fe achavaõ ja na-
quelles até entaõ incultos Certoens , e fó habjtadcs
de feras

, e Gentios
, grandes povoaçoens de Portuí

guezes. Naõ havia entre elles Ley
, que os obrigaf-

fe a viver fujeitos , e fó com huma livre efcravidad
íe fujeitavaõ todos aos feus vicios.

Reynava entre tanta abundância de ouro a lu-
xuria

, e eílava eítabelecida com Ley inviolável pena
de morte atQdoaquelle, que, fem attenqaõ ao máa

eílado
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eílado do íeu próximo, íe atrcvefíe a violar o thalamo
da concubina , bailando para a execução de taõ ini.

qua Ley pequenos indícios ; e quando o cffendido fe

prezava de pio , chegava a condenar a açoutes o
tranfgreílor , como le fora efcravo , tendo a fortuna
de ^cícapar algum por juílos refpeitos. Acompanha-
va© aeílemonílro os contínuos roubos, os horaici'
dios

, as injufliças , e finalmente tudo aquilJo
, que

cofluma haver naquelles lugarts , onde ha falta de
homens virtuofos

,
que com o íeu exemplo excitem

aos mais a viver como Chnílaôs , e o temor dasju-
íliças

,
que com caíligo determinado pelas Leys obri-

guem, íe^naõ a obrar bem , ao menos a fugir do mal.
Naõ faltavaõ com tudo alguns poderofos

, que;
uíurpando ajurifdiqaô, que naó havia naquelles lu-
gares

,
íe intromettiaó a fazer juíliqa

, prendendo em
hum circulo

, que com hum baflaÕ faziaõ ao redor
do dtlinquente

, impondo Jhe logo pena de morte

,

fe fahiíTe delle, fem fatisfazer á parte , que o accuza.
va. A meíma pena fe impunha muitas vezes aos de-
vedores

, para que pagaílem : e fe acazo entre o Juiz;
e o reo haviaõ contas , efquecia-íe o Juiz da de dimi.
nuir

, querendo receber por encheyo o que lhe per-

tencia
, rezervando para a occafiaõ de melhor com«

modo a íatisfaçaõ do que lhe pediaõ de defconto : e
opeyor era

,
que deíles Juizes naõ havia appellaqaõ,

ainda que havia tanto aggravo, EraÕ os complices
mais frequentes deíles deljdlos os Pauliílas

5
porque

como viviaõ abaílados de índios
, que tinhaõ trazi-

do do CertaÕ , e de grande numero de efcravos
,
que

com o ouro tinhaÕ comprado , fe fizeraÓ notavel-
mente poderofos, chegando alguns a tanta fobera-
nia

;
que fallando com o? íoraíleiros os tratavao por

Ce ii vós;
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vós , como íe fõílem efcravos ; e por iíTo eraõ delles

mriyores as queixas , ainda que em grande parte naf

.

ciaõ dos Mamaliiços
,
que tinhâõem caía , femque

talvez chegaílsm á noticia dos amos os íèus deí-

nianchos.

Dava occafíaÕ a efles iníultos o ordinário modo
de viver daquelles tempos-, porque como o intento de

muitos
,
principalmente Europeos^era admíirir naquel.

ks lugares o que haviaÕ de gaitar nos povoados ^

entravaÕ como Jacob peregrinos , e encoílados a

hum bordaõ , o qual , ainda que lhes ferviíTe para o
allivio do corpo , de nada fervia para a reputação

da pelloa , a qual fó pendia em tempos taÕ mal orde.

nados do eflrondo das armas , e multidão dos pagens.

Advertirão nefte defcuido algumas peííoas , e entre

ellas hum Religiofo Trino , cujo folar era a liluílrif.

fima Caía de Agoas Bellas , e condoídos dos muitos

aggravos , com que viaõ ultrajados muitos homens
de bem , começarão a perfuadir aos fujeitos

,
que

tom-avaõ o officio de conduzir eícravos
,
que dalli por

diante entraílsm com elles armados
;

para que, indiJ

cando o luílrofo das armas o efplendor da peííoa , fe

evitalTem os deíatinos
,
que lem remédio tanto fe la-

raentavaõ. Como efla doutrina fe fundava na experien'

cia
,

pois íe tinhaÕ por grandes , e de refpeito , os qus

tinhaõ quem os fizeíle refpeitados , começarão daíli

por/ diante a entrar armados , e a fazer-fe poderofos

,

adquirindo com os cabedaes o reípeito, de que tanto

neceíTitavaÕ.

Neíle miferavel eflado íe achavaõ aquellas pa-

voaçoens , vivendo todos miílurados , mas defunidos-,

e querendo Deos caíligá-los
,

permittio que no Ar-

rayal do Ríq das Morus mataíle hum Pauliíla a hum
foraíleiroj
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foraíleiro , que vivia de huma pobre cgencia. Co-

mo os animes eílavaõ taõ mal difpoílos , e eraô con-

tinuos osaggravos, que recebiaõ os foradeiros, de»

terminarão ui.idos vingar com o titulo do mrrto as

próprias injiuiDS ; e ainda que com diligencia procu-

rarão ao matador , cora tudo elle, ou eílmiulado da

própria coníciencia , ou porque o rezervava o Ceo
para algum dtílino de altiííima providencia , íe auferir

tou com tal preíía
,
que o naó puderaõ alcançar. A

efte , ao parecer
,

pequeno accidente fe ajuntou

outro , cem o qual fe perturbarão as Minas
;
por*

que eílando no adro da Igreja do Arrayal do Caeté

Jeronymo Pedrozo , e JuIio Cezar , naturaes de S.'

Paulo , íuccedeo paílar acafo hum foraíleiro com
huma clavina , e querendo elks tomar- lha , o deícom--

puzeraõ brotando naquellas palavras
,
que íubraini-

Ara a cólera falta de razaõ.

Bemfey que o Author da America Portugueza,

informado defte caio , efcreveo que elles a queriaô

furtar : mas eu naõ me atrevo a pôr eíle Jabéo em
lujeitos , a quem o nafcimento deo mais altcs brios,;

Bem pôde íer que na cala de algum delles faluíTe al-

guma clavina
,
que foíTe em tudo íemelhante , e que

o foraíleiro a comprafle ao meímo , que a furtou

:

mas de qualquer forte que foíle o cafo , o certo he
^

que eílando prezente áquelle aólo Manoel Nunes
Vianna , foraíleiro poderofo , e conhecendo a inno-

cencia do injuriado , lhes eílranhou o meyo , e o mo-
do

, com que queriaõ haver a arma. Como eííavaõ

alterados os anipios , íeguiraõ fe os defafios de parte a

parte , ainda que por entaõ com alguns pretextos fe

tornarão a regeitar pelos dous aggreílores. Mas co-

como ficou mal apagada ajuella faifea ^ corne (^araÕ

(.
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os dous a ajuntar armas, e a convidar os parentes
^para que com novo defaíto fatisfizsílecn a cólera

, e
ao dezar

, com que no fe.u parecer tinhaõ ficado.

'

Fezíe eíla junta com taó pouco íegredo ,* que
chegou logo á noticia dos foraíleiros

, que habitavaõ
os Arrayaes do Caeté , Sabarabuçú , e Rio das Ve.
ihis

, 05 quaes julgando a oííeara de Manoel Nunes
Vianna, aquém tinhaõ por protedor , como injuria
commua

, efuppondo que com a fua vida perigava a
de todos , caminharão a íoccorrê Io armados , e dif-
poílôs para qualquer aílalto ; e bailando eíla deter-
minação

,
para que os contrários mudaííem de opinião,

e mandaflem dizer a Manoel Nunes Vianna
,
que quC;

riaõ viver em paz , e boa correípandencia com os
foraíkiros ; com tudo

, paílados poucos dias , hum
novo acçidente os tornou a perturbar deforte

, que
nunca mais fe uniraõ

^ porque matando hum Mama-
luco a hum íorafteiro

,
que vivia com a agencia de

buma taberna, íe acoutou nacafa dejoíeph Pardo,
Pauliíla derefpeito, e poderofo , o qual ainda que
teve lugar para dar fuga ao matador , naõ pode foce*

gar^
,

a fúria dos que o bufcavaõ enfurecidos
, que

naõ attendendo , nem ás razoens
, com que os quiz

períuadir que naõ eílava em fua cafa o matador , nem
á lembrança da concórdia paâeadanaquelles dias, lhe
tiraraÕ a vida.

Com eíle máo íucceflb íe tornarão a unir os

Pauliítas , ajuntando armas , eícravos , e parentes
;

e feita huma aílemblea pelos íins do mez de Novem-
brodeiyoS., fe eípaíhou-huma voz , a qual affirma-

,va que neila fe tinha determinado paíTar a ferro em o
dia 15 de Janeiro do anno fegumte a todos os foraílei-

ros, que viveílem em qualquer Arraval pertencente

ás

'HP*
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ás Minas, i^penas correo efla voz , quando es mor
radores do Caeic , Sabarabuí^ú , e Rio das Velhas

)'

fem mais averiguação da verdade , fundados fómen.
te nos dezaílres paliados , íe unJiaó entre fi , e huf-
cando a Mareei Nunes X^ianna o elegerão por Go-
vernador de todas as Minas, em quanto Sua M^-
gefíatíe naõ mandava fujeito

,
que exerceííe aquejle

cargo, i^cceitcu elle opoílo , e naÕ tardarão Envia-
dos das Minas Geraes , ouro preto , e Rio das Mor^
t€S

, osquaesíaudando o como meímo appeiiido de
Governador , lhe pediraó íoccorro

;
porque naquel:

Jas partes fe achava com muitas forças o partido dos
Pauliílas

, e naó deixavaõ de executar as nieímas in»
folencías , com que até entaõ tinhaÕ vivido.

Partio logo para as Mmas Geraes o novo Go-
vernador

, e com a lua chegada pôs em legurança
àquelle partido : mas tendo noticia que no Rio das
Mortes eraÕ continuos os mfultos

, por viverem na-
quelle Arrayal poderoíos Pauliílas , e que os foraílei;

rcs tinhaõ chegado ja quazi á ultima mjísria , eílan.
do reduzidos a hum pequeno redudo da fachina , e
terra

, que para íua defcnía tinhaõ fabricado
, lhes

enviou a Bento de Amaral Coutinho , naínral do
Rio de Janeiro com mais de mil homens valentes , e
bem aimados. Executou elle a ordem , e bailou che-
gar ao Rio das Mortes

, para que ficaíTem livres da
pengo aquelles miíeraveis. Aquartelou fe no meímo
lugar com a gente que levava , e tendo noticia que
pelos lugares vizinhos vagueava© alguns Pauliílas
com animo de vingança , fez diligencia para colhe,
los

,
ainda que lem efTeito

, porque elles a toda a
prefla fe retirarão para S, Paulo.

Sabendo porém que era (^iílancja de cinco le-

:^!j
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"'

goas (q acbava hum niitneroío troço de Pauliílas dèí

Setnidos , e bem armados , mandou concra éiies hum
deflacamento de muitos homens á obediência do Ca-
pitão Thomas Ribeyro Corfo , o qual amda que
chegou á vê Jos , com todo receando o choque, por

yaígu o partido contrario com poder fupenor ao leu,

voltou a dar conta a Bento de Amaral. Era eíte íus

jeito pouco fofrido , e cheyo de cólera partio logo a
bufcá-los. DivertiaÕ-feelies naqueila occafiaô como
exercício da caça em huma dilatada campina, que
cercava hum Capaó , ou pequena niatta , onde ti-

nhaõ os T^us alojamentos , e fuppondo que o Cabo
era o mefmo Amaral , a quem elíes conheciaÕ por

bravo , e cruel , fe retirarão á matta com animo de

reziílirem á fúria dosforaftsyros
,
que os buícavaõ.

Tanto que eíles os virad recolhidos , cercarão

a raatta : mas foraÕ recebidos com huma defcarga das

clavinas
,
que empregando a íua violência nos íitia-

dores , matarão logo hum valente negro , e a muitas

peíToas priíicipaes deixarão feridas. Como os foraílei?

ros os naó podiaõoíFender ,
e fó pertendiaõ tirar.lhes

as armas , e naõ as vidas
,

períiíliraÕ no cerco huma
noite , e hum dia, deípachando logo p:ira o Arrayal

os feridos para ferem curados. No dia fegumte man-

darão os cercados hum bolatim com bandeira branca,

pedindo bom quartel , e promettendo entregar as ar-

mas. Concedeo-lhes Bento de Amaral o que pediao,

mas faltando como pérfido , e cruel , tanto que os

vio fem armas , deo ordem em altas vozes ^-para que

os matafism ; e fem mais coníelho , acompanhado dos

efcravos , e ânimos mais vis daquelle exercito , ainda

que com pen-x , e reprehenfaõ das peíloas de mayor

íiippoziçaÕ , e qualidades ,
que nelie íe achavaÕ , fez

hum
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hum tal eflrago naqudlcs mileraveis , que deixando
o campo cuberto de mortos , e feridos , foy caula de
que ainda hoje íe coníerve a memoria de tanta tyran-
nia

, impondo áquelle lugar o infame titulo de
CapaÕ da traiqaÕ.

Governava neíle tempo a Praqa do Rio de Ja-
neiro D. Fernando Martins JSÍafcarenhas de Alenca*
íiro

, o qual tendo noticia das uiílurbios das Minas
,

determinou ir em psííoa locegá los , elegendo para
fua guarda quatro companhias pagas. Chegou ao
Rio das Mortes , onde íe deteve' algumas femanas

;

e como neíle tempo fe moilrafíe inchnado ao partido
dos Pauliílas , tratando mal aos ícraíleiros, dtrao
elles logoavizo aos outros Arrayaes , dizendo que o
novo Governador carregado de correntes j e alge?
mas vinha acaíligá.Ios

, provando o íeu pcníamento
com as companhias

,
que para íua guarda tinha \z-

vado. Alteraraõ-íe tanto com efias vozes os foraílei^

ros
,
que unidos bufcarad a Manoel Nunes Vianna ,

para fe opporem á entrada do feu legitimo Governa^
dor. Com eíla determinação foraõ elperá-io ao Sitio
das Congonhas, diílaníe do Ouro preto quatro legoas,
e aviílando a cafa , onde eílava , íe lhe aprezentarad
em hum alto em forma de batalha

,
pondo a infanta*

ria no centro , e a cavallaria nos lados.

Tanto que os vio D- Fernando, delpachou
hum Capitão de infantaria com algumas peíloas mais,
para que íoubeílem de Manoel Nunes Vianna

,
que

capitaneava o exercito
, qual era o intento daquella

acçaõ. Recebeo Manoel Nunes o Enviado , e depois
de ter com elle algumas conferencias , foy , acompa-
nhado de alguns homens do (eu partido , fallar a D.
Fernando

5 e eílendendo-fe a pra^tica a huma larga

Dd hora,
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hora, voltou paraopoílo, que tinha deixado. Deflá
conferencia íe feguio dar volta ao Rio de Janeiro D.
Fernando

,
e Manoel Nunes continuando com ò feii

Governo creou os Miniílros^, e Officiaes
, que julgou

neceílarios para o exercício das armas , c juítiqas.

Mas julgando os homens de mayor capacidade que
aquelle Governo naõ era íeguro , nem podia durar
muito, enviarão a Fr. Miguel Ribeyra , Reíigiofo
deNoíla Senhora das Mercês, com cartas para Antó-
nio de Albuquerque Coelho

, que tinha chegado de
Lisboa com o governo do Rio de Janeiro , pedindo-
]he que osfoííe governar , epôr em paz. Em quanto
elle faz a fua viagem , demos huma volta a S. Pau-
lo

,
para darmos noticia do que lá íe obrava.

EícandahzadososPauhílas damortandade
, que

por ordem do Amaral íe tinha feito no Capaõ da
traição , íe recolherão a S. Paulo com animo de fe

delpicarem : e convocados os moradores , lhes pro-
puzeraõ a defgraça fuccedida , as fazendas ; e repuí
taqaÕ perdida ; e declarandc-lhes juntamente com
graves razoeos a tenqaõ

,
que tinhad de íe vingarem,

lhes pedirão adjutorio , animando- os áemprezacom
a eíiícacia quecoíluma fubminiftrar a honra grave-

mente oíFendida. Foraõ ouvidos com attençaõ , e
em breve tempo alliftaraó mil e trezentos homens,
os quaes por commum confentimento elegerão para

governar a todo o exercito a Amador Bueno da Vei.
ga , dando a outras peííoas de mayor fuppoziçaõ os
poílos inferiores. Fomentarão a empceza alguns Theo-
logos , dando por jufto o titulo da guerra , e naô fal-

tou quem , eíquecido da paz
, que deixou Chriíto em

património á fua Igreja
\, da meírao púlpito os animou

NaS
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Naõ íe obrava líto em S. Paulo com tanto fe-
gredo

,
que naõ chegaíTe Jogo ao Rio de Janeiro a

noticia deíla defordem
, e querendo atalha ia António

de Albuquerque Coelho
, que já tinha tomado poíTe

do Governo
, delpachou a toda a preíía ao Padre Si-

mão de Oliveira da Companhia de JESU ,
para que

com a auíhoridade de Religiofo, e patricio grave
, pa-

ciíicaíie os ânimos
, e desfizefíe as tropas

, que ja eíti-
veífem alliítadas , armando-o paraiílo com humas cac^
tas

, que dizia ferem de ElRey , nas quoes íe prohi-
bia aos Pauliftas o fahirem de S. Pouío armados.
Quiz também com os rayos das cenfuras impedir o
caminho

, e atalhar os damnos
, que fe teraiaÔ

, o
grande Prelado D. Franciíco de S. Jeronymo , man-
dando publicar hum monitorio: pois naõ era bem
que deixaíTe de concorrer a igreja para a defejada paz.
Mas como todas eílas diligencias acharão os animes
taõ mal difpoílos

, íó puueraõ esfriar o fervor de ai.

guns
,
que

, mais tementes a Deos , e reverentes ao
Rey

,
deixarão de feguir as bandeiras dos apaixona-

dos
,
os Guaes antes de emprehderem a jornada', imi-

tando aos bons Catholicos
,
quizeraõ implorar o fa-

vor Divino
, mandando cantar huma MíOa , á qual

aíTiílio o novo Governador, e feus fequazes.

Partirão finalmente em direitura de Tabaté ^
para fe incorporarem com mais algumas tropas, que
de outras partes efperavaõ

; e caminharão com tanto
vagar, que em quazi vinte dias lo vencerão o cami-
nho

,
que em cinco dias commodamente fe pôde an-

dar. Nefta Vilía íe detiveraõ largo tempo , efperan-
do que fe uniííe a gente, que pouco a pouco bia
concorrendo

; e querendo Deos dar-lhes a conhecer o
pouco

, que lhe agradava a jornada
,
permittio que

^ ' Dd ii íe
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íe abriíTe no convento de S.Ffanci{co humafepiilío-
ra , na qual íe achou hum cadáver incorrupto com
poílura de quem atira

;
porque tinha hum joelho

em terra ,
o braço efquerdo eftendido , e o olho direito

sberto. Ao horror íe íeguio logo a noticia , de que o
íujeito fora de íaõ má vida

,
que, perdendo o reípeito

a Deos , e aosfeus Miniílros , com huma bala ferira

o braqo de hum Sacerdote
, deixando primeiro fenda

huma imagem de Chriílo
,
que elle tinha na maõ.

Mas como eíte fucceíío naõ abrandaííe ânimos tao
bravos , de Tabaté caminharão para Gurátinguetá

,

:gaílando nas marchas mais de hum mez.

Em quanto o exercito marchava , naÕ defcan-'

^ava no Rio de Janeiro António de Albuquerque ,

antes julgando que com a fua prezenqa fe applacariaÕ

Gs ânimos , edesfariaõ as inimizades , caminhou pa?

ra as Mmas , e encontrando no caminho a Fr. Miguel
Ribeira

,
que com as cartas dos mpradores o procu-

rava , fe alegrou muito , feflejando , como era bem,^

aquella oílerta» Chegou finalmente acompanhado de
tíous Capitães^ dous Ajudantes, e dousfoldadosaoCae.

té , aonde eílavaõ as pefloas de mayor fuppoziçaõ das

Minas,compondo humas difcordiaSjque entre Manoel
Nunes ^ e os moradores do Rio das Velhas fe tinhaõ

originado : e fendo logo reconhecido por Governador,
fe retirou Manoel N^unes com beneplácito íeu para as

íuas fazendas do Rio de S. Franciíco^ continuando An-
tonio de Albuquerque, que com o feu Governo creou

Miniílros de juíiiça, e oíEciaes de guerra, confirmando

a mayor parte dos que tinha creado o feu anteceíIor;rfi

tanto que fez o que julgou neceílario para a paz , e bom
governo daquelles povos , caminhou para S. Paulo

com, animo de gaçiicar tarabem os Pauliílas,

ÍCr-í5!j!''
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Mas antes de chegar a Guiátirguetá , or.de ju

havia cinco , ou íeis dias
,
que fe detirha o exefcito,'

correo voz que tendo o novo Governador vizitado as

Minas , e doixado em pnz os íorríleircs
, caminhava

para S. Pai.Jo ; e como nect.ílirianicnte fe h^ia de
encontrar com elks , determinarão recebe lo cortef-

mente : e tanto que o viraó , apurarão as leys da
boa policia. Animado com tanta benevolência , tra-

tou da paz ; mas ellesa naÕ admittiraõ, períuadindofe
que aquelie tratado nalcia do medo

,
que o feu exer-

cito tinha Cuuíado já nos ânimos dos Embuábas. Eí-
candabzado António de Albuquerque com a repulía;

1ÍKS diíle que foílem ; mas que advertiílem que eraõ

poucos para o queiníentavaõ. Naô falta quem diga

que elles o quizersó prender, e que tendo avizo le-

creto deixara de ira S. Paulo , como intentava : mas
ou foíle efía noticia verdadeira , ou falfa , o certo he
que elle por Paiaty fe retirou para o Rio de Janeiro ,'

donde a toda a preíTa fez avizo pelo caminho novo aos
moradores das Minas

,
que vivia5 em hum total deí«.

cuido do peiigo
,
que os ameaçava.

Marchou o exercito para o Rio das Mortes,
que era o alvo , aonde íe dirigia a íua primena vin-

gança
,
e encontrando no caminho com algi^ns dos

contrários
, que defciaÕ das Minas a Paraty cem as

fuiS fazendas , naÕ fó os deixarão ir livres , mas
ainda houve tal

,
que íabendo que hum íeu efcravo

tinha roubado a hum dedes viandantes , o caíligoa

afperamente , obrigando© a rtfliíuir tudo , o que
lhe tinha tomado. Depois de dezaíeis dias de marcha
cIjeg?raÕ £os Pruzos altos , onde fizeri.© confelho
de guerra : e ccmo o fim , a que íe dirigia , era e/co-

Ihef meyo , cora ^ue íe reílauraíle a reputação perdif

I'.
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da ,

e as fazendas, que nas Minas tinhaÕ deixado , af-

feataraõ naõ fazer damno a todo o Eaibuába
, que

livremente rendelle as armas
, julgando que com

hiiítia tao hjmiide acçaÕ fe fatisfaziaõ cabalmente
tantos aggravos.

Chegarão finalmente ao Rio das Mortes
, on-

de os foraií:eiros,avizados pelp Albuquerque, íinhaõ
formado para íua defenfa em Kuma eminência

,
que

diftana das cafas da povoação hum tiro de pedra,
hum Fortim , no qual eílavaÕ recolhidos ; e aviítando
eAes as primeiras tileiras do exercito

,
que defcia de

huma íerra
, fahiraõ a recebê-los com ameno deter-

minado á paz , e á guerra : e como naÕ admittiraô
os Pauhílas as condjçoens da paz , travarão huma
brava efcaramuqa

, que apartou a noite, fem mais
perda de parte a parte , de que a de alguns cavaJlos^
ficando os Jt^-tuliítas fenhores das eafds , e os Embuá-
bas recolhidos no leu Fortim , o qual cercarão logo
os Pauliítas , contnuandG por quatro dias , e noites
as baterias com vários íucceflbs , e talando os gados,
mantimentos

, e tudo o que podia íatisfazer a íua ira,

e cauíar damio ao pjrtido contrario.

Cjrcado o Fortim , mandou o Governador A-
mador Bueno guarnecer as cafas com alguma gente;
e para que melhor pudeíTe attender ás neceffidades dos
cercadores

, fe retirou a huma alta atalaya com o
reílo das tropis. De noite intentarão os cercados
queimar as cafas , e nao faltarão logo cinco Em-
buábas

,
que , fingindo fe Pauliflas fugidos do Forte,

íe animaílsm á em preza , e pegaífem o fogo ; mas
com íaÕ máo inccQ^o

, que, conhecendo os Pauliflas

o engano, lhes tirarão as vidas ; e para evitarem novo
aecidente íe confervaraõ dalli por diante ambos os

partidos

"fm
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partidos em viria. Ao amanhecer tornarão ás armas,
e moílron o fiicceílo que na melma noite tinhaô cui.
dado os PauliAas em queimar também as caías do
Forte

;
porque de manhaa viraõ huma guarita fabri.

cada por
J
osô Falcão em hum Irgar

,
que deíccrti-

nava o inteiior do Forte , de donde jhes lançarão
tantas frechus accezas íobre as caías

,
que eiaõ de

palha
,
que ateando-fe o fogo

, foy muy diíEcil apa-
^á-lo.

Mandou também Ambrozio Caldeira íahir do
Fortim dezaíeis cavallos , os quaes encontrando ao
iahir aos Pauliílas , lhes deraó huma valente carga

, e.

os obrigarão a bufcar as cafas
, junto ás quaes íe tra,

vou a eícaramuqa
, ainda que com partido muilo de»

ÍJgual
;

porque os Embuábas pejejavaõ em campo
razo , e a peito deícuberto com alguns Pauliílas

, que
dando a conhecer o feu valor fe deixarão ficar no
campo

, retirando fe os majs ás caías , donde a peito
cuberto , e com pontaria certa damnificaraõ muito
aos Embuábas. Signalou íe neíla occaíiaó Franciíco
Bueno, aquém acompanhava hum filho deyoucos
annos, cujo valor mereceo eípeciaí memorja

;
porque

ferido com huma bala em hum braço , reípcr deo aa
pay

,
que o reprehendia de ter íahido ao carr.po ,.

que para taô generoío íucceíío tinha entrad j ra pele-
ja. Signalou- íe também Luiz Pedrozo , e outros

; e
finglmeníe chegada a noite , e mortos quazi todos es
Embuábas , apartou o eícuro a contenda.

Acabado o choque, mandarão os Pauliílas^,

que guarneciaó as caías, pedirão Bueno
, que eíía.

va na atalaya com a mayoB parte do exercito , muni*
í^oens : mas achando-o os meníageiros com anim^o de-

levantar o cerco , e retirar-íe ^ ou porque o medo os

jncj.tava'
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incitava áquella rezoiuçaó , ou porque fe tinha met*
tido entre elles a diícordia ; voitaraÔ para as caíiis

,

defanimando muito com eíta noticia aos que as de-

fendiaõ. Naõ faltarão logo alguns , a quem parecí^ííe

bem a rezoluçaõ , e quizeíleni feguir o exemplo : mas
Luiz Fedrozo, íentindo o defmayo, lhes fez huma pra-

ólica, dizendo que eílando a viétoria nas maôs , íe-

na cobardia deixar o inimigo já proílrado , e quazi

rendido : e que auíentando-íe os companheiros , cabe.

ria mayor gloria aos poucos , que venceflem : que
para elles vencerem

, naô eraÕ necefiarios mais
,
pois

CS tinha enhnado ja a experiência que íem elles tinhaÕ

até entaõ pelejado , e reduzido ao inimigo ao mife-

ravel eílado , em que íe achava: e que podendo el»;

les íó rezidir a tantos
, porque naÔ poderiaÕ agora

render aos poucos
, que reílavaõ. E finalmente

,
que

110 caio , em que elles também quizeííem pôr nódoa
na fua fama , deixando cobardes a batalha

,
que elle

o naõ faria
;

pois lhe feria melhor ficar morto como
valente no campo , do que apparecer com o dezar

de fugitivo em S. Piulo.

Animados com eítas razoens invefliraÕ ao For#

timcom tal fúria
, que , fazendo muito fogo , e met-

tendo grande efpanto, determinarão render íe os cet;

cados. Houve tregoas para íe ajuílarem as capitula-

çoens da entrega , oíFerecendo os cercados com as

armas tudo o que íe achaííe no Forte , contentando*

íe com qus lhes permittiílem os vencedores as vidas :

mas como houveííem alguns Pauliftas
,
que , lembra-

dos da mortandade doGapaó, eefquecidos doaflen-

to ,
que tinhaÕ feito em Pouzos altos » de naÔ faze.

rem mal aos Embuábas
,
que livremente rendeílem as

armas, naô quizeffem açceitar mais condição do que

tirarem
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tirarem atoJos as vidas, naó foypofiivel ajuflar-íe

nada. Por cartas
, que Ihss lançavaÕ em frechas os

pauliflas
, queeílavaõ nas calas, fabiaÕ os fitiados

a má vontade
, que havia em alguns do Arrayal ini-

migo ,
e ainda aílim continuarão a propor aJgumas

condiqoens : mas como huns lhes concedeíTera as vi-

das
,

e outros lhes reípondeílem com os tiros das ef-

copetas
; pedirão finalmente

, que ao menos dsixaí-

lem fahir livres as mulheres , e os meninos ; mas era
tal o orgulho , e má vontade dos que já fe fuppunhaõ
yiólorioíos, que nem iílo quizeraÔ admittir.

Paílados dous dias , movidos os cercados com a
ultima dezefperaqaõ , determinarão morrer antes pe-

lejando no campo como valentes , do que perder as

yidas como cobsirdes no recinto ào Forte ; e para
darem moílras da fua determinação , amanheceo ar»

vorado no terceiro dia hum eflandarte branco no
mais alto da muralha. Períuadirad-íe os Pauliflas
que era aquella cor final de entrega , e com as íal-

vas de mofqueteria tratarão logo de feílejá-Ia : mas
os cercados com os kus mofquetes , e clarins de-
clararão a tenção, que tinhaõ de pelejar ; e fazendo
primeiro hum eníayo dentro do Forte , fahiraò armai
àos de efpadas , e piílolas , inveílindo com grande
fúria aos Pauliílas

, que os receberão mettidos nas
caías. PerfiíliraÕ algum tempo no campo , mas co-
mo do íeu valor naõ tiravaõ mais fruólo , do que
perderem

, como valentes , as vidas ; porque os Pauf
lillas com pontaria certa , e fem rifco os acabavaõ

,

tocarão a recolher íem mais fruólo, do que deixa-
rem no campo alguns mortos.

Recolhidos continuarão até á noite a peleja com
íis armas de íogo

^ tendo até entaô perdido os Em-
Ee buábas

\-vh'
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buábas oitenta homens , e os Pauliflas fomente oiío,^

,

com naõ poucos feridos , de que perigarão tambera
alguns. Foy a cauía deíla notável defiguaidade a vi-
gilância, que havia da parte dos Pauliflas, e a deftreza,^

com que uíavaõ das eícopetas
, pois apenas apparecia

lobre a muralha alguma cabeça, quando logo com hum
pelouro a faziaÕ viólima da fua ira ; e como obri^a-
vaõ aíTim aos íitiados a pôr fomente a boca das íuas
clavinasJòbre o muro, e a difparar fem pontaria,
evitavaõ osdamnos, que tanto lamentavaõ osfeus
contrários. Vendo finalmente os Embuábas que íem
remédio perdiaÕ as vidas , fe rezolveraõ ao ultimo
esíorqo, determinando fahirem todos no dia íeguin-
te. Prepararão fe toda a noite , e deixando fobre a
muralha huma imagem de S. António , fahiraõ do
Forte ao amanhecer de hum Sabbado com tal fortu^
na

, que já naÕ acharão com quem pelejar
j porque

os Pauliflas, ou difcordes entre fi , ou temeroíos com
a noticia de mil e trezentos homens

, que do Ouro
preto raarchavaô a foccorrer os fitiados , tinhaõ fu^
gido naqueila noite fem íerem fentidos.

Foy voz confiante que ao voltarem os Em-
buábas para o Forte acharão a S- António em ou-
tro lugar com huma bala engaííada no cordão , e
a huma Imagem de NoíTa Senhora com hum mi-
lagroío fuor 5 e que agradecidos ao feu Bemfeitor
o levarão em procifíaõ , e o collocaraõ com gran-
de jubilo no feu antigo lugar. Em quanto porém fe

celebrava no Forte a naõ eíperada hberdade , ca-
minhavaõ para S, Paulo os deíertores com tal pref-

la , que chegando pouco depois as tropas
, que vi-

nhaõ íoccorrer aos fitiados , ja naÕ os encontrarão,

ainda que kvados da fmia militar lhe§ feguiraõ por

\
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oito dias os alcances. Com eíle n:iáo íuccefío nao
defmayaraÕ os Pauíiílas , antes como valentes An-
theos cuidarão em alliílar foldados , e eleger novos
Cabos : mas eílando jaem bons termos a empreza,
appareceo António de Albuquerque com o Gover-
no de S. Paulo , e apertadas ordens de EIRey

,

para que foífem os Pauliítas habitar pacificamente
as Minas

, impondo graves penas aos que primei-
ro vioJaíTem a paz ; e entendendo o Soberano que
ânimos generoíos fe deixaõ vencer com qualquer
affago , lhes enviou pelo novo Governador hum re-

trato feu
,

que ainda hoje fe coníerva na cala da
Camará, para que entendeííem que viíltando-os daí
quelle modo

, ja que peífoalmente n naõ podia la-

zer
, tomava aos Pauliftas debaixo da fua Real

protecção. Com eíle ííngular favor fe fatisfizeraõ

os Pauíiílas
, e efquecidos dos aggravos paliados

depuzeraÕ as armas.

CAPITULO XXXIV.

Felicidades dos que JeguiraÕ os /em confelhos , e

caíiigos de alguns , que os naÕ feguiraõ.

'Ra tal o conceito
, que tinhaÕ os moradores

de S. Paulo das virtudes do Padre Belchior
de Pontes

, que naÕ emprendiaÕ acções difficeis , e
perigofas^ íem primeiro o confultarem como Oráculo.
Fundavaõ4e elles na experiência

, pois ella os en-
íinava que naõ proferia palavra

,
que naõ foííe hum

vííticinio, renovando fe naquelle Paizno noíío He-
róe

,
o que tanto celebrarão os antigos dos feus

Faunos
, Delphos , e Sibyllas , e experimentando

Es ii íempre
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fempre o Ceo propicio

, quando fegula^Ò os feuS
coníeihos , e chorando os léus defacertos

, quando
os defprezsvaô. Dos muitos oráculos, queprofeno,
spontarey aqui alguns , de que tive noticia , e del-

]es fe conhecerá melhor o dom
,

que com tanta

liberalidade lhe coramunicou o Ceo , apoílado a
ilIuílráJo tanto mais

, quanto mayor era o cuida-

do, que elle tinha em íe occultar , e eícurecer.

Eílando nas Minas Geraes JoaÕ Bicudo de
Britto , defpozou-fe por procuração com Margarida
da Silva Buena , aííiílente em S. Paulo no diítrido

da Villa de Parnaiba. Dilatou íe elle mais , do que
ao principio íe fuppôs , e dezejofa a mulher de íe

ver com leu conforte , determinou ir acompanhada
de íua mãy bufcá-lo ás mefmas Minas: mas como
a viagem era de tanta importância , a naô quize-

raÕ emprender , fem que primeiro ouviíTem o orá-

culo de feus tempos o Padre Belchior de Pontes.

Ouvio elle a propoíla , e reípondeo que dia de
Noíía Senhora do Carmo lhes daria a reípoíla. Ar
quietarão ellas efperando o dia determinado , e quan-
do nelle efperavaõ fomente a refoluqaÕ acerca da
íua viagem , chegou á caía de íua mãy , onde tam-

bém íe achava a mulher, o mefmo Joaõ Bicudo, a

quem buícavaÕ.

Para as Minas de Corityba quiz fazer viagem
hum homem , mas naõ íe atreveo a ir íem o confe-

Iho do Padre Pontes, o qual lhe diíle quebufcaííe

a paragem , onde entaõ aíTiília Balthazar da Goíla da

Veiga
;
porque em hum lugar , que nomeou , acha»

na com que remediaííe a íua caía : masque foíTe cora

animo de voltar logo , aliàs fentiria os eíFeitos da

âmbiqaQ ^ íendQ ÇAÍligado com algum máp fucceílo.

Fez,.

'WSSX^^fSS^S!^
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Fez clle tudo o <\\Jí^ Iht iijíle o Servo de Dcts , e

em breve tempo voltou para ília caía com hun^.a arro-

ba de ouro.

Tmha o Sargento Mór Simaõ de Toledo, Ca^

ftelhano ,
preparado huma carregação de fal com

intento de a levar ás Minas Geraes , donde efpera-

ya os lucros , que lhe propunha o íeu intereíTe:

mas naõ fe atrevendo a pôr fe em caminho fem con*

felho do Padre Pontes , lhe manifeílou a determi-

çaõ
,
que tinha de ir ás Minas com aqueile lai.

RcfpondeO'lhe elle que naõ foíle. Replicou o per?

tendente que ja eflava feito o emprego : mas o Pa-

dre Pontes eíleve confiante em lhe naõ permittir

a viagem , dizendo que por cá o vendefie
, athé

que de importunado confentio em que foíle , com
tanto que contafle dias de Setembro no caminho.

Aquietou o homem com o permifio : mas confide-

rando na repugnância, que fentio no feu confelhei^

ro , fe determinou a dar a fahida
,
que pudeíle , ao

fal pelos lugares de S. Paulo. PaíTados alguns tem-

pos, vio claramente que por meyo daqi tila refpot

ta o livrara Deos de grande trabalho
;

porc^iie fuc«;

cedendo entrar no Rio de Janeiro huma armada

Franceza , fe levantarão nas Minas grande levas ce

loldados, para foccorrerem aquella Praça , e capitai

neando efle exercito o grande Albuquerque , alliíla-

va a quantos encontrava pelos caminhos , e elle

também feria hum dos aliiítados , fe fahiíle de S;

Paulo no tempo
,
que determinava.

Em grande perplexidade fe vio Anna Ribeira

Leyte querendo mandar para o Rio de Janeiro a

Jozé Manoel íeu ílho, a quem tíezejava ver con-

iagrado aos Altares
j

gor^iue havendo de ir por mar;

íemi$
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temia perde Io ás mãos de hum fea contrario, mo-
rador no porto da Villa de Santos , e havendo de
caminhar por terra, temja que foííem mayores os
gaílos

: mas coma por eíle caminho íe Ib.ç propu-
nha a fegurança da vida

,
que temia perder por

aquelle , achava fe mais inclinada a feguir eíle fe-

gundo defignio
, querendo antes perder a fazenda,

do que o íilho. Naõ íe atrevendo porém a tomar
a ultima refoluçaõ íem ouvir ao Padre Pontes, lhe
propôs a (m duvida. Refpondeo elle que o feu co-
raqaõ lhe didava que foíTe por mar

,
porque encon*

trando com o feu contrario
,
podia Deos cerrar-Ihe

os olhos
, para o naõ ver , e que na viagem gai-

taria pouco tempo. Com ejfla refpofla taõ favorá-
vel a léus intentos , fe refolveo mandar ao filho

<que navegaíTe.

Chegou elle ao Cubata5
, porto por onde íe

communicaõ os moradores da Villa de Santos com
CS de S. Paulo

, e entrando neíle lugar o objedo
de tantos temores

, paílou por elíe livre dos perigos,

como íe tiveíTe os olhos fechados para o naÕ ver:

ou porque Deos lhe cerrou entaõ os olhos , como
o Padre Pontes tinha dito a fua mãy

,
que podia

Deos fazer; ou porque movido de íupsrior impulío
tinha ja depofto o antigo ódio : mas como os de-

fjflres , e as fortunas andaõ íerapre aos pares , e
Deos queria moflrar quaõ prezentes eraõ ao íeu
fervo os futuros, permittio que embarcando.fe em
huma canoa o levaíT^^m por erro os pilotos á cafa,

onde morava na Villa de Santos o feu contrario
,

e que fahindo delia neíle mefmo tempo hum irmaõ
naõ menos temido , do que o que lhe ficava no
Cubataõ, tambsm paííaííe por elle com o meímo

fuccsííoj
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fucceflo , e íe embarcaíle hvrc de tantos perigos pa-
ra o Rio de Janeyro. Chegou finalmente ao termo
dezejado, mas nem o dia , nem a hera feoccultou
ao feu Bemfeitcr em S. Paulo

; porque , acabando
de dizer Mifla , diíle áquella matrona : IS cila liora

jaliou em Una Jozé 'Manoel.

Em quanto elle íe deteve naquella Cidade eí<;

perando o tempo para receber o Sacerdócio
, que

íora bulcar , vivia em S. Paulo íua may temeroza
dos acaíos

,
que teria em taÕ perjgoza , e dilatada

viagem , e como achava íempre o allivjo das fuás
anguílias no ncíío Padre , lhas declarou , receben-
do delle eílarefpcíla ; Que padeccje embora trabalhos

na viogem
, porque chegando com jaude fe acahariaó

as mokílias. Paliados alguns mezes , chegou a cafa
de fua mãy o novo Sacerdote , e perguntado

, que
dias tinha gaflado no mar na primeira viagem , ref-

pondeo que três , e que faltara em terra ás nove
horas , tempo em que

, pouco mais , ou menos, tinha
dito MjíTa em S. Paulo o Padre Pontes

, padecen-
do na viagem do Rio para Santos taes coniratemJ
pos, que foy neceílario arribar a hum porto muy
diílante de Santos , e caminhar por terra muitas
lego';s com grande incommodo , e trabalho , dando
fempre graças a Deos pelo ter livrado de tantcs pe-
rigos , e confervado a íaude entre tantos infortú-

nios, verifícando-fedeílaforte tudo quanto daquel-
k Orncuio tinha ouvido fua may.

Dezejando ir pUra as Minas Pedro Vaz,irmaÕ
de Jozé Corrêa Leyte, temia encontrar. fe com hum
feu inimigo , e chegarão a tanto os feus temores

;

que quafi íe refolvia a deixar a Jornada. Neíta du-
.vida determinou executar o ^ue \h^ diííene o Padre

Pontes*'.

i'!;i
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Pontes. Buícou o , propos»lheo íeu receyò ; e elíé

r^ípondeo que voltaííe no dia fegainte. Veyo elle

promptaraente , e entaÕ ihe diíle que feíTe a fua

viagem fem temor do íeu inimigo
,
porque fó pade-

ceria algumas moleílias. Gora eíla refpoíla fe pôs a

caminho ,
e chsgando a Jacarsy , onde morava o

contrario, e os mais parentes, cujos ódios Ihecau-
iaraõ aqueiles temores , neceffitou de piloto que ihe

governaíle a canoa , em que havia de navegar aL
guns dias , e íem reparar no íugeito

, que alugava
,

íe ajuítou com hum ,
que acaío alli encontrou , e

era o mefmo que temia. Navegou com elle alguns

dias íem o conhecer , mas querendo Deos moftrar-

Ihe o como livra aos homens
, quando he íervido,'

dos encontros , lho deo a conhecer a tempo , era

cjue neceííariamente havia de continuar a viagem.

Disfarçou elle , quanto pode
,

pondo a vigilância

neceííaria nos dias
, que lhe reílaraõ , e acabou a

navegação
,
que durou quinzá dias , íem que o ho-

mem fizeíTe a minima diligencia em accomette-lo.

Querendo fazer viagem para os Palraitaes o
Capitão Joieph Diaz , naõ fe atreveoa emprendêla
fem o confelho do Padre Pontes. Reípondeo elle que
por efpAço de quinze dias rezaíie o Rozario de Nofla
Senhora , offerecendo cada dia hum Rozario, e

que íe íentiíle em íeu coração impulfo de ir
,
que

foíle. Fez elle a devoção
, que lhe enfmou , mas

antes de a completar mudou de parecer , e deixou a

viagem intentada.

Dôíejou Jofeph Soares ir ás Minas Geraes co-

brar algumas dividas , mas como aqueiles povos

eílavaõ alterados com as guerras civis entre Pauh-
ílas , e foraíleiros , nap íe animou a ir fem primeiro

ouvir

I»
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ouvir ao noíTo Padre , a quem propôs o íeii inten»

to. Pcrguntoií-Ihe elle
, quando queria partir , e ref-

pondendo que dahi a huns dias , lhe difle que ao de-

pois fallariaõ
; e Jhe approvou finalmente a viagem,

quando procurou a ultima rezoluqaõ. Fê-la cllc , e
cobrou tudo com bom fucceíb.

Tinha Maria de Lara , das principaes fenhoras
de S. Paulo

, hum filho nas Minas do Serro do frio;

e tendo avizo que elle fe aufentava para terras mais
diílantcs , vencida do amor de mãy , íc determinou
jr bufcá-lo. Aviou -fe com eíle intento , mas naÕ quiz

fazer jornada taõ dilatada fem approvaqaõ do Padre
Belchior de Pontes. Aííiília elle entaõ na Fazenda de
Araçarjguáma , diítants da Cidade doze legoas , o
qual , tanto que a ouvio , lhe reípondeo abertamente
que naõ foíle. Com eíla reípofta deziílio da empre.
za aquelia Matrona , mas paliados alguns mezes re-

ceheo carta de hum primo feu aíTiftcnte nas Minas
Geraes, na qual lhe dizia que António de Almeyda
(?fiim fe chamava o filho ) íe aufentava em compa-
nhia de huns tios , e que eiia podia ir acompanha-
da de algum parente até íua caía

;
porque elle entaõ

a acompanharia até o Serro do frio , aonde ainda
eílava o filho. No cafo porém em que naõ folie ,

perdeííe a eíperanqa de vê-lo mais. Com eíla carta íe

aííiigio aquelia fenhora , e partindo logo para Arai
c^arigáma , a moílrou ao Padre Pontes, declarando-lhe
a determinação que tinha de ir até o Serro do frio :

mas o Padre aíTim como naõ confentio que ella foíTe

com o primeiro avizo , aíTim também naÕ permittio
que ella deixaíTe a fua cafa com ede fegundo , dizen-

do-lhe íempre que naõ foííe. Aquietou ella coma
rezoiuqaõ , e naõ fe paíTaraÕ muitos tempos , íem

Fí que

^41
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qm vifle em iíua caía a António de Almeyda

; pof
quem ella fazia tantos excefe.

Querendo ir para a Baliia o Capitão Joaõ Mar-
tins da Foníeca , pedio confelho ao Padre Pontes.
Keípondeo elle que foíTe , e que feria bem fuccedidô
na viagem. Seguio o coníelíio , e achou maré de ro-

zas: mas querendo depois cazar-íe com huraa Senho,
ra , tornou aconfultálo; e elle refpondeo que nad
íizeíle tal couía. Mas como os aíFé^ótos , e conve-
niencias também profetizaõ algumas vezesj elle,imitan:

do osTroyanos, que deíprezaraõ as verdades de Caílanr
dra

, recebeo por eípoza aquella Matrona , e com elía

tantos infortúnios
, que ainda depois da fua morte te-

ve muito que padecer , vendo- fe obrigado a aífiílir aos
Tribunaes , e a fuílentar Letrados

, para averiguar as
duvidas

, que do tal matrimonio fe originarão.

Ignacio Alvares de Araújo aíErmou que que-
rendo ir para as Minas Geraes certo homem , decla-
rara primeiro ao Padre Pontes a fua determinação;
e que elle refpondera que foíFe , mas que em hum
aia , que lhe fignalou , dedicado a Nofia Senhora, nao
eíliveíTe nas Minas. Com eíle annuncio partio o tal

fujeito para as Minas: masdetendo fe m.ais do que
era bem no lugar

, que lhe tinha prohibido o Pa-
dre Pontes , foy ouvir MiíTa neííe dia , e com tal

infelicidade
, que , cahindo o cavallo com úh em

hum defpenhadeiro , morreo.

Deíejava Luzia Leme mulher ^e Mathias de
Mendoça , moradores na Villa de Ytú , que feu fi.

ího António Pires fe dedicaíTc todo a Deos no efta:

do de perfeito Sacerdote , ainda que elle nada me-
nos appetecia. Preparou lhe ella os papeis, e tudo
quanto era iiecçíTArio

, para que indo ao Rio defa-,

laeira
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tieiro ftí ordenaííe. Antcs de partir fe aviflou o eílu-

dante com o Padre Pontes , e propondo-lhe a rezo.

lu^aõ da mãy , e a fua repugnância , lhe pedio qne
o aconfelhafle. Refpondeo elleque lhe naõ convi-

rha ir ás Ordens , e q ue íè cazafle
; porque indo lhe

havia de íucceder mal. Como eíle vaticínio era taõ

conforme aos Teus deíignios , voltou para cafa , e

propondo á mãy taõ máo annuncio , a perluadia a
que o naõ mandaíTe. Naõ aquietou ella , e quazi

por força o mandou para o Rio de Janeira Poílo
na Cidade

,
procurou o eíludante Ordens , mas como

ellas íè naõ conferem fenaõ áquelles , a quem Deos
chama como Araós , naõ foy admittido ; e paííando
a mais os deíaílres , o prenderão para íoídado da no-
va Colónia , ainda que deíle perigo o livrou Deos,'

permittindo que efliveííe entaõ naqueila Cidade hum
feu patricio de authoridade

,
por cujo reípeito o íol-

taraÕ
, obrigando- o affim a voltar a toda a preíTa pa-

ra íua pátria , antes que com mayorcs infortúnios

pagaíTe os deJacertos de fua may.
AíTiftindo o Padre Pontes na Aldeã de S. Jo»

feph foy á Vilia de Tabaté ló a fim de perfuadir a

António Corrêa Veyga que vendefle tudo quanto
pofluia , e le foffe para o CertaÕ

;
porque fe naõ fof.

fe , lhe havia de fucceder muito mal. IVes dias ga-

fiou neíle empenho , aíTiílindo com omefmo Veyga
€m hum Sitio

,
que tinha no diftriâo daquella Vil-

la : mas ejle efteve taõ renitente
, que de nenhuma

forte quiz íazer a viagem
, que lhe aconíelhava. Pai-

íados alguns tempos íuccedeo matarem hum Boa-
ventura^, €lho de hum celebre Mendanha do Rio
'de Janeiro , e tendo noticia deíla morte D. Eraz da

Silveira, que acazo paílava a governar as Minas,

Ff ii ihe
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lhe mandou queimar o Sitio , e coníiícar hx^à

, paf
]he dizerem que €í\q o tinha mandado matar. De-
íiruida a fazenda , efcapou o Veyga qua^i nú

, para
que naô fó contaile

, mas também choraife o naó
ter obedecido ao Padre Pontes

,
que taiito d 'antes

Ihs tinha profetizado eíta fatal defgraça,

A hum fulano de Barros
,
que o coníulíava

,

pertendeo diíluadir a viagem
,
que fez para as Mi-'

nas Geraes
: mas como alguns íó pedem coníeiho

,

para que lhe approvem as íuas determinaqoens , e
mó para feguirem odiftame alheyo , fez a medita-
da viagem. Naõ ficou porém fem caftigo

; porque
chegando ao Paííavinte , rio

,
que ííca entre S. Pau,'

Jo
,

e as Minas Geraes , lhe quebrarão a cabeça em
huma noite com hum machado.

Deíejava ir ás Minas Fernando de Camargo Pi.;

res; mas fua mulher Izabel Borges da Silva temia
permittir^he eíla jornadaj e confultando ao P. Pontes,
elle lhe refpondeoque o deixaííe ir, porque íe rerac;
diária

: mas que naõ fe detiveíle nas Minas dous an.;

nos, porque lhe fuccederia mal. Com eíle permiílo
partio Fernando de Camargo , e achando propicia a
fortuna fe quiz aproveitar delia, detendo le alèm do
prazo finalado leis raezes. Naõ ficou porém fem caíli^

go
; porque tendo logrado até entaõ perfeita íaade

;

cahio em tal enfermidade
, que apenas eícapou com

vida, voltando para S. Paulo com grande falta na
íaude , e com notável diminuição em duas arrobas
de ouro

, que ja tinh^ adquirido,.

CAPI^
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C x\ P I T U L O XIXV.

'R.cfercm-fe algum cafos mlJogrcfos.

NNao faltou também a tantas virtudes o luílre

dos milíigres
,

pois deíla íoite coíluma honrac

Dcos ainda neíia vida acs que de veras o fervem.

Ainda verfava as Efcólas o noílo Heróe^quando Deos,
apcílado fempie a levantar os ininiildes

,
permitíiò

que acon^paohado de outros eíludantes fcus ccndiíci.

pules fofie divertir le ás margens do Titté , cujos

campos faÕ celcbies em S. Paulo, por terem ílore-

eido de repente á viíla do grande Thaumaturgo do
Brafil o V. P. Jofeph de Anchieta. E eípalhandofe

os mais com o recreyo da caça , ficou elle junto ao
rio , divertindo-fe cem a corrente de íuas agoas para

aquejla parte , a que hoje chamaõ Ponte grande
^

por fe haver alU fabricado hum a formoía ponte.

Navegava acafo poraquelle lugar em huma pe-

quena canoa hum índio , e com taõ máo iu^ceílo
^

que virando fe deo com elle no rio, e coneçou a
perturbar-íe deforte com a corrente da agoa

,
que naÕ

lhe valendo a deflreza no nadar, em que faõ todos
peritos , chegou quazi a termos de perder a vida.

Naó íofreo o coraqaõ ao noílo eiludante ver tanta

deíventura fem o íòccorrer , centrando no rio, li,

vrou aquejle miferavel do naufrágio, pondo-oem^
terra com admiração , e efpanto •, porque tendo o
rio naquelle lugar mais de huraa braça de alto , an-

dou por elle quazi a pé enxuto
,
pois apenas molhou

os pés, aiigeirand0'0 aflim a íua charidade, para
^we íiaõ pereceííe

,
quandq fe exjunha a taõ evi.-

ir.

I
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'deate perigo por falvar a íeu próximo.

Sendo já Religiofo, e Sacerdote, o mandarão
aíTiflir a Marja de Chaves

, que eííava moribunda,
e pegando o companheiro em huma vela, quealli
eílava acceza, começou eile a fazer o íeu officio,

rezando lhe as oraçoens, que determina ,a fanta Igre,
ja para aquella hora. Tmha o livro na maõ direi-

ta , e para que naõ ficaíTe a eíquerda fem cooperar
a taõ cbaritativo aólo , a íentenciou a queimar fo-

bre a luz da vela todo o tempo
, que durou a vida

á enferma, que íeria hum quarto de hora, pouco mais;
ou menos. Repararão no cafo os circunííantes , e nad
faltarão alguns, que regiílando com diíTimulaçaÔ

a

pajte da maò
,
que ficava lobre o fogo , a acharaS

taõ íãa
, como íe a tivera fobre flores , ou fobre

neve.

Indo vifitar a huma tia fua chimada Maria
Pires

, que morava em Juquirí , fuccedeo dançarem
ao íol algum trigo para o malharem. Levantouíe;
no tempo , em que o haviaó de malhar , huma
trovoada ameaçando chuva , e começando a tia af-

luítada a chamar os criados
,
para que a toda a pref-

fa o livraíTemde perigo taÕ imminente , recolhendo-o
em caía ; o Padfe cheyo de confiança em Deos im-
pedio aquelle trabalho , mandando que o malhaííem.
Obedecerão elles , e ainda que a trovoada deo quan-
tidade de agoa , com tudo , reípeitando a eyra, naõ
molhou o trigo , contentando íe com molhar tudo
quanto ficava ao redor delia. Pafmaraõ do caio os
circunííantes , mas todo o empenho do noílo He-
lóe foy pedir que o naÕ publjcaííem.

AíTiílindo na Aldêa de S. Jozé o chamarão para

acudir a hum enfermo
,
que morava da outra ban*

da
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Sa do rio Paraíba. Tez elle o que ihc pedirão , e
voltando pnra caía , faltou a caróa , em que paf-

faílc o rio He elle naõ fòmenre largo , mas também
fundo , e difta do lugar , em que eílá ritu:da a
Aldêa

,
quaíi meya legoa : mas eíla falta lhe dco

pouco aballo
,

porque a íua Fé fL^lidou deíoite

as agoas
,
que quando o buícaraõ com a canoa

,
ja

o acharão da outra banda.

Morando em hum Sitio , que tinha na Villa

da Pernaíba , Maria Leme da Silva , mulher de Ani
tomo Gonçalves Ribeiro , adoeceo de veneno, que
lhe deo hurra lua comboíía

; [ aílim chamaõ em S.

Paulo ás concubinas dos mandos ] e preparando fs

para morrer , lhe chamarão o Padre Pontes
,
que

acafo paílava por aquelle lugar
, para que a confef-

fafle. Ouvioa elle, e acabada a ConfifíâÕ, deo-lhe

a beber huma Rehquia de Agnus Dei , fegurando-a

que lhe naõ havia de fazer damno aquelle venenoj
e cuidando muito em lhe curtir também a alma do
rancor ,

que lhe podia ficar entranhado ko coraqaã
contra a mezinheira , a perfuadio a que naõ fó per-

doaíle a injuria , mas que nem ainda pi blicaíTe

que ella tinha fido a aggreílora contra a íua vida;

e foraÕ taõ eficazes as íuas palavras
, que

, execu-
tando tudo , a enferma farcu no corpo , e nD alma.

Em Tabaté tinha Catharina de Oliveira de
Onh?te , das principaes fenhoras daquella Villa

,

hum Carijó , de dez para onze annos de idade , naõ
fomente enfermo, mas também doudo confirmado;

e vindo ao Padre Pontes fazer MiílaÔ alli , entrou
em dezeios de alcançar delle alg5.'m remédio , com
que o curaíle. Para coníeguir os feus intentos , lho

mandou para que o yiíle , encomendando aos por.

tadoiç^
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tadores que de íua parte lho pediíísm. Víò eíle o
enfermo, e pondo-íhe a mao na cabeça , refpondeo
que diíIeíTem áquella Matrona

, que çom os criados

de faa cafa cantaííe hum terço do Rofario a Noí-
fa Senhora

,
porque cora eíla medicina alcançaria a

dezejíida íaode. Executou ella o que lhe mandou,
e no dia íeguinte te levantou o enfermo livre da
nioleília

,
que padecia , e com juizo perfeito.

Eílando D, Angela de Siqueira em perigo de
vida taõ evidente , que eílava ja em cafa a paren-

tella , fuccedeo ir vifitar a feu marido , o Capitão
mor Pedro Taques , o Padre Reitor do Collegio.

Foy por íeu companheiro o Padre Belchior , o qual,

deípedindo-fe o Padre Reitor , fignificou que que-

ria ver a enferma Levara5'0 ao apozento , aonde
eílava , e coníolando-a ihe lançou a benção , dizen-

do que Deos era grande , e que dâhi a huns dias

havia de ir ao Collegio. Daípedio fe finalmente o
Padre , e também a enfermidade

,
porque D. Ange-

la começou a melhorar com tanta preíla
,
que pode

ir ao Collegio no tempo fignalado.

João Vaz Cardozo , Capitão mór na Villa da
Tabaté , e natural de S. Paulo , aílirmou com ju-

ramento que fendo elie eíludante no Pateo
,
que

tem a Companhia naquella Cidade , e eftando

aílualmente no efludo , ouvira humas defcompaf-

íadas vozes do Padre Man)el Corrêa , Reitor adual
do Collegio , o qual cheyo de síflicçàÕ , e fuílo cha^

mou peio Padre Belchior de Fontes. Deo occafiaÕ

áquelles gritos o perigo, em que via a torre
,
que

entaÕ fabricava; porque, mal fundada íobre a pare-

de da Igreja , ameaçava taÕ evidente ruina , ao tem^

po , em que com novos materiaes procurava aug-

meníála,
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tnentá«la

; que com notável inclinação começava a
lanqar de fi algumss pedias. A 's vozes do a fflido Pa-
dre acudirão varies , e entre eJles o Servo de Deos,
por quem chamara , o qual vendo a ruina diíle em
alta voz que fc aquictaflcin , porque naÓ era nada,
e encoílando fe á parede inclinada, a fortaleceo de.

forte com o contado de feu corpo
, que confervando*

le inclinada deo lugar a que fem perigo a deímanchaí-
fem.

Benzendo no Sitio de Izabel Paes de Barros a
huma cafa nova , benzeo também hum Cruz, a qual
arvorarão no terreiro. Eíla com o tempo começou
a inclinar , e huma tempeílade a derrubou de todo
fobre huma laranjeira

, que havia annos eílava fec-

ca ; mas communicando lhe a Cruz os efpiritos vitaes;

que das virtudes do Servo de Deos tinha recebido;

quando a benzeo , começou logo a reverdecer , e a
dar a feu tempo frudos , e utiliza ainda hoje a feus;

donos com os íeus pomos.

Houve em S. Paulo huma Baílarda (aííiminí
titulaõ aos filhos de Branco , e índia ) chamada
Paula, a qual tendo a boa forte de fe confefiar com
o Padre Pontes , emendou a vida ; fendo que os
poucos annos, e a natural inconílancia deíla caíla

de gente , impedem notavelmente femelhantes mu-
danças. Teve eíla hum filho , a quem por certos

crimes metteraó na cadéa : mas naõ fatisfejtas com
eíle caíligo as partes offendidas

, elevadas da paixaÕ;
violando naÕ fomente as Leys Divinas , mas também
o decoro devido á Mageflade , e a íqus cárceres, lhe
deraõ hum tiro dentro na cadêa com que eíleve a
pontes de perder logo a vida. Acudirão es Religio?

fjs da Ccmpanhia a coníeílá lo , e movidos de com-
Gg paixaõ
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paixaÔ alcançarão que pelos meyos ordinários dá
medicina coníervaíTem a vida áquslle rniísravel ; mas
era tal o ódio

,
que contra eíle tinhaô concebido os

authores daquelia maldade, que o privarão da vida

cora os mefinos meyos , com que a charidade lha

intentara prolongar , dando Jhe por mãos áo Cirur-

gião o veneno , de que morreo.

Todos eíles íucceílos imprimirão hum tal ódio

no coração da may
,
que de nenhum'a forte quiz

perdoar aos matadores eíle aggravo. Coníervava a
camiza do íilho enfanguen^ada , como reíiquia con-,

fagrada á íua ira : e ainda que o filho acabando a

vida feguio o confelho de Chriflo
, perdoando a feus

inimigos, e pedindo a íua may que também per-

doafle; com tudo ella
,
para moftrar que naõ ha

ira mayor que a de huma mulher, nunca perdoou.

Com eíla má dirpofiçaÕ a achou huma enfermidade,

e fó quari-1o eíleve nos últimos parocifmos começou
a íufpirar pelo Padre Pontes , e a querer confeíTar-

íe com elle. Procurarão o , mas como he ordinária

difpofiçaÕ de Deos , que naõ achem na hora da

morte 03 Sacramentos aquelles
,
que em vida os naÕ

procuraõ , naõ acharão o Padre: e como a morte naÕ

efpera que eíleja diípoflo o enfermo , a quem quer

tirar a vida , acabou fem fe coníeílar. Vendo os de

cafa que Pau4a tinha efpirado co.n dezejos ao pare-

cer grandes de íe confeílar com o Padre Pontes , naÕ
quizeraõ enterra Ia , fem que ao menos vieííe o Pa-
dre Pontes ver o cadáver. Tornarão a procura lo , e

achando o na Igreja do Collegio em oraçaõ , lhe pe«

diraõ que ao menos foíle ver a defunta , dando-ihe

conta do íuccedido,

Fez elle o que lhe pedirão , e entrando nó

quarto.
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iquarto , onde eílava o cadáver , cerrou a porta , fi-

cando fó da parte de dentro. Naõ íaiiaraõ curiolos,

que pelo buraco da chave notarão o que íazia : e viraõ

que le detjvera tanto tempo de joelhos , ate que a
alma

,
que tinha eílado fora do leu corpo muitas

horas , tornando a uniríe , deo finaes de nova uniaÕ,"

articulando hum íentido : Ay JESUS 1 Reíufcitada

Paula , confeílou que huraa mulher lhe tinha dito

que acordaííe , e que entre as efcuridades da morte
vira ao Padre Pontes, que com funima caridade a
favorecia. Tanto que elle a vio refufcitada , lhe diííe:

'Efiavas coiidenaãa á outra vida , por naõ perdoares a
morte de teufdho ^ e guardas ainda a \ua camiza en\

fanguentada ? Mas Paula , eícarmentando com eíle

rigoroíò , ainda que juílo calligo , naÕ fó lançru fo-

ra aquella funeíla imagem de fua ira » mas perdoou
de veras a íeus contrários , deixando aos vindouros

hum padrão dos rigores , com que caíliga Deos
femelhantes peccados : porque fe eíla teve entre tan-

ta dei ventura a boa íorte de ter por medianeira a

Santiflima Virgem , a quem do fucceíTo inferimos

que a encomendou o Padre naquella taõ prolongada

oraqaÕ ; naó he feguro que hajaõ de alcançar os

mais femelhantes favores
,

pois he contra as crdina«

rias dirpofiqoens da providencia Divina.

Tinha em huma eílrebana Joaõ Barboza Lara
dous cavallos , e íuccedendo lançarem lhes na man-
jadoura camará do campo , houve defcuido em fe-

pararem dos pàos as folhas
,

que fomente deviaa

comer. Deíle deícuido fe originou que hum dos

brutos mafcando com as folhas os páos , fez huma
bola com os fios das calcas taõ fuperior á esfera da

gúéla, que^ naõ podendo paílá-la , começava ja a

Gg ii
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aíirogar-íe. Ao eílrondo , com que o apertado ani-
mal procurava alieviap»íe , acudio Joaõ Barboza , e

querendo fazer alguma diligencia para livrá-lo , Ihs

mandou fua may pôr huma relíquia
, que tinha do

Padre Pontes , e com taó bom íucceíío lha appli-

cou ao pefcoço , que, dando hum como efpirro , lan,

qou pela boca a caufa de íua morte. Achou.íe tam-
bém prezente o pay , e zombando do cafo difle : Suc^

cedeo eíiar -para lançar a bóia
^ quando Ihepuzeraõ a

relíquia , e ia efiad perjuadidos que foy milagre. Nao
íe paliou muito tempo

,
que com hum novo prodí-

gio o naõ obrigafle Deos a reconhecer a virtude da-

quellareliquia
;
porque comendo milho o outro ca.

yallo , de tal forte íe engaígou com os fabúgos

,

que muito depreíTa fe achou ás portas da morte. A-
cudjo elle íegunda vez á fua relíquia, e tanto que o
pay a vio applicada com o meímo eíFeito , naõ fó

confeílou íer milagre , mas com anciã procurou par»

ticipar daquelle thezouro , ainda que foííe com di-

yizaõ da mefma reliquia.

Indo o Padre Jofeph Ferraz
, quando ainda vi-

via na Companhia , á Villa de Ytú a cala do Capi-i

taõ mor Manoel de Sampayo
,
pernoitou na fazen.

da de Araçariguâma , onde então aíTiília o Padre
Belchior de Pontes. Chegou molhado , e o Padre
foccorrendo-o com algumas de luas pobres alfayas

^

lhe empreitou humas meyas
, que lhe íerviraõ até o

fim da jornada. Acompanhava-o íeu irmaõ Manoel
Ferraz de Campos , cujo cavallo picou no dia íe-

guinte huma cobra Jereráca , que eítava no cami-
nho ,

e lhe imprimio o veneno com tal eíBcacia
,

que logo o fez manquejar. Como eílavaõ ja perto da

caía
,
que bufcayaõ ^ animou fe a feguir viagem , eí-

perando
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perando achar nella cílrebaria , em que recolheííe g
bruto , e o livraííe das chuvas

,
que faÔ muito no.

eivas a eíla enfermidade : mas como naó achaííe na
cafa o que pertendia , comeqou a affligir-fe fumma-
mente , tendo para fi que perdia ocavalloporfalta
de remédio. Vendo-o affliólo o Padre Jofeph , lhe

deo huma meya do Padre Pontes , a qual apphcou
elle ao cavallo, pondo- a na parte leza , c com taÕ
fehz fucceíío

,
que fem mais abrigo , e fem mais ai?

guma outra medicina , o achou faõ no dia feguinte^

continuando nelie a começada viagem.

Finalmente , recebendo Francifco Rodrigues
Penteado huma carta do Padre Pontes a tempo , em
que lhe entrava pela porta hum eícravo íeu picado
de huma cobra em hum pé , e taÕ maltratado ja do
veneno, que, além de ter o pé inchado, lançava fan^

gue pela boca , lhe atou a meíma carta na ferida
,

e foy eíle único remédio baílante para o livrar lo-

go das dores , e da morte
,
que o ameaçava.

CAPITULO XXXVÍ.

Vay affidir na Fazenda de Araçariguáma:

SEttenta e três annos de idade contava ja o noílb

Heróe
, quando o deílinou a obediência para

affiílir na Fazenda de Araçariguâma. He ella huma
perenne memoria do Reverendo Doutor o Padre
Guilherme Pompeyo de Almeyda , o qual queren-
do eternizar a devoção

,
que tinha a Noíla Senho-

ra da Conceição , lhe erigio naquelle lugar huma
Capella

, a qual, ainda que era pequena na fabrica,'

era com tudo p emprego de feus ax4edps , enrique

-

cendo-a
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cendo.á com retabolo de talha dourada \ e collò-
cando nella huma fonnoza Imagem da meíma Se-
nhora. Admiraõ-íe naqueiles dezertos algumas pin-

turas , com que fe ornaõ as paredes , e o teâ:o da
oefma Capella diílribuido em painéis entre moldu-
ras muy bera douradas. Entre tanto apparato lhe

dava fummo cuidado achar fujeito , em cuja família

fe continuaíTe depois delle a íua devoção
, tnbutan;

do á Senhora annual íeflejo a difpendio da meíma
fazenda

,
que pertendia deixar.

Cauíavaõ-lhe eíle cuidado as muitas Capellas;

que em tempos antigos fe tinhaõ erigido era todo o
diílrido de S. Paulo , e muito mais as que tinha

viílo em feu mefmo bairro , as quaes começando
com felices annuncios nas maós de íeus fundadores

,

le choravaõ já laílimozas ruinas , confervando-fe fo-

mente na memoria de alguns mais antigos os appeU
lidos de feus primeiros inílituidores. Pudera-lhe tamS

bem lervir de exemplo a Capella
,
que com o mef.

mo apparato tinha fabricado feu mefmo pay , a qual

coníervando íe cora o feu mefmo luílre todo o tem^

po que elle a adminiílrou , tanto que por fua morte
paílou a terceiro adminiílrador da mefma famiiia

;

acabou cora tanta preíla
, que naÕ chegou a durar

féis annos ; podendo dizer-fe delia , a que de Tróia
diíTe o Poeta : Campus , uhi Tróia fuit. Neíta luta

de peníaraentos fe determinou deixà-la á Compa-
nhia

,
julgando que com o raeímo empenho , com

que propagaô a devocaô da Virgem Senhora , lhe

coníervariaÕ eíle Santuário.

Tanto que nelle le vio o Padre Pontes , atten-

tíendo á pequenhez do lugar , ao populofo da vizi-

Bhança ^ e aos grandes concurlos
,
que de varias

paries
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•partes fé ajuntavaõ naõ fó nas feílas annuaes , mas
ainda na Quarefrna , e outros dias mais íòíemnes

,

para receberem dos obreiros
, que alJi põem a Com-

panhia
, o fruólo dos Sacramentos , e prégaçoens

;

intentou nova fabrica , na qual le achaííe capacida-
de para receber tanta multidão ; mas ainda que pôs
alguns meyos para a confeguir , com tudo quiz Deos
premiar-lhe fomente os bons deíejos , refervando a
gloria de a coníeguir para outros fujeitos , os quaes
formando na parede antiga da primeira Capella hum
formozo arco

, a deixarão para Capella mor da no^
va Igreja

, na qual fe vê ja naõ íómente a capaci-

dade
,
que para os concuríos defejava o Padre Poní

tes ; mas também íe admira confervada fempre a
memoria , e devoção de feu primeiro Author.

Era o noíío Padre neíle lugar procurado com
o mefmo deívéio , com que fora íempre buícado nos
mais , aonde aífiílio , continuando fempre com a meí-
maaffluenciade maravilhas, e exemplos, feheque
neíle naó foraÕ muito mayores os feus fervores

,
pois

á maneira de foi
,
que bufcava o feu occaío , fe apreí,

fava a confeguir em menos tempo mayores efpaqos
de gloria. Aqui fe lhe notou o paíTar três dias feni

comer
, hum continuo recolhimento , huma caridade

íumma para com os próximos
,
procurando introJu-

zi-Ia nos coraçoens de todos , e principalmente a paz
entre alguns, que íabia andarem diícordes , naõ per-

doando a trabalho algum , quando aíTim era necefiario;

para íalvar a todos , caminhando a pé ainda naquella
idade

, debilitado , e attenuado com os achaques , oiais

de legoa e meya para acudir a hum enfermo
,
que ne-

ccflitava defua aífiílencia.

Eni cafa de ]V1aria Pedroza Leite tinha picado

huma

t\\
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huma cobra a hum efcravo feu chamado Jozé , é foy
íaõ aólivo o veneno

,
que perturbando- lhe a ordinária

circulaqaõ do fangue , o lançava pela boba , e ounna,
fymptoma

,
que indicava iníallivel a morte. Recor-

rerão neíle aperto ao Padre Belchior de Pontes
, pe*

dindo-lhe que a toda a preíla acudi^e áquelle niiíera-

^vel com o Sacramento da Confiílaõ ; e para que vieíle

com mais commcdo , e preíla , lhe mandarão hum
cavallo,NaÕ o acceitou elle , dizendo que lhe mandaíle

rede ,
porque os íeus achaques ja lhe na5 davaõ lu-

gar a montar. Voltou o menfageiro a toda a preílà
;

mas quando tornava com a rede
,

ja o Padre eílava

junto á cafa do enfermo , caminhando a pé , e enco-

fíado ao leu bordão. Deíla íorte o aligeirava a íua

fervoroza caridade
,
para íoccorrer neceífidade taÕ exi

trema ,
quando os achaques, e a velhice lhe prohibiaõ

montar a cavallo.

Aproveitando- íe os vizinhos de ieus trabalhos;

e fervores , foy tal a defgraça de huma peílòa de ca-

fa
,
que fe naõ quiz aproveitar delles. Adoeceo huma

mulher pertencente á Fazenda , chamada Bernarda , e

conhecendo os Religiofos que caminhava a paílos

largos para a íepultura , começarão a perfuadila a

que purificaíle a fua coníciencia coni os Sacramentos

da Confiílaõ , e CommunhaÕ: mas ella em nada cui-

dava menos do que em confeffar-le. Acudio também
o Padre Pontes \ e ainda que empenhou toda a effi.

cacia de razoens , naõ pode confeguir o confeílá la;

iVoltou para o cubículo , e concebendo novos fervo-

res , tornou á caía da enferma. Propôs-lhe o perigo,

em que eítava a fua vida , e a íua alma , a eternida-

de da pena
, que a eíperava , pr^is naÕ tinhaõ fido

muy conformes coma Ley de Peos os íeus coílumes:

eque-
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è querendo que iavaíTe com 2s lagrimas "os cfcandalos

paííados , lhe declarou o remédio no Sacramento da

confiílaõ ; a piedade de Deos em receber hum pecca-

dor
, quando arrependido chora os feus peccados .* e

finalmente naõ deixou de applicar tudo , quanto lhe

diótava a íua charidade, para curar aquella alma , buí-

cando-a muitas vezes como bom Paílor : mas todas

eflas diligencias foraÕ em vaò
5
porque deixando^nos

finaes evidentes de fua reprovarão , íoy para a outra

yjda íem fe confeíTar.

Naõ faltarão também neíle lugar fucceííos mara«

vilhoíos
,
querendo Deos com a feliz forte de huma a^

ma
,
que certamente fe íalvou , alleviar lhe a pena,

que podia ter com a perda paílada. Eflando em huma
occafiaõ dizendo Miíia , chegou Maria Pedroza Leite,

de quem ja falíamos , com imma cnanqa para bauti-

zar ; e accommettendo-a de repente huma moleília ,

dava indicios de naõ chegar a tempo de receber o fan«

to Eautiímo , íe houveííe de eíperar que acabaíTe a

Miíla o mefmo Padre Pontes
,
que a havia de hauti-

zar. Com eíla anguília lhe mandou dizer que , deixan*

do a MiíTa , acudifie áquella alma
,
que eílava era

termos de perder fe
,
porque morria íem Bautifmo»

Ouvio elle a propofla , e refpondeo que a crianqa

naõ havia de morrer , e que por ifío naõ deixava a

Miíla. Com eíla rcfpoíla aquietou a mulher, e aquei-

la alma
, que eflava ja a íe íeparar do corpo , eíperou

que o Padre acabaíle a MiíTa , e a bautizaííe : mas
tanto que fe fentio banhada em taõ falutiferas agoas,

voou aos refrigérios eternos.

Indo de caminho para Corytyba , ie foy a deí-

pedir delle António Pinto Guedes, e perguntando-lhe

p Servo de Deos quando havia de yoltar , reípondco

Hh hia
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Lia com animo de invernar. Sorrio^fe entaõ o Padre'
e diíle eílas palavras : Anie% das agoãs. Daqui infe*

ria António Pinto que com aquelle confuzo, e mal
explicado período lhe dizia que havia de voltar antes
de entrarem as agoas ; e o íucceílo moftrou que tinha
entendido bem

; porque, quando menos efperava , íe

lefolvio a voltar para fua cafa. Impedirão o muito
tempo algumas occupaçoens precizas j e quando os
parentes , e amigos íabendo a fua determinação o in.
citavaõ á viagem

, propondo lhe o perigo das agoas,
a que fe expunha coro a dilação , elle os íatisfazia com
a promefla do Servo de Deos. Partio finalmente na ul-
tima oitava do Natal , e chegando a fua cafa a nove
de Janeiro do anno leguinte , naõ experimentou os
temidos rigores das chuvas , atraveííando os camposj
e vadeando rios naquelles mezes mais feccos do anno,
Reparou porém que no dia feguinte , depois de eílar
em fua caía

, começara o Ceo a dar as coílumadas
chuvas , como fe eílivera até entaÕ impedido , fó a
fim de íe cumprir a palavra do fervo de Deos.

CAPITULO XXXVIÍ.

í 'ii/i.íii

Trofetiza o jegunão levantamentos das Minas
Geraes ; e dd-fe noticia de alguns cafos^

ijue a elle precederão,

Oy fama confiante que o Padre Belchior de
Pontes profetizara o levantamento

,
que hou*

ve nas Minas Geraes no anno de 1720, fendo Go.
vernador o Conde de Aílumar D, Pedro de Almey,
'da; enaÕ fó íe efpalhou em S. Paulo eíle rumor,
mas chegando ás ívljnas çntrgu na cafa áo mefmo

Gencraij
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General ; o qual , dcícjando íabcr a fonte ; donde ti-

nha emanado
, eícreveo de próprio punho a hum Re-

ligioÍQ
, que entaõ aííiília no Collegio de S. Paulo,

pedindo-lhe que o informaíle acerca de hum Religio-

lo
,
que tinha dito a varias peíToas

,
que íe recolheí-

fem antes de hum grande deílroqo
,
que havia de

haver nas ditas Minas : accrefcentando que muitos,

leguindo aquella voz, fe retiravaõ. Algumas outras

pelToas principaes fizeraÕ a mefma diligencia : mas
como os Servos de Deos cuidaô muito em encobrir

os dons
,

que receberão , tanto que o coníuiíavaõ

neíta matéria , refpondia com eíla generalidade : Qiie

muitofe mentia de ferra acima , -pois até ãelle je mentia
^

disfarçando com eíla refpoíla a fua profecia : mas
como era ja taÕ conhecido , e eílava ainda muito fref-

ca a memoria do primeiro levantamento
,
que elie

taô repetidas vezes profetizou , temiaõ o feguodo

tanto mais
,
quanto era o empenho , cora que pro-

curava occultá-lo. Mas porque fe naÕ duvide que

eíle rumor nafceo de verdadeira profecia , apontarei

o cafo feguinte.

Querendo Joaõ da Cofia Aranha , morador na

Vil la de Ytú , fazer viagem para as Minas Geraes

com huma carregação , o aconíelhou Mathias de

Mello
,
que fe naõ puzeíle a caminho lem o parecer

òo Padre Pontes
,

porque tmha ouvido dizer que

elle dJÍIera que havia de haver nas Minas hum gran-

de deílroqo. Com eíla noticia fe aviflou o Aranha

com o Padre na Fazenda de Araqariguáma ^ e pro-

pondo-lhe a lua determinação , e o rumor, que por

aquellas partes vagava , concluio que vinha deter-

mmado a feguir o feu parecer. Reípondeo elle que

era faiío o rumor , disfarçando- o com dizer que muito

Hh ii íe mentia
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íe mentia de íerra acima
, pois até delíe fe mentia. íni

ílou o homem, dizendo que fem embargo diíío deze-
java que Sua Reverencia lhe diíleííe o que havia de
determinar acerca da íua vjagem. Pois para as Mi.
nas Geraes , diíTe o Padre , "quer F. m. ir ? Forcjue
naõ vay para o Rio de S. Vrancijco l

Refpondeo clle que para o Rio de S. Francifco
lhe naÕ convinha ir

; pois tinha feito emprego em ca-
vallos

, género de que abunda aquelle Certad , e
ijue para os vender era S. Paulo perderia ainda no
principal

;
porque como os tinha comprado fiados

,

naõ chegariaõ a dezempenhá lo : e que iílo íó eípe-
rava confeguir nas Minas Geraes , onde tinhaõ boa
íahida: Tots figa V,m. viagem para as Minas Ge^
raes

,
lhe diííe entaõ o Padre , mas naõ chegue ao

K.iheyrad do Carmo , e venda cd porfora as fuás car^
gas : e quando lhe fucceder alguma coufa , conforme'
fe com a vontade de Deos

; porque peyor lhe podia fuc-
ceder: e quando pafar por aqui , mande alguma pefoa
lu/car humas cartas

, porque quero e/crever a hum
amigos no Rio das Mortes , e terá tamkm niflo lua
conveniência

, porque quero dizer huma Miffa a Noffa
Senhora por fua tenção.

Fez o Aranha tudo ; chegou ás Mrnas , e en*
trando pela Cachoeira foy até o Arrayal de António
Pereira

, aonde acabou de vender as fuás cargas. Foi-
lhe com^ tudo neceíTario chegar ao Arrayal de S.
SebaíliaÕ , e paflou pelo Ribeirão do Carmo , termo
prohibido pelo Padre Pontes. Fez a viagem a íalva-
niento ^ e na volta veyo pouzar ao Ribeirão do Car-
mo na Vefpera de S. Pedro , em cuja noite fe levan^
tou o povo do Ouro preto contra o Conde de AíTu.
^ar D. Pedra de Almeyda 5 e ouvindo no Ribeirão^
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que he vizinho , o alarido , e vozes c!o tumulto
,

lembrado das palavras do Padre Pontes íc fahio de

noite para o Arrayal de António Pereira , aonde ti-

nha os cavallcs , e chegando já pela madrugada
,

cuidou em os retirar , e cobrar algum ouro
, que fe

Jhe devja , antes que fe íoubeíTe naquelle Arrayal

o que no Ouro yreto tinha fuccedido.

Dcteve-fe cem tudu para ouvir Miíla no dia

de S. Pedro ; mias naõ tardou correyo com ordem do

Conde Governador
,
para que o Meílre de Campo

JVIanoel de Cairos o foccorreííe a toda a preíla. Fez-

le gente , e apanharaõ-íe os cavallos
^
que íe encon.:

trarão
,
para montarem os que haviaó de ir ao foc-

corro j e deíle fucceflo inferiu o Aranha que fe nao
tivera retirado os íeus cavallos naqueila manhãa , os

perderia todos com aquella leva. Retirou íe final-

mente com bom íucceílo , mas naÕ ficou taõ livre
,'

que naõ perdeííe naqueila viagem hum cavallo , o
qual lhe fervifíe de motivo á conformidade com a

vontade de Deos
,
que lhe tinha ericõniendado o

Padre Pontes , e lembrando-fe de atribuir o bem fuc«

cefio dos mais ás fupplicas , que o me/mo Padre em
Araqariguáma tinha feito por elle , dizendo huma
Miíía a Noíla Senhora.

Naõ foraõ fó ejfles os finaes
,
que deo o Ceo

de querer caíligar aquelles povos
;
porque como as

profecias de ordinário faõ efcuras , e os que as ou-
vem , ou naõ as entendem , ou naõ executaô o qus
nellas fe prohibe

,
períuadidos talvez que o cfpirito

de profecia íò foy para os paílados , e naÕ para os

prezentes
, que fallaõ pouco conformes ao paladac

dos que os ouvem
; por iíTo deo íinaes mais claros

,

€ obrou maravilhas mais patentes. Em çafa de hunj

íujei^Q
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íujeito entrou huma raulher , e com todo o empe*
nho o perfuadia a que deixaííe as Minas , e que diíTeí-

íe aos Parochos das Freguezias que publicaílera peni»
tenda aos feus Freguezes , e procuraííem movê-los á
emenda das vidas

;
pois os íeus vicios , e torpezas

tinhaò irritado de tal íorte a Juíliqa Divina
, que

períendia caíligábs com todo o rigor : e dito iílo

defappateceo. Attonito o homem com taô eítranho
íucceflo , e meditadas com vagar as razoens, que ti-

nha ouvido , entendeo que aquelía mulher era a
Rainha dos Anjos

,
que movida de piedade queria

atalhar tanto rigor , íe os moradores daquellasVillas

interpuzsfljm de íua parte a condigna penitencia
;

pois he tanta apiedada Divina, que naõ pode ver
lagrimas naícidas de verdadeira contrição , fem que
logo feefqueqa das injurias

,
que lhe tinhaÕ motiva-

do tanta ira. Feito eíle difcurfo , determinou deixar

as Minas , declarando fomente a alguns amigos eíle

fucceíío , e ftltando á principal obrigação de decla-

rar aos Parochos , o que lhe tinhaõ mandado : mas
eíle defcuido , ou pouca charidâde para com feus

próximos , naô ficou fem caíligo
;
porque querendo

evitar os damnos
, que temia nas Mmas , encontrou

no caminho hum tal acazo
, que perdeo a vida.

Outro fujeito , tendo feguido a refoluçaÕ de
fe auzentar, temeroíode algum máo fucceíío , cora

tudo lembrando-fe que tinha faltado á principal obri-

gação de avizar aos Parochos , voltou do caminho; e

fazendo publica aquella maravilha , intimou em nome
da SantiíTiiia Virgem aos Vigários que publicaíTem

penitencia aos feus Freguezes, Dívuígou-feocafo, e

começarão a fazer as fupplicas , oíFertando á mefma
Senhora algumas novenas

í;n;

mas para moílrar Deos
que
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que naõ baila íómente pedir

,
quando he nectííana

a íatisfaqaõ , e emenda das culpas comtr.ettidas
,
per»

luittio que era huma occafiaÕ , em que íeoccupavaô

alguns mais tirr.oratos em taõ lanto exercicio, lucce-

deíle o caíb íeguinte , digno naÕ fó de admiração
,

mas também de íe coníervar fempre nas memorias.

Na Igreja do Ribeirão , aonde fe ajuntou o po-

vo com mais frequência a taõ devota acqaõ , entoan-

do em altas vozes a Saudaqaõ Angélica , fe apaga-

raÕ de repente as velas
,
que eílavaÕ accezas no altar,'

ao tempo em que cantavaÕ aquellas duIciíTimas pa-

lavras : B^ogay por nós peccadons. PafmaraÕ todos do
cafo, porque naõ acharão motivo humano para taõ eí-,

tranho íucceílo : mas naõ íe atrevendo a ter por mila;

gre , o que podia íer caíualidade , fe levantou hum
dos circunílantes , e com todo o cuidado pertendeo

accendê-las de novo. Fez as diligencias poíTiveis , mas
ellas , como íe fe tiveííem convertido em pedras ,

nunca admittiraõ o fogo
,
que íelhes applicava. Af-

fiília a eíle concurlo hum devoto Rehgioío , o qual

fazendo a meíma diligencia as accendeo com muita
facilidade : mas repetindo o povo íegunda vez a Ave
Maria , ao entoarem as raefmas palavras : K_ogay
por nós peccaãores , tornarão a ver com eí^anto o
mefmo fucceílo.

Fizeraõ terceira , e quarta experiência , tendo

concorrido o mais povo , a quem tinhaÕ chegado

as noticias de taõ portentoío cafo , e viraõ todos que
noTDeímo ponto , em que proferiaõ aquella clauíula,

íe apagavaó todas as veias. Fundados neílas expe-

riências , entenderão que algum íuperior impulfo era

a caufa deíla maravilha , e fe julgarão indignos de

taõ ícberana medianeira , e menos aptos para apia-
^ carem
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carem a Jaíliça Divina , juílamente irada contra hunt
povo taô eníaqado em vícios

, qus parece fazia galía
de fuás culpas. AcceitaraÕ alguns eib avizo , e fu-

gindo coroo Loth daquellas ameaí^adas povoaqoens
bufcaraÕ o refugio nos lugares de S. Paulo

, onde ti-

nhaó íuas caías , e faroihas , e em outros lugares

marítimos
,
para onde (è retirarão , declarando a to-

dos eíles fuccefe , como motivos da fua retirada.

Mas para que íe veja como caíligava Deos juílamen-

te aquelles povos , me pareceo pôr aqui parte de
huma carta do Padre Belchior de Pontes efcrita a Jo-
zé Corrêa Penteado em 15. de Agoílo de 171 8. , na
qual declara o laftimoío eílado , era que entaõ eíla-

yaõ as Minas. Diz aíTim :

Sc Y . m. naõ toma efie avizo , ao menos tome o
i^ue vè

, ^ue ao prezente lhe Jervird de exemplo
,
que

júõ os fenh)res jeus irmãos , (jue tamkm cur/araõ o

fadam defas Minas enganojas
, que jò fervem para as

almas
, que cudaraõ o jangue de Chndo , rodarem pelo

darranco do inferno', defie ao prezente procurad de fe

livrar os irmãos de V. m-^e em todo o cafo jeraõ livres;

porque Chriflo Senhor Nofjo falva a toios , os que o buf-

caõ em vaz , e focego de fua alma : eíia paz ninguém a

pôde alcançar nas Minas
^ porque nellas o demónio em

adjunto com o intereffe reynaõ , e cegad os olhos interio-

res das almas \ e le ha de cumprir a palavra de Veos :

Muitos faõ os chamados ao grémio da Igreja , e del-

ks poucos fe falvaõ. DezejeV.m. fer do numero dos

poucos , e ifio com livrar fe com tempo dos males ver-

dadeiros
, que fad os que V , m. vè , apalpa , equiqá tam-

hem gofia : efies mates naõ faõ trabalhos , tribulações^

pobreza , injurias , doenças , e achaques ; feitaõ pecca'

dos , ambição^ u/uras , roubos j enganos , kdroices ,ho^

micidios
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mciãios , aâiJterios , lotcrha , ^ z^zvíy^ 5 que V. m. vê

tudo ijlo , c naófabc livrar*fc ddUs para ganhar huma
alma , que T)cos Ih deo , e lhe cuíiou [eu precip/o lan-

gue ^c.

Até aqui a carta deferevendo os peccados
,
que-

reynaõ nas Minas ; e ainda que nella lhe naó falia em
caíligo futuro , com tudo como a efcreveo em tempos

taÕ próximos ao levantamento , e nella íe empenha
tanto em o períuadir a deixar as Minas , naõ íò com
o exemplo de feus irmãos , mas também com lhe Hg-,

nalar os campos de Corytyba , fe naõ quizefíe parar

em fua caía
;
por ifío nos deixou lugar de fulpeitac

que ja tinha noticia deíle lucceílb. Continua acarta

aíTim : Chegue V . nu -para (ua cajá , e je ainda naõ

quizer parar nella ,
para tratar da juajalvaçaõ , pa^

recendo-Uie que a morte naâ he ligeira para o por no

leu garrote , e Tribunal "Divino da conta , tornará

para os campos de Corytyba 5
porque lá ia ha de achar o

lem da fua alma , e haveres da fortuna^ que com a mor.

te je had de deixar ^c. Mas porque dezejaráõ alguns

mais curiofos ter noticia deite levantamento , e fe veja

também com quanta clareza o profetizou o Padre

Pontes a Joaõ da Coíla Aranha , como acima referi,

me pareceo trasladar aqui huma relaqaõ
,
que correo

manufcrita ^ na qual íe relalaÕ com muita miudeza

os fucceíTos delia.
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'' CAPITULO XXXVIII.

'R^eJaçad ão levantamento
, que houve nas Minas

Geraes,

VEfpera de S. Pedro á noite deíceo do Morro
do Ouro preto hum motim de gente armada,

e da parte do Padre Faria íe levantou outro, e jun.
tos ambos accommeíteraõ a caía do Ouvidor Geral o
Doutor Martinho Vieyra : e fahindo eíle da caía , ef
capou da fúria , e da morte. Subindo íe huns deííes

amotinadores acima, lhe deílruiraõ tudo , o que tinha
em cafa , lançando das janellas as Ordenaçoens do
Reyno , os hvros da Fazenda Real , e todos os mais
papeis pertencentes ao feu miniílerio , lendo-íe as
lentenças, e defpachos com eícarneo , e vitupério úo
Ouvidor

, cuja vara impunhava hum dos amotinado,
res , clamando ao povo íe queriaÕ que lhes fizeíle ju.

íliça
,
que elle alh eílava , acompanhando com eíla

acçaõ algumas vozes , e palavras de ignominia con^
tra o dito Miniílro,

Feito eíle primeiro infulto ^ começarão a dar
vozes dizendo : Viva o povo , viva opovo , e aíTim fa-

raó augmentando parciaes , dos quaes huns por von-
tade

, e outros á íorça , e por evitarem os damnos de
lhes quebrarem as portas , e mais extoríoens fanguií

nolentas
, que faziaÕ, osíeguiaó neíle motim. Vieraõ

Jogo a incorporar -íe , e a fazer-fe fortes no alto da
cafa da Camará , e igreja de Santa Quitéria ; e ahi
elegerão hum Juiz do povo , ou cabeça

, que foílefeu

lingua. No dia feguinte de S. Pedro mandarão hum
bolatim cora huns capítulos ao Conde de AíTumar

;

General
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General das Minas

,
que com prudência lhes refpon-

deo que fc aquietaflem ; porque elle paternalmente

trataria do bem commum do povo , e que algumas

coufas
,
que pediaÕ , vinhaõ refolutas por Sua Ma-

geílade nas cartas
,
que recebera da frota : e quanto

ás demais , tinha chamado os Ouvidores para outros

negócios , e de caminho lhes proporia as luas razoes,

para le tomar o parecer
,
que a todos foíle conve»

niente.

Nas noites feguintes até i6. de Julho parecia

toda aquella Villa hum inferno com as deíordens
,

motins , e diílurbios caufados por huns maícarados,

que de(ciaõ do Morro do Ouro preto , os quaes de

roanhãa íe a quartelavaõ, vindo abaixo acompanha-

dos de negros, e mulatos arrombando caías, ferindo,'

efpancando , e matando aos que lhes refiítiaõ. Os da
Villa áo Ouro preto tirarão as fazendas das lojas , e

as efconderaõ nos mattos , com medo dos roubos , e

infultos
,
quefaziaõ: e com tal pertinácia

,
que pa-

reciaõ demónios foltos com poder de diffundira Vil

Ia , e toda a povoação. No primeiro de Julho man-
dou o Conde General a hum Religiofo da Companhia
de Jefus , dos que aíTifliaõ em fua caia , a que inten-

taííe apaziguar o povo, e períuadMos a bem , e lhes

moílraíle o inconveniente, a que íe expunhaÕ com
o raotijii : e que fe tinhaõ algum requerimento ,

que

fazer ás ordens de Sua Mageílade
,
que o íizeííem

por modo comedido , e ufado nos povos
,
qual he o

dos procuradores das Gamaras. Elles, fem admittirem

razaÕ
,
(deixados outros modos de impropério, com

que tratarão a efle Religioío ) o quizeraõ reprezar ,

mettendo-lhe armas aos peitos. E no mefmo dia dei-;

pachou o Conde General da Villa do Ribeirão dp

Ii ii Carmo
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Carmo aò Tenente General com o perdão ; o qua!
naõ acceitaraõ, antes iníuitaraõ ao Tenente

, e o
quizeraõ reprezar.

Continuou o Conde General eíle expediente
com paternal prudência , amor , e brandura

, deípa.
chando ao Meílre de Campo Domingos Teixeira

,

que íe achava nas Ivíinas , ao qual commetteo que
trabalhaíTe, muito poríerviçode Deos , e de Sua Ma-
geílade

, de accõmodar ao povo , e de o pôr capaz de
razaô

; e naõ obílante eílas diligencias , nem as pef.
foas

, que para efie fim mandara , nem íe aquietarão
com o perdaõ , nem com os refpeitos íe íatisfizeraõ :

e incitados na manhãa íeguinte a brados
,
que íe ou»

viraô do Morro , marcharão para o Ribeirão, ten-
do na noite antecedente eícrito ao Conde General a
Camará da Villa Rica que o povo queria que o
dito Conde foíle áquelk Villa , mas que havia de
ir íó íem acompanhamento

, porque o povo fe naõ
irritaííe

, cuidando que hia acaíligá-lo. E mandandoé
lhe dizer o Conde General que o eíperaflem até as
nove horas da manhãa , elles antes de romper o dia
partirão da Viila Rica para o Ribeirão.

No dia dous defte mez marcharão do Ouro
preto formados ao Ribeirão , trazendo comfigo , e
obrigando ao íeu leguimeniro os que encontravaõ

,

fazendo horroroza a fua marcha com gritos , alaridos,
e vozes de Viva o povo : e mandando o Conde Gene.
ral Religiofos

, e Sacerdotes
, que no alto do Rozario

[ Hermida na entrada do Ribeirão ] os detiveífem com
modo urbano , e fem eftrepiío algum de ira , e me-
nos de guerra

, para o que mandou até o Senado da
Camará deíla Viila com o feu penda5 arvorado , e
acompanhado dos homens bons dA terra j naõ bailou

el
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éfla brancHira , e comeujnunto do Conde General

para por em razaõ ao povo. Chegarão em fim ao

palácio, e ahi expiízeraõ publicamente o fcu inten-

to, e ás claras manifeílaraó a razaó do motim
,
que

era naõ cjuerctem acceitar caía de fundic^aõ de quin-

tos , como havia hum anno que Sua Magcílade

a mandara erigir por Ley nova , ede que eílavaõ es

povos noticiados em todo eíle tempo de efpera para

confummo do Ouro em pó,e como tinha fido acceita-

da por hum termo , em que fe aíTinarsõ tcdos os

homens Principaes das Minas : e também de naõ
acceitarem cafa de moeda, como, para aihvio do
meímo povo , e por carta da Camará do R.ibeiraõ

,

fe havia pedido a Sua Mageílade : e á volta át{[Q^

pontos principaes íahiraõ com outras petiçoens de taô

pouco momento
,
que bem fe via que íb es dous ^\

que encontravaõ as ordens de Sua Mageílade , era
Q**^

íeu fado todo , e o porque fe levantarão.

Concedeo-lhes o Conde General o que pediaõ,

por naõ querer derramar fangue do povo, que go^

vernava , e lhes mandou publicar perdaó em nome
de Sua Mageílade pelo crime entaÕ con n.ettido

^

do modo , e com as circunílancias
,
que ellts quize-

raó ;
promettendo elles de íe aquietarem , e naÕ

continuarem no motim. Parecia que aqui devia õ íicar

fepultadas todas as inquietacoens das Minas: mas
como o fím ultimo deíle motiti) era a rebellíaõ

,
que

intenta V2Õ contra o General do Soberano , naõ poc

outra caufa , mais que quererem viver fem Gover-
nador , e Miniílros de Juíliqa

,
que os governaííêm,'

e talvez íem obediência de Monarcha ; pouco a pouco
foraÕ defcobrindo a fua intenqaÕ.

Aos íeis de Julho toinaraõ a amotinar-íe, e a

pedis
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pedir que mandaííe retirar ao Doutor Ouvidor Geral, e
a Camará aíH n o eícre veo ao Conde General com ter-

mos indecentes de ameaqos. O Conde General o man-
dou íahir da Comarca : porèra naõ fe contentando
com o Juiz mais velho por Ouvidor , na forma da
Ley

,
em auzencia do proprietário por eiles expulfo,

pedirão com novo motim nodurno ao Doutor Mof-
queira por Ouvidor. O Conde General paraosaquie.
tar

, Xh.^ís concedso provizaõ para o tal Doutor fervir

de Ouvidor: tanta era a paciência do Conde Gene-
ral em íofrer o povo pelos accoramodar , ainda pre-

vendo que tudo , quanto o novo Ouvidor fizefle

;

era nulio
,
e de nenhum vigor , elperando que em

melhor tempo a razaõ os convenceíle deíle abfurdo;
Vendo-íe o povo como queria em parte , mas naõ
;.com tudo quanto queria , declararão de todo a con-
" jnraçaõ e n expulfir das Minas o Conde General, feu

Governa Jor
, para o que fe ajuntava gente dos fub-

uibios deíla Villa , convidando mais gente das ou-
tras povoaqoens

,
e com voz commúa que íó depois

de hum motim geral íe aquietariaõ , e que nas Mi-
nas naõ entraria outro Governador , nem Juíliças
poílas por Sua Mageílade. As mais povoaçoens das
MinaseflavaÕobfervandoo fim defle levantamento ,e
rebelliaó do Ouro pretOjpara aííim íe d fclararem.O peri-

go adual
, além de grande , fazia mais temeroío o im-

minente , e futuro
,
que fe temia de mayor con-

fequencia. Os de Viila Rica experimentavaõ extor?

foens , aílaltos , e infultos grandiíiimos dos que def-

ciaõ do Morro com maldades de homens ja facino-'

rofos, huns efpancados, outros accommettidos em íuas

cafas , a quem roubavaõ , e todos clamando por ju,-

íliça psdiaõ favor ao Conde General.

Mandou
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Mandou o Conde General prender aos que pru-

dentemente julgou por cauía , motivo , e occafiaõ

defle motim : e nem com eílas prizoens fe aquietou

a rebelliaõ , antes íe exaíperou roais , e accendto com
ma)oi- fúria , e ja com luípcita evidente de mayor
ruina nas Minas. No dia 14 de JuJho foy taõ hor-

rorofo o motim
,
que defceo do Morro , e com tal

Ímpeto
,
que foraõ a caía do R. IVkflre Eícóia Vi»

gario da V^ara do Ouro preto , e o fizera õ levantar

da cama
,
paia que lhes ahriíle a porta da Igreja

,

íuppondo que o reflante do povo eílava nella, aonde
foraõ , e revolverão com indecencia até os altares.

Keíta noite íoraÕ mayores as defordens
,
quebrando

as portas , e janellas dos moradores , e matando a
hum hom-em do meímo Morro

,
que íuppunhaô dava

os avizos ao Conde General.

No dia 1 5 avizaraõ ao Conde General da info-

lencia ja declarada deíles levantamentos , e do ulti-

mo fim , e ruina deíía rebelliaõ : e delabridamente
lhe mandarão dizer que tomaíle as medidas da fahida,

porque certamente o expulfavaÕ das Min?.s. Os mo-
radores do Ouro preto

,
que fe viaõ ja dezeíperados

do que padeciaÕ , inílavaõ cora fupplicas que os foíle

o Conde General íoccorrer , e livrar da opprtíTíiÕ,

que padeciaÕ. Os moradores do Padre Fana
, por

mais oppoflos aos do Morro
, [ e tanto que fempre

íe oppuzeraÕ ao augmento deíla povoação , cu Ar-
rayal do Morro

]
padeciaó com rriais impaciência

eílas infolencias , e cem tal dezefpersçaó íe vira o na
primeira noite do motim

,
que quizeraõ íubir ao Mor-

ro cora guerra declarada a íe matarem huns aos ou-
tros com hoílilidades , e deílruir todas as cafas do
Moiro , chegando de parte a parte a empunhar- fe
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as armas no mefmo aóto do tumulto ; e fuccederá grari"

de mortandade pela oppoziçad dos dous partidos , íe

o Rev. Doutor Luiz Ribeiro os naõ diííuadiííe dif-

fo , dizendo lhes que procuraíTem o remédio para eíla

oppreííaõ psb Conde General.

Deliberou -íe em fim o Conde General , carre-

gado de razaõ
,

paciência , prudência , e juíliça

,

partir do Ribeirão aos 16 de Julho, dia feliciíTimo

por íer dia de Noíía Senhora do Carmo , Padroeira

do Ribeirão , e marchou para Villa Rica acompa-
nhado dos Dragosns , e dos moradores deíla ViUa ,

e com os feus efcravos também com armas
, para fe

oppor á r<;beniaõ
,
que com tanta prudência , e pa-

ciência procurava aquietar ; e entrando em VilIa

Rica , íabeado de certo que ainda no Morro eílavac

actualmente aquartelados os aííaífinos , amotinado

»

res , e levantados , e que pelos mattos vizinhos tinhaõ

mettido gente armada , ou pára invazaó , ou para

defenfa de Tua rebelliaõj ( o que certamente executa»

riaÕ , fe íe lhes naÕ impediííe , ou atalhafíe o mten*

to ) tomou o Conde Gsneral por expediente man-

dar pôr fogo ás caías dos principaes auíhoiçs , e fau.

tores do motim.

E aíTim mandou ao Capitão de Dragoens Joaõ
'de Almeyda de VaíconceJlos íubir ao Morro , deíli-

nando lhe o Sargento mór Manoel Gomes da Silva , o

Capita5 António da CoíladeGouvea , e o Alferez

Balthazar de Sampayo , todos moradores no Morro
,

para que edes lhe nomeaflem as cafas dos que publi-

ca , e notoriamente foliem amotinadores , e fautores

deíle motim , e complices nefle delido , e lhes pu-

zeííe fogo. Chegado o Capitão de Dragoens ao Mor^

ro com os homens
,
que lhe nomeou q Conde Genç*

ral,
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tal, lhes proteflou qut; dcntnhuma maneira encar-

regaíTem fiias ccnfcicncias por odio aloura , ou pai-

xaô particular , e íó ihe ílgnalaííem as caías iJos co.

nhecidamentc aiitbores , lautores , c coropljces no
deliélo , o que i&m fizeraõ. E logo o dito Capjtaô
de Dragoens chegando a caía do Mtílie de Campo
Paíchoal da Silva Guimaraens, mandou entrar nella

hum Capitão da Ordenaria
,
que conilgo Itvava,

para que retiraíle as Imagens, e ornamentcf« do Ora-
tcrio da dita cafa , e mandou entregar tiido , o qu3
pertencia ao culto Divino ao Reverendo Vigário da
ívtatriz Antcnio Dias, conforme a orciem tioConds
General : e começando a pôr o fogo , scudiíuÕ três

;VÍzinhosa fe lamentarem , cuidando que a todas as

cafas fe ateava o fcgo , ao que acudio o Capitão
António da Coíla de Gouvea , e lhes feguiou que
o fogo íó era para as caías dos conhecidos authores,

fautores , e comphces da reheDiaô , e que fe aquie:
taílem , ccmo fizeraõ alguns , e por iíio livrarão as
fuás caías.

Mas comiO no dito Morro mmeraõ dt i s mil
negros , ou perto de três mii , vendo aquelle l fpeóla-

culo de fogo íe alterarão , e íahindo das co^as , em
que cavaõ ouro , cuidando que fe punha^geralmente
o fogo a todas a^ cafas fem difnnqaõ , fcraò entran-

do pelas que achavaõ dezertas , e as roubsraô
, e

queimarão : ao que o Capitão Joaõ de Almeida naÕ
podia acudir

; porque naô fó o fogo , e o terreno ef-

cabroío o embaraçava , mas era precifo , íegundo a
ordem do Conde General , eílar com os íeus íoldados
formados

, em quanto fe executava a caía de Paíchoal
da Silva

, pelo riíco de gente armada
, que íe dizia

,eílar no matto vizinho
,
para aíCm evitar o perigo de

Kk al^uxa
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algum aííalto repentino. E paíTando ede Capitão á
fazer a meíma execução no Ouro podre

,
( Jugar fito

110 meímo Morro
)
pode pôr guardas em hutna paf-

íagem eílreita
,
para que os negros íe naó mjfturaíTetn

com os Toldados ; e iflo fez que a execução fe fizeíle

ahi íó em huma cafa de hum culpado , e fem confu-

zaÕ , nem ruína dos que o naõ eraõ.

Até aqui a relação , a qual ainda que naÕ decla-

ra osfujeitos, queforaô emloccorro do Conde Ge-
neral

, e os cafligos
,
que depois íe executarão em

alguns
, que ou eraÔ , ou íe julgarão complices no

crime da rebelliaõ
,
que eu deixo

,
por íerem fabidos,

e fóra do meu intento ; cora tudo , delia bem fe enten-

de a razaõ
,
porque o Padre Belchior de Pontes pro-

hibia a João da Coda Aranha chegar ao Ribeirão ,

tnandandolhe que vendeíTe fóra daquella Villa as faas

cargas.

CAPITULO XXXIXj

DItoza morte do Tadre Belchior de Fontes,

QUafi^dous annos aífidio o Padre Belchior de

Pontes na Fazenda de Araçariguáma , fervindo

a todos com a charidade
,
que deixamos efcri-

ta , e tolerando com fumma paciência os achaques;

que havia annos padecia ; e querendo Dios pre-

miar tantos ferviços , lhe enviou huma penofiíTima

enfermidade , a qual naõ ló apurafle os quilates a

tanta virtude , mas também foíle como correyo cer-

to da morte vizinha. Foy ella huma dor de pedra;

a qual , íendo em íi panofiíTima , parece que naõ al-

terava a^uelle coração taõ codamado a padecer ; e

como
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como fe naÕ baítalie ella fó para render aquelle

gigante , fe contecierou com huma corrupção de a^

monhoidas ,
para que íem remédio dcllem com elle

na fepuitura. Soube huma devota mulher , das prin^

cipaes famílias daquelle bairro , o grande perigo
,

em que eíluva o Servo de Deos , e parte agradeci-

da ao fummo trabalho
,
que com ella tinha tido

,

indo todos os Sabbados confeíTar , e dizer Miíía á
fua Capella ; e parte movida de natural compaixão,

o levou para fua cafa ,
para que com a íua carida-

de , e experiência das hervas medicinaes , de que
abunda a terra , lupptifie a íaita de Médicos

, que
há no lugar , e procurafie dilatar aquella vida taÕ

profícua á vizinhança: mas como naõ ha remédios
,

quando o mal he de morte , naõ achava couía, com
que alleviaííe o feu enfermo,

Paílados neílas experiência alguns dias , íe de*

terminou elle vir para o Ccllegio ; e como a fua po-

breza tra tal , que naÕ tinha mais que o piecilo, e o
íeu agradecimento o obrigava a dar moílras do muito,'

a que o tinha obrigado a cbaiidade da íua bemíeitora^

lhe deixou hum cinto de íeu uío , taõ remendado,
que mais parecia trapo , ou rodilha , do que cinto :

mas neíla prenda lhe deixou tal virtude , c^ue eíli.

mando-a aquella íenhora, como era bem, remedia-

va com ella a muitas peífoas , que íe viaÕ cm pe«

rigo de vida pela difficuldade dos partos , fendo muito
mais buícada fó por efla alfaya , do que fe Ibe deixa-

ra os thefcuros de Creiío. Tanto que fe fez levar aa
Collegio de S. Paulo , comeqou logo a dizer que
hia a morrer , porque lhe erâ chegado Ja o tempo ;

e ainda que deitas palavras fe naõ pôde inferir que

teve entaó noticia certa do dia ^ e hora , em que

laii havia

Bi M
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havia de morrer , cem tudo, poílo no Gollegio , à ex-
preílou deíorte

, que nos naõ deixou lugar de duvi-
dar nefta matéria.

Tanto que chegou ao Gollegio , como a enfer.

midade iiaõ dava dernoras , fe tizerao logo todas as

diligencias , apurando íe as medicinas, e naõ per-

doan jo nem ainda a huma ema
,
que havia em caía,

por ur o bucho delle gigante das aves eípecial vir.

tude para quebrar pídras : mas íe elía as elmóe vi.

ya , e as quebra morta
, perdeo nefta occaíiaõ a íua

aólividude
,

pois naó íentio com eíla o noílo Heróe
alguma melhoria. Em quanto porém cuidavaô os
Médicos de coníervar lhe a vida , naô perdia elle oc-
caíiaõ de augmentar mereqimento para o premio
de íeus trabalhos, í^ví\q notável o exemplo, que nos
deixou de íua paciência

; pois íe lhe naõ ouviaõ pa*

lavras
,
qu^ naõ à^?iQ-:x\ indícios deíla virtude , e de

huma grande conformidade com a vontade Deos ,^

padecendo como ovelhi manfa deílinada ao facri-

ificio, Afliftiaõ-lhe os Refigioíos , e com elles eraÕ

as praticas de Deos , e couías fantas , merecendo,

lhe neíla a íTi fiencia eípecial attenqao o Padre Sebaf-

tiaõ Alvares , a quem com o roíío inflam raado , e

com o coração ardendo em charidade para com o
próximo , louvou com eípecialidade, pelo muito zelo,

com que nas Aídêas cuidava do bem eípiritual dos

índios.

ProcuravaÕ neíle tempo alíeviá lo cora as rao-

ílras do íeu íentimento algumas peíloas , a quem o
aíFeâ:o

, e o íangue obrigavaõ a eíles extremos : mas
elie tendo ja marcado o dia , e a hora do feu feliz

tranfito , os deíenganava que morria , íignalando a

feita feira próxima íeguinte. Na quinta feira de ma-
nháa
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rihãa tomou o Via tico , e no nicfíno dia, receando
os Superiores que naõ chegaílc á feíla íeira , lhe de-

raõ a Santa Unqao , recebendo eftes Sacramentos
com tal devoçiõ

, que compungia aos circumílan»

tes. Acabadas eílas íunqoens, pedio ao Padre Sebaf-
tiaÕ Alvares que no dia íeguinte lhe difieíTe Miíia
de moribundo

j e ainda que o Padre procurava anií

má-lo com efperança de mais larga vida , com tudo
elle afieverava com todas as veras que a feíla feira

era o dia ultimo , fixo , e determinado : e raoílran?

do com mais evidencia a certeza
,
que diílo tinha;

começou a inflruMo nomodo, com que queria que
elle o ajudaífe na ultima hora

, pedindo que lhe leííe

entaõ as oraqoens de Santo Aníelmo , e a paixaó de
Chriílo. Quizeraõ os Religiofos, conforme o íanto

coílume das Communidades , aíTillirihe de noite
,

mas elle agradecendo a charidade lhes diífe que def-

canfaííem
,
porque ás três horas da tarde do dia íe-

guinte poria termo á fua peregrinação.

Na íeíla feira o vizitou o R. P. Manoel Lope?,
que entaõ fervia de Capellaõ na Igreja de S. The-
reza , e por elle mandou dizer a Anaíla/ja do Efpiri-

to Santo, que vivia naquelíe Recolhimento, que o
encõmendaííe a S. Genovefa

, porque pelas três ho-
ras da tarde havja de morrer. A íeu irroaõ o R. P.

JoaÕ de Pontes
,

e a fuás fobrinhas Maria da An-
nunciaçaõ , e Ignez da AnnunciaqaÕ

, que viviaÕ rei

colhidas^em Santa l'hereza , e por hum efcravo
,
que

enviarão a vizitá-lo , efperavaõalaima noticia de me-
lhor íaude , mandou dizer que ás três horas da tarde

havia de acabar com a penfaÕ , em que fe achava.
Chegarão finalmente as três horas da tarde de 22 de

Settembro de ijip, dia, que elle tanto venerava em
Kk iii memoria
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memoria da Paixão de Chriílo , de quem era devo-
tJíTimo , e repetindo em feu perfeito juízo com o Pa-
dre SebaíliaÕ Alvares aqueilas devoçoens

,
que elle

lhe tinha enfinado no dia antecedente, entregou a alma
aDeos, íendo c$ íeits últimos fuípiros osdulciííi-

mos Nomes de JESUS, e Maria, tendo vivido na
Companhia 49 annos , e quazi três mezes , e íó nas
Mifibens de S, Paulo mais de quarenta annos.

Naõ teve m^udança algurna o feu cadáver , an.
tes coníervsndo fempre a meíma difpoziçaó

, que te-

ve em vida , dava a entender que mais tinha fido
aquella íeparaqaõ hum leveíomno, do que defpojos
da morte ; e ainda poílo no íeretro

,
para fer íepultaí

do
, coníervava no roílo aquella alegria , de que

fora dotado , fe he que com aquelles íinaes naÕ que-
ria dar moílras da que gozava feu efpirito na Gloria.

DepozitaraÕ o cadáver na Sachriília , para que no
dia íeguinte

,
que era Sabbado , íe lhe fizeííe o fu^

neral, e lograííe a felicidade de fer enterrado em dia dei

dicado á ^/lrgem Senhora , de quem tinha fido tam-
bém muito devoto

, ja que naõ teve a dita de viver

fomente os annos
,
que tinha vivido a mefma Senhoí

ra , como elJe tanto appeteceo
; porque eílendendo

a mais larga opinião a vida da Santiííima Virgem a

70 annos , eíle Servo de Deos viveo quazi 75 ., que
tantos vaõ de 6 de Novembro de 1^44, em que foy
bautizado , a 22 de Settembro de 1719, em que fal-

Jeceo.

Da Sachriília foy levado pelo corredor da por-
taria á Igreja , aonde íe lhe fez o officio de Corpo
prezente cnm a íolemnidade , o, concurfo , que a ter-i

ra permitiia ; e depoílo o cadáver na íepultura , o
cobrirão primeiro de iiores

j^ áo ^ue de terra
;
pois
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era Juílo que foíTe dtpozitado em tíores
,
quem, tenuo

vida , tanto foube fiorecer em virtude , e produzir tan^

tos frudos de lantidade , Repararão os Jndjos
,
que

Iheabrjraõ a fepultura , em uaó achurem neJia veíli-

gios de outro cadáver : e como era taõ nota<^a a lua

pureza, que até efles a veneravaõ, attribuni-õ ella

circunítancia a querer Decs que foííe enterrado era

terra virgem
,
quem em toda a fua vida íoubecon-

iervar íenipre illeza taõ fnígrante , e precioza açuce-

na. NaÕ acabou com a viíla o conceito de fuás vir-

tudes ,
pois nas fuás reliquias eíperavaõ os íeculares

coníervar cem a memoria a fua protecqaò , fazendo

todo o poíTivel para alcançarem dos E^eligiofos aiguí

mas deflas joyas : e ainda que elles , também avaren-

tos deflas preciozidades
, procuravaô enriquecer-fe pri«

meiro ; com tudo íe repartirão algumas para fatisfa*

zer á devoqaõ de alguns pertendentes.

CAPITULO XL.

'R.eferemje algumas maravilhasJucceãiãas depois

da jua morte

TEm Deos illuílrado as virtudes do Padre Bel-'

chior de Pontes com algumas ma?aviibas,

poílo que fejaõ muy poucas , as que tem chegado à

minha noticia» Nas fuás cartas , oraçoens de loa le-

tra, e outras reliquias fe tem experimentado hum
íingular remédio contra as mordeduras de cobras

,

cujo veneno he taõ aólivo , e ha tanta multidão áú"

las
,
que raro he o anno , em que fe naõ veja algum

inficionado com eíla pede. O Reverendo Padre Lou-

renço Leyte ^ vendo hum cavallo , a (^uem liuma^

iraa BOB
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cobra tinha tao inficionado com o veneno

; que ti-

nha ja o corpo cheyo de tumores ; o farou fó com
lhe pendurar ao pefcoço huma carta do Padre Pon-
tes

,
que como precioza relíquia coníervava.
O meímo effeito tinha experimentado ja íeu pay

o Capitão Francífco Rodrigues Penteado em outro
cavallo também mordido de cobra , e ja quazi de-
plorado

;
porque a inchaqad

, que lhe notava
, já

naõ dava lugar a outros remédios, e íó a íua carta
applicada áqueile bruto o farou perfeitamente. A
huma grande dor

,
qne de repente accometteo a

huma peilja
, k appíicou outra carta , e bailou eíle

remedio
, para que laraííe Jogo.

No Sitio
, que teve António Pinto Guedes em

Juqueri
, picou huma cobra a huma cadeila fua em

huma maõ , e bailou applicar-lhe huma oracaõ ef.
crita pelo Padre Pontes , íem aiguma outra mediei^
na

,
para que laraííe perfeitamente. A mefma virtu^

de
,
e com a mefma brevidade , experimentou hum

efcravo feii picado de outra cobra em hum pé , a-
quem applicou íómente a meíma oraçaõ.

Mandou Leonor de Siqueira ao meímo Sitio
huma mulher de fui caía , e com taô má forte a
defpachou

, que foy picada no caminho de huma
cobra: mas eíla defventura remediou o meímo An.
tonio Pinto, pondo-lhe na ferida o antídoto, que
na fua oraçaõ eílava depozitado contra femelhantes
venenos , e fó com elle ficou inteiramente faÕ.

De S. Paulo foy para as Minas dos Guaiás o;

dito ^António Pinto , e levou comfigo a meíma o
raqaô

, a qual mudando ainda de ares naõ perdeo
a virtude

;
porque picando nas Minas da Cambálba

huma cobra a hum efcravo do Coronel Franciíco de

Amaral
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•Amaral Coutinho

, íc valeo elle da mefma oraçaõ,
a qual acceitou com tantas moílras de reverencia,

que a recebeo , e reftituio de joelhos , depois de a
ter applicado ao ferido com o eíFeito , que a fua Fé
lhe promettia.

Nas Minas dos Corichás , no lugar dos Guari.
nos

,
picou outra cobra a dous cachorros do me(mo

António Pinto, o qual como tmha ja remédio fabi-

bo na fua oraqaõ , deixou os naturaes , e acudindo
a tila , a apphcou ás feridas , e experimentou em to-

dos o meímo milagrolo efíeito.

Jozé Corrêa Leite eílava taõ habituado a a-
doecer gravemente deíde o mez de Outubro até Ja-
neiro

,
que era infalJivel o pagar eíle tributo todos

os annos : mas tanto que acertou a trazer comfigo
huma boceta de tabaco

, que foy do ufo do Padre
Belchior de Pontes , cobrou tal íaude

,
que iaõ pafía-

dos ja onze annos , fem que tornaíle a padecer feme-

Ihantes enfermidades
, gozando em todo eíle tempo

huma íaude admirável, como fe naquella boceta trou»

xera o antídoto contra todas as enfermidades.

Catharina Blanca , mulher de António Vieira
Farjado , padecia hum íluxo de fangue taõ terrível

,

que durando'lhe por oito dias , e mais , a deixava taõ
exhauíla de forças

,
que quafi morria , íendo tal o

faílio
, que de fraqueza ficava muito furda. Em todas

as conjunçoens fe lhe repetiaõ eflas moleflias, e era

ja paílado mais de anno e meyo fem achar remédio
nas medicinas, que tomava. Compadecido delia o
Reverendo Padre António Moniz Mariano , Viga-
rio na Freguezia de S. Amaro , Wiq rrlandou hum re-

giflo
,
que tinha fervido no breviário do Pndre Bel-

chior de Pontes, que elle tem , mandando-lhe dizer

que
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que o beijaíle

, e applicaíTe ao ventre; promettendtí
de ir á Cidade beijar a íua íepultura , e confeííar fe.

Fez ella o que lhe mandarão , e Jogo cobrou perfei-
ta faude: mas faltando á promeíla, lhe repetio o ma],
ainda que naõ com tanta moleflia , como d'antes.

Huma grave enfermidade padeceo Águeda Xa-
vier

, como delirando , e aborrecendo as peífcas , com
quem tratava , ainda que fcíTem domeílicas , cau-
lando graves delgottos a (eus pays

, que a tinhaõ ca?
zado de pouco com o Capitão Joaõ da Rocha do
Canto. Eraõ ja paíTados dez mezes íem achar remé-
dio á tal enfermidade

, quando em hum dia, dormin-
do em huma rede depois de jantar, lhe appareceo a
Padre Belchior de Pontes

,
que tinha fido feu pa-

drinho, elhediíle: Que andais fazendo; e para que
dais tanta molefiia a vofa may , cjueanda morrendo de
pena de vos ver affm ? e correndo lhe três vezes a
maôfobre a cabeça, concluio : 'Naô tendes nada^
levantalvos\ Águeda Xavier. Pareceo-Ihe a eiJa que
eílava faliando com o Padre na Igreja do Collegia
de S. Paulo junto ás grades do Cruzeiro , e acordou
com íemblante taõ mudado , e alegre

, que reparan-
do nelle os pays , lhe perguntarão a caufa ; e elía

os fatifez dizendo que lhe naõ doia nada , e que
alèm deíe achar faõ, eílava muy confolada por ter fal-

lado com leu padrinho o Padre Belchior de Pontes

,

e era feu juizo perfeito lhes declarou o que fica dito.

->*^->if

Aã Maiorem Dei Gloriam.
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