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E "M A M '
QUE, ;' ;, ooo .O R.·F. ANTONIO VIEIRA

da Companhia de Jcsvs,na Capella Real o primeiro
de Janeiro de 64 ~z.

--------~-----_._'"'-

PoflqumJl confimiatifunt dtes oE1o,ut cucuncideretur puer,ut 1'0-

catuin efl nomen eju-J Iesvs , quod vccatum eft ab Angelo,
priufquam in uteroconciperetur, Luc.cap.n.

,
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" .~ M hú mundo taô.. av~arcnto ~e bés,on~ cape:
~ ~/l~ nas fe en~ontra co ~u bom dia.ter obrigaçaõ

I ~ . ~, ~ejar bos ann~s)dlficult.?ro en~penho!Deos ,
. - . qlíeAlltordetodososbes,osdeaVs.Rs.Ms.

I feliciflimos (Mui altos, & mui poderofos Reys, & Se..
hores noílcs)cõ a vrd;r,có a profperidade,cá a côlerva

çaó,& allgmento de efhdos, qas eíperanças do mundo
publicaó,q o bé da Fé Catliol ica defeja, q a monarchia
de Port gal ha mi c:)& li cu ho;e quizera prometer,
& ainda aaegurar.

Eml hü rúrlo digo,taõ'avarento de Lés, onde apenas
fe en côrra có hú bõ dia, ter obrigaçaõ de dar bons an
nos.dihlcutoto empenho! E na minha opiniaó crefcc
ainda mais eíia dificuldade, porq ifto de dar bons annos
entendeo de diferente maneira, do que commummcnte
Ce partica no múdo.Os bons annos não os dá quê os de
fe;a,fenaã quê os a!fc:gura. A quâtos Cc àefejaraõ nefla
vida,a quâros fcderaó os bons ann05,quc os nâo Iogrà.
raó bons.fcn ão mui infclices/Scguefe logo,propria, &
rigurofamêt fallando , qnão dâ os bons annos, quem
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fô os defeja: fenaô 'qué os fi 'l feg ro :efb he a dificul
dade á que mevejo empenhado hoje,q o tépo, & .o E
vangelho fazem ainda maior. Em todo o têpo he difi..
cultofa eoufa fegurar ann os felices.mas muito maisem
rêpo de guerras,& em têpo de felicidades. Se o dia' dos
hés he vefpora dos malcs.fe pararnerecer húa dcfgraça
baíta ter íido ditofo.quê farà confiança em glarias pre
fentes para c:fperar proCi eridades fururas/Se a câpanha
he húa mefa de jogo o e Cc ganha, & fe perde;fc as
bãdeiras viétoriCai mais firmes .reguem o vento vario,
que as menea; quê Ie prometerâ firmefa na,guerra,que
derruba muralhas de marmore?E como a guerra,&a fe
licidade faá dous accidêtes tão v.arios:como a fortuna,
& Marte faó dous arbitres do mundo tão inconílanres;
como poderei eu Cegura "te prometer bõs anos aP-or
rugal.em tempo qlO vejo pOF húa parte có as armas nas

. mâos.por outra cô as mãos cheas de felicidades?Se ap
pello para o Ev"gelho,tamhé par.ece q promete amea
ças,maisqefperá~as,porq nos apa ece nelle Dií cometa
abrazado,& fanguinoléto,l't arcunetderetur putr,&osco
metas dcíla cor felIlpre foraõ fataes a os Reynos,& for-
midaveis às Monarchias. Terret fera rJ?!gna cometes

SallglÚlleUm'/pargens ígllem:
diíle là Silio. A matéria dos cometas Ca6 os vapores, ou
exalaçoês da terra fubidas ao eco; & como no myfie
rio da Encarnaçaõ fubio ao Ceo a terra de noíla hu
manidade,q outra couía parece Chrifto hoje cô o fan
gue da Circuncifaô, fe não hú corneta abraíado, & fi ..
guillolento,& por iffo funefio ,& temerofo?Ora cô ifl:o
fereprefentar 1m; cô o Evâgelho, & o têpo parecer q
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t~OS prometem pouca efperanças de felices annosrdo
me mo tépo,& do mefmo Evãgelho hei de tirar.hoje a
prova,-& fcgurãça delles.Serâ poisa materia.Sc empre·
[ado Sermão efia,Felicidades dePortugaljttiz.o dos a1ll1OS q
l'em.Digo dos annos,& não do anno.porq quê tê obri
gaçaõ de dar bôs annos, não fatisfaz cô hú fà, fenaõ có
muitos. Fundameo pêlamento o mefmo Evãge1ho,que
parece o desfavorecia.porq toda a materia,e fétido dcl-
I .he húpronoftico de felicidades futuras. Toda a ma- ,
teria do breviílimo Evangelho.q hoje canta a Igreja vê
a [cr a Circuncifaõ de Chriíto.S; o nome fantiffimo de
Jc:sv. E deftes dons grandesmyfierios Iecôpôz húa côf..
tellaçaô benigniffima, q tomada no orizõtc Oriêral de
Chrifio,foi figura de todo o bê, & remédio do múdo,q
o Senhor avia de obrar em fcus mayores anno .S. Cy~
riIIo; PócatÍt eft nomê ejm Iesv, qllod interpretatur Salvator"
editu« enimfiút adtotua mãd! falute m,qu'áfua circúcifione prte
{igttra1Jit.Gláde palavra.De forte qcircúcidarfe Chrif-
o , & chamarfe Jesv no dia de hoje, foy levãtar figura

prcejigural>it,aos fuceílos dos annos feguinres,á Ialvação,e
felicidades futuras de todo o genero humano:Touus rn,ú.
difàltttem, qUdfiM circilcifi011e prtefigaruit • Nem desfaz tiRa
verdade a reprefêraçaô do fãgulOoléto,cô '1 parece nos
atemorifava Chrifio nos dreitos da Circúcifaõ , porq a
quelle bello Infante não he cometa.he Planeta: não he
terra fubida ao Ceo,heCeo decido à terra.E oCeo quâ
do Ce poé de vermelho,q pronoftica?O meírno Chrilto
o diíTe,q não he menosqfua efia mathernatica. Serenam
erit,rubicundú eftmim ctelú; quâdo oCeo fe vefte deverme
lho, pronoftica Ierenidade. Sêpre a ferenidade foi titu..
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lo naturaldas p úrpuras. E como aquelle Ceo animado,
. como aquelle Rey celeftial Ie veíie hoje de purpu ra de

feu [arlg11c, ferenidades, e felicidades grádes nos prono
ftica, qnasacçoês do tempo, & nas palavras do Eváge-
lho, iremos dilcorrendo.gor partes. .

Toflqu(í CÕ [unlati fim! dies oc..(%)ut ctreiicideretur pt/~r, }Jo ~

catit eft notnen ej us 1e SVS, quod vocati; eft ab Angelo priu(
quã inutero cõciperttur.Comecemos por eCtas ultimas pala.
vras. DizS.Lucas, 'Í paífados os oito dias,termo da Cir
cuncifaô lhe puzeraõ a Chrifto por nome IESVS) &
nota.antes mâda notar oEvãgelifia, qefie nome foi an
nun ciando pcllo' Anjo, antes qo Senhor folfe côcebi
do. 0lEd vocatum eft ab '.Angelo prittfJuá in utero cõciperetu»
Oà a rezão deCta advertencia a gloffa Internileal,& diz
qfoi. Ne bomo videretur macbinator ht~t~ nominis. Paraq
não pareceíle efte glorioro nome rríachinado por invê-

, ~áõde homês, íe não mâdado.como era, pella verdade
de Dcos. EntrouChrií1:o no múdo a reduzi lias cõ nome
de Salvador, & Libertador, qiífoquer dizer IES VS,
pois pera qeftl apellidada liberdado não a poífa julgar
algué por invêção, & obra humana.íeja profetizada,&
revelada primeiro por hú minit1:ro da providencia di..
vina:Qpod )Jocat;; efi ab .Angelo priufiJuã invtero côciperetur. .

Não quero referir profecias do bê qgozamos,por
qas fupponho muy prégadas nefte lugar, & muy Iabi
das de todos; reparar fi,& ponderar o intêto dellas qui..
zera. Digo qordenou Dc~s,q foffe a liberdade de Por..
tugal,cã os vêturofos fuceílos dclla, dto rêpo antes, &
por tâo repetidos.or áculos profetizada" pera q quâdo
viílemos eftas maravilhas humanas.entêdeflemos qerâo

dif..,



difpoGçoens,& obras divinas; & para.q nos alumiaífc;
& côf rmaílea fe, onde a.mefrna admiraçaõ nos emba
raçatTe(fallo,dc f~ menos rignorofa,quãta cabe em ma
terias não definidas, pofto q de gráde eertezf!jAl1egá
Chrifto hú texto do Pfalmo_4o.ern 'qdcfcreve David o
meyo extraordiuario por onde os procedirnêtos injuf
tos de hú máo hornê , dariaô princio á redêpçâo de to .
dos.comoferia trahido o Redemptor, como o pretêde
rião derrubar por engano de ícu cfiado.S; intimando o
Senhor o cafo a os diícipulos.diíle eftas particulares pa
lavras: lJico vobis antequà fiat) ut "úfaEm filait credatis, qui«
egofri. Eu [ou efte de quê aqui falia David(éj aff ex pli ~

ca o IugarS. Aug.Theophilar, Ruperto,e outros)e digo
vos iílo, antes, li acôteça, para q de pois de acõrecer o
creais, Notável Theologia po r cerro l Se o Senhor
diífera digovos eftas coulas para que as creais , antes
qacôteçâo , facilrnête dito eílava.iflo he fé) crer o que
nâo Ie ve ;mas dizer as coufas antes qIe façâo.a fimdeq
fe creaô depois de feitas: Vt (j{ ftiélÍt.fuerit credatu] O q
ef1á féit ó,o li fe vê,o qfe apalpa.neceflita de fc?AlgúJ
vezes fy;porq fuccedem calos no rnúdocomo efie, de
qChrifio fallava.rão novos, & inauditos, fuccedê cou
fas tarn raras.tarn prodigiofas, & por meyos de propol1
çaô tão deíigual,&muitas vezes raô côtrarios ao rnefino
fim,q ainda depois de vifias có os olhos, ainda depois /
de e:xpe irnenradas cõ as mãos, não hafi;l a evidencia
dos Ientidos, para as níio duvidar,hc ne dTario recorrer
aos motivos da fê.para lhe dar credito: Dico l'Obis «nte
qtlãfiat,ut (úfaElíi [ueru credatis,Taes côíide o eu f ic
cerres núca imagin adosde noífoPonugal,q como exce
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fi vamêre nos acreditaõ.aff excedê todo'o.credito. Q9is
Ocos qfoiTé tátosarmes antes, &tio 'vurgarméte pro
fetizados eíies Iucccflos, não tâto para os e fperarmos
futuros,quáto para os crermos prefételi;náo para nos 31"
tarê a efperâça antes de fuccederê.mas para nos côfinna
ré a fé depois de fucedidos.Aviaôde fucceder as coulas
de Portugal como fuccederaõ de tão pr.odigofa manei
ra)q ainda 'depois de viflas.parece qas duvidamos;a'in
·oadepoisde experimêradas, quaf as naó acabamos de
crer: pO"IS profetizefe eíta vêruroía liberdade, e a inda o
-n ome feleciffimo do libertador muitotêpo átês,prillJqu:Z
in utero cõciperetuy;para qentre as duvidas dos fétidos co
tre os aílôbros da admiraçaõ.peçaô os olhos focorro ai
ic, & crcaô o qvê por proferifado.quâdo o não creaõ
por vifto. Por duas rezoês Ie perfuadé malas homês,a
creralgumas coufas ou por muita difficultofas , ou por
muito defejadas: o defejo , & a difficulda de fazem
as couías'poucocriveis. Era Sara de idade de no
venta annos íobre eíteril , prometelhe hum Anjo,
qDeos lhe dariafruto de bençaô , 8:' diz a Scripru a,
qfe rio,& zombou muito diífll Sara,& ainda depois de
ter hú filho,chamoulhc lfaac,q quer dizer rizo. rJ?J.flíft..
citmibi Det«. Efiava S. Pedroem poder delRey Hera
des prezo.Se cõ apertada guarda, appareceolhe outro
Anjo,q lhequebrou as cadeas,& olivrou,& diz otexto
'Sagrado. E xiftimabdt autem fe 1Jiftm videre: q cuidava
Pedro,q era aquilo [onho, e illufaô, Pois Pedro, pois
Sara,q incredulidade he efia?Vefe Sara cõ hú filho nos
braços,e chamalhe rifo? Vefe Pedro có as cadeas fora
'das,mãç>s,&chamalhe fonlio?Affi avia de fte, porq am- t
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s ~aseraó 'coura mui dificultofas , e ambas muito defeja..
das.Defejavaâara hú filho.corno a Iiiceílaô de fua cafa
efej ava Pedro a liberdade,como a meíma liberdade.e /

bê da lgreja,a fiicceflaô deSaraeílava em poder de 1 0 ~

vêra anos: a liberdade dePedro eílava em poder del-Ie
rodes,.& de [cus foldado ; & corno a diffilculdade era
tão grande, & o deftjo igual à difficulda'de; ainda gue
viam có feus olhos, & rinhao nas mâos o qdefejavão:a
Sara parecialhe coufa de riCo:a Pedro parecialhe coufa
de [anhO.~e Sara eíleril haja de ter filho!. Que apro,
fapia Real Portugoefa eflerilizada, &extenuada na de..
cima fexca geraçaó,haja de ter defcédéte,q lhe fuceda!
~e Sara de pois de noventa annos! Q~e a Coroa d
Portugaldepois de feíféta! o q,não teve.quâdo "fiava
naflor de fua idade, o que 11 aô teve, quando eftava
com todasas.forças,o vieífe alcâçar depois de râo enve
lhccida.ôe quebrãradarMuito deíejavamos, muito [of.
piravamos por efie bem,mas quãto mayorera o delejo,
ta to mai parecia.Se quafi parece aiOGQ, coufa.de rifo;
rifumfecit mibi'D'etU.ÜJJe Pedro em poder delReyHe
rodes?~e Portugal em poder de Fel ippe, lhe ouvefle,
deefcapardas mãos tão facilm'ére!~c Pedro cercado'
deguardas', qttatt/or quaterntnobtu mtlitii! Qge Portugal

o prefiado deIofanteria Caftelhana em tantos Caítellos,
o em tantas Fortalezas.fê íe arrácar húa efpada,fé fe dif
a parar hú arcabus.confeguifle em húa hora Iua libertade.

IIS Eraemprefa "fia tio diflilcutofa.reprefenravafe taô irn
s poffive1 ao difcurfo humano, qainda agora parece q:
a he fonho,& illufaô. Exiflimabatfe l'iJú vtdere. Ali lhe a..
• conreceo aos filhos de Iírael.quâdo Ie viraô livres do'>

___~ .A rlLJ _



ativcirodeBibylonia - I1zcol11Jertedo 1Jomi1lTí~ caplil'italê
SioJl,fac7!frwllu(le o Heb~co)fiC1ltJOmllittllies:.5í incrcdu
los de admirados, tinhaó a verdade por irnaginaçaõ, &
cuido vão qeítavaô Csnhãdo,oqviaô cô os olhos aber
tos.Ecomo os íircceílos de noífa rcllauraçaô.eraô mate
rias de raô dificulrofo credito, qinda depois de viflas
parecem íonho.Scquaf fe não acabão de crer; ordenou
Ocos/que falTem tanto tempo antes,com tarn fingl1la
res circunâancius.ôc com o nome do m íino libertador
profetizadas,para que a certeza das profecias desfizefle
os fcrupulos da experiehcia.para q,l1e fendo objecro da
Fc,não parcceíTe ilillfaõ dos fentidos; para que revelâ
doas tantos rniniltros de Dcos,fe viífe,q naó eraô invê
çoês de homens. Ne bomo videretur macbinatot 1)1~/U nomi..
nis )qt4od lJJcatú eft ab .A'lgelo,priufIua in utero conciperetur.

Temos coníiderado o priufJua) vamos agora ao, pójl.
{pt .ml.Poflquã col1(iml'lti /UIU .dies oEZO)Ul circkcideretur puer.
O qaqui pondera.S; ferire muito a piedade dos Sâtos
priucipalmêreS.Bernardo,he,q nacido 'de oito dias, fo
geita{ft oScol or aquelle corpofinho têro ao duro golpe
da cicuncifaô.Tam depreffalaos oito dias! ja derramá
do fallgl1e! dcl] : preífl Ie efpátão os Doutores, mas cu
nâo me efp.iro Ienâodefle vagar.Qge venha Chriflo a
remir,& qelpere dias? E qefpere oras? E qefpere in f·
t.1ntcs?~lé cuida,éj he pouco têpo.oiro dias.mal Cabe'
11 :.: efperar pella redêpçaô. Qllãdo Chrifio Ie cncôtro
comos dilcipulos de EmalÍs,tahiáo elles cótádo a hiíto
ria de feu M eflre.Sc a caufa q os levava peregrin os po
eíle mundo,& diíTeraó cíhs uotaveis palavras, Nos aUl
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otnlli,tUI'titt dieseft/ndie.Nàs efpcravnmos, ti efle noflo
mcítre av-ia de remir o povo de IfJ'acl,& no cabo de tu ..
do iílo vemos agora,') ja Ic V3m p. (laudo rrcsdias.Tres
aias pois qmuito he Hro~ q eípaço de tempo f.1Õ tres
dias para hús homês dcCm.:\yarem?pa!a hús homés [c en
triílicerem?para hú; homés lc dc[cfpcrarcl11 táto?n50fe
dcfefperava ô , porq eraô tres dias, [e não porq craô tres
dias de efper ar pe1h redéf çaô . Efperavaô aquclles di
·cipulo5,q o Senhor avia de remir a Ifrael.Nos (itltej}e ..
mbamus.qui« ip{e effe~ redempturtu !FMf.Epara quê eílâ
cativo.para quem efpcra pella rcdcmpçaõ.rrcs dias he
muito tempo. Et núc ftlper 1JtCc oml1ia:como fc foraõ paíla
d,1S tres e ternidades , tertia dies eft bodie; ja Ce vão paf
fãdo trcs di:ts. E. [e trcs dias he mui to têpo para quem
efpera pel)a redempçaô, quãro mais -tempo [crião os oi
to dias A rI.: <1"l\atoU a Circúci [aõ de Chnfio.pois efpc
rava o múdo neHes,q comcçafle oSfior a derramar ofá~
gl1e,& dar o preço com q o remio>I 50 ha duvida q
f01 muito CCl\O para a dor.mas não foi muito cedo p:ua
o rcmedio;foraó pouco" dias para qu : vivia, mas mui
tos para que efperava.Bé o entendeo am o E vangeli{b:
porq aven do de contar cfies oito dias) vejafe o aparato
de palavras Com qo ~al. Pofl·/lI.1. conjumati fim!; depois
«1 fOr:llU conlnrnados.parccc q armava a dizer oito fe .
culos.ou olto mil annos, feglll1do a gianddà vagarofa,
& póderaçaó das palavrzs,& no cabo diíTe~diesoEJo,oi
to dias,q como eraô dias ue crperar rcdernpç ó, ainda
qnão foraó mais qoito.parcciaô húa duraçaô muy có
prid.l,e q010 acabavaô de chcgar)~·gúdo rardavaã,p{fl
qt/am cõJiunati!út,E fe oito dias de fpcrarpela rcdépçaó,
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& ainda tres dias hc tanto tem po .quanto feria,o u quáto
pareceria.uaõ trcs dias.nê 8 .dias,naó 3.ann 05, nê 8.an 
nos) fenão 60. aunos inteiros: em os quais Portugal ef·
teve eíperando rua redcmpçaô , debaixo de hú cativei
ro taô duro, & tarn injul1:o?Nam me paro ao põderar
porq emdia tam de felta.uâo dizem bem memórias de

. triíleza.ainda qos males paílados.parte vi: a Ier de ale
gria.O q digo he)q nos devemos alegrar cá todo o CQ

raçaó,& dar immortais graça.s a Deos, pois vemos tam
felizmente logradas noflas efperanças. Nem nos peze
de ter efperan o tam longamente.porq te hade recô
penfar a dilaçaô da efperança, com a perpetuidade da
pofle. Perguntaô osTheologos cá S. Thomas na tercei
ra parte, porg fe dilatou tanto rêpo o my {lerio da En
carnaçaõ, poní. naó decco o Verbo Eterno a rcmir o
mundo.fenaô depois de tantos annos? Varias rezoens
dam os Doutores,a de S. Aupuftinho he muito propria
do que queremos dizer. DiuIuit expedandu«, {emper te
nendtu , Qpiz o Verbo tremo q efperaíTem os homés,
& {i]{piraíTem tantos fcculos por rua vinda.porq era bê

.qfoffe muito tempo efperado hú bé,q avia de fer fem
pre pofluido. Aviaó os homês de gozar para fempre a

. pref êça de Chril1:o,avia o Verbo de fer homê perpetua
mente.porq quod[eme! ajJmnpJit -mmqtiá demifit ,0 q húa
vez tom(!)u, nunca mais o largou;feja pois efte bem por I

muito tempo eíperado, pois hade fel' por rodo o rêpo
poLTuido,& mereçacô as dilaçoês, da efperança a per
petuidade-da poffe.Viu fuit expeElandfu femptr teuendus..
Naó n ceílira de acomodaçaô o lugar ~ de firmeza fy,

llas dependeucia ,q tem do fiituroanas hum ipirito
. p~



~rophctico, & Portugues nos fi ará a conj érura deíla
t aH1 gafio fa verdade S.F rey Gil, Re ligiofo da {agrada
Ordem de S.Domingos, naqucllas Iuas tam celebradas
profecias.diz.delta .maneira. Lujitania!an!>ttille orbsta re
gia diít ingemiftet; A Lufitania,o ReYllo de Portugal,'
morrendo íeuulcimo Rey,(cm filho herdeiro, gemcrà,
&fufpirarà 'por rnuiro tempo.Sedpropititu tibi DUI1;mas
lernbrarfeha Ocos de vos ô p átria minha.diz o Santo:
Et inj}erate a/J"ill'/pernto redimeru:& ícreis remida.naôef
peradaméte por hóRcy não clperado.Edepois de am
remedio,depoisde affi libertado PorrugaIA lhe fiicce
derá?.África dtbe12abitur;ferà vencida,& conquiítada A..
t icz.lmperuon Ütomanumrtlet:O Império Otamano ca..
hirà fll geito,& rendi do a fcus peso Domtu 'Dei recupera
bitur: Acafa S.de Hierufalê Ccrà fin almére rccuperad âr
E por Coroa de tam glorioCas vicrorias: .lEtas aurea rt
l1il1~etR(:JlIfcitarà à idade dourada:Pt1 X )/biqtleerit:ave
rà paz vniverfal no mundo: Fclices qui»ideruu: Ditofos,
& b rnavêrurados osqifio virem. Ate aqui S.Frcy Gil
proferizando .De forte g ~ {li (0 111 0 antes da rêdêpçaô
ouve furpirar) & gcmer;affi depo is da rcdépçaô averâ
poíluir,e gozar;& afli como os fufpiros)e gemidos durâ
raô por tâ tos annos;a(li as fe1icidades,e b êspermanece
ra ô sé termo,& fé lcm irc O muito qucr D ens,q não cu-

I fie pouco; & era j ufio qa ti ra gloria prcceddle tâta ef
per ãça,e qquê avia de goza r fépre,fufpira í1e muit .L u
fitanta di1l illgcmi{cet,diufu it expcEla1llltu ,fêmper teuend :. .

E j a '{ vay de efpcrãça .não deixemos paflar fé p õ
de raçaô aqu cllas pa lavras mificrioi:ls da prof(>cia:I7{
pera.[J abàif}crato redimeris. De propofi to reparei nellas
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'para-refutar com fu s prop ias .armas algúareliquia,q
dizéqainda ha daquella ccira, ou defeCperaçaõ dos q
elperavaô .por EIRcy D.Scbaltiaô de gloriol:l~& lamê
tavel mcmoria.Diz.a profecia . l11.ffierate nb iJifP.rr.ltore.
dimeris:QE,e feLi -remido Portugal nâo efpc adamenre,
por húRey nâo t.fperado. Segucfe logo cvidcutcrnêre
q náo. R:0dta cIRey D. Scbalbam Ier o libertador de
Portugal. Porq o libertador promcrido,n via de Ierhü
Rey náo erperado;lnfPerate,ab illJjJéYilto,& EIRey D. Sc
haftiaó era táo .efperado7vulgarmcme, como .'[abemos
todos) affiqos mclrnos fequ ;ues. ddra opiniaó có .íeu
elperar.defiru yaô rua elperança, porq quanto o faziaõ
mais clpcrado, tanto, cófirrna \. âo mais, qnão era elle o
promettido.Podêdofelhe appl icar propiarnêre aquelas
pJlavras,q S.Paulo diíTe de Abrahaó:'Contra Jj'é credidit:
'icreraócm ·húJ c:fpcrança contrariaa rua mefina elpe..
rança; porq pcllo mcíino caro qeCpcravaó tinhaô abri..
gaçaã-de naó efperar.

M s ainda qconced amosqos-Portuguefes não fou ..
bera é efperar,t.láo lhe negnemo s q Iouberaô amar, &
cô muita ventura, q tal vez bu ícando a hú Rcy morto,
fe v~ a en contar có hit vivo. Morto bufcava.a Madale .. ~

a a Chr if o lia [crulw ra,.& a.p rfever âça, & amor cô
q infiftio em o ~JU [car mo to, foy califa de q o Senhor
lhe cn xllgaíTc as lagrimasj & fL lhe moflraíle vivo.Grã
de.cxêplar remos entre.m ãos.. A ffi como a.Magdalena
cega de amor chorava às por" s da[epulrura de.Chrifto,
am-Portugal [empre arnâre de ft us Reys, infiítia ao fé
pulchro delH ey Dom Sc ba tl- i ~õ, chorâdo. .S; ftlfpiran:.
do..e0r clle)~~ ~ffi como a ~ 1 adalen~.no mefinotêpo -ti.. ·

ha.



I ha a Chrifro prcft l1 te,& vivo}& o viacom-rem o 11lOS ,
i & lhe fallava.ôr não o conhecia.porq efiava encuberto,

& disfarçado.afli Portugal tinha prefête, & vivo a El
Rey noífo Senhor,& o via, lhe fallava.êr naô o conhe
cia}por~?não fá pql'q eCtava,fenão porq.elk era oEl1CU

berta.Ser o encuberto,& errar prefête.hê moi1:róu Chrif..
to nefle paflo, qnão era. imp.oíTivel.E quando íe def
cubrioChrillorquando Ie manifdl:ou efie Senhor co
cuberto , Ate.efia circuuftâcian âo faltou no texto. Dif.
fc a Magdalcna a Chrifto.. Tulerunt DomillÍt mtttnz)leva··
raôrnc omeu Scnhor..Sc o Senhor naó lhe difirio,NeF
cio rbi poJúerÍlt cff~quei)Qo_ufc qnão Cabia onde lho rufe
raá; & dillimulou Chrifio .damefma maneira.Situ fir.b-·
j1ulifti eÍt:[e vos Senhor o levafies:drcilo ~n!h i:d i 2 e j mo;&

indaaqui Cc deixou o-Senhoreflar encuberto fé Cc ma.. '
nifeflar.Finalmêre alêtadofe a Ma dalena mai ,do q.rua
Iraqueza perrnirtia, & tirádo forças do.mefmo arnor.a
creccnrou .fs ego eum toãam: & eu o lcvantarcij Sc tanr o
I diíle.eu o lcvârarci: ego eum tollam, então [e defcobrio
o Senhor, molhando q.elle eraporquem chorava, Se a
Magd ;dcna o reconheceo.Ss.fe lançou a feus:pés. .' em
mai s .nê me no s Portug-;ll depois da norte de [eu: ulci- \
mo Rey. Bufcavao por cíTe mundo, pergútava- po r elle,
nã o Iabia-aonde efiava, chorava, .fuCpirrl v1a.)gemia)& a
Rey vivo, &.verdadeiro >deixavafe eflar encubcsro,
& não Ce manifeflava.porq não eraainda Ch!.".g2.da;a 00-:

caziaõ, poré tanto qo Rey no ani 119z0 fc.:.h re fua ~ for
çasJ e deliberou a dizer re folutsmente: .goc-Ít.!oú:ij .u O '

le vantarei.Se fidléta rei .com meus b r ~os; e nt ci õ Cc Jd~J

sob. io o.encuberto Senho .porcí.e c-o: ra dl t: g1d (~o
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tempo dizendonos aos Portugueles o 9diz S .Grego~

rio,q Jiir~ C hriflo à Magdalena manitcft andofe ;!f(e-:
cogrlô!a eum IÍqllo recoglloftàú:reconhcceia quê vos reco
conhece.reconhecei por Rey,a qué vos reconhece por
va ílallos. Entam fy, & não anres.enrarn fy, & não de r
pois;porq aquelle,& naô outro era o têpo opporruno,
&determinado de dar principio a noíla redempçaõ.

Recebeo Chrifto o golpe da Circuncifaõ, & .deu
principio à rcdempçaô do múdo, não.antes, né depois
fenâo ponrualmête aos oito dias.Díer oElo,ttt circuncide
returpuer, Pois porq nâo antes, 00 porque não depois?
Não Ce circuncidàra ao dia Ieripmo? Não Ce circúcid âra
ao dia nono? Porq não antes.nê depois.íenâo ao oitavo?
A rezão foy,porq as coufas, q faz Deos.Scas qfe hão de
fazer bê feitas.naó Ie fazê antes,né depois,fenaõ a feu ré
po.Otêpo affinalado nasScripturas para aCircuncilaó
era o dia 8.como fe Ié no Genefis, e no Levieieo.08alJct
die circiicideretur infátultM.E por iífo fe circúcidou ChriC
to,sé aoticipar,né dilatar aos oito dias:Poflquã cõfia,natíftt
dtes oélo;porq como o Sfior remia o genero humano por
.obediêcia aos decretos divinos, o tempo qefiava affina
lado na ley para a Circuncifaá, era o qeíiava prcdcfti
nado para dár principio á redêpçaô do mundo.Da mef
ma maneira fc deu principio á redêpçaõ, & reftaura
~aõ de Portugal, em tais dias, & em tal anno, no cele
bradiffimo de 4o.porq eíle era o tépo opportuno, &de
cretado por Oeos,& não antes, nê defpois como os ho
roê q iiferaô.Ouiferaô os hornês qfoíTe antes quando ·
íllccedeo.o levantamento de Evorajquiferaô os homés c
qfoíle depois.quando a{fentaraõ,~ o dia da accIamação
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foITeo primeiro de Janeiro, hoje faz' hum :.l I no, mas
providencia divina ordenou, qo primeiro intento fe
não confegui ífe,& qo fegundo fe anticipaíle, para que
pontualmente fe dcíTe principio áreftauraçaô de Por
cugaI a [eu té po.Poflquã cOllfumati fimt dies oRo.

Daqui fica tacitamente refpondida húa não mal fun
dadaadrniraçaô.c ôq parece podiamos reparar os Per
cuguefes, em q os Sereniílimos Duqses de Bragança
viveílem retirados rodos efl:es an110S, fem acodirê àli
berdade do Reyno,nem fe opporem a quem o tiraniza
va como legit imas herdeiros q eram de lle ? Rerpondido
efiâjdeclaro mais a repofla , Chriíio Red êpror noíTo ,a
inda em quanto homem.corno provaõ muitos Douto
res.era legitimo herdeiro da Coroa de lfiael por defcé
dencia de Davíd.Dabit VomimH V~lU FedêDal'id Patrir
eju-f, ~ regllabit. Tinha tiranizado cfte Reyno Hcro des,
homem efhangeiro~. aquem por efte, & por muitos ou
tros titules na ô pertencia,& como fobre ter uzurpado
o R eyno lhe q uizeíTe tirar a vida a Chrifio,diz o texto
qo Senhor fe lhe não oppoz,antes fe retirou para Eg r ..

pro,fec~{sitillEgyplttmNotavel acçaój nâo Iois -ôs S íior
o verdadeiro Rey de Ifrael.corno legitimo her lciro [cu)
qainda qnão empunhais o íceprro, Rey iois,& Hcy na 
ceftes.Sr affim o confeflam as naçoens'l& Rcys eflrj gei
os:uhi ejl ,qui natus eft ~x idtfortlm ~ Pois como vo re
tiraesagora,como não vos oppondes à ti -ania de H c
rodes.corno ides viver ao Egypto,& tantosannosrN âo
vedes o qpadecem tantos 'innocentef? âo ouvis.q. ja
chegaó ao Ceo, as vozes da laftimada Rach I,. qchora
feustllhas?Pox in f/(ama audita ejl)pIQrlltTu,f!J tdftlaltls mui·
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tus rJ?!cbelplol' iz llS filiosf tos. POlS [e a vôs como a ey na~

rural incumb e a re ltauraçaó ,do I cyno, como vos reti.
raes da atnprefa?Co1\1o naó rcfiltis ao tirano? Adve rti
daruente S. Pedro ChriCologo. Diz qCf.' rctirouChrifto
.nefta ocaziaô .cedens tempori nou lieroai, mi o po rcemcr
a Herodes.mas por cíperar pcllo tempo. N a ôera ain a
'chegado o tempo,qDeos tinha determinado, para a re
·déçaó do mund:J,q naó avia de íer [e não dahi a trinca,
& tres annos.quando foi acclarnado em Ierufalê, & ·t04

mou o titulo de Rey na Cruz:/e(itr Na'\.al'cnus rJ?.!x lu.
,deorum;pois diffimulefe entre tanto com Herodes.dcífe 1

'l ugar à rirania,& naô fe intente a reílauraçaó do Rey- e
no antes do tempo,para qfenâo intente de balde. Aro o
fizeraõ os Sereniflimos Duques, naturais Reys noílos,
com prudencia.Sc providécia fuperior. Pare ce qCc po
-dera queixar Portugal, ou quando menos admi rar.q ri
i"anizada aCoroa,&martirizada a i-nflocenciu)náo [ahj(:
fc a defendela.S; libertala quê era feu Rt:y verdadeiro,
·m as tudo diflimularam aq elle Príncipes, cada hú no
fcus annos.cõ grande pr dencia, e:fperando tant o rêp o,
porq nâo era ainda chegado o tépo:C'edcr'lfpor·i,17õ H ero
di:náo por temor do -cirano, Ienam .por efpcrar pello
tempo.

E foy de tanta importancia cfpcrar pelJa opportuni
dade do tempo qpor eí1:a dilaçam Cc veyo a lograr a
quella primeira maxirru de toda a razaõ de eflado.afli
da providencia divina,como da providencia, humana,q
h c Caber concordar cílcs dons extremos: .coníc guir
inten to: &: evitar o perigo. Ia pcrguntámos q razaô te
veChrif1: p:u-a receber"circuuc iíaô ao-oiravo.dia.cô-
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00 nc a ley. Agora pergunto qra'zarn teve a ley prlr3
mandar qa circúcilaô fc fizdTe ao oitavo dia.A circun ..
ciíaô raquelle tempo era o rcmcdio \in pcccado Oi ~i

n~~como hoje o he o b: pr ifrno, bem qcom diferc,;-cc
perfeiçaô. Pois Cc: na circuncifaô coníifl ia o rcrncdi o do
peccado original,& a liberdade das almas cativas pelio
P ceado; porq não mandava Dcos, q Ie circuncidaílcm
o mininos logo quando-naciarn, ou ao terceiro.ou ao
qi.1~nto dia.fenam ao oitavo! A razam literal foi.diz o
Abulcnfe.porquc quis qeos applicar o rcmedio.de tal
maneira q Cc evitatle o peri go. 0!J.a ante (Ilo diespotes!
e/Je »u« pe1' iculú • ~anda os mininos nacern em rodes
aquelles primeiros [cre dias corrê grádc perigo da vida,
porq fam dias criticas, & arri fcados.como diz Ariflore
les,& Galeno.pois ainda, ~ o remedio dos rocem aci..
dos,& rua ípirirual liberdade coníiíta na circnncifarn,
nâo [e circuncidern.diz,a ley,[enaó aooitavo dia,prlílà
dos os [cte:q effil he aexcellenre razão de cílado da pro~

idencia de Oeos, faber di larar o remédio para efcuzar
perigo:dilatafe o rerncdio da circuucifaô ate o oitavo

dia,paraq Cc evite o perigo da vid;t,q h:'l do primeiro ao
reprimo. 0!.i<t anteoilo dtespotcfl ('jJe vit.e p{'l'iC1l11.l11/~

Se Poreugal [e [evanrara em gl1~1t1to Cafiella eflava
viroriofa.ou quando menos.em qU;:lnto eflava pacifica,
fegundo o mizeravcl dt.'ldo,cm q nos tinhâo polto.cra
a crnprefa rnu i arri fcad::J,cr;lm os (fas criticos,& perigo...
zos;mas como a providencia divina cuidava tão parti
cularmenre de noífo bem.por itio ordcnou,q Cc di~~t:are

notla reftauraçâotanto têpo,& q Ie e ípcrníle a ccaziâo
opportuna do anno de quarenta, em qCaftclla t{bva
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tus ~cbelptor l: lls filio! fitos. Pois [e a vôs como a 1 ey na~

rural incumbea reltauraçaô ,do Rcyno, como vos reti.
raes da Gmprefa?Como naórcfiltis ao tirano? Adve rti
darnenteS. Pedro Chrifologo.Diz qCr: rctirotrChrifto
·ne1l:a ocaziaô .cedens tempori non Herodi, não po rremer
a Hcrodes.mas por efperar pello tempo. N aô era ain J

-chegado o telllpo,qDeos tinha determinado, para are..
-d êça ôdo mundo, q naó avia de fer Ienâo dahi a trinta,
& rresannos.quando foi acclamado em Ieruíalê, &·to..
1lI10U o titulo de Rey na Cruz:/e(itr Nazaremu rJV!x lu.
-deorum;pois diffimulefe entre tanto com Herodes.defle
'l ugar à tirania,& naô Ce intente a reflauraçaó do Rey ..

. no antes do tempo,para qfenâo intente de balde. Affi o
fizeraõ os Sereuiflimos Duques, naturais Hcys noílos,
com prudencia.Sc providécia fuperior. Pare .e gCc po
dera queixar Portugal, ou quando menos admirar.q ti.
ranizada aCoroa,&martirizada a'!iif1ocencia}náo Iahif
fc a defendela.S; libertala quê era [eu Rey verdadeiro,
·m as-tudo diflimularam aq elle Principes, cada hú nos
fcus annos,cõ grande prudencia, eíperandc tanto têp o,
porq nâo era ainda chegado o tépo:c'eder·(êpo}".i,l1õ Hero
di:não por temor do "tirano, Ienam .por eíperar pello
tempo. )

E foy de tanta importancia cfpcrar pelIaopportuni
dade do tempo qpor eíia dilaçarn fl: veyo a lograr a
quella primeira máxima de toda a razaô de efeado.afli
da providencia divina,como da providencia, humana,q
he Caber concordar cllcs dons extremos: .coníeguir o
inten to:&: evitar o perigo. Ia perguntàrIlos q razaó re
ve Chrif] L ara receber t\ circunc ifaõ aooiravo.dia.có-
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tão embaraçada com inimigos, t~tlt apertada éó'bt1étr~$
de dentro; & de lóra, para qno divertimenro de ruas
irnpoffibilidades, fe lograífe ai fegura noíla reíolu
çarn. Dilaroufe o rernedio, mss feguro"lfc o perigo.
.QE.ando 05 Phililteos fe quizeraô I .vantar contra San
faõ,agllardaraõ,a q Dalida lhe tiveífe prezas, .& atadas
as mâos.Sc enraô deraô fobre elle. A ffi ° h zeraáo os
Portuguefcs bé advirtido . Aguardaram a cf Catalunha
araíle as mãos ao Sanfaó qospprimia,e comoo tiverão
am embaraçado,& prezo, então fe levârarâo côtra elle
tão opportuna,como vêrurofamêce. Mas vejo,qme diz ê
os lidos na fcritllra,q he verdadc.q os Philiílecs fc levâ
tàrâo contra Sanfâo.mas q elle loltou as ataduras, vol
tou Cobre elles,& desbaratouos a todos. Primeiramére
muito vai de Sanfâo,a Sanfaô,e de Filifteos, aFílifieos
Mas dado qem tudo fora a ferne lhâça iguaJ,efia mefina
replica confirma maismeu intento. Não tiverâo hõ fuc
eeflo osl'hiliflcos.porq ainda que nos os imitamos em
parte.elles não nos deram exêplo em tudo.I ntenràrão,
mas não confeglliram; porq as dilrgécias qfizeráo, não
as aplicarão a tempo. As diligencias q fizerão os Phi
lifleos contra Sanfâo, foi atareuilhe as mãos, & corra
renlhc os cabellos;rnas nãoaproveit arâo eflas facçoês,
ainda qfc obrarâo.porq devendofe fazer 0"0 mefmo rê-:
po,fizerarnfe em diverfor Quando lhe ata rão as mãos,
d ixarâ olhe ficar os cabellos.corn Geve força para fe
dezarar:quando lhe.cortarão os cabellos, deixar âolhos
crecer outra vez, cornq teve mãos para Ie vingar. Pois
- remedio tinhão os Filiíleos.para te livrarem de todo,

acabarê.de l~.úa vez cô Sâfâo? O remedio era fazeré
como
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como nos fizemos,& como nos fazemos, & como no
avernosde fazer. Em Ouaneo Sanfaô eft âasmão atadas,
cortarlhe oscabellos no mefmo tempo, & acaboufe Sá
Iaó. Affi o podiaõ vencer osPhilifteos com muita facili
dade, qdoutra maneira nâo feria ta ó facil. Porq íe lhe:
não corraílem os cabellos ,teria forças para dezatar a
máos,& Ce defataíle as mâos.Ieria neceílaria muita for
ça para lhe cortar os cabello .Tanto como ifto impor...
ta executar os femedios a tempo,como nos por merce
de Oeos o temos feito 3tegora tarn felizrnêre, conte
guindo a mayor emprefa, & evitando o menor perigo;
porq Coubemos efperar pellcs dias opportunos, como
mandava a ley efperar pellos da Circuncifaó , 'Dia oElo
lJt circuncideretur puer,

Vt ctrcuncideretur puer )'ocatÍt efi nomem ejuf ]('fr"5·Tát
éj fe circúcidou o minino logo fe chamou Salvador.Mas
cõ qconfequencia? pergunta S. Bernado. (irÍtcidcrelt/)'
pua,& vocatur 1ES1/S qtlid bzji vult ifla c(jllllexio?Q~Je pa
rentefco ré o nome cô a acçam, gcôbinaçarn tê o Cal var
cô o circúcidarfe? Tres razoés acho nos Sáros;duasrc
pito húa so pondero. S.Bernado,& Euíebio Emiífenio
dize.rn, g foi a Circuncifaó de Chriílo, Tutn« filptiflUi
tatu abjeélo.Hüa efireira.S; mui reformada privaçaó de
todo o fuperfluo. Vinha Chrifto co-mo Rcy ,& Rcdê
ptor do mundo arcmilo , & reflaraulo , & a primeir~

coara qfez, como a ma is necc ir ria, & importante, foi
efrrcitarfe em Cua peíloa.cerceatdernafia ,cortar Iuper..

' flnidades , & fazer húa perrnatica geral cô Ieu exêplo .
Zotiru (uperfluitatis abjeFlo. Muirasgraças fcjaá dadas
Deos)qparacõfirmaçaõ, ou irniraçaõ ddh grande ra-
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zam de cilada divii1J )n~ o temos neccfli lade de cançar
a mcmoria.íe nâo de abrir os o lhos.nâo de revelver eL '
critu ras antigas , ícnáo de. venerar, / r a na. exemplos
prezêrcs.Afli obra.quê afli reyna: affi íabe libertar I quê
affi Ie íabe eftreitar.Vt citcuncideretur eucr NC,ttÍt cft nome
tjtb$ lefH

A fegunja razfin hc de S. E piphano, & dizq foi.Vt
eõjirl1uret cirw i1cijtmem ) 'lu1 olim iJlfll/llerat ~itH adventa»
fir'Vimtcm. Que quis o Rcdêptor c ôfirrnar delta mauei
ra )&,h onrar a C irc nnci (aó) pcllo q antes de Iua vinda
tinha Iervido.B êadvcrrid o.masmuito melhor imitado .
1)arcce qos decretos do governo de Portugal, & osde.
eretos da. providencia di vi na.correraô parclha s( quanto
pode fcr)nJrllu,& na nofTa rcd êp çaô . Decretou Oeos,
q à Ci rcunfiúõ Cc lhe conhrmaíTé luas anti gas honras.
avendo rcf cito 30 bé q tinha fer vido, & o mefmo de
creto fe paf1~n cá,& có muira r.lzáo.Vtc0l1jirm'1ret circun
cifionern ej!lJ edvcntui[ervientem.Tinha [cr. v.do a Circúci
iàô no ·tempo pafi' ldo] & na ley vcih:l, pois honreCc no
rêpo prefcnrc, & premicte na lcv nova:.qnaõ he liê, - a
felicid.ule gera l venha a Cer infurtuuio dos GIervira m,
Que a C ircllll cilàõ)q tinha antas annos jJ Icrviços, q

Circl lncilà õ,q tinha derra ruado tãro fangue,ollveíTe de
Cer dcfgraciadJ) 'orq o rnú foi vc. eurofo?l ãocflava
ilTo po fio em ralã o ~poi s bai xe hum decreto, 9 lhe çõ·

rme efft:aivJmenre toda. as honras paITadJs' Vi c'Q/iti
naret cricltcifiollem, ãOtl 11-hl tlturrat;.QDc hc bem q ler
da-graça premie,não (à os erviços teus, fenaõ os da ley
€la-an-eig. ,.para 1 oflrar nifft) rm [lllo,q Ire ley. da graça..

"b.qgr:íd f olitica d1a),;üf.l huma na.como divina! El
F e ..



ney ATI'ucro in{ídava: ler as l1i.fiorias,& Clioronicas do
R cyno para azer u erce- aosqem tempo de [eus ante
cc rores tin ír áo Iervido. E1Rey Salamâo fufientava de

-ína propria rncf aos fiH os de Berzellai, por f.crtiços
feit o . em tempo,& à pdroa de David. E o Rey dos Rc-'
ys Chrifto Redem ptor notlo; quando no monte Tha
bor dcfcmbargou CU;lS gloJia ~(qrambern pode Icr ex- ,
pcdientc eflarem embargadas por algum tempo(re .ar
tioasa tres li Icrviâo.S; a dous qtinhaó fervido:a S". Pc
dro,& a 5·. Ioaó, & a Santiago, porq arualmenre fervi
ão:& a Moyfcs, & a Elias, h úvivo, &. outro d fu t ,

porq tinhaó fervido em tempos paffados. Affi recebe
Chril1:o,& autoriza hoje a Circuncifaô , cõforme a .hõ.
ras do tempo antigo.naó porq fc quifeífe ícrvir della)q"
ja eíiava muy envelhecida,& a queria apofenrarJ fcnâo
peno bem qdantes tinha fervido: e;lt:f aJ·} êtui /trlJi'ilê. A
terceira) & ultima razão he de S. Arnbroíio, de .Au
guft inho,de S.I oaõ Clnyfoflomo, de S.Thomas,& ~

indade S.Paulo.ou quãdo menos fundada em Iua dou-
ma,& he eíia. Alle go tantos Doutores pcl a difficu l.

dadc da razdõEarstio te pro:no6iscirctlIzcifiu eft}lJt cir(Ííc~fio

nê miferret..R ecebeoChri íto a circ úci faô.porq comoA u-·
[horda 1 y nova queria tirar do mundo acircf iCõ.Ef
t r. nha fentcnça lPois po rq C hriíto queria tirar do m ú-

_deY. a circunciIa m por iílo rc ebe ,. & ex cura em fy a,
me. • . .cuncifa ôf antes parece qpera a tirar 00 n1li Q '

a\~i a ' e cnr r condena HhJa, àcfiei-fádo.., prolii! :1. ioa
foh gtaves "enas)& I aô a admitindo or nenhum~;t t,?
Pouco', e d:1S razoen s verdadeiras de fi ado r,é rOT
o diícorre.Circuncidafe;Chrillo pa ra. tirar do p-:üdu
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Circui Cif.1Ó, P01A quem entra ain rodllzíllhúa ley no
va, não pôde tirar de rcpente os buzos da velha. Hade
permetir cô diffimulação,para tirar com l~avidade: ha-
de deixarcrecero trigo com a íizania.para arrancar a fi4
zania, quando naô faça mal às raizes do trigo.Todo o
zelo he mal Iofrido.mas o zelo Porrugues mais impaci
ente 'Í todos. A qualquer reliquia dos males paíIados,_a
qualquer fombra dai defigualdades antigas,jà tomamos
o Ceo cô asmâos.porq naó eílâ tudo mudado.porq naõ
ellâ ernmendado tudo! Affi Ce muda hú Reyno ? aíf fe
emmenda húa Monarchiaàantos entendimenros.aff fc
endereitaô/rantas vontades taô differentes afli fe têpe
raó!Rey era Chriíto, & Rey Redéptor,& nenhúa cou
fa trazia mais diante dos olhos, qextinguir os uzos da
ley elha,& renovar,& introduzir os preceitos da nova:

.,& com ter fabidoria infinita,& braços omnipotêtes.ao
cabo de trintas & tres annos de Reyno, muitas coufas
deixou como as achara,para q teu fuceflor S.Pedro as e
mmendaíle.Já Chrillo naó efiava vivo quâdo fc rafgoll
o vêo do templo figura da leyantiga. E qcouía [e po
dia reprefentar mais faeil, q romper hú tafctà em trinta
.& tres annos! Pouco,& pouco Ie fazé as couCas grádes,
&naó ha melhor arbítrio para asconcluir có brevidade,
qnão asquerer acabar de repêtc. Infiituio Chriílo Re
dempror noífo o Sacramento da Euchrifta.Sc inflituioo
-na mefma mefa em qefiava oCordeiro legal. Pois,Se
nhormeu,q combinaçaô he efia!ou qcompanhia? O
Cordeirocom o Sacramento! asceremonias da ley ve·
lha có os myflerios da nova na mefinamcfa?SiJq am era
necefiario qfoífe,para qviefle a Ier 0'Í era neceílario,

~e.



~€riaa Chr'ill:o introdttzir o Sacramento, & lançar fó.
rao Cordeiro daley.Sr para iílü permetio éj o Cordei
re efiiveíTe embora na mefrna mefa cõ o Sacramento, q
delta maneira fe deflerraõ com fuavidade as fõbras das
leys velhas,& fe vaó introduzindo, & côfiliâdo os reC
plandores das no vaso Eítejaõ agora juntos o Sacrarnêro,
& Cotrleiro,q àmenhâa irà fora o Ocrdeiro.ôc-ficarâ s&
o Sacramento, Có efie vagar faz Oeos as coufas, & affi
quer li as façaõ os lieítam em [eu lugal( quâdo ell so
fofré)&tenha mais paciêcia o zello.naô reja taô eíirei
ta de coraçaô. Mais doe aos Reys qaos vaflàllos, diffi 
mular cô algúas coufas,mas por forçaIe haó de fazer am
para fenaõ fazerem por força.Muito lhe doeu a Ghrif·
to,gotas de fangue lhe cuftou, contemporizar cá aC ir..
cucifaó,mas foi neceífario diffimular cô dor.para reme
diar CÕfuceflo.Naô he o mefmo perrnertir, qapporvar,
anreso qfc premire, jà [uppoern côdenado. A bencvo
Jeneia,& diflimulaçaô.corno faó affecros da mefma cor,
equivocaôfe facilmente nasapparêcias , & quátas ve
es fc choraraô ruinas,os qfe envejaraô favores! Vem a

fcr indultria no Prirrcipe,o Cf he razaô de efiado no Ia..
vrador,q a efpigas qhade cortar.eífas abraça primeiro.
Affiabraçou Chrifio a Circúciíaô .porq aqueria cortar,
& arrancar do mundo.Ba rntione circÍlcifru cf/,ut cil'cltcifia
ué arrerret:rriofirãdo na fuavidade ddl:a razão,&: nasou
tras couzas.porq Ce circúcidou,quã bê fe proporcionava
co os meyos,o uomeõ lhe pnzerâo de Salvador.Lr circii
culeretur pua vocatum eflllolnen ejru jrfiJ. . .

Mas poi'q fe chamou Salvadoriporô não tomou outro
nom<::Qgeonão tomaíle de algúattributo de fua di in-
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ade.bemcPd,pois vinha' a Icrhomem: mas ai da em
quanto homé tinha C rifto a mayordign idade da terra
(1'(; .a a de Rey. Pois jàq avia de tornar o nome do of
fiClO~& não da pcíloa,porq naô (e ch mou Rey,porq fe
chamou Salvador? A rezaô deu Tertuliano: Gratius i{Ji
erat p,ietatis l1omen,quá mol~flat;'s. Deixou C hri fto o .nome
de Rey, & tornou o de Salvador.porq cftirnava mais o
nome de: piedade,q o titulo da magcfiacle. O nomede
Rey era nome mageftofo,o nome de Salvador, era no
1~ piadozo: o nome de Rey dizia imperar; o nome de
Sal vador, dizia. libertar. & fa zendo o Senhor a eleiçaõ
pena cftimaçaõ, tomou o de noífo remedio, deixou o
defua gr,andeza.Por iífo os Anjos na embaixada, qde
râo aos paftores.puzeraõ primeiro o nome de Salvador,
& de poiso nome de l1ngipo:0!:!.natlMefl}Jobúhodiefàl~

tor qtli efl CbriflttS Dominus: Epor iíto no titulo da Cruz
Cc chamou o Senhor lES VS Rey, & naô Rey IESVS.
l E SVS Ntl~areJ1u$ fV;xludtCorú; para moftrar no prin

,pio & ao fim da vida,q efiimava mais o exercício de
aí1ã Iiberdade.q a grandeza de rua Magdlade.Gratieu

i i erat ,ietatisnomen quam Majeftatis.Se oscoraçoens 1'0-
era ôdifcorrer fenfivelrnenre, quanto melhor falaram

n paíTo, do t1 GS poderá copiar alingoa.Ifio qTer-
r no difle pello primeiro libertador do genero hu
. ro.poderamos nos dizer có acçaô de graça~ pello rc.
.. liberrador de Portugal. O qual ncftafe1iciffima, . ,

e dadciramcnte real acçaõ mofiron bem quâto ma-
." ava o.nomcda piedade, qo titulo da Mageíta-

o, idade tantas vezes para a grandeza.rejei..
" r ,a ente o fccptro, & agora chamado pera

o re-



o remedio á (leitoa animoâamen e acoroa ~ Gratu« ini
eratpütat;nwmm, quam majeftatU. Rey narri por ambiçaô
de reinar.Ienam por compaixam de Ilbcrtar;Rey verda..
deirarnêre imitador dó Re ydos Rey ,q íobre todos os
titules de rua grandeza eítimou mais o nome de liber-
tador) & de Salvador;1Joc'tttum ejhzomell rjlM lefm. '

" Acaboufe o Evangelho,& eu tenho acabado o Ser
mam.Mas vejo que me eftam calumniando,&arguindo,
porque nam provei o que prometi. Prometi fazer nefte
Sermaô hú juizodos annosqvé~& eu naô fiz mais qre..
ferir os íircceflos dos annos pa.íTados. Molharei a razaõ
dasprofecias,asdilaçoês da elperâça,a oportunidade do

~ tempo,o acerto dos decretos, a propriedade; &:mere~i.

menta do nome,& tudo ifto he hiíloria do qfoi, & naõ
pronoftico do que hade Ier.Ora aindaque o naô pareça
eu me tenho deiempenhado.doq prometi, & todo efle
difcurfo foi hum pronoflico certo, & hú juizo infaIli..
vel dos annos,que vem.Tudo o qdiífé,ou foraó profe
cias cópridas,ou beneficios manifeflos da maõ de os
&em profecias,& beneficios coaieçados, o meíino he
referir o pa{fado'lque pronofticar,&fegurar o futuro.

Partio Chriflo delterrado a Egypto, & diz o Evâge
lifia Saó Matheus:Vt impleretur, quod diélum eflper proplx
tam.ex JEgypto 'üoca1JiJilitl11Z.meum: que aqui fe comprio a
profe cia do Propheta Offeas em que dizia Deos,q avia
de chamar,& tirar do Egypto a feu filho. Difficulcofo
lugar arguméto aíl]: as profecias naó {e cúprem, feriam
guando fircc édê as eoufas pro fetizadas; [ed {te efl,que
Chrifia naô voltoudo Egypto,fenam dahi afete an.nos
logo naô fe côprio entaô nem Ce pode côprir ella pro.
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feda de OlI'e.1s.S e diffi ra (}Ev;mgelf(h~ - Cc amprio a
nrofeciade Ifaias, Eece J)omlr1US -afcw r(fu . " lb-; felJe,&.
in,gttditur A:gyptum:clara.efb VJ ,nl'a dizcr,quádoemrou
no Egypco,qne entain fe cornprio a pro~ .cia.de q~ádo
fahio,q nam thy f~naõ dahi ít r- t-os nnos,corno <bd'
fcr?Repãro for efte deRnpert()i\ bbadc.o.qual fatlsfc21
a duvida ~Ó húa razâo myíti a;llUS a l itcral, & qu~ nos
ferve he elta.Como as: profecias.quât áevidêcia [e ca..
lificáo pelIas effcitos,&na ex <ruça - do q remetem,
tem acanonizaçaô de rua verdade.he conlequêcia tarn
infállivel compridasasprimei ra s.profecias,a veremfc de
eornprir as-fegundas, qquando fc moílra o comprimê
tode huis,logo f~ podem dar por ompridas as outras.
Por. iífo o Evangelilla, ainda difcllrlà-do humauarnêre;
.uando vio,<j Ie cornpria a profecia, de Chriílo entrar

no Egyptio,dcu logo por comprida-rambê -a Profecia de
avcr de volrn para à P cria)&affi diífe:tl implerettu' quod
diélum tjfper Pro, betam, qenram {e comprio o q' tinha
pr p: retizado Ofleas.não quâro à cxecuçaô.fenâo quâ
to' à'evidécia,pqr~o côprimerrro da..profecia a da-,
era nova, & cerca profccn de fe cumpri a-forura.que [c
numa parte não faltouo efli iro.corno poderia ralear na'
outra? rnl1)'tas felicidades tt:'logo q ver' Portugal nos
nnos fegui'f-Hes,& nmytas lhe nho et pronolticado
efte Sermáo,porq.como asmefmas l rofecias,q.prome
eraô o qvemoscõprido, prometê ainda outros mayo.
es.aug!Uétos.a·cfieRcyno,ot.'l él! cftc Ihlrerio,(!omo'e1]a~

diz'é';o'mefmo foi referir o defcrnpeuho feliaiffimo clãs. 
rofecias pã/. :1das,q:prol1n(hcar,anrcs·fêgurar com fir.:.

za.o.comEnma~ in~a!livel~.das ·q,uc ~fiam~por vir.Se
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as nolfas profcciasna parte mais difl~clÍltoza foraó pro
fecias.na parte mais facil.que refta]porg o naô feraó?

Sere couzas profetizou o Anjo embaixador á Virgé
Maria: Ecceconcipies ;11 tttero,f§pariesfilium, çg l'ocabis U077lt

!jus 1ES[/1\'1{; Hic erit Mdc~ll!{~,f$flms alttffil1.i lJocabi(1tr,.~

dabit illi Dominus Deus fede Val lid PacrÍf {'Jus, f§ regnabit in
domo Lacob in eternii, (§ regni ejllI nóeritjillÚ ~QJ}c cócebe
ria:q pareria hum filho.q lheporia por n me JE US q
feria grande: que fe chamaria filho de Ocos: queOco
lhe dariao trono de David feu Pay.que revnaria na ca
ía deJacob para fêpre:q fcuReyno não teria fim.E der..
tas fere profecias.vêdo côprida S. Iíabel só 'a primeira,
pellos dfcitos della, juIgouq fc avião de d~prir todas
as demais.'~niã perficienwr}e'Cl,q'it€ diEta fim t tlbi áDomi
no. O mefino difcurfo fis eu, & o devemos fazer todos

.os Porruguefes.fenâo queremos fer herejes da boa ra
zão,&de húa fe mais qhumana.dâdo todos o parabê a
Porrugal.S; charnãdolhe mil vezes fe1icc.~njã perfCiê
tur ea,q1f<C d/Ela sút tibi àVomino,porq como í c corneçâraô
a cô rir as profecias em rua rcíiauraçâo, nílim 3S levará
Deos por di anrc.S; H1C dará o .côprimêto g1oriofiffim(}
que cllas prometê. Ate agora era ncceílària pia affcição
para dar fê às noílas profecias.mas ja hoje baíta o diícur
fo.Schca razâo.porque os cffciro rrefêres das pafladas,
faõ nova profecia dos furur s,bé sm como(para qtéa
qui nos alce o Evágclho J a impoíiçâo do no01.C de
JESU,q hoje chamaraõ aCl rifio,llccatú [fi llomee;lls1efiIS,
foy oóprirnêto do que eflava prorcfizado.Scprofecia.do
Gué dbva por. côprir . Faycôprimento do que dh va
protefizado) porque profetizado cfiava) que fc cha-
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maria IESV,o filho da Virgé, pm'ies fi/iu, f5 )Jocabis 710me
ejluIefum,foi profecia doq efiava por côprir.porq 011-0...

mede [ESV,qu~quer dizer Salva o .era profecia que
haviade falvar Chriíl:o,& remir o gcnero. humano Vo.
cabitur nome ejlt5 1ES J(S ,ipfe mimfa1l1um [acit populumfuúJ
peceati« eorU111. _

N os beneficios. paíTa o mefmo. Muitos lugares pu
dera trazer, hú sô digo, qpella propiedade do nome; ré
privilegio de preferir a to os.Naceo S. Ioaô Bauti a,
& aflentãraô cãfigos os vii· nhos daqnellas mótanhas,q
havia de fer o minino peíloa notável, & que efpravarrt
grandes venturas em feus mayores annos: poJüerút-incor
de fuo dicentes.quis jmtM puet tfte,erit? Pois dõde o tiraraõ .
efles,homés?~e fúdarnêto tiverâ ó para fe refolvcrern
tam aílentadamente nas grandezas de loam J & em feus
aug nentosfO fundamento,que os moveo.elles mefmos
o diffi ram,ou o Evange1ifh por elles, 0.!...is pUfM pileI' iflt
eruletenim. maniu'Domm: érat C!WJ illo. Vião os mi1agres)vi.
am as maravilhas, viam as merces extraordinarias , q e
Deos cõ mão tão liberal fazia a Ioão,Iogo e 11 {; . n
.cipio ,& do,erat,tirarão o.erit, dascxperiencias do que
era.inferiam evidencias do que avia de íer: porq aquel
Íesbeneficios dcOeos prefêrcs erâo pronofticos das fe
licidades futuras: Eteuim 1Iltl71U1 Domint erat (U111 iDo..~m
como a Chirornãcia hu ana.quâdo quer d zer aboa vê
tura.olha para as mão s do hornês.aíl] a Chircrnâcia di
vina,a arte de adi vinhar ao celcfte olha pará as mãosde
Deos, & como a mão de Dcos eítava tão Iiberal corn
Ioâo Etenim malllt5'Domúri er II cum il10ma difpofiçi0> de' •
tai,prim iras Iil.cralidades.corno écharaéteres expre[..

{os)
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fos.eflavam lendoa Iucceílam das futuras, :& das gran
dezas maravilhofas.q ja eram, julgavam as q rrendo_
os annos aviam de fer,quü pr/tM ptler ifte erit! e/mim ma
Il1IS Domini eratcum iOo.

O ragrande Iimpatia tê a máo de Ocos com o nome' (
de loam.Bem o moftrou o Senhor na felice aclamaçam
de rua Magdtade,q Ocos nosgl1arde,como hade guar'
dar muitos,annos;pois aos echos do nome deloam.def-
preBou a Cruz o braço o mefino Chrifto,_aíTrgurãdo-
nos,q afficomo a mão de Oeos cftivcra com o primei.
ro loam de Iudea.aíf dhva,& avia de efiar fépre com
o quarto de Portugal: Etenim manus'Dominí erat clt iOo . Bé
experirnenrarnos'efta aíliflêcia nos Iucceflos.que referi,
& em todos osfeliciíIimos do armo paílado, que em to-
dasas coufas.q rua Mageítade poz a mão,ros rarnbern
a divina a rua,E fe efles, ou (cmcl hãtes efei tos da mão
de D cos,forão baftâtes pronofiicospara hús móranhc-
fcs rufticos,aífaz claro foi o modo de pr on oflicar, qfe
gui,falIando entre c srtez âos ram enrendidos.N m aqui
tambem nos faltou o E vangclho.porqu c Ie nos confir-
mou a p imeira razão cô o min e. ia do nome de I "SU,
agora nos prova a Cegunda com o da c i l c úci r:1 Õ) da ual
di zem commurnenre os D outores.q aq ue llc r lICO ã·
gue,q o Senhor der ran II hoje no prcfeF io, foy fi nal)
& comopenhor de aver d dcrramar todo na .ruz, que
como Deos he liberal com omniporencia, bom[éar
.repeudirn êro, o mefino he fazer hum bel t. fi cio menor,
que penhorarfe a outros mayores, E fc efics )c n c 6cio~,
.. da divina mão te s recebido, [c dé chan ar mc-
nores.os maycres.quam granôês ft r. m! e.· (
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Nem nos defcõfiem eftas efperãças.os temores, que _
propl1zemos ao principio da variedade dos Iucceílos da
guerra,da incóíiácia dasfdicidades do múdo jporque sô
as felicidades.que vê por mão de hornês íaôincôfiâres,
mas as qne vé por mio de Ocos faõ firmes, faô perma
nêres.~ádo Jorue á entrada da [erra de Promifíaô, vê
eco aquellas primeiras.Se mil:tgrofas batalhas; mollrâ
do os inimigos mortos aos foldados.lhes diíle, o que eu

.tãbem digo a todos os Portugufes. Confirtmnilli, &, me
robufli,fic mimfaciet Dominus cUl/élis hoftthus 1,eflris; adl!e1/ií
quor Jimicatú.Grande animo.valêres foldados,gráde cá
fiâça.velerofos Portuguefes.que aff como vêceítes fc
Iizmêre eftes inimigos, affi aveis de vêcer todos os de ..
mais.que como íaó vidorias dadas porDeas,efic pouco
fágl1e,que derramafies em fê de feu poderofo braço,he
pronoflico cerritlimo do muito, que aveis de derramar

~ vêcedores.nâo digo ságuC'de Carholicos.que efpero em
Deos, qfe haó de defapaixonar muiro.cedo narras cô
petidores.Scque em noffovalor,&Ceu deségano,haó de
eftudar a verdade de no{fa juftiça, mas siguc de here
ges naEuropa.sãgue delvlouros naAfrica,sãgúe dcGê
tios na Afi~, ~ na America.veucêdo.Sc fogeitádo todas
ai partes do múdo .a hú só Impcrio, para rodasem húa

-Coroa as meterê glorioCamete de baixo dos pes d o file
ceílor de S. Pedro.Aff ocôrâo as-profecias, am o pro
metê as efperáças,affi o confirrnáo eftes felices prin ci
pios.que a divina bondade' fc firva de proíperar te os
fins feliciflimos.que dcfejamos.que faé os cô .que rema
ta hum Sermão deílc dia) S.Beru41rdo,cujas palavras f'
C .'lyc~çs tê lidoprofceiás a Portugal.Multiplicabiturfane, - - .
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('jm Imperiú,lIt mcrub Solvntor dicatttr,pronwltitudi':ê {liam
fa l lJ f1ndorft)& P'iCis 1101l cri!fin is.

Para que noílas ora ço ês cornecê a cbrigar a Ocos,
naô peço trcs Ave M arias.íenâo trcspc t i çoc ~ do Padre
norro :SanElif/ce fttr nome fuú:atl1Jeniat rJ\,cgnllJn tt;ií:ficlt )1olú
tas tua: Sâétifi cado.S; glorificado [eja,Scnor,voíTo no
me.porq 30 nome [átiffim()de IESU,como a primeiro,
&principal libertador reconhecemos dever a liberda
de, ~Ilc goramos. Adv('lliat Ií?!gml1tl tlcH. Vcnha a nós,Sc -·
nhor o voífo Reyno. Varro, porque vo ílo he o P cyno
Je Portugal,que am nos fizcftes rncrce de o d izer a feu
primeiro fundador elRcy I) ,Affon[o Hcnriques. V olo in
te,f!J illfemille tuohuperium mibi flabilire,& por iílo-me fino
adveniat; venha, porq como hade Icr Purrugaf hum
taógrandcImper.io,pof1:o qtem jà vindo todo o R cyno,
que cra;ainda o Reyno que hade íer.nam tem vindo to··
do.E para que noífasmás corrcípondencias naô define
rcçaô tanto bem;Fiat voluntas til a.Fazei Senhor ,<1 faça 
mos inteiramente vofla [anta vontade; porque aílirn co
mo nos pronoíliccs humanos , para adverrir fi la cõ
tingcncia Cc diz:Deos fobre rudo.Afli eu neíle divino,
para fegurar rna certeza,.digo rambern: D eo s fobre.tu
do .peiq:[c Cobre ' tudo amarmos a Dcos ) com rindo'
pcrftira mcnte fU:l vontade, {em duvida Ie inclinará O

Senhor a ouvir, & fatisfazer os aif.:cros da
neíla.perpetuando a fuceílaôde noílasfeli

cidades napre íeverança de rna gr3ça..
Q!lam·mib;,& '1Jobis,f!Jc•.

LAVS,DEO.·
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